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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Godgeleerde, Uitlegkundige, en Wysgeerige Verhandelingen door
Herm. Jo. Krom,Predikant, en Professor in de Uitlegkundige
Godgeleerdheid en Kerklyke Geschiedenissen aan de Illustre
School te Middelburg, Lid van het Zeeuwsche, Provinciaal
Utrechtsche, en andere Genootschappen. Eerste Deel. Te
Middelburg, by P. Gillissen en Zoon, 1791. In gr. 8vo.
Toen de Hoog Eerw. KROM zyne Leerreden ter Oefening van den Bybel in 't licht
gaf, gewaagde hy, in het Voorberigt, van zyn oogmerk om eerlang eene Verzameling
van Schriften af te geeven, onder den Tytel van Godgeleerde en Uitlegkundige
(*)
Verhandelingen, of een dergelyken . Dit Eerste Deel, onder den omtrent gelyken
Tytel, is de aanvang van de vervulling dier belofte, en hebbe men, naar zyne
toezegging, schoon zonder gehoudenheid aan tyd, een Tweede Deeltje te wagten.
De thans uitgegeevene Verhandeling is de geboorte verschuldigd aan eene
voorleezing, in het Middelburgsche Departement van het Zeeuwsche Genootschap
der Weetenschappen, waar men elkander Maandlyksch met het een of ander nuttig
Stuk onderhoudt. Terwyl elk Lid de vryheid heeft, om eene voorgeleezene
Verhandeling al of niet ter beschikkinge van het Genootschap te laaten, om dezelve,
zulks verkiezende, onder haare Verhandelingen in de Deelen van het Genootschap
eene plaats te geeven.
Drie Zwaarigheden, uit de Beschouwing der Natuure afgeleid, en ter krenking van
het gezag des Bybels aangevoerd, neemt de Hoogleeraar in overweeging. De eerste
betreft het bekende geschil over de Oudheid der Waereld, op nieuw gaande
geworden, door het geen de Canunnik RECUPERO, ten aanziene van den tyd, welke
de Lava noodig hadt, om vrugtbaaren grond op te leveren, den

(*)

Zie de Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1791. bl. 104.
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Heer BRYDONE medegedeeld hadt. - In deeze Oplossing, waarin wy niets byzonder
merkwaardigs, of 't geen niet meer en uitvoeriger elders gezegd was, aantroffen,
drukt hy de voetstappen van WATSON, in diens Brieven tot Verdeediging van de
Voortplanting des Christlyken Godsdiensts.
Eene tweede Zwaarigheid is ontleend uit de Geschiedenis van de Schepping der
Wereld, zo als dezelve door MOSES is aangetekend, en wel voornaamlyk uit de
geweldige Disproportie of Onevenredigheid, welke wy, volgens dat berigt, in het
Werk van den vierden Dag, met dat van de andere dagen, waarneemen. - Liever
dan zich op de Almagt van het Opperweezen, als een uiterste toevlugt, te beroepen,
om de Agtbaarheid en Geloofwaardigheid van MOSES verhaal, omtrent de Schepping
der Wereld, in stand te houden, geeft hy de groote waarschynlykheid van het Stelzel
der veele Werelden volledig toe, en erkent tevens, dat, hoe zeer hy zich het
Opperweezen als volstrekt Almagtig voorstelle, het niet overeenkomstig schynt, met
de hoogste Wysheid en schoone Orde, welke 'er in alle Gods werken uitblinkt, dat
hy dat talloos aantal lichaamen, van eene verbaazende grootte en luister, op dien
éénen dag, op zulk eene wyze (als men veelal uit het Verhaal opvat) zou hebben
voortgebragt.
Hy wyst ons, ter oplossing, op het voornaam oogmerk van MOSES in dit Verhaal,
om naamlyk JEHOVAH, den GOD hunner Vaderen, aan zyn Volk bekend te maaken,
als den Schepper der Wereld, en de Afgodery, aan de Hemelsche lichaamen
beweezen, tegen te gaan. Voorts geeft hy de Oplossing, reeds by den grooten
CLERICUS te vinden, en de laatere van den Heer DE PERPONCHER, in diens Voorreden
voor de Nederduitsche Uitgave der Nieuwe Overzettinge van het O. Testament,
door J.D. MICHAëLIS, en laat de keuze aan den Leezer. Weinig is hier van 's
Hoogleeraars eigen gedagten.
De derde Zwaarigheid is ontleend uit het opschorten der Natuurwetten, ten tyde
van JOSUA. De Heer KROM kan zich niet vereenigen met de Uitleggers, die, langs
onderscheide wegen, gelyk bekend is, deeze Dagsverlenging Natuurlyk verklaaren,
of dit aanzien voor een vergrootende Dichterlyke manier van spreeken; en dat
eenvoudig Geschiedverhaal zelve, en de gewigtige gelegenheid des tyds, dunken
hem genoeg, om alles letterlyk
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op te vatten, alleenlyk met die bepaaling, dat 'er Gezichtkundig en betrekkelyk
gesprooken wordt, gelyk de hedendaagsche Strrekundigen, in dergelyke
omstandigheden, ook doen zouden. ‘Doch,’ vaart hy voort, zyn gevoelen opgeevende,
‘men bedriegt zich, indien men zich laat voorstaan, dat ons gansch Zonnestelzel
geduurende dien tyd moet hebben stilgestaan, zo dat men in zyne gedagten
wonderen op wonderen zou moeten hoopen, om te verhinderen, dat niet (van wegen
de bekende wetten van de werking der Vires centrales,) alles in de uiterste verwarring
geraakte. Niets was 'er noodig, (op dat ik die bedenking, die men by de oplossing
der zwaarigheid gemeenlyk voorbygaat, kortlyk uit den weg ruime,) niets was 'er
noodig, dan dat de Aarde, welke wy bewoonen, eenen korten tyd, in de omwenteling
om haaren as, werd opgehouden, waardoor dan ook van zelfs de Maan, welke om
dezelve als een wagter van het Westen naar het Oosten loopt, schynbaar moest
stil staan. Inmiddels bleef de Aarde met de Maan haaren tred in derzelver
jaarlykschen omloop met de andere Planeeten volgen. Hier aan behoefde de
jaarlyksche omwenteling van de Aarde geen de minste stremming te geeven. Ik kan
niet zien, dat het een van het ander afhangt. Meer schyn zou het hebben, indien de
omwenteling der Planeeten om haare eigene assen geëvenredigd waren aan
derzelver traageren, of snelleren, voortgang in den jaarlykschen omloop om de Zon.
Maar juist het tegendeel is bekend aan alle Starrekundigen. - Op Mercurius en
Saturnus heeft men, ten aanzien van derzelver omwenteling om haaren as, wegens
den verren afstand van ons en de nabyheid der eerste aan de Zon, nog geene
zekere, of zelfs waarschynlyke, bepaalingen kunnen maaken. Maar, wat de andere
Planeeten betreft, volgens de naauwkeurigste waarneemingen van den vermaarden
CASSINI, is het verschil tusschen Venus, onzen Aardbol en Mars, in dit opzigt, niet
zeer groot: schoon zy, in onderscheidene tyden, naar gelang der grootte van de
onderscheidene loopcirkels, derzelver omloop om de Zon volbrengen; daar
integendeel Jupiter, die zo veel verder van de Zon afstaat, en uit dien hoofde eenen
veel traageren voortgang heeft, zo dat hy dagelyks maar bykans vyf minuuten op
zynen loopkring vordert, en ten naastenby twaalf van onze jaaren
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noodig heeft, om zynen geheelen omloop om de Zon te volbrengen, volgens de
naauwkeurigfte waarneemingen, binnen den tyd van nog geen tien uuren, met eene
onbegryplyke snelheid zich om zynen as wentelt; gelyk een ieder weet, die maar
maatig in de Starre- of Hemelloopkunde geoefend is.
Niets was 'er dan noodig, ter volbrenging van dit Wonderwerk, in JOSUA's
Geschiedboek opgetekend, als dat de Aarde, terwyl zy haaren jaarlykschen loop
vervolgde, eenige oogenblikken, om zo te spreeken, in de dagelyksche omwenteling
om haaren as werd opgehouden. Iets dat zo weinig invloed maakt op 't Heeläl, of
zelfs in ons Zonnestelzel, als of 'er thans iets dergelyks voor weinige minuuten in
Uranus, Saturnus, Jupiter, of zelfs in die Planeeten, welke ons naderby zyn, Mars
en Venus, gebeurde. En wat is toch het te weeg brengen hier van, om zeer gewigtige
redenen, voor den Almagtigen Schepper en Onderhouder van het gantsch Heeläl?
Immers niet meer (mag ik hier eens deeze gelykenis gebruiken?) dan het is voor
een mensch, die, met een rytuig van eene steile schuinte zullende afryden, zo lang
één of meer wielen van dat rytuig vastmaakt, of remt, gelyk men het noemt, en daar
door derzelver omdraayingen belet, terwyl zy, egter, met de overige wielen van dat
zelfde rytuig, juist een gelyken voortgang maaken.’
Wy twyffelen zeer, of deeze Oplossing den Starre- en Hemelloopkundigen voldoen
zal, en de zwaarigheid, wegens de ophouding van de Dagelyksche Omwenteling
(*)
der Aarde, waarin ook de Vires centrales te passe komen, wegneemen . - Onlangs
de gedagten van den Hoogleeraar HAMELSVELD, over dit zeggen van JOSUA,
opgeevende, hebben wy betuigd, goeddeels in diens zeer eenvoudige verklaaring
te kunnen berusten, en wy houden het nog daar voor, dat men hier verkeerdlyk een
Wonderwerk verondersteld heeft, dat altoos aan de onoplosbaarste tegenwerpingen
(†)
onderworpen blyft .

(*)
(†)

Zie onze Nieuwe Vaderl. Letteroef. IV. D. 2. St. bl. 349.
Zie boven, voor 1792, bl. 403.
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Bedenkingen over de Nieuwerwetse Leerwyze van Euangeliesche
Waarheden, betreffende het Geloof in Christus, en de Verzoening
der Wereld met God, door hem, benevens eenige aanmerkingen
daaromtrent, in Gemeenzaame Brieven van A.V.aan zynen Vriend
e.g.h. By verscheiden Boekverkoopers. In gr. 8vo. 114 bladz.
De Schryver deezer Brieven doet zich voor, als iemand, welken de aloude
Rechtzinnige Leere onzer Nederlandsche Kerke zeer ter harte gaat, en die het
gantsch niet eens is met ‘zommige hedendaagsche Schryvers en Redenaars in
onze Kerk, die zich, als groote Lichten en Meesters, vertoonen, en de verbeelding
hebben, dat zy een Nieuw Licht ontvangen hebben. Schryvende en spreekende,
als of zy alleen de wetenschap der Heiligen bezaten, om in te zien in de
Verborgenheden van het Koningryk der Hemelen, en dat met kleinachting van zo
veele waardige mannen.’ Van hier dat hy van zich zelven geenzins kan verkrygen,
om de hoedanigheid van Verlichtinge aan onze Eeuwe toe te schryven. Want zynen
Vriend berigtende, hoe hy zich herïnnerde de uitdrukking van een beroemd Leeraar,
in een der aanzienelykste Gemeentens van ons Vaderland, welke, in zekere
Leerrede, gezegd hadt: ‘men noemd deeze Eeuw een verlichte Eeuw, maar 't
nageslacht zal zeggen, het is een Eeuw van den Duivel en van onverschilligheid,’
geeft hy daar aan zynen byval, ‘wanneer dit gezegde, met opzicht op verscheide
zaaken, onze Leer, en de beoefening der waarheid betreffende, betrekkelyk gemaakt
wordt.’ Voor zo veel deeze en soortgelyke uitdrukkingen eenen yver aankondigen,
voor 't geen de Schryver als rechtzinnige waarheid aanziet, kunnen wy niet nalaaten
denzelven te pryzen. Doch, 't komt ons voor, dat het den Heer A.V. gaat, even als
veele andere diergelyke Yveraaren. De Apostolische Les, de waarheid te betragten
in liefde, wordt, dikmaals, niet genoeg in agt genomen. De Voorstanders van het,
dus genaamde, nieuwe licht, dat zyn de zulken, welke in wyze van denken en
voordraagen van hem verschillen, beschuldigt hy openlyk van Onverschilligheid;
en, de woorden van Doctor OWEN de zyne maakende, klaagt hy, ‘dat de meeste
Voorgangers en
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Leidslieden van de Gemeenten in Nederland, en elders, niet alleen minder gestreng,
maar ook minder opregt, handelen met de geweetens van overtuigde Zondaaren,
dan de Euangeliedienaars in vroegere dagen.’ Daar de Heer V.V. en alle andere
eveneens denkenden hunnen vlyt aanwenden, tot het te recht brengen van veele,
huns oordeels, verkeerde begrippen omtrent de Leere des Euangeliums, moeten
zy, gewisselyk, deeze Leere aandagtig en naauwkeurig bestudeerd hebben. Doch
dan zal hun ook niet ontglipt zyn, het Hoofdgebod van den grooten Opperleeraar,
wegens de liefde tot den naasten, of de byzondere toepassing van dit Gebod, met
eene zeer nadruklyke waarschuwing: Oordeel niet, opdat gy niet geoordeeld wordt.
De Godgeleerden, 't zy Schryvers of Leeraars, wien dit aangaat, mogen ons deezen
wenk ten goede houden: als mede eenen anderen, volgens welken zy, indien het
hun om de voortplanting der waarheid te doen is, gantsch verkeerde middelen te
baat neemen, naardien het middel van verwyt en verdenkinge meer afkeerigheid
dan overtuiging zal uitwerken.
Wat de aangekondigde Brieven aangaat, wy hebben in dezelve niets nieuws
gevonden, dan, misschien, eene meer stoutmoedige en meer meesteragtige
bepaaling, omtrent de betwiste Onderwerpen, dan by verscheide andere Schryvers,
die, voor 't overige, met den Heer A.V. in gevoelens overeenstemmen, en die dan
nog, daarenboven, boven hem dit voordeel hebben, dat ze hunne stellingen bouwen
op Schriftuurtexten; van hoedanig eene manier van bewyzen wy, in deeze Brieven,
niet een eenig voorbeeld hebben aangetroffen; rustende 's Mans geheele Stelzel
op gronden, zonder bewys aangenomen. Wy zullen, om tevens de manier van
redekavelen te doen blyken, hier van een en ander voorbeeld aanhaalen.
‘Laat ik u (dus schryft hy in den Vyfden Brief,) myn begrip van te gelooven in den
Zoone Gods, Jesus Christus, kortlyk melden! Het Geloov is by my die
bovennatuurlyke gaav der genade, van den Heiligen Geest, als een vrugt van de
voldoening des Zaligmakers, in de geheele Ziel ingeplant, die zich, door dat Geloov,
hecht aan onzienelyke dingen, op het waarachtig getuigenis van den God der
Waarheid; en dit geloov is het middel, door 't welk de mensch Christo ingelyvt en
bekwaam gemaakt wordt, om Christus, met alle zyne weldaaden, aan te neemen,
met toebetrouwing van zich zelven aan hem
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ter verkryging van de zaligheid, zo dat hy, die in den Zoone Gods geloovt, een licht
in 't verstand, en vermogen in de wil, ontvangen heeft, om, op eene rechte wyze,
omtrent de voorwerpen des Geloovs, werkdaadig te zyn; werkdaadig wordt dan 't
verstand, als het oog, ter beschouwing en onderscheiding; de wil, als de hand der
ziele, ter verwerping en aanneeming, zich vervolgends betoonende in daaden en
vrugten, zulk een ingeplante in Christus, door 't geloov, betaamende.’
In den VIII Brief, spreekende van Gods besluiten, met de gevolgen daar van, laat
hy zich dus uit: ‘God heeft bepaald, in de Waereld zyns Aardryks, die hy goedvind,
voort te brengen, ook menschen te scheppen, van welken, Adam, de eerste, zyn
zal de Stamvader en 't hoofd, aan wien hy beloovd, op Conditie van volkomen
gehoorzaamheid aan zyn gebod, het eeuwig leeven, stellende dien Adam tot een
Verbonds-hoofd van alle zyne natuurlyke Nakomelingen, in hem als Vader, beslooten,
die met hem deelen in de belofre des levens, en het dreigement des doods, zo dat
alle die Nakomelingen, indien 't Verbonds-hoofd gehoorzaamd, de Zaligheid
ontvangen zullen, doch, overtreedende 't gebod Gods, alle schuldig zyn, vermits zy
in hem, naar de vrymagtige bepaaling van Gods Wil, gerekend zyn.
Adam, dit Verbonds-hoofd, word hervoort gebragt met Gods beeld, als zyn
gelykenis, en dus bekwaam, om de Conditie van 't Verbond te volbrengen; doch de
Vrymagtige bepaalt en vindt goed, tot luistervolle ontdekking zyner heerlykheid en
hoogheid, Adam valbaar te scheppen, en hem zyn beeld te laaten verliezen; niet,
dat hy hem zyn kracht ontneemen zal, en daar van berooven, maar, dat hy hem
geen nieuwe kracht byvoegen zal, om staande te konnen blyven, en in den loop
zyner Verbondsgehoorzaamheid te volharden; God dan besluit, Adam zal vallen, 't
geen noodzaaklyk, als onfeilbaar zeker, gebeuren zal, en alzo moet, de gansche
Waereld, zo als die in Adam, als 't Hoofd, begreepen is, voor God verdoemelyk zyn.
Zullen nu alle menschen voor God verdoemelyk zyn, zo wil hy zyn Vrymagt en
Wysheid, Genade en Gerechtigheid, aan dat gevalle menschdom, bewyzen, en hy
bepaald, eenige van het menschelyke geslacht, als zynde zyn leem, en volstrekt
eigendom, te stellen tot vaten zyner barmhartigheid, doch anderen, tot vaten zynes
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toorns, welke bepaling van zyn Wil genoemd word, de verkiezing en verwerping.
Indien vervolgens de voorwerpen van Gods verkiezende Wil het einde van dezelve
verkrygen, en de zaligheid ontvangen zullen, zo moet dit geschieden, langs een
weg van betamelykheid, maar die is, in al 't geschapene, niet te vinden, daar
ontbreekt alles, om aan den eisch, en bedreiging van Gods gerechtigheid te voldoen,
derhalven vordert de Goddelyke Wysheid een Goddelyk perzoon, en die is de
eeuwige Zoon van God, welke, als een andere en tweede Adam, als een hoofd,
voldoen zal, 't geen hy op zich neemd, en hy bewilligt aan de hem voorgestelde
Conditie van de Uitverkoornen, die aan nem van den Vader gegeeven, en in hem
gerekend en verkooren zyn.
In hem, zeg ik, verkooren niet alleen, op dat zy, in den tyd, een dadelyk inzyn in
hem verkrygen zouden, maar zo als zy in hem, als hun borg, wortel en hoofd, tot
de zaligheid verordineert zyn, want de Zoon van God is van eeuwigheid borg van
de Uitverkoornen, en die zyn in hem gerekend, zynde in het oordeel Gods, toen
reeds, voor de tyden der eeuwen, vrygehouden, want de Zoone Gods nam hun
schuld over, en zy wierden in hem ontslaagen.’
Dus willekeurig, zonder het aanvoeren van bewys of redenen, gaat de
Briefschryver te werk in het ontvouwen van zyn Zamenstelzel; waaraan hy, ten
besluite, nog hegt eene naaspooring van de bronnen der dwaalingen en
wangevoelens, aangaande gewigtige waarheden; van welke, volgens den Heer
A.V. de voornaamste is, ‘dat de mensch, door den Duivel verleid, van den God der
waarheid afkeerig is, en in hoogmoed leevd, en waant, dat hy magtig is, om de
waarheid te zien, en zich, in zyne denkbeelden daar van, wel te leiden.’ Niet alleen
in 's menschen verdorvenheid en blindheid, maar ook in zyne boosheid, hoogmoed
en eigenzinnigheid, moet dus de reden en oorzaak gezogt worden, waarom veelen
in dwaalingen steeken; dat wil zeggen, hun Godgeleerd Zamenstelzel niet op
denzelfden leest schoeien, als de zodanigen, die, op grond van overeenstemminge
met de uitslaande menschelyke formulieren, met den naam van regtzinnigen
bestempeld worden.
Wy moeten hier eene voorgaande Aanmerking herhaa-
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len. Het stryken van zulk een liefdeloos vonnis over zyne medemenschen, wier hart
en inzigten niet voor ons openleggen, kunnen wy op geenerhande wyze
overeenbrengen, om nu te zwygen van menschelyke bescheidenheid, met de zeer
nadruklyke lessen des Christlyken Godsdiensts, gebiedende, zo lang wy voor het
tegendeel geene spreekende bewyzen hebben, het gedrag van anderen altoos in
het gunstigst licht te beschouwen. Aan den Heere A.V., en die met hem eveneens
denken, spreeken en schryven, beveelen wy de aandagtige leezing van het dertiende
Hoofdstuk des eersten Briefs aan de Korinters.

Betoog voor de Eeuwigheid der Straffen in een toekomstig leeven,
door Jonathan Edwards,S.S. Theol. Doctor en Predikant te
Newhaven. Te Utrecht by W. van Yzerworst, 1792. Behalven de
Voorrede van den Vertaaler, 352 bladz., in gr. 8vo.
Dit Boek is ingerigt tegen het Leerstelzel, door Doctor CHAUNCY, in zyne
Verhandelingen over de eindelyke gelukzaligheid aller menschen, (waar van ook
eene Hollandsche Vertaaling, door den Heer VAN HEMERT bezorgd, in het licht
verschenen is), en in andere werken, voorgesteld. Het bestaat uit acht Hoofdstukken.
In het eerste worden de gronden van het Stelzel van Dr. CHAUNCY, betreffende de
Straffen in een ander leven, opgegeven, en onderling vergeleken, en de Schryver
heeft, by deze vergelyking, ten doel, aan te toonen, dat de Doctor grondbegrippen
heeft aangenomen, die met elkanderen in een bestendigen tweestryd moeten staan.
- In het tweede Hoofdstuk onderzoekt hy, of de gedoemden eenige andere straf
verdienen, dan die, welke tot hun eigen welzyn verstrekken moet? - In het derde,
of de gedoemden, in de daad, eenige andere Straffe zullen ondergaan, dan die,
welke geschikt is, om hun eigen geluk uit te werken? - Het vierde Hoofdstuk bevat
eene beschouwing der bewyzen, waar mede Doctor CHAUNCY tracht aan te toonen,
dat de eindelooze Straffen onbestaanbaar zyn met Gods regtvaardigheid. - Het
voornaame stuk, het welk Doctor CHAUNCY bewyzen wilde, was dit, dat alle menschen
in het einde zullen zalig worden: doch, zo hy hier in mogt mistasten, nam hy tot de
vernietiging, als het allerlaatste
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plegtänker, zyn toevlucht. Dit dierhalven gaf den Heer EDWARDS aanleiding, om in
het vyfde Hoofdstuk te onderzoeken, of de vernietiging de straffe der gedoemden
is: - en om vervolgens in het zesde zyne poogingen aan te wenden, ten betooge,
dat de straffe der gedoemden in eene eindelooze rampzaligheid besta. - In het
zevende beschouwt hy de rechtvaardigheid der eindelooze straffen uit een ander
oogpunt, waar uit dit geschil wel niet door Doctor CHAUNCY, maar echter door
zommige anderen, die zyne leer omhelzen, beschouwd was: hy poogt namelyk hier
deze sluitreden te wederleggen: ‘Alles, het geen door het heil van het Heel-al
gevorderd wordt, is rechtvaardig; en al, wat niet tot heil van het Heel-al medewerkt,
is onrechtvaardig. Dan daar de eindelooze straf der boozen niet medewerkt tot het
heil van het gansche Heel-al, maar hetzelve verstoort, is dezelve onrechtvaardig.’
- Eindelyk in het achtste Hoofddeel tracht hy de bestaanbaarheid der eindelooze
straffen met Gods goedheid te verdedigen.
Zie daar het geraamte van dit boek! Over de bondigheid der bewyzen van den
Schryver denken wy ons niet uit te laaten, daar wy in dit geschil liever verkiezen
bloote Referenten dan Rigters te zyn. Dit alleen zeggen wy, dat Doctor CHAUNCY,
door het niet zamenhangende van zyn systema, en door de gronden, waarop hy
hetzelve verkozen heeft te bouwen, aan zynen Tegenschryver veelvuldige
gelegenheid gegeven heeft, om hem met vrucht aan te vallen; maar dat de redenen
van den Heer EDWARDS misschien minder voldoende zouden zyn, ter wederlegging
van die geenen, die, de zaak uit andere gezichtspuncten beschouwende, de leere
der eindelooze stellige straffen op andere gronden lochenen.
Wy moeten, intusschen, by het gezegde nog eene plaats uit de Voorrede van
den Vertaaler voegen, en daar op eenige aanmerkingen aan onze Lezers
mededeelen: ‘Van hoe veel gewigt (zegt hy) het niet alleen voor ieder enkel
redemagtig wezen in het byzonder, maar ook voor elke Maatschappy, elk Land, elk
Koningryk, en elk Gemeenebest, zy; ja van hoe veel gewigt het voor den ganschen
Aardbol, dien wy bewoonen, moet gerekend worden, dat ieder sterveling de
duidelykste bewustheid drage, dat niet alleen zyne openlyke wanbedryven en
euveldaaden eene gerechte straffe van den wereldschen Rechter zullen erlangen;
maar dat zelfs, wanneer zyne
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verborgene overtredingen hier al somtyds het oog en de waakzaamheid der
wreekende rechtvaardigheid, ontslippen mogen; als geene geschikte voorwerpen
van onderzoek en kennisneming beschouwd worden; of de boosdoener, door zyne
magt, zyn vermogen, zynen invloed, zyn aanzien, of zyne middelen, zich boven
dezelve weet te verheffen, haar zwaard te ontduiken, of zich daar aan te onttrekken;
- deze echter geenzins door den BEHEERSCHER van hemel en aarde, met eene koele
onverschilligheid, zullen beschouwd worden, of slechts eene geringe en ligte
tuchtiginge zullen moeten ondergaan: - Neen, dat zy wel verre van dus, door de
verwachting van eene genoegzaame straffeloosheid, zich verder tot het plegen van
wandaaden aangemoedigd te zien; in tegendeel eene allerverschrikkelykste, eene
regtvaardige straffe, ten vollen geëvenredigd aan hunne gepleegde boosheden,
eene straffe, welke nimmer, nimmer eindigt, maar van eeuwigheid tot eeuwigheid
onafgebroken voortduurt, zullen moeten lyden: - van hoe veel gewigt het is, herzegge ik, - dat ieder sterveling hier van de volste bewustheid drage; behoeft men
dit wel nader te betogen! WAAR toch, waar zal men voordaan eene volkomen
veiligheid van persoon en goederen, waar zal men goede orde, waar zal men eer,
waar zal men eene onkreukbaare trouw, waar zal men den vereischten eerbied, de
zoo zeer noodzaaklyke indrukken by het afleggen van eenen plechtigen eed, waar
zal men de behoorlyke ondergeschiktheid in den Staat, ja alles wat deugd en plicht
- op dat ik hier niet eens van de schuldplichtige vereering en liefde, ten aanzien van
den algoeden Vader van al het geschapene, spreke; - waar zal men dit alles toch
langer aantreffen, zo dra men zyn geweten genoegzaam te vrede stelt, of door
drogredenen in staat is, hetzelve in slaap te sussen; terwyl men zich tracht te
overreden, dat niets dan eene enkele, eene bloote, tuchtiging van weinig jaaren
slechts aan geene zyde des grafs het loon van duizenden van gruwelstukken wezen
kan? - Geen beul, geen schandschavot, geen zwaard of houtmyt, zyn dan in staat
den druischenden stroom der yzelykheden, welke welligt een aantal van verblinden,
of door de gewoonte van het misdryf verhard geworden booswigten en euveldaders
over geheel het menschdom zouden kunnen brengen, een enkel oogenblik nog in
zyn woeste vaart te stuiten. - De hoop, dat
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hunne gruwelen welligt bedekt zullen blyven, en het verkeerde denkbeeld, dat hen
slechts eene geringe en korte straf in de eeuwigheid te duchten staat, stelt dus eene
ruime poort voor de woede van iederen aterling ten vollen open. - En waar blyft dan
op aarde nog eenig vooruitzigt, de minste verwachting van geluk, en eene
vreedzaame genietinge van duizend zaligheden, voor elken braaven en
vreedzaamen, of weereloozen waereldbewooner overig? - Ai my!...Ik yze, ik tziddere,
wanneer ik zulk eene zamenleving slechts met een vluchtig oog, en in het ryk der
mogelykheid, op eenen verren afstand van my geplaatst, beschouwe!... - Neen
zeker - elk die den mensch, den invloed der verderflyke voorbeelden, en het geweld
van woedende hartstochten, genoegzaam kent, zal my gereedelyk toestemmen,
dat niets - niets, dan alleen de vrees voor eene ontzachlyke eeuwigheid, van
duizenden van misdryven en gruwelen hun meestal kan te rugge houden; en dat
deze, ja deze alleen, de éénige teugel voor zyne onstuimige driften en redenlooze
begeerten zy.’
Deze gantsche redenering voorzeker is geenszins geschikt om eenen behendigen
bestryder van de Leere der eindelooze stellige straffen te overtuigen. Hy zou 'er
o

toch gewis de volgende aanmerkingen op maaken: 1 . Myne leer brengt geenszins
mede, dat onze deugd en ondeugd, op ons lot in het toekomstig leven, van weinig
of geenen invloed wezen zal; integendeel, ik beweer, dat de gevolgen van alle onze
zedelyke daaden, goede en kwaade, tot in aller eeuwen eeuwigheid voort zullen
duuren: ik beschouw het toekomstig leven als eene voortzetting van het
tegenwoordige, en als één geheel met hetzelve uitmaakende: de natuurlyke gevolgen
van iedere daad niet alleen, maar van iedere nalaatigheid, duuren eeuwig: die hier
eene groote hebbelykheid van zonde verwierf, heeft in de eeuwigheid meer en
langer te stryden, eer hy eene hebbelykheid van deugd verwerft; die hier geene
goede daaden verrigt, mist in alle eeuwigheid het zalig herdenken aan al dat goede,
dat hy hier hadt kunnen verrigten; die hier zyne verstandelyke vermogens niet
beschaaft, staat, by zyne overgang in de eeuwigheid, nog op den laagsten trap, en
hoe veel heeft hy nodig, eer hy dat toppunt bereikt, dat die geene, die hier het verst
in waare wysheid vorderde, reeds terstond by zyne intrede in de andere waereld
deelachtig wordt; de wyze
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stygt intusschen ook daar nog altyd van trap tot trap hooger, terwyl hy, die in zyne
dwaasheid gestorven is, hem altyd zeer verre achter blyft, en dus eeuwig de gevolgen
van zyn wangedrag, zelfs zonder tusschenkomst van eenige stellige straf, ondervindt:
o

enz. 2 . Het is waar, zulke redeneringen hebben op het gros des menschdoms maar
al te weinig vermogen; maar is het wel bewezen, dat de gewoone denkbeelden van
de eeuwigheid der helsche straffen op de menigte zulken heilzaamen invloed hebben,
als men zich gemeenlyk verbeeldt? Is het niet eene characteristieke eigenschap
van onbeschaafde menschen, zich aan het tegenwoordige te hechten, en minder
door een goed of kwaad getroffen te worden, in evenredigheid van deszelfs afstand?
Heeft het gemeen in onze Maatschappyën niet maar al te veel overeenkomst met
den Wilden, die des morgens zyn bed verkoopt, en 'er niet aan denkt dat hy des
avonds het weder nodig zal hebben? Zyn nadeelige gevolgen van hunne daaden,
reeds in dit leven, zo dra zy maar eenigszins ver af zyn, wel geschikt, om onverlichte
menschen van de ondeugd af te houden; - en zal de bedreiging van eeuwige straf
o

dan die heilzaame uitwerking hebben? - Maar 3 . indien ook deze leer van nut is,
om de orde in de Maatschappy te bewaaren, is zy dan even daarom wáár? Hoe
veele begrippen hadt de Staatkunde der oude Heidenen aan het gemeen weten
smaakelyk te maaken, die zomtyds aan de bewaaring of herstelling van veiligheid
en orde, in den burgerstaat, zeer veel nut aanbragten; maar waren dan deze
begrippen daarom wáár? In een tyd, dat de Romeinsche legioenen in Germanje in
opstand waren, viel 'er by geval eene maansverduistering voor; naar de Godgeleerde
begrippen van het Romeinsch gemeen, was dit een bewys, dat de Goden den
opstand afkeurden; en de Eclips hadt dierhalven de nuttige uitwerking, van den
(*)
Soldaat weder tot gehoorzaamheid te brengen : - maar waren nu daarom deze
begrippen wáár, om dat zy nut deden?
Zie! op zulk eene wyze zou tegen de redenering van den Vertaaler geredenkaveld
kunnen worden; en men bemerkt dus gemakkelyk, hoe weinig zulke bewyzen ab
utili voor de waarheid van een leerstuk afdoen. - Een billyk Lezer zal gemakkelyk
zien, dat wy 'er verre af

(*)

TACITUS, Annal. I: 29.
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zyn, van, door het aanvoeren dezer aanmerkingen, eenige krenking aan het
meergemelde leerstuk te willen toebrengen; maar wy zien het altyd zeer noode,
wanneer men waarheden, die door verstandige Schryvers bestreden zyn, met
zwakke bewyzen wil staven.

Leerreden ter aanpryzing van het Instituut tot Onderwyzing van
Dooven en Stommen, binnen Groningen, uitgesproken den 1 July
1792, in de Vergaderplaatze der Doopsgezinde Gemeente te
Harlingen, door Heere Oosterbaan,Leeraar by die Gemeente. Te
Harlingen by V. van der Plaats, 1792. Ten voordeele van het
Instituut. In gr. 8vo. 32 bladz.
Een waardig Leeraar van het Euangelium is een Vriend van het Menschdom, in den
alleruitgebreidsten zin; hy tragt zynen evenmensch nuttig te zyn, niet alleen ten
aanzien van zyne geestelyke belangen, maar ook met opzigt tot de lichaamelyke
genietingen; vooral wanneer dezelve niet slegts niet nadeelig zyn aan de Ziele,
maar derzelver hoogere aangelegenheden helpen bevorderen. Als zodanig een
Leeraar vertoont zich hier de Eerw. OOSTERBAAN, in zyne aanpryzing van het bekende
Instituut, te Groningen, aan de medewerkende hulp der gegoede Leden zyner
Gemeente, en voorts aan zyne verdere Landgenooten; om welke tot soortgelyke
weldaadigheid op te wekken, hy zyne Leerrede door den druk gemeen gemaakt
heeft. Het Opstel draagt de kennelyke blyken van Geleerdheid en gezond Oordeel.
Alleenlyk hadden wy wel gewenscht, dat de Heer OOSTERBAAN zich had bevlytigd
zynen Toehoorders en Leezers de weezenlyke nuttigheid van het Instituut te doen
opmerken, door het vermelden van de goede gevolgen, welke, met opzigt tot
verscheiden Ongelukkigen, reeds met 'er daad hebben plaats gehad, en van de
vorderingen in welke Kundigheden en Weetenschappen zommigen der Leerlingen
zeer verwonderenswaardige proeven geeven. Zulk een proefondervindelyk bewys
zou, misschien, van meer kragts geweest zyn, ter opwekkinge der weldaadigheid,
dan eene loutere voordragt der mogelyke goede uitwerkzelen, die door het loflyk
Instituut kunnen bewerkt worden. Met dit alles, pryzen wy het menschlievend
oogmerk des Leeraars, en paaren onzen wensch by dien
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van zyn Eerw., dat zyne onderneeming de goedkeuring zyner Landgenooten
wegdraagen, en daar door eenig goed moge gestigt worden!
us

Aanmerkingen en Byvoegsels van D . johan christiaan baum, tot
zyne Leerrede over den derden Artykel van de Augsburgsche
Geloofsbelydenis. Gedrukt ten voordeele van de Luthersche
Diakonie-Armen te Amsterdam. Te Amsterdam by G. Daalwyk,
1792.
De Heer BAUM, die met zyne braave Ambtgenooten het lot hadt, van door eenige
scheurzieke Leden zyner Gemeente beschuldigd te worden, als of hy van eenige
Leerstukken zyner Kerk, die men voor allergewigtigst en allernoodzaaklykst houdt,
was afgevallen, hadt zich tegen dezen laster verdedigd door eene in openbaaren
druk uitgegevene Leerreden, waarin hy uitvoerige uittrekzels gegeven hadt uit zyne
openbaare Predikatien en Catechisatien, gedurende zyne meer dan achtjarige
bediening, in de Gemeente van Amsteldam, over de bedoelde Leerstukken, gedaan.
De thans afgegevene Aanmerkingen en Byvoegzels dienen, of ter verdediginge
dezer uittrekzels tegen misduiding en verdraajing, of ter nadere opheldering van
zyn gevoelen over zommige Bybelplaatzen, of ten betooge, dat hy aan zommige
bewyzen, door hem voor de meergemelde Leerstukken gebruikt, met regt den naam
van nieuwe Bewyzen hadt kunnen geven. Het Stukje doet en der geleerdheid en
het hart van den Schryver veel eer aan, en is beschaamend voor zyne tegenstanders.
Wy hoopen intusschen, dat hy het nu hier by zal laaten berusten: zyne zaak is
genoegzaam verdedigd; en die nu niet overtuigd is, zal door verder geschryf niet
overtuigd worden. Zyne vyanden verdienen volkomen dat verachtend stilzwygen,
waar mede men altyd menschen van bekende twistzucht en dogmatieke dwingelandy
beandwoorden moest. Hy heeft zich ook hier toe op nieuw verbonden, terwyl hy dit
Stukje, even als het Voorberigt van zyne Leerreden zelve, met de volgende
Dichtregelen van zynen Landsman, Vryheer VAN BAR, befluit:
Jadis aü mont Athos un monarque Persan
Ecrivit une epître en stile de tiran;
Et le mont, pour repondre à cette extravagance,
En stile de rocher se servit de silence.
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Aardrykskunde des Bybels, door Ysbrand van Hamelsveld. Eerste
Deel. Te Amsterdam by J. Allart, 1790. In gr. 8vo. 490 bl.
Indien, volgens de betuiging van A.F. BUSCHING, ‘eene goede Aardrykskunde eene
gewigtige verklaaring van de leere der Goddelyke Voorzienigheid is, en derhalven
onder de nuttigste en noodzaakelykste Boeken geteld moest worden;’ dan moet
eene Aardrykskunde des Bybels van het grootste belang voor den Leezer zyn: daar
de Bybelsche Geschiedboeken, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, gelyk
ook menigvuldige Voorzeggingen der Profeeten, volstrekt onverstaanbaar moeten
zyn, voor hem die niets van de plaatselyke gesteldheid van Paloestina weet. Sedert
RELAND zyn Paloestina Illustrata, en BACHIENE zyne Heilige Geographie, heeft
uitgegeeven, verscheenen verscheidene Reisbeschryvingen, welke den
tegenwoordigen toestand van de meeste landen, in de H. Schrift genoemd wordende,
aantoonden; en die derhalven zeer geschikt waren, om zelfs den ouderen toestand
van die zelfde landen op te helderen. Deeze Bronnen heeft de Heer VAN HAMELSVELD,
in zyne Bybelsche Aardrykskunde, met vrucht gebruikt, en daar door een Werk
geleverd, dat de voorige Werken over deeze stoffe, voornamenlyk die zyner
Voergangeren RELAND en BACHIENE, verre moest overtreffen.
Dit Eerste Deel bevat twee Boeken, behelzende het eerste Boek, in drie
Hoofdstukken, des Schryvers gedachten, 1. Over de Aardrykskunde der
Bybelschryvers. 2. De moeilykheden in de Bybelsche Aardrykskunde, en 3. De
Middelen om deeze moeilykheden te boven te komen. In het tweede Boek wordt,
in elf Hoofdstukken, eene algemeene beschryving van het Joodsche Land gegeeven,
als de Naamen, Gelegenheid, Grenzen en Uitgestrektheid, Luchts- en
Weêrsgesteltenis, Voortbrengzelen, Bergen, Dalen en Valeyen, Vlakten, Woestynen
en Wouden, Zeeën en Meiren, Rivieren, Beeken, Bronnen, Waterbakken, en warme
Baden. Wordende een en ander door een nette Kaart van Paloestina opgehelderd,
welke naar het voorbeeld der nette Landkaarten van BACHIENE ontworpen is.
De moeilykheden, welke in de Bybelsche Aardrykskunde gevonden worden,
brengt de Schryver tot de volgende:
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na vooraf gemeld te hebben, dat de Heilige Schryvers zo naauwkeurig en duidlyk
zyn in het gebruiken van Aardrykskundige kundigheden, zonder ergens te feilen,
dat men zich deswegens verwonderen moet. 1. Dat de Bybel, wiens ouderdom
reeds eenige duizenden jaaren bereikt, niet met oogmerk geschreven is, om ons
de Aardrykskunde te leeren, of eene beschryving van Landen en Steden te geeven.
Wordende alles, wat van die natuur in den Bybel voorkomt, slechts als in het
voorbygaan, en by gelegenheid, aangetekend, en ondergeschikt aan andere
hoofdbedoelingen, byzonder aan de Geschiedenissen van het Joodsche Volk; of,
in het Nieuwe Testament, aan het verhaal van de reizen van JESUS en zyne
Apostelen, ter grondvesting en uitbreiding van den Godsdienst van het Euangelie.
2. Dat gelyk alle Weetenschappen, dus ook de Aardrykskunde, zich, ten tyde dat
de Bybel geschreven werdt, nog in haare eerste beginzelen, en als 't ware, in haare
kindsheid, bevonden. Meet- en Wiskundige naauwkeurigheid hadden die
volmaaktheid verre af na niet bereikt, welke zy in onze tyden bereikt hebben. De
grenzen der Landen, de loop der Rivieren, de strekking der Gewesten, ten aanzien
der hemelsstreeken, de bepaaling van de ligging der Steden, ook ten aanzien van
derzelver onderlingen afstand, dit alles was nog onvolmaakt; zo dat men zich moet
vergenoegen, wanneer men in deeze om en by eenige zekerheid kan vaststellen.
Een enkel voorbeeld heldert dit op. Doorgaans wordt de ligging van eene Stad of
Plaats, in het algemeen, beschreven, door het melden van eene meer bekende,
naby welke zy gelegen was. Dus worden de Eikenbosschen van Mamre gezegd,
te zyn by Hebron, GEN. XIII:18. De Bergen Gerizim en Ebal worden, naar derzelver
gelegenheid, beschreven: aan geene zyde des Jordaans, achter den weg van den
Zonne-ondergang, in het land der Kanaaniten, die in het vlakke veld woonen, tegen
over Gilgal, by de Eikenbosschen van More, DEUT. XI:29, enz. zonder dat de juiste
afstand, of ook de strekking deezer plaatsen jegens elkanderen, wordt aangeduid.
- Ja, in die gevallen, waarin dit fomtyds gebeurt, dat deeze strekking wordt
opgegeeven, bepaalen zich de Heilige Schryvers des Ouden Testaments alleen tot
de vier hoofdstreeken van het Kompas, Noord, Oost, Zuid en West. Dus lag Ai, by
Bethaven, ten Oosten van Bethel, JOS. VII:2. De Olyf-
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berg ten Oosten van Jerusalem, ZACH. XIV: 4, enz. - Hoe naauwkeurig dan ook de
gewyde Schryvers, naar maate van de kundigheden hunner tyden, te werk gingen,
voor eenen laateren naspoorer van deeze onderwerpen, blyven nochthans
duisternissen over. 3. Het groot onderscheid der Taalen levert eene derde reden
van moeilykheid op. Hebben wy kunstwoorden, gelyk tot elke Weetenschap, dus
ook voor de Aardrykskunde, op dezelfde wyze was het gelegen by de Hebreën;
nadien nu de Hebreeuwsche taal eene reeds voor eeuwen verstorven, en buiten
alle leevend gebruik geraakte taal, is, wie kan zich dan verwonderen, dat ons
woorden en spreekwyzen ontmoeten, die voor ons moeilyk zyn om te verstaan,
schoon zy als Kunstwoorden, in den tyd, dat deeze taal gesproken en gebruikt werdt,
eene duidelyke en ontwyfelbaare betekenis hadden. In het byzonder wordt hier by
aangemerkt, dat, nademaal de eigen naamen der Steden en Plaatsen, in de
Hebreeuwsche taal, hunne betekenissen hebben, het even daar door dikwyls
twyfelachtig gemaakt wordt, of men zeker woord, als een eigen naam eener Stad
of Plaats, dan als een algemeen benoemend woord, moet aanzien. Dus leest men,
by voorb. GEN. XXXIII:18, in de gemeene Latynsche Vertaaling, als ook by de LXX
Overzetters, welke ook LUTHER gevolgd is: JACOB kwam te Salem in het Land van
Sichem. Andere Overzettingen, en daar onder de Nederlandsche, neemen Salem
niet als een' eigen, maar als een' gemeenen, naam: JACOB kwam behouden [tot] de
Stad Sichem. Voor beiden is over en weder zoo veel te zeggen, dat ook de laatste
Bybelvertaalers in het onzekere staan. MICHAëLIS en DATHE vertaalen even als de
Nederlandsche Overzetters: JACOB kwam behouden, enz. doch HEZEL behoudt den
eigen naam Salem; willende dat 'er in de Vertaaling van MICHAëLIS, enz. iets
gedwongens en hards, voor de Hebreeuwsche Letterkunde, ligt opgesloten. Een
ander voorbeeld wegens Bethel, dat BACHIENE, als een eigen naam, behouden heeft,
doch door onze Overzetters, als mede door MICHAëLIS, DATHE, HEZEL, enz. door Huis
Gods vertaald wordt, bevestigt dit nader. 4. Eindelyk ook die Landen, van welken
de Bybel gewaagt, en inzonderheid het Joodsche Land zelf, of Paloestina, hebben,
geduurende den loop der tyden, verbaazende veranderingen ondergaan, vooral
met betrekking tot derzelver burgerlyken en staatkundigen toestand; door
Staats-omwente-
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lingen, in- en uitheemsche Oorlogen, Verandering van bewooners, Zeden,
Godsdienst: waar door slechts weinigen van de menigvuldige Steden en Plaatsen,
die oudtyds vermaard en bekend waren, in derzelver overblyfzelen nog getoond
worden, maar anderen, tot de naamen toe, geheel onbekend zyn geraakt: ook zyn
de naamen van Bergen, Rivieren, Vloeden, of veranderd, of geheel in vergetelheid
gekemen; behalven dat, door de onveiligheid der wegen, en de onbeschaafdheid
der tegenwoordige bewooners, de reizigers geene genoegzaame gelegenheid
hebben, om het land behoorlyk op te neemen, en met de vereischte naauwkeurigheid
te onderzoeken.
Daar sommige van deeze zwaarigheden van dien aart zyn, dat zy, na het verloop
van zoo veele eeuwen, zedert het opstellen der Bybelboeken, niet schynen te kunnen
opgeruimd worden, welke vlyt men daar ook toe aanwende; zoo staat de zaak
evenwel, met betrekking tot veelen, ja misschien het grootste deel derzelven, niet
geheel hoopeloos, indien men die middelen behoorlyk gebruikt, welke in deezen
van dienst kunnen zyn. Na eene herhaalde overweeging zyn de volgende
hulpmiddelen den Schryver als de bekwaamste en meest geschiktste tot dit oogmerk
voorgekomen.
1. Indien men de Kunstwoorden en Aardrykskundige Spreekwyzen, welken de
Heilige Schrift gebruikt, zich eigen maakt en recht verstaat; dan zal het niet missen,
of dit zal een uitneemend licht over veele Teksten, die tot dit onderwerp behooren,
verspreiden. 2. Een vlytig gebruik van zodanige ouder en laater Schryvers, als dit
onderwerp in vroeger of laater tyden, het zy in het voorby gaan, het zy opzettelyk,
hebben behandeld. 3. Eindelyk, indien men zich eene goede orde van behandeling
voorstelle, om het zekere en min bekende af te zonderen; en vervolgens te zien, in
hoe verre het eerste strekken kan, om het laatstgemelde op te helderen, en te
verklaaren. Deeze middelen worden vervolgens nader beschouwd en toegelicht;
hebbende tevens gediend om den Heere VAN HAMELSVELD deezen Aardrykskundigen
loopbaan veilig te doen bewandelen: zo als wy, by eene nadere gelegenheid, uit
de volgende deelen, zullen doen zien.
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De Verloskunde, door den Heere j.l. baudelocque. Naar den
nieuwen voortreffelyk verbeterden, en aanmerklyk uitgebreiden
Druk, uit het Fransch vertaald, en met enige Aanmerkingen
vermeerderd, door A. Soek,Chirurgyn-Operateur,
Stads-Vroedmeester, enz. enz. te Leyden, en Lid van verscheide
geleerde Genootschappen. In IV Deelen, of 5 Stukken. Met Plaaten.
Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1791. In gr. 8vo.
Daar de algemeene Inhoud van dit Werk, door de gewoone Dagpapieren, reeds
bekend gemaakt is, zoude het overbodig zyn, om dezelve weder te herhaalen; dit
echter kunnen wy niet nalaaten, zonder ons zelve geweld aan te doen, van dit Werk
te getuigen, dat wy het zelve erkennen als het volledigste in dit vak, boven alle
anderen, die in onze moederspraake gevonden worden; dat de orde, daarin gevolgd,
zeer wel gekozen is, zo wel met opzigt tot de minder als meer ervarenen; dat de
onderwerpen, zonder nuttelooze wydloopigheid, duidelyk, met alle de vereischte
kunde en naauwkeurigheid, en waar by teffens de beste Werken en Waarneemingen
van andere Schryvers ook mede te baat genomen worden, hier behandeld zyn; dat
wy, derhalven, het zelve in de handen en gedachtenis van alle Vroedvrouwen, en
niet minder van zulke Vroedmeesters, wenschen, die, uit gebrek aan kennis der
vreemde Taalen, zich van geene andere uitgebreider en kostbaarder Werken kunnen
bedienen. Billyk verdient alzo de geleerde Autheur, voor zyne wel aangewende
moeite en arbeid, eene algemeene dankërkentenis; de zeer kundige en zeer ervaren
Vertaaler heeft ook het grootste recht, dezelve van ons te vorderen, niet alleen om
de zuiverheid zyner taale, maar wel inzonderheid, om zyne zeer nutte, en het Werk
zelve op verscheide plaatzen ophelderende en vermeerderende, Aantekeningen;
terwyl wy 'er nog moeten byvoegen, dat de Plaaten zeer goed gesneden, en ter
opheldering van het verhandelde voldoende zyn.
Gaarne wilden wy onzen Leezeren een of ander stuk, ter proeve en bewys van
ons gestelde, en dat wy het Werk niet te hoog geroemd hebben, geeven; dan daar
de Autheur, by het verhandelen van ieder afzonderlyk gedeelte, telkens terug wyst
op reeds te vooren afgehandelde on-
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derwerpen, zoude zulks of gebrekkig of zeer wydloopig moeten zyn; en daar wy
overvloedige redenen meenen te hebben, om te vertrouwen, dat ieder, wiens plicht
of weetlust hem tot de kennis eener uitgebreide Verloskunde aanspoort, zich van
dit Werk zelve voorzien zal; zo willen wy 'er liever niets meerder van zeggen, dan
dat wy het, voor ons zelve, met het grootste genoegen, en niet zonder nut, gelezen
hebben.

Reize van Bazel naar Biel. Door de Valey van Jura, een der
merkwaardigste Oorden van Zwitserland. Gedaan in den Jaare
1788. Door den Heer Bridel, Leeraar in de Fransche Gemeente te
Bazel. Uit het Fransch en Hoogduitsch vertaald. Met een Kaart dier
Landstreek. Te Leyden by P.H. Trap, 1791. In gr. 8vo. 272 bl.
Het zoude byna onmogelyk schynen, dat men over een Land, het welk men in éénen
dag kan afreizen, zynde Bazel en Biel maar 18 Fransche mylen van elkander
gelegen, zo veele bladz. met wezenlyke zaaken zoude kunnen vullen, indien men
niet opmerkte dat de Schryver een Zwitfer is, die, trotsch op dien naam, en een
Vriend van zyn algemeen Vaderland zynde, alleen voor zyne Landlieden, en niet
voor vreemden, schryft. Hy heeft, om deezen te voldoen, alle mogelyke
naauwkeurigheid en onpartydigheid in acht genomen; zynde, zo als hy zelv' zegt,
geen eenzydig bezoldigd dienaar van een of ander der verbonden Staaten. Hy
besteedde tot het verzamelen van de noodige bouwstoffe, ter beschryving van een
klein gedeelte der westelyke Cantons, zeer veel tyd. Dan nadien hy de waarheid
zegt, of ten minsten tracht te zeggen, zal hy in zyn Vaderland zekerlyk aan ieder
een niet bevallen, en wel, zo als hy voorzag, om dat hy overal de verdraagzaamheid,
de gelykheid der Standen, den voorrang van den Landbouw boven de Fabrieken,
aanpryst; om dat hy beweert, dat men, wilde men het Roer van Staat in handen
neemen, de hier toe vereischte kundigheden bezitten moet. Dat men de rechten
der zwakkeren als een heiligdom moet eeren, en den Adel niet naar de deugden
hunner Voorvaderen, maar naar de waarde van hunne persoonlyke hoedanigheden
moet schatten; en vooräl om dat hy zeer veele stukken heest aangevoerd, waarin
het byzonder be-
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lang met het algemeen welzyn strydt. Intusschen zal hy te vreden zyn, wanneer hy
de goedkeuring der braave Burgeren, der waare Volksvrienden, van die
ouderwetsche Zwitsers, wien de eer hunnes Vaderlands nog na aan het hart ligt,
wegdraagt; en wanneer het hem gelukt zyne Leezeren van de waarheid van dit
gezegde te overtuigen: dat, op eene reize door Zwitserland, de Schilder by elke
schrede stof tot zyne Tafreelen, de Dichter stof voor zyne Verbeeldingskragt, en de
Wysgeer stof tot Overdenkingen, aantreft.
Dat deeze Reize, ten opzichte van eene menigte zaaken, voor onze Natie, over
het geheel genomen, minder belangryk moet zyn, dan voor de Zwitsers, is ligt op
te maaken. Doch voor den vlytigen Onderzoeker, die de Landen en Volken juist wil
kennen, zyn deeze en geene kleine trekken niet te vergeefs getrokken. Zy volmaaken
het opgehangen Tafreel voor hem, en doen hem het wezenlyk bestaan van een
Land, en de gebreken die by zulk eene Natie plaats hebben, volkomen kennen.
De Schryver draagt zyne Reize in zeven byzondere Brieven voor, gaande de
eerste voornaamlyk over Bazel en derzelver omgelegen Landen; als mede over
Arlesheim. De tweede over Reinach, Dornach, Grellingen, Lauffen; de Edelen dier
plaatsen, derzelver geschiedenissen, en overblyfsels. In den derden Brief beschryft
hy de Smelthuizen van Rennedorf - de Rotsen van Munster in Granfelde - de
Smeedery Martinet; het geheele Munsterdal, met de geschiedenis van die
Landstreek. De vierde gaat over de Landtaal, Landbouw en geäartheid der
Doopsgezinden in die streeken. Over den oorsprong der Byrsa, en de Natuurlyke
Historie. In den vyfden wordt de Abtdy van Bellelay, de Valei van Sernetan, de
Bronnen en Watervallen van Pichoux; Porentru, en deszelfs Geschiedenissen en
Rampen, medegedeeld. De zesde gaat voornamenlyk over St. Immersdal, het
Landgoed van Orvin, en over Biel; wier omliggende streeken, geschiedenissen, en
byzonderheden, in den zevenden Brief vervolgd en medegedeeld worden. Hoedanig
deeze mededeeling geschied, zal men uit de volgende trekken, wegens de
Oubliettes, of holen der vergetelheid, kunnen opmaaken.
‘Naby het Dorp Grellingen vormt de Byrsa door de Rotsen, in een enger bed
gedrongen, eenen Waterval, welks wit schuim op twee kommen van een helder stil
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water heerlyk afsteekt; de boere hutten die dezelve omringen, zetten dit schildery
nog meer fraaiheid by, het welk reeds meer dan eens de tekenpen der reizende
Kunstenaars heeft bezig gehouden; weldra verandert dit tooneel, en men ziet een
Gottisch gebouw voor zich, uit welks midden een zwaaren tooren opryst, het welk
het dal beschermt, en naby die plaats, alwaar de Lisel zich met de Byrsa vereenigd,
hetzelve in twee deelen scheidt: dit is het Kasteel Zwingen, de verblyfplaats van
den Opperlandvoogd van Lauffen, dit is, na het uitsterven der Edelen van Ramstein,
aan dewelke het verpand was, wederom aan het Bisdom gekomen; de verbaazende
dikte van deszelfs-muuren, en de slegte inwendige inrigting, toonen, dat dit slot veel
meer ter beveiliging, dan tot gemak van deszelfs bewooners, gebouwd is; het heeft
meer dan ééne belegering moeten uitstaan, en het was i n 1530 byna door de
oproerige Landlieden ingenomen; men gist met recht, dat het oude gebouw uit niet
anders dan uit eenen ronden tooren bestaan heeft, daar de verdere, in de rondte
daar aan gevoegde, gebouwen van laater tyd zyn; het water der Byrsa, daar rondom
stroomende, maakte hetzelve weleer tot een Eiland, maar de kunst is hierin de
natuur te hulpe gekomen, ten einde dit verblyf gezonder te maaken, door dit dikwerf
stilstaand, en hier door stinkend, water af te leiden. Op den top des toorens is eene
schoone vlakte, van waar men het gansche dal overzien kan; het was van daar, dat
de oude bezitters, op hun gemak, hunne vyanden, of ook de Reizigers, konden zien
naderen, die trouwens wel eens op gelyken voet behandeld werden: men zoude
met meer genoegen het vermaak van een zo bekoorlyk uitzigt genieten, indien men
niet in het midden des toorens, de opening van een dier verfoeilyke afgronden
gewaar werdt, welke by den naam van Oubliettes, holen der vergetelheid, bekend
zyn, waar uit men nog den doffen bloedkreet dier rampzaligen meent te hooren
opstygen, welken weleer daarin leevend begraven werden. In byna alle de oude
Kasteelen in den Elsas en in Zwitserland vindt men zulk eenen tooren der
vergetelheid, somwylen in het middenpunt, in anderen, in een der hoeken van die
lompe steenhoopen. Het was, eigenlyk gezegd, niet anders dan eene diepe enge
put, die van de hoogte des Kasteels, tot in deszelfs grondslagen, nederdaalde: men
liet de ongelukkigen, waarvan men zich wilde verzeke-
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ren of ontslaan, met touwen tot op den bodem van deezen afgrond neder; in het
eerste geval behieldt men hen in het leven, door hen van tyd tot tyd brood toe te
werpen: in het tweede geval gaf men hen aan den honger en de wanhoop ten prooi.
Wanneer men in deeze afschuwelyke holen nederdaalt, vindt men doorgaans daarin
eenige doodsbeenderen, en ons grypt als dan eene grilling aan, als of de schimmen
der rampzaligen, hier in wanhoopende woede gestorven, ons rekenschap kwamen
afeischen van de folteringen, die zy hier hadden doorgestaan.
Deeze Oubliettes zyn, in onze oude Chronyken en Romançes, de tooneelen van
veele hartbreekende geschiedenissen, die ons des te meer het geluk doen
waardeeren, van in eene eeuw te leeven, waarin deeze afschuwelyke uitvindingen
der dwingelanden niet gebruiklyk zyn. Meer dan ééns deed een jaloers Man den
Minnaar zyner Vrouw daar in omkomen, of den heerschzuchtigen begroef aldaar
levend zynen zwakkeren mededinger; men zegt zelf, dat een onnatuurlyke Zoon,
daar zynen Vader, geduurende veele jaaren, opsloot, na dat hy het gerugt van
deszelfs dood uitgestrooid, en zyne lykplegtigheden staatelyk had doen ten uitvoer
brengen. - Zie daar echter wat men overäl te vreezen heeft, alwaar het geweld den
Scepter zwaait; alwaar den wil van éénen, naar welgevallen, recht en onrecht doet;
en niet verbonden is, om aan eenige rechtbank rekenschap te geeven van het leven
van zodanigen, omtrent welke hy het van zyn belang rekent zich te ontslaan, of die
van hem te verwyderen.’
Onder de redeneeringen, over welken veele van des Schryvers Landgenooten
zekerlyk niet heel blyde zullen zyn, en die wy niet verwagt hadden, dat in Zwitserland
zoo sterk konden zyn, of behoefden te wezen; is de volgende, omtrent de Zwitsersche
Edellieden, vooräl aanmerkelyk: waarom wy dezelve hier nog byvoegen.
‘Men moet zich wel wagten, (zegt de Heer BRIDEL, in zynen tweeden Brief,) van
te gelooven, dat het onder ons alle Edellieden zyn, die zich daar voor uitgeeven;
men vindt, vooral in het westelyk gedeelte van Zwitserland, zeer veele burgers, die,
ingevolge der door hen aangebragte leengoederen, stoutelyk het woordje Van, als
eenen adelyken tytel, aanneemen; en dit geschiedt thans meer dan voorheen; men
kan echter zeer ligtelyk
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deezen nieuwbakken Adel van den ouden en echten onderscheiden; want hy is veel
trotscher en min vriendelyk, jegens den burger; en toont meer verachting voor den
Koophandel en de Handwerken, waar mede hunne Voorouders zich verrykt hebben;
en zoo 'er iets is, 't welk hunne trotschheid evenaart, zo is het misschien alleen
hunne volstrekte nutloosheid.
In Wallisserland heeft menig Landgoed, tienmaalen, geduurende eene eeuw, van
den eenen eigenaar tot den anderen overgaande, ook tien Baronnen, of ten minsten
tien zogenaamde Edellieden, die naar hetzelve hunnen naam schryven, voortgebragt.
Menig een noemt zich een Edelman, naar den naam van zyne vaderlyke Landhoeve,
of uit hoofde van eenig vervallen nest, het welk met een weêrhaan pronkt, en dat
naauwelyks zoo veel lands om zich heeft, als een Kapoen op éénmaal overvliegen
kan. Een ander geslacht, wiens naam gelukkiglyk met een D begon, maakte zich
met een pennestreek Adelyk, door agter die letter en de volgende vocaal, die men
dan met een groote letter schreef, een comma (') te plaatzen; niets is in Zwitserland
algemeener, dan een ryk Vreemdeling voor een Edelman te zien doorgaan, om dat
hy zegt het te zyn, en dat zyne bedienden dit, is het nood, met eede zouden
bevestigen. 'Er is een razerny, waar tegen men, sedert lang, vruchteloos uitvaart;
eene tevens belachelyke en verderfelyke razerny, welke in het Fransche gedeelte
van Zwitserland, meer dan ergens elders, verwoestingen aanregt, die namelyk,
waar door elk een zich boven zynen stand poogt te verheffen. De Dorpbewoonende
Landman wil burger in de een of ander Stad zyn; de Burger is niet te vreede, voor
hy op de een of andere wyze een Brief van Adeldom heeft weeten te verkrygen;
een Edelman rust niet, voor dat hy een titul of ridderorde magtig is.
In het Duitsche gedeelte van Zwitserland, heeft dit zoo zeer geen plaats; de Boer,
hoe ryk ook, blyft Boer, de Burger is verstandig genoeg, om van het veradelend
Van, waarvan hy zich bedienen kon, geen gebruik te maaken; uit hoofde van den
onverdraaglyken hoogmoed, en de overdreeven vorderingen van onzen nieuwen
Adel, zoude men in Zwitserland welhaast bevreesd worden voor eene zonderlinge
omwenteling, waar door wy wederom in de droevige tyden der leenregeering zouden
te rug gebragt worden; maar hier voor hoopen wy, dat eene wyze Regeering zorgen
zal.
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'Er is nog eene andere wyze, van zich te verheffen, by ons in zwang, waar tegen
het Vaderland zich voor den Rechterstoel der gezonde reden beklaagt; eene
verheffing, zoo hooglyk geroemd door sommigen, door anderen met zoo veel drift
begeerd; eene verheffing, die op moord en bloed gegrondvest is, en die, sedert
eenige jaaren, op eene belagchelyke wyze, zwaare boekdeelen, ja zelf onze beste
Nationale Werken, met vleijeryen heeft doen opvullen; het is de verheffing door den
Krygsdienst. Sommige onzer Schryvers wilden ons gaarne diets maaken, dat de
overwinnaars te Morgarten, Morat, Dornach, alle Edellieden waren, en dat
Zwitserland haare vryheid aan den Adel verschuldigd was - ja gewisselyk aan den
Adel, de erfvyand der Vryheid, wiens handwerk het, als het ware, is, om
Koningsgezind te zyn; voorzeker is deeze verhessing door den Krygsdienst eer- en
glorieryk, wanneer die in dienst van het Vaderland verkreegen wordt; maar wanneer
zy de belooning is van het bloed eenes huurlings, gestort voor een Volk, het welk
met ons Vaderland in geen het minst verband staat....dan zoo gruwt de
menschelykheid hier van, en het Vaderland erkent denzelven niet. Waarop toch
steunt die verheffing in vreemde diensten verkreegen, waardoor men zyn geslacht
op onverdiende eeretrappen by het Vaderland verheft? Is het niet dikmaals op de
Lyken onzer braave Medeburgeren? Wel is waar, slegts van gemeene burgerlyke
afkomst, maar die zich echter in stukken lieten hakken, ten einde hunnen
Medeburger, die hen op de slagtbank bragt, of hen tot eenen tak van Koophandel
maakte, eer en aanzien te verschaffen, en hem met Eertytelen deed ophoopen, die
hem trotschlyk op die classe doen nederzien, die alles voor hem, en voor dewelke
hy niets, gedaan heeft.
Wanneer men dit met een Staatkundig, niet met een Zedekundig, oog beschouwd,
moet men den dienst van Frankryk hier van uitzonderen; de naauwe banden, waar
mede Zwitserland van oudsher aan dit Ryk verbonden is, zyn een der stevigste
bolwerken onzer onafhanglykheid; hetzelve te dienen, en te verdeedigen, verschilt
dus weinig van den dienst voor het Vaderland zelf.
In het algemeen is de geest des Adels, die zich thans zoo algemeen uitbreid, men
moge deeze voor lang reeds bezeten, of nieuwelyks verkreegen hebben, altoos
een teken van verval in de waare Vaderlandsliefde, daar

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

27
zy deeze opvolgt; deeze is eigenlyk niets anders dan Famielie-egoïsmus (Zelfheid),
het welk met de liefde voor het Vaderland strydt; deeze toch blyft slegts leevend,
door eene gelykheid van Standen, zonder welke geen Gemeenebest, langen tyd,
in stand kan blyven.
Maar het zoude vergeefsche moeite zyn, dit vooroordeel te willen bestryden, het
welk in deeze, ten onrechte, de Philosophische, Eeuw genaamd, oogschynlyk
aanwast. Men moet zich vergenoegen, met een ouden Zurichsman te zeggen: De
Adel laat ons, in den tempel des roems, geene plaats meer over; maar laaten wy
ons hier mede troosten, dat zy ons plaats genoeg in den tempel der deugd overlaat.’
De Vertaaling deezer Reize is, zoo als als men uit de voorgaande Proeven kan
zien, over 't geheel vloeijend en zuiver; alleen het woordje toorn, gramschap
betekenende, hebben wy op een en andere plaats in tooren veranderd, om dat de
zin daar een hoog gebouw, of Tooren, aanduidde. Gaarne zouden wy ook gezien
hebben, dat de Vertaaler het Hoogduitsch woord Wieder-Taufer, niet door
Wederdoopers, maar door Doopsgezinden, had overgezet. BRIDEL zelve beschryft
hen, bl. 141, als stille en vreedzaame Landbewooners, in de Valei van Chaluat,
enz., aan de helling van den Berg Jura; welke Landbewooners niemand eenig
nadeel, maar aan elk een voordeel, aanbrengen. Die, vooräl getrouw aan hun
Euangelisch ja of neen, bemind zyn, door alle die hen bezoeken, of iets met hen te
doen hebben. De verregaande partydigheid van eenen anders bekwaamen
SCHLOSZER kan men het alleen vergeeven; de Brownisten of Independenten, in
Engeland, en de Mennoniten of Doopsgezinden, in Nederland, enz., nog heden tot
de ruwe en onrustige Secte der Wederdoopers van de Zestiende Eeuw te brengen,
welke zoo hier als elders, maar voornamenlyk in het nabuurig Munster, hunne
bloeddorstige oogmerken, door de wreedste daaden, kenmerkten. Wy kennen den
ons geheel onbekenden Vertaaler, zo wel als den geächten Schryver, geheel vry,
van dit oogmerk in het gebezigd' woord Wederdooper gelegd te hebben.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

28

Amsterdam, in zyne Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel,
Gebouwen, Kerkenstaat, Schoolen, Schutteryen, Gilden en
Regeeringe, beschreeven; om te dienen ten vervolge op het Werk
van Jan Wagenaar,Historieschryver der Stad. Twintigste Stuk. Te
Amsterdam en Harlingen, by P. Conradi en V. v.d. Plaats. In gr.
8vo. 210 bl.
De Vervolger der Beschryving van Amsterdam, door den Heer WAGENAAR,
goedgevonden hebbende, het Geschiedkundig gedeelte diens Werks, met de altoos
gegedenkwaardige Gebeurtenis in den afloop des Jaars MDCCLXXXVII, af te
breeken, gelyk wy, by de aankondiging des jongst voorgaanden Deels, vermeld
(*)
hebben . - In dat Deel maakte hy reeds een aanvang, om, op het voetspoor zyns
Voorgangers, berigt te geeven van de Wereldsche en Kerklyke Gebouwen, aan
welken men, naa den leeftyd diens Geschiedschryvers, meer of min aanmerkelyke
veranderingen gemaakt, of geheel nieuwe Gestichten getimmerd, hadt. Deezen
arbeid zet hy in het thans uitgegeevene XXste Deel voort, en geeft verslag van de
Godshuizen en Godsdienstige Gestichten, die ten deezen opzigte aanmerking
verdienen; als het Spinhuis; het Nieuwe Werkhuis; het Eeuwfeest van het
Almoeseniers Weeshuis, als mede dat van het Waalen Wees-Oude Vrouwen- en
Mannenhuis; de verplaatzing van het Engelsche Wees- en Oude Vrouwenhuis; de
vergrooting, en het Eeuwfeest, van het Luthersche Weeshuis; de Stichting van het
Bestedelinghuis dier Gezindheid; het Eeuwfeest van het Weeshuis der
Doopsgezinden; de Byvoeging van een Hofje aan het Weeshuis der Doopsgezinden,
vergaderende in de Zon; het Roomsch-Catholyke Ouden Armen Comptoir; het
Roomsch-Catholyk Maagden- of Meisjeshuis; het Nieuwe Armenhuis der
Roomschgezinden, of Huis van Barmhartigheid; het Bestedelinghuis van de Diaconie
der Hervormde Gemeente; het Roozenhofje. - Onder de Gebouwen, tot bevordering
van Weetenschappen en nuttige Oefeningen aangelegd, vinden wy de Stads
Regenbakken; eene vreemde plaats waarlyk; doch de Schryver zal 'er geen beter
voor geweeten hebben, zo min als voor de

(*)

Zie Alg. Lett. voor 1792, bl. 377.
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Gebouwen voor de Bezetting, die onder dezelfde Afdeeling komen. Beter geplaatst
is de Nederduitsche Schouwburg, die, naa eene breede beschryving, van 't geen
in de oude voorviel, ten tyde dat de Stadhouder, en deszelfs Gemaalin, in den jaare
MDCCLXVIII, denzelven met hunne tegenwoordigheid vereerden, als mede van
den brand deezes Gebouws, in 't jaar MDCCLXXII, in allen deele ontvouwd wordt;
zo ook de Fransche Schouwburg op het Leydsche Plein, de Hoogduitsche
Schouwburg, en de Fransche Schouwburg op de Ertemarkt. Het Gebouw der
Maatschappy, Felix Meritis, wordt met de oprigting en voortgang deezes
Genootschaps, en wat daar toe behoort, uitvoerig vermeld; desgelyks ook 't geen
de Genootschappen Concordia & Libertate, en Doctrina & Amicitia, betreft. Het
Kweekschool voor de Zeevaart bekleedt in deeze Beschryving eene welverdiende
plaats, en is grootlyks ontleend uit de Gedenkschriften dier Kweekschoole, waarvan
(*)
wy onlangs een berigt gaven .
Men zal deeze Gebouwbeschryvingen, die niet zelden tot de kleinste
byzonderheden afdaalen, over 't algemeen, met genoegen leezen: veel, zeer veel,
komt 'er in voor, reeds ten overvloede bekend, daar het meest van eene zo laate
jaartekening is; doch, ten opzigte van een en ander Gesticht, heeft de Schryver
byzonderheden, niet aan allen bekend, of overal te vinden.
Byzonder viel ons oog op het Verslag van het Genootschap Doctrina & Amicitia,
't welk de Opsteller zegt, uit eene egte bron geschept te hebben. Wy twyfelen 'er
niet aan; doch het bevreemde ons, hier niets aan te treffen, van een althans
schynbaar en vermoedelyk verband, tusschen de Oprigting deezes Genootschaps
en de Staatsbeweegenissen, die, ten dien tyde, de vestiginge MDCCLXXXVIII,
woelden.
Dan laaten wy de Beschryving van het Gebouw, aan de Westzyde van de
Kalverstraat, opgeeven, en verder het bedryf deezes Genootschaps ontvouwen.
‘Het Gebouw beslaat eene breedte van veertig voeten. De Gevel, van gebakken
steen, zeer zindelyk opgetrokken, rust op een voet van blaauwe Hardsteenen. In
de benedenste verdieping ontmoet men de wooning van den Kastelein of
Huisbewaarder, eene ruime Keuken en andere noodige Vertrekken. Langs een
breeden en gemaklyken Trap,

(*)

Zie Alg. Lett. voor 1792. bl. 553.
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die tot in het bovenste gedeelte van het Gebouw loopt, komt men aan eene groote
Zaal. In zulk eene juiste evenredigheid, en in zulk een keurlyken eenvoudigen smaak,
is deeze Zaal gebouwd, dat zy, by alle des kundigen en gevoeligen, eene algemeene
goedkeuring wegdraagt. Alleen aan de zyde der Binnenplaatze ontvangt het Vertrek
daglicht, door vier groote Glasraamen. Het bevat in de breedte veertig, in de lengte
zes-en-veertig, en in de hoogte negentien, voeten. Aan de agterzyde, tegen over
de Glasraamen, staat een groot Bufet of Schenktafel. Langs heenen zyn de wanden
verdeeld in Vakken, die zo wel, als de Zoldering, wit gepleisterd zyn. Wanneer de
Zaal, by avond, door een aantal Engelsche Lampen, hangende aan een grooten
yzeren Hoepel, wordt verlicht, veroorzaakt het een en ander eene glansryke
wederkaatzing. Aan de Noordzyde pronkt de Zaal met een fraaijen Schoorsteen
van Marmer. Boven denzelven leest men de volgende Latynsche Dichtregels:
Junxer at ingenuos ubi publica cura Batavos
Cum placida colitur PALLADE blanda FIDES.
Haec ligat unanimes sociati foedere Cives:
Illa regit monitis libera corda suis:
Donec in his terris superest reverentia recti;
Incolet hic stabiles utraque DIVA Lares.

Onder dit Opschrift staat het volgende:
Toen tweespalt en beroerte ons Vaderland ontrustten,
Verkreeg door PALLAS hulp de VRIENDSCHAP nieuw bestaan;
Nu mag ze op deezen grond in oefning zich verlusten,
En kweekt, uit vrye zugt, de Weetenschappen aan.

Volgens de groote Borden, aan eenen der Muuren hangende, op welke de naamen
der Leden staan aangetekend, is derzelver getal tot driehonderd vyftig aangegroeid.
Behalven deeze, ziet men, ginds en elders, langs de wanden, nog andere
Naamborden hangen, met Glazen bedekt, en met vergulde Lysten vercierd. Hier
leest men de naamen der Bestuurderen van het Genootschap, ginds die der
Directeuren van het Fonds voor het Gebouw, elders van de Titulaire Leden, en op
eene andere plaats de naamen van de zulken der Leden, welke zich tot het ver-
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rigten der Maandagsche en Vrydagsche Werkzaamheden, geduurende het loopend
Saisoen, verbonden hebben.
Langs den Trap na boven klimmende, ontmoet men eene tweede Zaal van
dezelfde grootte en afmeetingen, als die wy nu beschreeven hebben, alleen een
weinig laager van Verdiepinge, doch, voor het overige in denzelfden keurigen en
eenvoudigen smaak betimmerd. Boven den fraaijen Schoorsteen-Mantel, even als
die van de benedenste Zaal aan den Noordkant, en insgelyks van Marmer, leest
men op een zwarten grond, met witte Letteren, den naam GROTIUS, en daar onder
SAPIENTAE HUMANAE ORACULUM (Een Wonder van menschlyke Wysheid). Tegen
over den Schoorsteen, in den Zuidlyken Muur, staat een groote Kachel. In de Vakken,
langs de Muuren, leest men, even als voor den Schoorsteen, de naamen van
verscheiden Vaderlandsche Geleerden, die, in onderscheide takken, hebben
uitgemunt, met korte, doch veel betekenende, Byschriften. Zie hier die onsterflyke
Naamen: Aan den Noordkant, ter regterzyde van den Schoorsteen, 's GRAVESANDE,
PHILOSOPHUS SUMMUS (Aller voor treffelykst Wysgeer); ter slinkerzyde BYNKERSHOEK,
JURISCONSULTORUM PRINCEPS (Prins der Rechtsgeleerden). Aan de agterzyde, of
den Westkant van 't Vertrek, HOOFT, HOLLANDIAE TACITUS (De Hollandsche Tacitus);
vervolgens aan dezelfde zyde, VONDEL, POETARUM NEMINI SECUNDUS (Onvergelyklyk
Dichter). Eindelyk, aan den Zuidlyken Muur, BURMANNUS, LITTERATORUM CORYPHAEUS
(Puik der Letterkundigen); en eindelyk BOERHAVE, IN OMNI MEDICINAE PARTE NEMINI
PAR (Weergadeloos in alle deelen der Geneeskunde).
De nu beschreevene bovenste Zaal dient alleenlyk tot een Auditorium of
Gehoorzaal; ten welken einde dezelve langs heenen van voeglyke Zitplaatzen is
voorzien. Overeenkomstig met het oogmerk der Stigtinge, oefent hier het
Genootschap zyne geleerde Werkzaamheden; welke zedert het, te deezer plaatze,
zyne byeenkomsten heeft gehouden, uitgebreid en vermeerderd zyn, met het houden
van Twistgedingen, over verschillende onderwerpen; ten welken einde een der
Leden, by tyds, eenige Stellingen opgeeft, om, op eenen gezetten tyd, tegen de
bestrydingen van andere Leden, verdeedigd te worden. Dezelfde wyze van
twistredenen wordt hier in agt genomen, als in de openbaare Twistgedingen aan
de Hooge Schoolen; alleenlyk met het onderscheid dat men hier van de Neder-
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duitsche Taale zich bedient. Daarenboven heeft men nog de Werkzaamheden van
het Genootschap vermeerderd, met eene geregelde opeenvolging van Natuurkundige
Lessen en Proeven. De twee laatstgenoemde oefeningen geschieden op Vrydag
avonden.’
Tot slot merken wy hier nog aan, dat de beide voorste Huizen aan de Kalverstraat
gebruikt worden tot de dagelyksche Vriendelyke Byeenkomsten der Leden vóóren naa den Beurstyd; als mede, dat men, in de benedenste Kamers dier huizen,
twee Kassen heeft geplaatst, in welke, ten dienste van de Leden des Genootschaps,
een uitgeleezene Boekery wordt verzameld.

Rechten van den Mensch, Beginzels en Practyk vereenigende,
door Thomas Paine,Secretaris der Buitenlandsche Zaaken by het
Congres, geduurende den Americaanschen Oorlog, Schryver van
het Werk, getyteld Common Sense, en van het Eerste Deel van de
Rechten van den Mensch. Uit het Engelsch vertaald. Tweede Deel.
Te Rotterdam en te Amsterdam by J. Meyer, en H. Brongers, Junior,
1792. behalven de Voorreden, 164 bl. In gr. 8vo.
Volvuuriger pen, voor de Regten van den Mensch, zette zich mogelyk nimmer op
't papier, dan die de Heer PAINE voert. Het Eerste Deel, onzen Vaderlanderen, door
een ruim vertier, bekend, kan daar van ten blyke strekken, en wordt dit nog bet
gestaafd door het Tweede, deezer dagen vertaald van de Pers gekomen. By de
aankondiging van het Eerste, hebben wy onze gedagten over 's Mans Schryfwyze
(*)
te verstaan gegeeven. Hy blyft daarin zich zelven gelyk, schoon dit Tweede Deel
minder van een Tegenschrift hebbe, dan het Eerste, waarin hy als Party van den
Heer BURKE te voorschyn treedt, en om die reden gevalliger is te leezen. Ook is het
tegenwoordig voor ons liggend Deel in Hoofdstukken afgescheiden, welker
Opschriften eenigermaate aanduiden, de stoffe daarin verwerkt, - eenigermaate
zeggen wy; dewyl de losse schryftrant, vol invallen van een geestigen en steekeligen
aart, den Schryver niet

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1791. bl. 572
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zelden van zaaken doet spreeken, die men juist uit het Opschrift niet zou verwagt,
en 'er geene dan toevallige gemeenschap mede hebben.
De Tytels der Hoofdstukken luiden - I. Hoofdstuk. Over de Maatschappy en
Beschaaving. - II. Over den Oirsprong der tegenwoordige en oude Regeeringen. III. Van de Oude en Nieuwe Regeerings-Stelzels. - IV. Over de Constitutien. - V.
Wegen en Middelen, om den staat van Europa te verbeteren, met tusschengemengde
Aanmerkingen.
(*)
Het thans uitgegeeven Deel is opgedraagen , aan den Heer DE LA FAYETTE, dien
hy omtrent vyftien jaaren lang hadt leeren kennen, zo in de moeilyke omstandigheden
in America, als in verscheide onderhandelingen in Europa. Met dien thans ongelukkig
gevangenen, verschilde hy niet zo zeer in de beginzels der Regeeringe, als wel in
den tyd. Hy, voor zich, meent, dat het even nadeelig is, met goede beginzelen lang
te talmen, als dezelven spoedig door te dryven. En voor deezen doordryvenden
aart pleit dit geheel zyn Werk over de Rechten van den Mensch. Schoon de Heer
BURKE thans het byzonder doel zyns Opstels niet zy, wordt hy, in 't voorbygaan, te
meermaalen heftig aangetast: en daar PAINE zich als Voorstander en Verdeediger
opgeeft van het Regeerings-Stelzel by Vertegenwoordiging, door hem het nieuwe
geheeten, kan het niet missen, of hy moet, met zyn vuurige geaartheid, de andere
aanvallen en verguizen; Koninglyke en Aristocratische Regeeringen, onder welk
eene gedaante ook, heftig bestryden.
Wie kan iets anders wagten van een Schryver, die, ten opzigte van zichzelven,
verklaart: ‘By het opneemen van deezen taak zoek ik geen belooning - of vrees ik
geen gevolgen. - Verschanst agter die grootsche onkreukbaarheid, welke de triomf
en de neêrlaag beide veragt, wil ik de voorspraak zyn van de Regten van den
Mensch. Het is tot myn voordeel, dat ik myne Leerjaaren heb uitgediend. Ik ken
thans de waarde van zedelyke onderrigtingen, en heb het gevaar gezien van het
tegendeel. - Al vroeg, even boven de zestien jaaren oud zynde, ruw

(*)

Deeze Opdragt is gedagtekend, Londen den 9 February 1792. Die Dagtekening in gedagte
te houden, zal op meer dan eene plaats te passe komen.
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en onbedreeven, en verhit door de valsche heldhaftigheid van eenen Meester,
WILLIAM KNOWLES, Schoolmeester te Thetford in Norfolk, die als Krygsman gediend
hadt, begon ik nu myn eigen fortuinmaaker te worden, en ging aan boord van den
Kaper de Terrible, Kapitein DEATH. Van deezen stap werd ik gelukkig te rug gebragt,
door de hartlyke en ernstige vertoogen van eenen goeden Vader, die, uit hoofde
van zyne eigene leevenswyze, zynde een Quaker van zyn geloof, my nu moest
beginnen voor verlooren te houden. Evenwel hoeveel indruks dit, op dien tyd, in my
verwekte, welhaast begon die te slyten, en ik ging naderhand in dienst van den
Kaper, de Koning van Pruissen, Kapitein MENDEZ, en stak daar mede in Zee.
Niettegenstaande zulk een begin, en met alle de ongeschiktheid van dit eerste
(*)
leeven tegen my , verstout ik my nog om te zeggen, dat ik, met eene standvastigheid,
die door geene moeilykheden aan 't wankelen te brengen was, en met een
belangloosheid, die ontzag verwekte; niet alleen heb mede gewerkt om een nieuw
Ryk in de Waereld op te rechten, gegrond op een nieuw Systema van Regeering;
maar dat ik gesteegen ben tot zulk een uitsteekenden stap, in de Staatkundige
Litteratuur, de moeilykste van alle Studiën om in te slaagen en uit te munten, dat
de Aristocratie, met al haar hulpmiddelen, niet in staat geweest is my te bereiken
en te evenaaren. Myn eigen hart kennende, en my zelven, zo als ik thans doe,
verheeven gevoelende boven alle de schermutzelingen eener party, gebooren uit
de ingewortelde vooroordeelen van belangzoekende of dwaalende tegenstanders,
antwoord ik op geene valschheden of verongelykingen, maar gaa over tot de
Gebreken van het Engelsch Gouvernement.’ - En elders: ‘Als ik van my zelven
spreeken zal, myne Ouders waren niet in staat my eene Schelling te geeven, buiten
het geen zy aan myne opvoeding te koste gelegd hadden; en om dit te doen, moesten
zy zichzelven nog deuntjes behelpen: des niet te min bezit ik meer van 't geen men
aanbelang noemt in de waereld, dan iemand op de gantsche lyst der Aristocraten
van den Heer BURKE. - Staatkunde en zelf-

(*)

Men vergelyke hier de Leevensschets van THOMAS PAINE, in het IV. Deel, bl. 111. van het
Historisch Schouwtooneel, voor 't jaar 1791. by A. LOOSJES, PZ.
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belang zyn zoo algemeen aan elkanderen verknocht geweest, dat de waereld, daar
zy reeds zo menigwerf bedroogen wordt, regt heeft om nopens publieke karacters
behoedzaam te zyn; doch, wat my belangt, ik kenne mv hierin volkomen vry. Toen
ik my eerst in de waereld begaf, naauwlyks zeventien jaaren oud zynde, wendde ik
my tot onderwerpen betrekkelyk de Regeering, niet uit oirzaak van belang, en myn
gedrag, van dat oogenblik af tot nu toe, is daar van een bewys. Ik zag eene
gelegenheid gebooren, waarin ik dagt eenig goed te kunnen doen, en ik volgde
nauwkeurig de inspraken van myn hart. Ik las noch boeken, noch bestudeerde de
gevoelens van andere volkeren. Ik dagt voor my zelven, en 't geen hier toe aanleiding
gaf was het volgende.
Geduurende de opschorting van de oude Regeeringsvormen in America, zo wel
voor als by het uitbreeken der vyandlykheden, stond ik verbaasd over de orde en
geschiktheid, waar mede alles bestuurd werd, en dit doordrong my met het
denkbeeld, dat een weinig meer, dan het geen de natuurlyke zamenleeving opgaf,
het al was, wat men tot de Regeering noodig had, en dat Monarchie en Aristocratie
niets anders dan list en bedrog waren voor het menschdom. Op deeze
grondbeginzels gaf ik myn blaadje uit, getyteld Common Sense. De opgang, welke
dit maakte, ging alles zedert de uitvinding der Drukkunst te boven. Ik gaf aan ieder
der vereenigde Staaten regt op de Copy, en het gevraag beliep niet minder dan een
honderd duizend Copyen. Ik vervolgde myn onderwerp op dezelfde manier, onder
den tytel van Crisis, tot de volkomen daarstelling der Omwentelinge toe.’
Tot Secretaris van het Buitenlands Departement door het Congres verkoozen,
bedankte hy eerlang voor die post; dan vervolgt hy: ‘Ik had te deezer tyd het oor en
het vertrouwen van gansch America zo volkomen gewonnen, en myne eigene
onafhangelykheid was zo zigtbaar geworden, dat zy my een rang deedt bekleeden
onder de Staatkundige Schryvers, misschien boven al wat ooit iemand in eenig oord
bezeten had. En, dat nog ongemeener is, ik behield die onverminderd tot aan het
eind van het oorlog, en geniet die nog eveneens voor het tegenwoordige. Daar ik
nimmer my zelven bedoelde, begon ik myn loopbaan met de vaste bepaaling, en
geluk-
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kig ook met de geschiktheid, om door lof, noch door berisping, door vriendschap,
noch door laster, bewoogen, noch door eenig personeel krakeel van myn stuk
afgebragt te kunnen worden: en de man, die dit niet doen kan, is niet geschikt voor
een publiek karakter.’
Wy oordeelden deeze opgave, die PAINE zelve verschaft, van zyn Character,
inzonderheid als Schryver, te moeten mededeelen aan onze Leezeren. Het doet
ons de Zelfgenoegzaamheid kennen van een Man, die in de Americaansche
Staatsomwenteling zo veel deels gehad heeft, opgeroepen is om in die van Frankryk
behulpzaam te zyn, en wiens uitzigten zich tot eene algemeene Omwenteling
uitstrekten, gelyk dit geheele Werkje, en inzonderheid het laatste Hoofdstuk, uitwyst.
‘In den tyd van weinige jaaren, schryft hy, onder anderen, hebben wy twee
Omwentelingen gezien, die van America en Frankryk. By de eerste duurde de
tegenstand lang, en de tweestryd was heevig; by de laatste handelde de Natie met
zulk een welgevestigde aandrift, dat, daar zy met geen buitenlandsche vyanden te
doen had, de Revolutie volmaakt in stand was, op het oogenblik, dat dezelve
verscheen. Uit deeze beide voorbeelden blykt, dat de grootste magt, die men by de
Omwentelingen in 't veld kan brengen, de reden en het gemeenschaplyk belang is.
Daar deeze in werking kunnen gebragt worden, daar doet de vreeze den tegenstand
den doodsnik geeven, of de overtuiging doet die te niete worden. Deeze twee, reden
en gemeenschaplyk belang, hebben thans algemeen een grooten invloed gekreegen;
en wy mogen hoopen, dat wy namaals nog eens Onwentelingen, of veranderingen,
in Gouvernementen zullen zien gebeuren, op dezelfde bedaarde manier te wege
gebragt, als waar op men eenige, door reden en overweeging te bepaalene,
maatregels zou ter uitvoer brengen. - Als eene Natie van gevoelen en denkwyze
verandert, zo kan zy niet langer, zo als te vooren, geregeerd worden; doch het zou
niet alleen onregt, maar zelfs slegte Staatkunde zyn, om door geweld te
onderneemen, het geen door de reden alleen kan ter uitvoer gebragt worden. Rebellie
bestaat in het geweldaadig wederstaan van den wil eener Natie, 't zy door een party,
't zy door het Gouvernement. 'Er behoorde dienvolgens by ieder Natie eene manier
te weezen, om van tyd tot tyd te verneemen, naar de publieke gevoelens, nopens
het Gouvernement. In dit opzigt was
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het oude Gouvernement van Frankryk nog te verkiezen boven het tegenwoordig
Gouvernement van Engeland; om dat men, by buitengewoone gelegenheden, de
toevlugt kon neemen, tot het geen men destyds noemde de Staaten Generaal. Doch
in Engeland bestaan geene zulke zomtyds te pas komende lichaamen, en wat de
tegenwoordige zogenaamde Vertegenwoordigers aanbelangt, een goed deel daar
van zyn loutere werktuigen van het Hof, Amptenaars of Afhangelingen.’
't Is het Gouvernement van Engeland, waar op PAINE het inzonderheid gelaaden
heeft, en hy voldoet, door de uitgave van dit Werkje, aan zyne voorlang gekoesterde
begeerte, ‘om den Engelschen de oogen te openen, omtrent de slegt- en dwaasheid
van 't zelve.’ De Gebreken der Parlementshuizen worden streng gegispt, en de Heer
BURKE krygt in 't voorbygaan een slag. ‘Hoe kan, vraagt hy, de Heer BURKE van zyn
Huis der Lords spreeken, als van den Pylaar van de belangen der Ingelanden? Al
zonk deeze Pylaar in den grond, nog zoude dezelfde landeigendom blyven stand
houden, en het ploegen, zaaijen en maaijen, zoude eveneens voortgaan. De
Aristocraaten zyn de luiden niet, die het Land bebouwen en deszelfs producten
inzamelen, zy zyn niet meer dan de verteerders der opgebragte renten; en als men
ze met de werkzaame waereld vergelykt, zyn zy de Hommels, zo veel als een
mannelyk Serail, die noch honig verzamelen, noch raaten maaken; maar die alleen
bestaan om lui en lekker te leeven. - De Heer BURKE noemde, in zyne eerste Proeve,
de Aristocratie het Corintisch Capiteel der beschaafde zamenleeving, om de figuur
te voltooijen, heeft hy 'er nu de Pylaar bygevoegd; evenwel blyft de grondslag
wankelbaar, en als de Natie eens op zyn SAMSONS wil handelen, niet blind, maar
stout, zo stort de Tempel van Dagon wel ras met alle de Lords en de Philistynen
in.’
Van de Kroon spreekt PAINE op de laagste en veragtlykste wyze: onder anderen
zegt hy: ‘De Kroon betekent eene Bediening in naam van een Millioen Sterling 's
jaars, waar van al het werk bestaat in het ontvangen van het geld. Of de persoon,
die deeze bediening heeft, wys of dwaas, gezond van verstand of uitzinnig, een
inbooreling of een vreemde zy, doet niets ter zaake. Elk Ministerie handelt volgens
't zelfde denkbeeld, het welk de Heer BURKE in zyne Werken schryft,
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naamlyk, dat het volk geblinddoekt en in bygeloovige domheid gehouden moet
worden, door den eenen of anderen bullebak; en het geen men de Kroon noemt,
beantwoordt hier aan, en voldoet dus aan alle de doeleindens, die men daar van
zou mogen verwagten.’
Het verwondert ons niet, dat dit Werk van den Heer PAINE, by eenigen in Engeland,
gehaat, gevloekt, gedoemd, en thans, terwyl wy dit schryven (18 Dec. 1792), met
de beeldtenis des Schryvers hier en daar, volgens de Nieuwspapieren, verbrand
wordt.
De weinige, doch vinnige, trekken, op ons Land slaande, die de Vertaaler
oordeelde, ‘dat misschien aanstoot zouden geeven,’ heeft hy 'er uitgelaaten; doch
zorg gedraagen, om ze, in 't Voorberigt, in 't Oorspronglyk Engelsch mede te deelen.

Ernstige en trouwhartige Waarschouwing aan de Grooten deezer
Waereld, voor het gevaar van eenen geheelen ondergang, waar
mede de Troonen, de Staaten en het Christendom, gedreigd wordt,
door het valsche Leerstelzel der hedendaagsche Verlichting, en
de vermetele Vorderingen eeniger zogenaamde Philosophen,
geheime Genootschappen en Secten. Met Bewysstukken en
Oirkonden uit de Archiven van onze Eeuw voorzien, en in 't licht
gegeeven door een Vriend der Vorsten en der waare Verlichting.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Derde Druk. Te Amsterdam by W.
Brave, 1792. Behalven het Voorwerk, 95 bl. in gr. 8vo.
De derde Druk van dit Stukje, waar van, naar luid der Voorreden des Vertaalers
voor den tweeden Druk, een niet geringe Druk, binnen den tyd van drie weeken,
uitverkogt werd, is de eerste ons door onze Boekhandelaaren bezorgd. De Schryver
is, naar het vermoeden des Nederduitschen Vertaalers, de Hoogleeraar HOFFMANN,
die 't zelve, als een Voorlooper van het Wiener Zeitschrift, onder zyn naam
uitgegeeven, der waereld heeft willen mededeelen: en, als een Roomschgezinde,
de verdeediging van de Rechten zyner Kerke en der Geestlykheid, tegen de
inbreuken op dezelve, op zich neemt.
In de daad, indien uitvaaren, en magtspreuken bybrengen, eene zaak kan afdoen,
dan heeft de Hoogleeraar het gewonnen. Het Stukje vangt met veel vuurs aan, en
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dit blyft tot het einde branden. - Dan hy doet meer, gelyk de Tytel uitwyst, hy brengt
Bewysstukken en Orkonden by uit de Archiven van deeze Eeuw, tot staaving der
door hem aangevoerde Stellingen. Wy lochenen niet, dat, uit de opgetelde, en veel
meer, Boeken, dan hier eene Lyst wordt opgegeeven, dusdanige Bewyzen kunnen
ontleend worden. Veele slegte, deugd- en staatverwoestende, Stellingen zyn in die
Werken voorhanden. Doch doet zulks de zaak af? Men moge dit met den naam van
het valsche Leerstelzel der hedendaagsche Verlichting en de vermetele Vorderingen
eeniger zogenaamde Philosophen, geheime Genootschappen en Secten,
bestempelen, en in zeker voege gelyk hebben. 'Er is eene andere Verlichting, welke
met deeze, die veeleer Duisternis mag heeten, geene gemeenschap altoos heeft;
'er zyn Wysgeeren, die de Philosophen, hier bedoeld, met alle reden, uit den grond
huns harten, veragten, als Pesten der Maatschappye beschouwen, en hunne
Stellingen, met het diepgaandste afgryzen, verfoeijen. Zy hebben hunne Aanhangers,
die even als zy denken, en even verre als zy verwyderd zyn van de Staat en
Godsdienst hoonende Stellingen, waar tegen deeze Vriend der Vorsten de stem
verheft, en in den beginne zwaarigheid maakt of hy wel gehoor zal krygen. Dan wy
gelooven hy heeft hier voor niets te vreezen!
Deeze onderscheiding, zo billyk, zo noodig, is geheel, of grootendeels, uit het
oog verlooren. Zelfs wordt, in een Aantekening, die wy voor eene des Vertaalers
houden, bl. 29, de alzins agtenswaardige Abt JERUSALEM voor een Geleerde
gehouden, die, in zyne laatste Schrifren, niet weinig mede gewerkt heeft, om de
agtbaarheid der Openbaaringe, ware het mogelyk, te verminderen. Hoe bekend de
Steller deezer Aantekeninge zulks agt, wy kennen dien Eerw. Schryver niet voor
dien veranderden Man: en zyne laatste Leevens-Dagen, by den Boekverkooper
PLAAT onlangs uitgegeeven, kunnen het tegendeel uitwyzen.
Met eene zwarte koole tekent de Vertaaler, in zyne Voorreden, zonder
onderscheid, allen die eenigzins deel genomen hebben aan de beoogde
Grondwettige Herstelling in ons Vaderland; hy schildert hun af als ingenomen door
de zogenaamde nieuwe Philosophie en de hedendaagsche Volksverlichting, en
daar door schuldig aan de schendigste Misdryven. - Dan wy kennen onder
Staatspersoonen, onder Geestlyken van verscheiden Gezindheden, onder
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amptlooze Burgers, veele Godsdienstigen en Braaven, die gruwen van 't geen
waartegen in dit Stukje als Verlichting wordt uitgevaaren, en egter deelden in de
toenmaalige Beweegenissen. - Men behoort beter te onderscheiden, en billyker te
oordeelen. Wy neemen geen Partyverdeediging op ons, dit is vreemd van den aart
onzes Werks; doch kunnen niet nalaaten den Vertaaler te wyzen tot de Nieuwe
Nederlandsche Jaarboeken, wier Schryver hy zeker niet onder de misleiden door
die nieuwe Verlichting zal tellen. Deeze doet meer regts aan zynen Naasten, als hy
de aanleidende oorzaaken tot het zoeken van eene Grondwettige Herstelling opgeeft,
en het gedrag der meesten, die men Patriotten noemde, voor lieden houdt, die
verschoonbaar dwaalden, omtrent de oorzaaken, of omtrent de hulpmiddelen, der
erkende kwaale van ons Vaderland, of omtrent die beiden. ‘Hoe,’ dit zyn 's Schryvers
eigene woorlen, ‘hoe zal men, zonder onderscheid, voor Vyanden van het Vaderland
kunnen verklaaren, eene Party, die men moet erkennen, dat vooral heeft uitgemunt
in het inzamelen, bestieren en uitdeelen, van Liefdegaven, tot wederoprigting van
duizenden Landlieden, die in den Jaare 1784 door de noodlottige overstroomingen
der Rivieren in Gelderland, en elders, waren tot armoede gebragt? die vooral heest
uitgemunt in het oprigten van het loslyke Kweekschool voor de Zeevaart? die
byzonderlyk heeft uitgeblonken in het verzamelen en overmaaken van Penningen
voor onze Krygsgevangene Zeelieden in Engeland, ten tyde van den ongelukkigen
Oorlog met dat Ryk? die zeer heeft geyverd in het oprigten of in stand houden van
eene Maatschappy, onder de Zinspreuk: FELIX MERITIS, tot aankweeking en
beoefening van allerhande nuttige Konsten en Weetenschappen, welker
voortreffelykheid niemand kan in twyfel trekken? - Niet de edelmoedige gevoelens
omtrent zynen evenmensch, vooral omtrent zyne Landgenooten, zelfs niet de Liefde
tot het Vaderland, is het onderscheidend kenmerk der van Oud en Nieuw
Staatsgezinden; deeze deugden zyn aan zeer veelen van de beide Partyen
(*)
gemeen .’

(*)

N. Nederl. Jaarb., 1787, bl. 5874, vergeleeken met 6067.
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Geschiedenis van den Heere Hendrik Masers de Latude,
geduurende vyf-en-dertig jaaren gevangen in verscheidene
Staatsgevangenissen. Opgesteld uit de oorspronglyke Stukken,
door den Heer Thiery,Advocaat, Lid van verscheide Academien,
opgedraagen aan den Heer de la Fayette.Uit het Fransch vertaald.
Twee Deelen. Te Utrecht en Amsterdam by G.T. van Paddenburg
en Zoon, en M. Schalekamp, 1790. In gr. 8vo. 384 bl.
HENDRIK MASERS DE LATUDE werdt geboren 23 Maart 1725, op een Kasteel by
Montagnac in Languedoc, zynde zyn Vader een Marquis, en Luitenant Collonel van
een van 's Konings Regimenten. In de Wiskunstige Weetenschappen onderwezen
zynde, leiden zyne Ouders, even als zyne geneigdheid, hem op ten dienste van het
Corps de Genie. Den ouderdom van 22 Jaaren bereikt hebbende, kwam hy als
Supernumerair by den Heer DUMAI, toenmaals Opperbevelhebber der Fransche
Ingenieurs te Bergen op den Zoom; doch toen hy op het punt stond om dienst te
zullen doen, werdt de vrede in 't Jaar 1748 gesloten, en hy naar Parys gezonden,
om zyne oefeningen in de Wiskunde verder voort te zetten, en zyne opvoeding te
volmaaken. Hy was aldaar onbekend, en wilde ras bekend zyn; 't welk hem den
noodlottigen stap deedt doen, die hem vervolgens zo veele jaaren berouwde, en
aanhoudend verdriet veroorzaakte.
Op zekeren dag in April, van den Jaare 1749, zat hy in de Tuillerien. De Marquise
DE POMPADOUR hadt toen ter tyd de regeering van Frankryk in handen. Twee lieden,
naast hem gezeten, weidden, ten haaren opzigte, in de hevigste verontwaardiging
uit. Hun vuur verhitte zynen geest, om een toen in hem opkomend, en geheel
strydend, ontwerp uit te voeren; ten einde zyne bevordering, en het vaststellen van
zyn geluk, daar in te vinden. Na eenen brief, in welken hy een onschadelyk poeder
had gesloten, aan haar opschrift op de post gedaan te hebben, ging hy naar
Versailles, en verhaalde haar wat hy van haar gehoord had; geevende breed op
van het verlangen, het welk die twee onbekenden getoond hadden, om haar uit den
weg te ruimen; voegende daarby, dat hy hen tot het groote Postkantoor was gevolgd,
alwaar zy een pakjen gebragt hadden, het welk hy oordeelde, dat voor haar geschikt
zoude zyn, en mogelyk een zeer doordringend vergif zoude bevatten.
De Marquise betuigde hem aanvanglyk, met de levendigste en gevoeligste
uitdrukkingen, haaren dank; biedende hem zelfs een volle goudbeurs aan, die hy
echter weigerde; zeggende:
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dat hy volgens zynen staat en genegenheid op eene belooning dorst hoopen, die
meer met zyne en haare waarde overeenkomstig was. Agterdochtig en wantrouwend,
verzogt zy eenig schrift van zyne hand, bevelende hem aan haare Bureau te gaan
zitten, en zyn adres te schryven. Betoverd door het welgelukken van zyn Ontwerp,
deedt hy zulks met blydschap, en bedacht niet, dat twee Opschriften van een en
dezelfde hand zynen aanslag zekerlyk moesten ontdekken. Hy ging vrolyk en
welgemoed naar huis. De Marquise ontving het pakjen: deedt de proef van het
poeder op verscheiden Dieren neemen. Ziende dat het zelve geheel geen kwaade
uitwerking had, werdt het opschrift van het pakjen, en het adres dat hy haar had
gegeeven, te zamen vergeleeken; en nu bleek des Jongelings buitenspoorigheid,
welke zy echter als eene bloedige beleediging, of als eene zwaare misdaad,
aanmerkte. Op den eersten May daar aan volgende, wanneer hy zich met de
droomen van zynen toekomenden gelukstaat vermaakte, kwam een Sergeant der
Stadsregeering van Parys, gevolgd van eenige Gerechtsdienaars, die zoete
verbeelding stooren; en bragten hem, uit zyne wooning, door middel van een
Huurkoets, des avonds omtrent agt uuren, in de Bastille.
Zyne bekendtenisse aldaar aan den Heer BERRYER, Luitenant der Stadsregeering;
zyn verbond met JOSEPH ABUZAGLO, een zyner medegevangenen, zynde een Jood,
en geheimen Agent van den Koning van Engeland, en zyn daarop gevolgd
verplaatzen in eene andere gevangenisse te Parys, namenlyk te Vincennes; waren
zoo veele voorbereidzelen, om den 25sten Juny 1750 zynen kerker te ontvluchten.
Dan, zyne vryheid duurde niet lang: vreezende, dat hy in Parys ontdekt zoude
worden, deedt hy door Doctor QUESNAI, Geneesheer van den Koning en van de
Marquise, welke Doctor hy in Vincennes had leeren kennen, den Koning eene
Memorie overhandigen, welke, in plaatse van hem de verzogte vergeeving en vryheid
aan te brengen, hem weder in de Bastille voerde. Hier, met eenen anderen zyner
medegevangenen op nieuw opgesloten, vervaardigde hy, zonder behoorlyk
gereedschap, een aantal Werktuigen, welken, by het veroveren der Bastille,
geduurende eenigen tyd te zien zyn geweest, en ieder toen in verwondering bragten:
terwyl dezelve hen beiden weder vryheid verschaften.
Geleerd hebbende zich in Frankryk niet te kunnen vertrouwen, zo vertrok hy, na
zich eenigen tyd verborgen gehouden te hebben, by nacht, in het kleed van een'
bedienden, uit Parys: koos de Postkoets van Valenciennes, en begaf zich verder
naar Amsterdam, niet zonder wederwaardigheden en verscheidene byzondere
ontmoetingen gehad te hebben. Op den eersten Juny 1756, zich aldaar by den Heer
M. FRAISSINET, om geld te ontvangen, begeevende, werdt hy, op aandrang
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van het Fransche Hof, op nieuw gevangen genomen, en in het Stadhuis gebragt,
van daar vervolgens, over Rotterdam, Antwerpen en Ryssel, weder naar Parys, en
in de Bastille, gevoerd: hebbende het Fransch Ministerie tweemaal honderd en
zeventien duizend Livres besteed, om hem weder in handen te krygen.
Onder de verschrikkelyke elende, in die wreede gevangenis, ten zynen opzichte
heerschende, hield hy zich nu verscheidene jaaren bezig met Rotten tam te maaken;
gemeenzaam met dezelve, als ook met Spinnen, te verkeeren; en met het opstellen
van eene Memorie, met zyn bloed geschreven; welke laatste, den 14den April 1758,
aan den Koning werdt overgegeeven. Het tam maaken van Duiven, de wreedheden
door zekeren DAGORAN, omtrent deeze vermaaken, betoond; de edelmoedige denken handelwyze van twee Zusters LE BRUN, in de nabyheid der Bastille, alleen door
gebaarden met den gevangenen verkeerende, en, den 18den April 1764, hem
bekend maakende, dat zyne vyandin, de Marquise DE POMPADOUR, was overleden;
het karakter en gedrag van den Heer DE SARTINES, en verscheidene andere
Magistraatspersoonen; eene nieuwe ontvluchting, op den 23 November 1765, dit
alles levert zo veele Tafereelen van verbaazing, menschenliesde en grootheid, als
van afkeerigheid en rampen, op.
Naa zes-en-twintig jaaren gevangen gezeten te hebben, kwam de Heer
MALESHERBES aan het bewind, en onderzogt de gevangenissen. Hy vondt DE LATUDE
in den beklaaglyksten toestand, en stelde hem op vrye voeten. Dit geschiedde den
27sten September 1775, doch de ongelukkige, zyn ontslag getekend hebbende,
werdt naar Charenton, een Krankzinnigenhuis, gebragt; hier zyn ontslag eindelyk
verkreegen hebbende, met bevel om zich naar Montagnac te vervoegen, werdt hy
onder weg weder opgeligt, en naar Bicetre gebragt. Hier aangekomen zynde, hield
hy zich voornamenlyk bezig, met het opstellen eener Memorie, ten einde te mogen
weeten, om welke misdaad hy dus streng vervolgd, en telkens weder gevangen
gehouden wierdt. Eene Burgervrouw, LE GROS, was hem, ondanks alle
wederstreevingen en gevaaren, in deezen toestand van den grootsten dienst;
bezorgende hem, met eenen voorbeeldeloozen yver, eenige vermogende Vrienden;
voornamenlyk Mevrouw NECKER, welker vereenigde poogingen eindelyk zo veel
uitwerkten, dat hy, op den 22 Maart 1784, als op nieuw geboren werdt, en in 't leven
verscheen; naa een tyd van vyf-en-dertig jaaren in de boeijen geklonken te zyn
geweest: en in welken hy zeker zoude gestorven zyn, indien de aanhoudende en
sterke verzoeken van Mevrouw NECKER niet alles aangewend hadden, om hem daar
uit te verlossen.
Dit Boek behelst dus de Levensbeschryving van eene der
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byzonderste menschen, welken in deeze Eeuw, door het Noodlot, de droevigste
rampen ondergaan hebben. De Heer DE LATUDE schetst 'er zyne daaden en
verblysplaatsen, met juiste kleuren, in af. Plaatst het karakter zyner Weldoeners,
tegen dat van zyne Haaters, in het waare licht; zynde zyn Afbeeldzel voor het Werk
zelve te vinden.
Byzonder is het, dat deeze verloste rampspoedige zyne Levensbeschryving aan
den Heer DE LA FAYETTE heeft opgedraagen, welke, toenmaals, een der uitmuntendste
Lieden in Frankryk zynde, thans in Brabant mede gevangen wordt gehouden. En
niet minder byzonder zal het voorkomen, dat men onlangs, in Parys, het Standbeeld
van LODEWYK den XV den verbryzelende, de regterhand van dat beeld aan DE LATUDE
heeft geschonken, als eene herinnering, dat de hand verbryzeld was, welke zyn
vonnis eertyds tekende.

Leerzaame Bezigheden voor Kinderen, naar het Hoogduitsch van
G.C. Claudius.Met Plaaten. In 's Gravenhage by J.C. Leeuwesteyn,
1792. 173 bl. in 12mo.
Men vindt in dit boekje twaalf vertellingen, getituld: I. De gelukkige veranaering. II.
De verrassching. III. De kleine Losbol. IV. De kleine verwaande. V. De vreesachtige.
VI. De nieuwsgierigheid. VII. De bézige te ontyde. VIII. Eens anders schade behoorde
altyd oplettend te maken. IX. De Morsebel. X. De gestrafte Moedwil. XI. De kinderlyke
dankbaarheid. XII. De Laster treft den Opregten niet. - Hier op volgt, XIII, onder den
titul van Briefwisseling van den kleinen JUSTUS aan zyne Zuster, één brief; doch in
het Voorberigt wordt het vervolg der brieven van den kleinen JUSTUS beloofd in een
tweede Deeltje, dat eerlang geleverd zal worden.
Schoon de naam van den onsterflyken Schryver van den Wandsbecker Boden
aan het hoofd van deze Stukjes staat, zou het ons echter zeer ontschieten, indien
zy uit zyne penne gevloeid waren. Zyn geest althans heerscht 'er zeker niet in, en
of 'er de waare toon in getroffen zy, die in Schriften voor Kinderen, en in gesprekken
en brieven van Kinderen, spreken moet, moge de Lezer beslissen uit het laatste
Stukje, dat wy hier tot eene proeve geven:
‘Ik hoop evenwel, lieve JULIAATJE! dat gy menigmaal gevraagd zult hebben: hoe
zig uw broertje wel mag bevinden? Want ik beelde my in, dat gy my zeer lief hebt,
en het geen men lief heeft, kan men niet lang missen. Op dat gy u nu niet dodelyk
zoud kwellen, zal ik u zeggen, dat uw JUSTUS zig zeer wel bevind, en dat de goede
tante hem zyn landlyk verblyf zeer aangenaam maakt. 'Er zyn
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wel geen groenende boomen meer rondom ons heen, en van het gevogelte is ons
ook niets meer overgebleven, dan een volkje diefachtige huismusschen, die, wanneer
de schuur van oom gesloten is, dan uit nood met de duiven en hoenders op de
plaats vriendschaplyke party maken. Zy komen my in dit geval voor, als de
schuimlopers in de Stad. Gy zult dus bezorgd zyn, hoe ik den tyd doorbreng, wyl ik
al die schoone toneelen mis, welke gy in de vorige lente hier in zulk eene bekoorlyke
menigte genoot? Wy gaan, ondanks den gevrozen grond, die vast en glinsterend
is als een harnasch, veeltyds by eenen nabuurigen Vriend van oom, en kreunen 'er
ons niet aan, of de wind ons tamelyk scherp langs den neus snerpt. Ik vind daar
altyd gezelschap voor my; als 'er geen kinderen zyn, weet ik my zo te gedragen,
dat de groote lieden my met hun gezelschap verwaardigen. Zomtyds gaan wy ook
in ons dorpje, en bezoeken de goede boertjes. O zusje, gy kunt niet geloven, welke
edelmoedigheid, en, in de daad, groote gevoelens ook in de hutten gevonden
worden; en dezen zyn dan hunnen bezitteren zo natuurlyk, dat men wel kan merken,
dat zy uit geen boeken ontleend zyn, en het geen men daar is, is men uit zig zelven.
Ik zal u aanstonds met eene Anecdote gaan onderhouden, daar wy op onze
wandelingen zelven getuigen van waren. In ons dorpje woont een Schoenmaker,
dien men den ouden kaalen noemt. Men zegt in het algemeen, dat hy een zeer arm,
en egter tevens zeer weldadig, man zy. Hem! beiden, dagten wy, gaat niet zeer wel
zamen. Het maakte ons egter opmerkzaam op hem, en wy gingen hem bezoeken.
Het was by hem vry zindelyk, en, zo oud hy was, zo vriendlyk was hy nogthans. Wy
bragten het gesprek op de weldadigheid, en voegden 'er by, dat wy ook veel goeds
van hem gehoord hadden. Hy glimlachte: lieve Hemel, zeide hy, het geen onzer
één kan doen is zeer weinig. - Dat ik de armen hier en in de nabuurschap van
schoenen voorzie, is alles, wat ik doen kan. Ik koop in de Stad de oude schoenen
op, lap en verstel ze. Maar, zeiden wy, daar behoort ook min of meer geld toe, en
hoe maakt gy dit dan goed? ô, antwoordde hy, ronduit gezegd, ik maak de schoenen
voor de ryken een weinig minder duurzaam; zy komen dan des te eerder weder. Zy
zeggen 'er ook niet van, door dien zy het werk by een' ander nog niet zo goed
bekomen. Van dit werk neem ik het geen ik voor myne armen nodig heb. Wel nu,
zusje, wat zegt gy van zulk eenen grondregel? Heeft deze man met zyne
weldadigheid niet eene grooter verdienste, dan hy, die veel opziens maakt, en de
in stilheid zugtende armoede laat lyden?
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Maar, toen wy afscheid namen, zeide gy: schryft my dikwyls, evenwel geen te lange
brieven. Alle hoogachting, zusje, en zo bewaart voor den naastvolgenden brief, het
geen zekerlyk in dezen reeds op het hart had
Uw
U lieshebbende Broeder
JUSTUS.’
Men zal, naar onze gedachten, uit deze proeve genoegzaam zien, dat de Schryver
zich met den waaren kinderentoon geenzins gemeenzaam gemaakt heeft: ook zal
zekerlyk, by vrienden van waare deugd, de grondregel van den Schoenmaaker, die
voor de ryken opzettelyk min-sterke schoenen maakte, om meer aan hun te
verdienen, en daar uit aan de armen meerdere weldaaden te kunnen bewyzen,
geene goedkeuring verwerven. Het schynt eene verfynde navolging van het vertelzel
van den Schoenmaaker, die het leder stal, en voor de armen schoenen om niet
maakte.
Wy zouden nog op een aantal andere plaatzen van dit boekje byzondere
aanmerkingen kunnen maaken, maar wy hebben genoeg gezegd, om te doen zien,
dat wy het beloofde tweede Deeltje, zonder de minste schade, missen kunnen.

Peter Paars, in vyftien Boeken, door Lodewyk, Baron van
Holberg.Uit het Hoogduitsch Twee Deelen. Te Dordrecht by de
Leeuw en Krap, 1792. In 8vo. 235 en 286 bl.
Lang ontbrak het den Nederlandschen Leezer aan dit boertig Heldendicht van den
vernuftigen en snaakschen HOLBERG, wiens Werken, behalven dit, meest alle in het
(*)
Nederduitsch vertaald waren . De beuzelaryen en de verwaandheid van geleerden,
en ongeleerden, worden in deezen PAARS op de levendigste wyze doorgestreeken.
'Er zyn een aantal belagchelyke karakters in te vinden, welke door een hand vol
Goden en Godinnen, volgens den styl des Heldendichts, bestreeden en beschermd
worden, naar maate de snaaksche Homerus, HOLBERG, hen belagchelyk of
verdienstelyk wil voorstellen. Hy bezingt op zich zelven eene kleinigheid; namenlyk
eenen Held, die een reis ondernam van Kalundburg naar Aars - een reisje dat, door
den geringsten Burger, in vier-en-twintig uuren kan gedaan worden. Doch hy houd
zynen Leezer onder weg met de grap-

(*)

By A. VAN DER KROE, wordt de Deensche Wysgeer, van gemelden HOLBERG, in het zelfde
formaat uitgegeeven, in II Deelen; zyn le het beste Zedekundig Werk, dat door dien beroemden
Man geschreeven is.
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pigste uitstappen op; en brengt PETER PAARS, die naar zyn lieve DOORTJE in Aarhuis
zoekt, in de zeldzaamste verwarringen. Zekerlyk komen de Goden wat te veel in
het spel, hebbende de Schryver niet altoos in staat geweest, om zyne verbeelding
in teugel te houden: doch dit ware welligt ook zyn doel, om daar door andere
Schryvers te berispen. Het geheele schrift is eigenlyk eene Satyre. Hier vindt men
tegenstrydige Karakters voorgesteld; - daar worden Weetnieten met roem overlaaden;
nu eens vindt men zich uit de hoogte van verheven gezegden, en dichterlyke
uitdrukkingen, in de laagte van Straatpraatjes, en zegwyzen van het Graauw,
nedergesmeeten. Dan weer treft men ten ontyde gedaane Aanmerkingen aan, of
Toepassingen, welke geheel vreemd zyn aan het voorstel: alles om dat het juist zoo
in de Waereld gaat. In 't kort, men vindt alle de doorslaandste gebreken der oude
en hedendaagsche Levensbeschryvers, en Heldendichters, in dezen reizenden
Held, op eene spottende en aangenaame wyze, opeengestapeld: alleen om dat het
doel van HOLBERG was, deze've belagchelyk voor te stellen: welk doel door hem
zeer wel in PAARS bereikt is.

De Gouden Bruiloft van Klorisen Roosjen.Blyspel, met Zang-Door
G. Brender A Brandis.Te Amsterdam by A. v.d. Kroe en A. Capel,
1791. In octavo, 128 bladz.
Het kan den Liefhebberen van het Tooneel, die de Bruiloft van Kloris en Roosjen
meermaals met vermaak zagen vertoonen, niet vreemd doen, dat de Heer BRENDER
à BRANDIS eens op de gedagten gevallen zy, om de Gouden Bruiloft van dat Paar
te vieren: en men zal, vertrouwen we, te over reden vinden, om dit Stukje, door hem
daar toe betrekkelyk vervaardigd, met genoegen te ontvangen. Naar de inrigting
van het zelve, is de dag van dit Bruiloftsseest voor Neeltje, (eene Kleindogter van
Kloris en Roosje,) buiten andere betrekkingen, een dag van byzonder gewigt; om
dat op denzelven beslist staat te worden, haar Huwelykslot met haaren beminden
Krelis; die als soldaat geronsseld is, van wien men zedert taal noch teken vernomen
heeft, en van wiens dood reeds een gerugt verspreid is, of met zekeren Molenaar
Teeuwis, dien haare Stiefmoeder haar ten sterkste wilde opdringen. Het gebruik,
dat de Heer à BRANDIS van dit voorval, (te omslagtig om het hier te ontvouwen,)
maakt, geeft eene groote verscheidenheid van Tooneelen aan de hand, en doet
verschillende Characters, met eene rykheid van overleggingen en werkzaamheden,
hervoort komen, waarvan hy zich in deezen op eene vrugtbaare wyze bedient. De
uitslag is, dat Krelis zig met Neeltje verbinde, en

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

48
dat Antje, deszelfs Zuster, de Bruid van Teeuwis worde. Op deeze dubbele
verbintenisse is voorts die dag een dag van algemeene vreugde; op welke men het
Gouden Bruiloftsfeest van 't oude Paar in ongestoorde blydschap viert, in den Tuin
van den braaven, en by allen hooggeagten, Ambagtsheer Eethart, die reeds vooraf
alle de vereischte schikkingen gemaakt had, om het Bruilostsgezelschap te
vergasten; waarvan hy hun ook kennis gegeeven had. De Heer à BRANDIS heeft dit
alles ten leevendigste uitgevoerd, en, op eene geschikte wyze, met gezang vervrolykt.

De Man in zyne uiterste Natuurkrachten, of de Vrouwenvriend van
Smaak. In Holland, 1791. In 8 vo. 224 bl.
Een Roman van het allerslegtste soort, waar van wy geen woord zouden gerept
hebben, indien het niet was, om onze Leezers te waarschuwen van 'er geen duit
voor te bestelden; het eenige opmerkenswaardige, dat wy 'er van zeggen kunnen,
is, dat beide de Drukker, zo wel als de Schryver, nog zo veel schaamte schynen
overgehouden te hebben, dat zy hunne naamen niet hebben durven noemen, en
dit is alles wat 'er van dit schandelyk uitbroedzel eens hongerigen Schryvers te
zeggen valt.

Noodig berigt.
De Uitgeevers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen verzekeren, by
deezen, dat het bewuste Art. in No. XI, des voorleeden Jaars, 't welk den Hoogl.
van Hemert zo geweldig gestooten heeft, van geen Haarlemsche herkomst, noch
ooit, vóór de uitgaave, onder het oog van iemand in Haarlem geweest, is; zo dat
Haarlemsche Letterbaazen, en andere schrollende Benaamingen, op iemand in die
Stad gemunt, in den wind gestrooid, en geheel van grond ontbloot zyn.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Aardrykskunde des Bybels, door Ysbrand van Hamelsveld.Tweede
Deel. Te Amsterdam by J. Allart, 1790. In gr. 8vo. 410 bl.
Eén enkel Hoofdstuk, namenlyk het twaalfde, vult dit geheele tweede Deel der
Bybelsche Aardrykskunde; dan de inhoud van dat Hoofdstuk is ook niets minder
dan de beschryving der voornaamste Steden van Paloestina, welken van ouds af
den Jooden toebehoorden: beginnende met derzelver Hoofdstad Jerusalem, wier
beschryving alleen 220 bl. beslaat. De Schryver gaat daarin zodanig te werk, dat
hy eerst de naamen dier Stad, als Salem, Zedek, Jebus, en den meer gewoonen
naam Jerusalem, in derzelver waarschynlykste oorsprongen, beschryft. Vervolgens
toont hy den stand of ligging der Stad aan, derzelver platte grond en grondtekening,
waartoe van veel dienst is, eene bygevoegde Landkaart, welke Jerusalem met
deszelfs omliggende Bergen en Dalen verbeeldt, met aanwyzing van de
onderscheiden grootte en beloop der muuren, in verschillende tydperken. Verder
beschryft hy de byzondere deelen, plaatsen en voornaamste gebouwen der Stad,
als daar zyn de heuvelen, Zion, Moria, Akra en Bezetha, de hoogte Ophel, de burgt
Zion, de sterkte Millo, de muuren, poorten en toorens, der Stad, derzelver grootte,
volkrykheid, en voorrechten; daar op volgen beschryvingen van de voornaamste
gebouwen, als van den Tempel, het slot Antonia, het Raadhuis en Rechthuis; Hystus,
en Lithrostrootos; de huizen van ANNAS en KAÏAPHAS; de Paleizen van HERODES
AGRIPPA, en van HELENA; Golgotha, de berg Gihou, Akeldama, Kedron, het dal
Hinnon, de gemeene begraafplaatsen, en die der Israëlitische Koningen; de fontein
Siloa, de bron Gihou, de draake- en andere fonteinen, benevens de vyvers en
waterleidingen; het badwater Bethesda, en eindelyk een Tafreel van het
hedendaagsch Jerusalem, en eene opgave van derzelver Lotgevallen en
Geschiedenissen. De overige 190 bl. besteed de Heer VAN
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tot het beschryven der Steden Bethfags en Bethanien; de Stad
Bethlehem, zo in derzelver naam, ligging, tegenwoordige gesteldheid, als de naby
gelegen sontein Etham, de vyver van SALOMO, en deszelfs besloten hof. Verder
Acco of Ptolomeus, Hebron, Zericho, Joppe, Kapernaum, Nazareth, Rama, Ramla,
Samaria, Safat, Scythopolis, en Sichem, waar onder Moreh, benevens Jacobsveld
en Jacobsfontein behooren; sluitende dit deel met Siloh en Tiberias. Alle deeze
beschryvingen zyn op de nieuwste berichten en waarneemingen der geloofwaardigste
Reizigers gegrond; zo als men aan de volgende, wegens de hedendaagsche
gesteldheid van Bethlehem, genoeg zal kunnen opmaaken.
‘Bethlehem is thans een open vlek of groot Dorp, en ligt op eene hoogte, die
rotsächtig en omringd is van dalen en heuvelen, welke Koorn, Wyn, Olyf- Vyge- en
andere uitmuntende Boomen hebben, maar ook gedeeltelyk onbebouwd liggen.
Eenige jaaren vóór dat HASSELQUIST zich daar bevondt, waren de beste Olyfboomen,
in eenen binnenlandschen oorlog der Bethlehemmeren jegens elkanderen, verdelgd
geworden. Het Dorp is redelyk volkryk; hebbende, volgens sommigen, omtrent 100
steenen huisjes, volgens anderen echter niet meer dan 30. KORTE meent, dat de
Inwooners omtrent 200 huisgezinnen kunnen uitmaaken. De huizen zyn verwoest,
en de Inwooners zyn zeer armoedige menschen; bestaande deels uit Grieksche,
Armenische, en eenige Latynsche, Christenen, ten deele uit Muhammedaanen, en
ten deele uit Arabische boeren. Deze menschen leven als zonder tucht of wet; en
in 't gemeen beschryven de Reizigers de tegenwoordige bewooners van Bethlehem,
als zeer onrustige en boosäartige menschen; en dat zo wel de zogenaamde
Christenen, als de Muhammedaanen. Bethlehem, zegt HASSELQUIST, is, by
erfmaaking, aan Mekka onderworpen geworden, en dit is de reden, dat niet de
Stedehouder van Jerusalem, maar de gezaghebber van Jaffa, welke Stad, volgens
zyn bericht, mede aan Mekka behoort, aldaar het bewind in handen heeft. Dit,
vervolgt hy, geeft zekerlyk ook aanleiding tot het eigendunkelyk en losbandig leven
der Bethlehemiten, welk tot zulk eene hoogte van buitenspoorigheid gerezen is, dat
naauwlyks weêrgaâ daarvan onder eenig volk te vinden is. Zy leeven in geduurige
twisten en geschillen met die van Jerusalem, of met de Inwooners van Hebron, of
met anHAMELSVELD
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dere nabuurige Dorpelingen. Ook ligt dit volk geduurig onder elkanderen overhoop;
niet uit hoofde juist van den Godsdienst, die van Bethlehem zyn zoo naauw niet van
geweten. De Christenen en Muhammedaanen leeven hier onder elkanderen, zonder
ooit over de Religie te twisten, of 'er zich om te bekommeren. 't Zyn andere redenen,
welke hen doen kibbelen, twisten en vechten; by voorbeeld, over het recht om de
Pelgrims voort te helpen, en om den kaffar, of het hoofdgeld, van de reizenden in
te vorderen.
De Christenen hebben hier meest hun bestaan van het maaken van
Roozenkranssen of Paternosters en Kruisbeelden, en afbeeldingen van het heilige
Graf, van de Kerk te Bethlehem en van de heilige Spelonk, welke hier gewyd worden;
meest van Olyf- en Terpentyn-boomenhout; zy snyden dezelve alleen met een mes
van dit hout, maar weten dit zoo net te doen, als een bekwaame Draaijer zou kunnen.
Omtrent 200 schreden buiten het Dorp, naa de oostzyde, is de Kerk, welke boven
de Spelonk gesticht is, waar CHRISTUS zou geboren zyn. Deze Kerk is, volgens
HASSELQUIST, een net gebouw, welker modél men wil, dat in de St. Paulus-Kerk te
Rome zou naargevolgd zyn. Zy wordt ondersteund door vier ryën roode
Marmersteenen Pilaaren, die samen een getal van 44, volgens sommigen, van 48
of 50 volgens anderen, uitmaaken, en elk van één stuk zyn. Het muurwerk en het
verwulfsel zyn kunstig op eenen goudgrond beschilderd, en zy ontvangt haar licht
door verscheiden groote Vensters. Zy is van boven met Cederenhout bedekt; het
welk met lood overtrokken is. De Keizerin HELENA bouwde hier haar eerste Kerk,
die zy in het H. Land stichtte; doch de tegenwoordige Kerk is gebouwd van Keizer
JUSTINIAAN, en volgens een geschrift is het gemelde Mosaïk-werk, daar zy van binnen
mede versierd is, in het jaar 1278 voltooid, door den Kunstenaar EFREM. Welëer
behoorde deze Kerk aan de Grieksche Christenen, doch naderhand hebben de
Roomsch-Katholyke of Latynsche Christenen, voornaamlyk door voorspraak van
den Franschen Gezant te Konstantinopel, middel gevonden, om in het bezit van
dezelve te komen.
Onder het koor dezer Kerk wyst men een hol of spelonk, eenige treden onder
den grond, in welke de plaatzen zouden zyn, waar CHRISTUS geboren, en waar
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hy in de kribbe gelegd is. Van deze kribbe draagt de Kerk den naam van St. Maria
de Presepio. De plaats aan de linkehand zal de plaats van CHRISTUS geboorte zyn,
en deze de herberg wezen, Luc. II: 7. Ongerymd genoeg, doch meest alles wat
vermaard is, door byzondere gebeurtenissen, wordt in holen of spelonken onder
den grond aangewezen. Aan de rechtehand is de plaats, daar de kribbe zou gestaan
hebben, in welke MARIA haaren zoon nederlegde, om dat 'er voor hun lieden geene
plaats was in de herberg. In de spelonk ligt een Marmersteenen Tafelblad, op welks
midden zich een gestraalde zilveren kring vertoont als eene Star, met dit omschrift:
Hic, de virgine Maria, Jesus Christus natus est. “Alhier is JESUS CHRISTUS uit de
maagd MARIA geboren.” Deze steen wordt eerbiedig door de Christenen gekuscht,
en zelfs by de Muhammedaanen in achting gehouden. - De spelonk heeft de
gedaante van eene Kapél, in welke twee Altaaren zyn, die altyd met het licht van
30 brandende Lampen verlicht worden.
Men vertoont ook nog, in dezelfde Kerk, de plaats, waar JESUS ten agtsten dage
zou besneden zyn; die, daar de Oostersche Wyzen hem begroetten, enz. Deze
Kerk werdt in het jaar 1110, toen Bethlehem, op verzoek van LOUDEWYN I, Koning
van Jerusalem, door Paus PASCHALIS II, tot een Bisdom verheven werdt, de
Kathedraale Kerk van den Bisschop, die onmidlyk onder den Patriarch van Jerusalem
stondt.
By deze Kerk staat nog eene andere, die aan de heilige KATHARINA is toegewyd,
en daarby een Klooster, door Franciskaaner Munniken bewoond, in het welk de
Pelgrims, zoo lang zy te Bethlehem zyn, hunnen intrek hebben. - Dit Klooster is
groot en welgebouwd, met een sterken muur omringd, en in drie byzondere Kloosters
verdeeld, zynde twee gedeelten geschikt voor Grieksche en Armenische Munniken.
Van het dak van dit Klooster heest men een fraai uitzicht over bergen en dalen, naa
den Jordaan en de Doode Zee. Men vertoont binnen dit Klooster de Kapél, waar in
de H. HIëRONYMUS, toen hy te Bethlehem was, gewoond zou hebben; ook wordt
binnen den omtrek van hetzelfde Klooster zyne grafstede aangewezen, als mede
de grafsteden van EUSEBIUS, en van PAULA, eene voornaame Roomsche Vrouwe,
eene Weduwe, en van haare Dogter

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

53
EUSTOCHIUM,

van welke HIëRONYMUS in zyne Schriften meermaalen gewag maakt.
Ondertusschen dwaalt deze Kerkvader zeer, wanneer hy zegt, dat te Bethlehem
ook te zien was het graf van ISAÏ, DAVIDS Vader, en van DAVID zelven. Wat 'er zy van
ISAï's graf, van DAVID weeten wy zeker, dat hy in Jerusalem, en wel in den Burgt
Zion, of de Stad DAVIDS, begraven is. - Te Bethlehem is begraven de Rechter EBZAN,
Richt. XII: 8, 12, en ASAHEL, 2 Sam. XXIII: 32.’
Vervolgens geeft de Heer VAN HAMELSVELD bericht van de voornaamste
merkwaardigheden, welke op de wegen van Bethlehem naar Jerusalem aangetroffen
worden, van welke Rachels Graf, een zogenaamden Erwten Akker, op welke ronde
keisteentjes groeijen, en het Dorp der Herderen, het belangrykste zyn. By dit Dorp
toont men het veld, alwaar de Herders de blymare van JESUS geboorte zouden
gehoord hebben. Hier digt by was het oude Migdal - Eder, Gen. XXXV: 21, by welk
JACOB zich legerde, na het overlyden van zyne beminde RACHEL. De naam betekent
een Kudde of Veetooren, waarom onze Overzetters ook Mich. IV: 8, vertaald hebben,
Schaapstooren. Men versta daar door een' Wachttooren, die men in de vlakte op
eene hoogte oprechtte, om de wacht te houden, of 'er ook roofdieren of vyanden
en roovers naderden, om de kudde, of naaste Steden of Dorpen, te overvallen. De
aangehaalde plaats, Mich. IV: 8, is merkwaardig: ‘gy Schaapstooren, (daar de
Herders te Bethlehem de wacht houden) gy moogt genoemd worden het Ofel der
Dochter Siöns; (van Ofel, een oord in Jerusalem, daar de Nethinim woonden;) tot
u zal komen, ja daar zal komen de voorige heerschappy, het Koningryk der Dochter
Jerusalems.’ En dan zal deze Voorzegging naar de letter vervuld zyn, door de
geboorte van JESUS te Bethlehem (vergel. Mich. V: 1.) en derzelver aankondiging
aan de Herders in de landstreek aldaar. - Uit deze enkele plaats ziet men reeds,
hoe veel licht de Aardrykskunde, ook aan sommige Bybelplaatsen, kan toebrengen.
Wy hebben met genoegen, in de beschryving van Jerusalem, en eenige
omliggende plaatsen, gezien, dat de Heer VAN HAMELSVELD de twyfelingen van JONAS
KORTE, ten opzichte van den Berg Kalvarie, en de plaatse van waar CHRISTUS ten
Hemel is gevaaren, enz. mede
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in aanmerking heeft genomen, het zy om dezelve tegen te spreeken, of te versterken.
Het is aanmerkelyk, dat een onnozel man, een gewezen Schoolmeester en
Boekverkooper, wiens schryfstyl alle de kenmerken van eenvoudigheid heeft, zo
veel meer heeft kunnen opmerken, dan alle zyne voorgangers; schoon zyne
gedachten aan die van anderen onderwerpende; dat zelfs de Schryver dezer
Aardrykskunde, op zyn spoor, zegt: ‘Ik beken, dat, hoe verder ik in de behandeling
van dit myn Werk kom, de geloofwaardigheid van alle soortgelyke overleveringen,
in het aanwyzen van merkwaardige plaatzen, by my eer vermindert, dan toeneemt.’
Hy die weet op welk een prys men sommige overleveringen in zyn Vaderland moet
stellen, zal deze bekendtenisse, ten opzichte van een afgelegen land, waar, na
zeventien Eeuwen, en veele Oorlogen, het Bygeloof en Ongeloof merktekens van
de vroegste gebeurtenissen aanwyzen, zeer gepast vinden.

Proef van eenige Verbeteringen in de Nederduitsche Overzetting
des Bybels, naar de Hedendaagsche Spelling, ter bevordering van
naerstiger en aangenamer Lezing der Heilige Schrift. Te Utrecht,
by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1792. Behalven het Voorbericht,
287 bladz. In gr. 8vo.
Om onze Lezers over den aart dezer onderneming wel te doen oordeelen, zyn wy
verplicht, een gedeelte der Voorreden te plaatzen, welke de Uitgevers, aan het
hoofd van deze eerste Proeve van hunnen arbeid, gesteld hebben.
‘De Nederlandsche Overzetting (zeggen zy), die in onze Kerk gebruikt wordt, is
al lang met recht erkend, tot nog toe de beste van allen te zyn; doch daar ook onze
taal door den tyd langs hoe beschaafder wordt, kan het niet onvoegzaam geacht
worden, dat een en ander kenner der beide grondtalen, en liefhebber van onze
Vaderlandsche Spraak, ondernomen hebbe, onze gewoone Vertaling eenigzins te
beschaven, of den text hier en daar eenigzins anders over te zetten.
Elk, die den Statenbybel met dezen vergelykt, zal aanstonds zien, dat zy in den
grond dezelfde zyn; doch dat men maar alleen hier en daar een verouderd woord,
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met een meer verstaanbaar, verwisseld, de spelling en woordvoeging wat meer
naar den hedendaagschen smaak geschikt, en den zin, daar dezelve wat stroef en
hakend is, een weinig verzet hebbe.
Gelyk, by voorbeeld, voor wyf heeft men gesteld vrouw of huisvrouw; voor gewan,
teelde; voor vertrekken, uitstellen; voor kond gedaan, bekend gemaakt, of
aangekondigd; voor sweer, schoonvader; voor herdersche, herderes; voor grootste
en kleinste zoon of dochter, oudste en jongste; enz.
Door omzetting van woorden, heeft men hier en daar gepoogd het lezen gladder
te maken; by voorbeeld, Gen. 1:11, voor kruyt saetsaeyende, zaadzaaiend kruid;
Gen. 3:5, voor Godt weet, dat ten dage, als gy daar van eet, so sullen uwe oogen
- en gy sult als Godt wesen, nu: dat - uwe oogen geopend zullen worden, en gy als
God zult zyn; enz.
Duidelykheidshalve heeft men hier en daar onze Overzetting verstaanbaarder
pogen te maken; gelyk Gen. 6:16, Gy zult een venster aan de Arcke maken, ende
sult se volmaken tot eene elle van boven, liever: Gy zult licht aan die Ark geven, en
gy zult ze van boven eene el klimmend maken.
Gen. 9:5. Ende voorwaer ick sal u bloet [het bloet] uwer Sielen eyschen; van de
handt aller gedierte sal ick het eyschen: oock van de handt des menschen, van de
handt eenes yegelicken synes broeders sal ick de siele des men chen eyschen; is
nu dus: Want ook ulieder bloed, [het bloed] van uwe Zielen zal ik afvorderen: van
de hand van al het gedierte zal ik het afvorderen; ook van de hand van den mensch,
van de hand van elken broeder van hen, zal ik de ziel van den mensch afvorderen.
Exod. 1:21, 22. Ende 't geschiedde, dewyle de Vroedtvrouwen Godt vreesden,
so bouwde hy haer huysen. Doe geboodt Pharao allen synen volcke, seggende:
alle sonen die geboren worden, sult gy in de riviere werpen, maer alle dochteren in
't leven behouden; daer heeft men nu: Maar het geschiedde, dewyl de vroedvrouwen
God vreesden, en Hy hun de huizen bouwde; dat Pharao al zyn volk gebood,
zeggende: allen zoon die geboren wordt, zult gy in de rivier werpen; maar alle
dochter zult gy in het leven behouden. Hieruit ziet men met een, dat hier de huizen
niet der Vroedvrouwen, maar der Israëliten bedoeld wor-
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den; makende haer in de gewoone Overzetting dit zeer duister, daar het ook bekend
is, dat men thans onderscheid maakt tusschen het manlyk hun en het vrouwlyk
haar.
Exod. 4:11. Ben ik 't niet, de HEERE? is hier: Ben ik het niet, [IK] JEHOVAH?
Exod. 5:2. Ick en kenne den HEERE niet, is nu: Ik ken geenen JEHOVAH. enz. enz.
Deut. 18:8. So sullen sy gelycken deel eeten: boven syne verkoopingen by de
vaderen, heeft men duidelyker zoeken te maken, door eene en andere noodzakelyke
invulling: zoo zal hy een gelyk deel met hun [ontvangen om te] eten, boven ['t geene
hem toekomt uit] het verkochte by de vaderlyke huisgezinnen.
En men zou dit meer gedaan hebben, was men niet bedacht geweest, dat men
geene paraphrase, maar eene overzetting uitgeve.
Ook heeft men Lev. 19:3. en Deut. 18:11. voor waerseggeren en waerseggenden
geest, hier buiksprekers en buiksprekenden geest; in de eerstgemelde plaats en
Hoofdst. 20:6. voor duyvelskonstenaars, nu waarseggers; Deut. 18:10. voor een
guychelaer ofte die op vogelgeschrey acht geeft, hier: die uit het dryven der wolken,
en uit het kruipen der slangen, waerzeggery pleegt, vergeleken Levit. 19:26, waar
deze woorden omgezet voorkomen; en Jos. 13:22, voor den voorsegger (Bileam),
den waarzegger: die kennis van de grondbeteekenis der woorden heeft, zal erkennen,
dat men voor meer algemeene woorden, door het bezigen van meer byzondere, te
sterker den waren zin hebbe uitgedrukt.
In de dichtkundige deelen is wel de meeste verandering gemaakt, als in Exod.
15. Num. 21. Deut. 32. Richt. 5. enz. gelyk ook vervolgens geschieden zal in het
Boek van Job, der Psalmen, enz. En geen wonder! die zyn, door derzelver verheven
styl, Oostersche bloemen en zinnebeelden, de duisterste: men heeft dezelve echter
zoo verstaanbaar zoeken te maken als mogelyk was, uit vergelyking van de Schriften
van bekende en vermaarde Mannen, die, byzonder in onze Eeuw, over dezelve een
nieuw licht gespreid hebben.
Een opmerkend Lezer zal uit eene andere Vertaling van sommige woorden zien,
byzonder in het vervolg van dit Werk, dat deszelfs Uitgevers met oordeel gebruik
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gemaakt hebben van de Taalkundige Werken der Heeren SCHULTENS, SCHROEDER,
VERSCHUUR, en hunne oordeelkundige navolgeren: enz.’
Uit het medegedeelde ziet de Lezer genoegzaam, wat hy hier te verwachten heeft,
en het is ons gebleken, dat de uitvoering aan deze verwachting beandwoordt. Deze
eerste Proeve bevat de vyf Boeken van MOSES, het Boek Josua, dat der Richteren,
en Ruth.
Schoon ondertusschen dit Stuk, wanneer het voor eenige jaaren uitgegeven was,
een zeer aangenaam verschynzel zou geweest zyn, toen de Nederduitsche Lezer
nog niets, dan zyn' Staaten-bybel hadt; zo is echter thans deszelfs voortzetting
minder noodzaaklyk, daar zederd eenigen tyd meer dan ééne Vertaaling van den
Bybel, in onze taal, in het licht gekomen is, waarin men met regt eene meerdere
vryheid gebruikt heeft, en die meer van den Staaten-bybel afwyken, meer met den
oorspronglyken tekst overeenstemmen, en, of door het gebruik van ons Westersch
taaleigen, of door bygevoegde Omschryvingen en Aanmerkingen, meer licht aan
den Lezer geven. Boven alle andere ondernemingen van deze zoort, blyft die van
den Heer HAMELSVELD buiten kyf verre de nuttigste.
De Proeve, waar wy thans van spreken, zou dus meer opgang gemaakt hebben,
wanneer zy in het jaar 1785, toen men, gelyk ons in het Voorbericht gemeld wordt,
reeds met het drukken een aanvang gemaakt hadt, uitgegeven ware. Nogthans kan
deze arbeid met nut door hen gebezigd worden, die onvermogend zyn, om zich
andere, wel betere, maar ook vry kostbaare, Vertaalingen aan te schaffen.

Historisch Bewys voor de Waarheid van den Kristlyken Godsdienst,
door John Georg Rosenmuller.Uit het Hoogduitsch, naar de tweede
geheel op nieuw bearbeide Uitgave vertaald, en met Aantekeningen
verrykt. Te Utrecht en Amsterdam, by G.T. van Paddenburg en
Zoon en M. Schalekamp, 1792. In gr. 8vo. 387 bl.
Alle welaangewende poogingen, om de veelvuldige vooroordeelen tegen het
Christendom, uit zeer on-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

58
derscheidene bronnen oorspronkelyk, tegen te werken; om Twyfelingen, tegen dien
besten en hemelschen Godsdienst, by niet weinigen opgereezen, te verbannen; en
het Geloof der waare Belyderen van denzelven te versterken, verdienen lof, en over
dezelve moet elk Christen zich verheugen. Met veel voldoenings ontvingen wy dit
Werk, Historisch Bewys getyteld, van den Geleerden ROSENMULLER, die, reeds in
den Jaare 1771, hetzelve in 't licht gaf; doch hetzelve veel vermeerderd, en
omgearbeid, zynen Landsgenooten, in den Jaare 1788, op nieuw mededeelde.
Eene Verhandeling, over de Bewyzen van het Christendom, in 't algemeen, is 'er
bygevoegd; en heeft hy de veertien Stellingen, die in de eerste Uitgave ten grondslag
gelegd waren, tot vyf Hoofdstellingen by elkanderen verbonden; en zich voornaamlyk
de moeite gegeeven, om de aandagt gaande te houden, op den inwendigen aart
en innerlyke voortreffelykheid van den Christlyken Godsdienst, gelyk op het Character
en de Lotgevallen van deszelfs Stichter, en hier door het Bewys te bekragtigen.
Voor 't overige heeft hy zich bevlytigd, om kort te zyn, en op nieuwe Twyfelingen
aldaar eenigen weêrslag gegeeven, waar het hem noodig scheen.
In de voorloopige Verhandeling onderzoekt en verklaart de Heer ROSENMULLER,
de wel aaneen verknogte Vraagstukken. Wat is de Christlyke Godsdienst? - Wat
verstaat men door de Waarheid en Godlykheid van den Christlyken Godsdienst? In welken zin kan de Waarheid en Godlykheid van den Christlyken Godsdienst
beweezen worden? en eindelyk, welke Bewyzen van het Christendom zyn voor de
besten te houden?
Door den Christlyken Godsdienst, verstaat de Schryver ‘den geheelen inhoud der
voornaamste onderrigtingen van JESUS CHRISTUS en zyne Apostelen, omtrent God,
en zynen dienst, omtrent de menschlyke bestemming, omtrent deugd en ondeugd,
en omtrent de middelen, door welken de Mensch tot de hoogste gelukzaligheid kan
geleid worden, voor welke zyne natuur vatbaar is, zo als deeze onderrigtingen in
de Heilige Schrift, en voornaamlyk in het Nieuwe Testament, gevonden worden.’
Doch voor ons zou, zo wy het Oude Testament niet hadden, het Nieuwe
grootendeels raadzelagtig en onverstaanbaar zyn. ‘Men dient,’ merkt hy op, ‘hier
wel
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in aanmerking te neemen, dat de H. Schrift van het Oude en Nieuwe Testament, of
de Bybel, niet de Christlyke Godsdienst zelf, maar de Archief, en de Geschiedenis,
van de Godlyke Openbaaring en van den Christlyken Godsdienst is. De
Leerstellingen van den Ouden Joodschen, zo als van den Nieuwen Christlyken,
Godsdienst zyn hier enkel Historisch aangetekend, zo als zy op verscheide tyden
en by verscheide gelegenheden zyn voorgedraagen. Het is daarom niet naauwkeurig
gesprooken, als men zegt, dat de Heilige Schrift Gods Woord is.’ Zulks aangetoond
hebbende, beweert hy, dat men door dit onderscheid, tusschen den Bybel en den
Christlyken Godsdienst, wel in 't oog te houden, in staat zal zyn om eene groote
menigte van zwaarigheden uit den weg te ruimen, die den denkenden navorscher
steeds ontmoeten, en eene menigte tegenwerpingen, tegen het Christendom
uitgedagt, zonder moeite kunnen beantwoord worden. Wanneer men slechts eenige
schriften der Deïsten geleezen heeft, zal men ontdekt hebben, dat hunne meeste
aanvallen niet op het Christendom zelf, maar op de Historische verhaalen,
Chronologische en Genealogische opgaven, en andere diergelyke dingen, gerigt
zyn, die, ja wel is waar in den Bybel staan, maar niet als weezenlyke deelen van
het Godlyk Woord, en van den Christlyken Godsdienst, kunnen beschouwd worden.
- Het is, zyns oordeels, zeker, dat wel de inhoud van den Christlyken Godsdienst
in den Bybel gevonden wordt; maar alles wat in denzelven is aangeschreeven, niet
tot den weezenlyken inhoud van den Christlyken Godsdienst moet gerekend worden
te behooren. Die by gevolg de verdediging van het Christendom op zich neemt,
neemt geenszins ook te gelyk op zich de verdediging van alle de Verhaalen en
Woorden, die in het Oude en Nieuwe Testament worden aangetroffen; maar alleen
van die Waarheden en Leerstellingen, die als weezenlyke deelen van den Christlyken
Godsdienst beschouwd en aangemerkt moeten worden.
Wyders wil de Heer ROSENMULLER den Christlyken Godsdienst, of het oorspronglyk
Christendom, van de Kerklyke Formulieren, of van Schoolsche en Systematische
Godgeleerdheid, wel deegelyk onderscheiden hebben. - Men smeedt menigwerf
tegenbedenkingen tegen wonderlyke, grootendeels ongerymde, en met het gezond
verstand strydige, Leerstellingen van enkele Christlyke Godsdienstsekten; men
toont aan, dat deeze tegenbedenkingen onbeant-
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woordelyk zyn, en men gelooft, hier door, het Christendom den bodem te hebben
ingeslaagen. Men dient-zich derhalven te wagten, om den Christlyken Godsdienst
met Godgeleerde Gevoelens te verwisselen. - Die de Verdediging van het
Christendom op zich neemt, neemt dus geenszins ook tevens op zich eene
Verdediging van alle Godgeleerde Stellingen, die met de oorspronglyke Leer van
JESUS en zyne Apostelen niet overeenkomen, of zelfs met dezelve geheel strydig
zyn; het zy ze dan in de Kerk, welke hy zelf toegedaan is, of in eene andere, geleerd
worden.
Door de Waarheid en Godlykheid van den Christlyken Godsdienst, verstaat de
Schryver, ‘dat dezelve zyn aanweezen en bestaan door den onmiddelbaaren invloed
der Godheid gekreegen heeft; dat dezelve, ten aanziene van zynen inhoud, en ten
aanziene van het plan, 't welk zyn Insteller zich ontworpen en voorgesteld hadt, zo
voortreflyk is, dat geen gewoon mensch denzelven kan hebben uitgedagt. De Insteller
van denzelven moet onder den onmiddelyken invloed der Godheid gestaan, en alle
andere Menschen, welke ooit geleefd hebben, in wysheid en verheeven kundigheden
verre overtroffen hebben.’ - En toont hy wyders aan, dat de vraag, of de Christlyke
Godsdienst Godlyk zy? van de vraag, of de Heilige Schrift volgens alle haare
afzonderlyke deelen Godlyk zy? gansch verschilt. Te welker gelegenheid hy zyne
bedenkingen inbrengt tegen de menigmaal zo verkeerd begreepene Godlyke
Ingeeving der Gewyde Bladeren.
Ten aanziene van den zin, in welken de Waarheid en Godlykheid van den
Christlyken Godsdienst kan beweezen worden, is hy van oordeel, dat dezelve geen
Mathematisch bewys toelaat: dewyl de aart der zaake zulks niet toelaat, en hy, die
zulk een bewys begeert, geene onderrigting, maar medelyden, verdient; doch dat
dezelve tot eene moreele zekerheid kan gebragt worden, die, in moreele zaaken,
aan de Geometrische zeer naby komt. Tot zodanig een Bewys, in dit geval, worden
twee stukken gevorderd. - ‘Vooreerst moet men betoogen, dat de Christlyke
Godsdienst dat geene is waar voor dezelve van zynen Stichter, en van deszelfs
Gevolmagtigden, die hem eerst ter Wereld invoerden, is uitgegeeven, - naamlyk de
beste en zekerste aanwyzing ter waare Gelukzaligheid, eene Gelukzaligheid, die
hier op aarde haar begin neemt, en eerst in de Eeuwigheid vol-
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maakt zal worden. Dit kan niet anders dan dus geschieden; men moet naamlyk
aantoonen, dat de Gelukzaligheid, waarop men door deezen Godsdienst hoopen
kan, van zo eenen aart zy, dat ieder verstandig Mensch dezelve zyner wenschen
waardig vinden moete, en dat de middels, welken deeze Godsdienst aanpryst, aan
de geenen, die na deeze Gelukzaligheid reikhalzen, volkomen met hun heilig einde
en oogmerk overeenkomstig zyn. De merktekens, waaraan men weeten kan, dat
deeze Godsdienst zulke verheeven Eigenschappen heeft, moeten noodzaaklyk in
de natuur van zyne Beloften, Lessen, en Voorschriften, zelve liggen. - In de tweede
plaats moet men merktekens bybrengen, waaruit het kenlyk worden kan, dat het
vormen van zodanig een Godsdienst-plan onmogelyk het werk van éénen of meer
gewoone Menschen zyn kon, en dat 'er eene onmiddelyke Godlyke tusschenkomst
onvermydelyk by gevorderd wierd.’ En komt het, om dit bewys te vatten, zeer aan,
op de bekwaam- en gemoedsgesteldheid der Menschen.
Wanneer de Heer ROSENMULLER, in de laatste afdeelling van zyne voorloopige
Verhandeling, komt tot het Onderzoek, welke Bewyzen van het Christendom voor
de beste te houden zyn? geeft hy den voorrang aan de inwendige boven de
uitwendige. ‘Met dit alles,’ schryft hy, ‘twyfel ik 'er geheel niet aan, dat JESUS en zyne
Apostelen waare Wonderwerken verrigt hebben, en ik geloof, dat zich alle
tegenbedenkingen, die van de vrienden des Ongeloofs hier tegen ingebragt zyn,
en nog steeds ingebragt worden, gemaklyk beantwoorden laaten, wanneer men
(*)
het, over het denkbeeld van een Wonderwerk, maar eens is . Ik twyfel ook niet of
'er zyn Wonderwerken ter bevordering der bedoelingen van JESUS en zyne Apostelen
noodig geweest; anders tog zouden zy geene verrigt hebben. Maar het is alleen de
vraag, waar toe waren 'er Wonderwerken noodig? En welke uitwerkzels moesten
ze hebben? Wy antwoorden: zy moesten zinlyke bewyzen van de Godlyke zending
van JESUS en zyne Apostelen zyn. Dit

(*)

De Schryver wyst hier op zyn Sendschreiben an die Exegetische und Philanthropische
Geselschaft in Stockholm, &c. Seite 32 f.
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is blykbaar uit die uitspraaken, in welken hy uitdruk lyk te kennen geeft, dat hy zulke
buitengewoone daaden verrigtte, met oogmerk, om zyne Tydgenooten te overtuigen
van de waarheid zyner Hemelsche Zending, zie JOAN. X: 37, 38.’ Dit stuk in 't breede
beredeneerd hebbende, waar in wy hem niet kunnen volgen, zegt hy ten slot: ‘Ik
ben daarom nog steeds in die gedagten, in welke ik reeds voor zeventien jaaren
geweest ben, (den tyd der eerste uitgave van dit Historisch Bewys) en die ik zedert
dien tyd meer dan éénmaal in myne Schriften aan den dag gelegd heb, dat de
Wonderwerken, wanneer men met bestryders van het Christendom te doen heeft,
niet als bewyzen voor den Christlyken Godsdienst, maar als tegenwerpingen, moeten
beschouwd worden, en dat dezelve dan eerst geloofwaardig worden, wanneer men
den inhoud van den Christelyken Godsdienst grondig kent, en van deszelfs
Godlykheid uit andere gronden overtuigd is. Wanneer iemand maar eens zo verre
gevorderd is, dat hy over de natuur en het oogmerk van het Christendom zyne
ernstige gedagten gaan laat, zal hy zich aan de Wonderwerken niet meer stooten;
hy zal veeleer zelfs inzien, dat een zodanige Godsdienst, als de Christlyke is,
geheellyk niet bestaan kon, zo het niet waaragtig ware 't geen van de Opstanding
van JESUS, als het grootste wonder, en van deszelfs buitengewoone daaden in de
Schriften van het Nieuwe Testament, gemeld wordt.’
Het Historisch Bewys, door den Heer ROSENMULLER aangevoerd, rust op de
volgende Stellingen, die in 't breede door hem ontwikkeld worden:
I. ‘Het kan uit de Geschiedenis ontegenzeggelyk beweezen worden, dat de
Leerstellingen van den zo genoemden Natuurlyken Godsdienst, waarin de egte
Deïsten met ons overeenstemmen, vóór de komst van CHRISTUS, het grootste
gedeelte van het Menschdom deels onbekend, deels donker en twyfelagtig, geweest
zyn
II. In die tyden, in welken de Natuurlyke Godsdienst bykans in de geheele Wereld
in dikke duisternisse lag, en geheel verbasterd was, heeft een klein Volk in Palestina
beter kennis van God, van zyne Eigenschappen en van zynen Dienst, gehad; doch
dezelve hadt deeze betere inzigten niet aan de Philosophie, maar aan eene hoogere
verlichting, te danken.
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III. De Godsdienst der Hebreeuwen was slegts eene Voorbereiding van eenen
volkomener en beter, en 'er worden in hunne Gewyde Schriften Voorspellingen
gevonden, waar door zy op eenen volmaakter Godsdienst hoopen konden, en de
Stichter van denzelven genoegzaam gekenmerkt wordt.
IV. De Stichter van deezen beter Godsdienst was JESUS CHRISTUS. Aan Hem en
wel aan Hem alleen zyn alle die kenmerken te ontdekken, waar mede de Propheeten
deezen algemeenen Leeraar der Volken, en grooten Heilaanbrenger van het
Menschdom, hadden afgebeeld.
V. De inwendige natuur en voortreflykheid van den door JESUS gestichten
Godsdienst, het plan 't welk Hy ten beste van het Menschdom ontworpen heeft, en
de wyze, op welke hetzelve is uitgevoerd geworden, stellen het buiten allen twyfel,
dat JESUS een Godlyk Mensch, in de sterkste betekenis des Woords, en zyn
Godsdienst van eenen Godlyken oorsprong, is.’
Ten slot deezer aangevoerde Bewyzen, luidt zyne taal: ‘Ieder deezer vyf Stellingen
is, volgens myne overtuiging, onbetwistbaar waaragtig; want, schoon 'er tegen
enkele plaatzen myner Verhandeling gegronde tegenwerpingen zouden kunnen
gemaakt worden, - 't welk, wegens de onvolmaaktheid van alle menschlyke
kundigheden, niet wel anders te vermoeden is, blyven egter, zo ik geloof, de
hoofdstellingen zelven ontegenspreeklyk waar, en zullen bezwaarlyk kunnen
wederleid worden.’
De Vertaaler heeft, in veelvuldige en soms breede Aantekeningen, waar mede
hy dit Werk verrykte, nu en dan getoond van den Schryver te verschillen; dan de
meeste strekken tot opheldering en bekragtiging van het door deezen bygebragte.
Hy wyst, en dit zeker heeft zyne groote nuttigheid, veelvoudig aan, waar de Leezer,
ten opzigte van eene en andere byzonderheid, zo hy het verlange, nadere
toelichtingen kan ontvangen. Zyn arbeid, aan dit Werk besteed, verdient den dank
zyner Landsgenooten. Die onder hun de Latynsche taal niet magtig zyn, zouden
hem nog grooter verschuldigd weezen, indien hy de Aanhaalingen uit die spraake
verduitscht hadt. Hy betuigt zyn best gedaan te hebben om Germanismen te
vermyden, dan wy hebben 'er te veel ontmoet, om ze aan te wyzen.
Om dit Werk en 's Schryvers denk- en schryftrant nog nader te doen kennen,
kunnen wy niet nalaaten, uit het
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laatste Bewys, nog over te neemen de beantwoording der Vraage: Kan men ook in
onze dagen nog weeten en gewaarworden, wat de Christlyke Godsdienst is? - ‘De
Christenen hebben zich, gelyk bekend is, in verscheide Secten verdeeld, die in
veele Geloofsstukken van elkander afwyken, en grootlyks verschillen. - Ieder deezer
byzondere Secten beroemt zich het zuivere onvervalschte Christendom te hebben,
en beschuldigt de anderen van de verfoeilykste dwaalingen. Men hoore eens de
Roomschgezinden, de Protestanten, de Sociniaanen, de Arminiaanen, de
Mennonieten, enz. Zy zullen zich allen beroemen, alleen bezitters der waarheid te
zyn, en zullen het niet bestaan durven, om de weinigen, die zich evenwel ook
Christenen noemen, voor hunne Geloofsbroeders te erkennen. - Welke van deeze
Secten is nu op het rechte spoor? by welken van deezen zullen wy den waaren
Christlyken Godsdienst vinden? 't Is zo; de verschilstukken schynen groot, en in 't
oogloopend, te weezen. Maar in de hoofdzaak zyn deeze Partyen het veelligt zo
onëens niet, als zich naar het eerste aanzien wel voordoet.
Ten opzigt der Theorie belyden alle Christen-partyen éénstemmig die
Leerstellingen, welken in de zogenoemde Apostolische Geloofsbelydenisse vervat
zyn, en met betrekking op de Christlyke Zedekunde is de overeenstemming nog
veel grooter. Intusschen blyft evenwel de verscheidenheid nog altyd groot genoeg;
en dus is de vraag, of 'er niet eene bron voor handen is, waar uit de egte en
onvervalschte Christlyke Godsdienst geschept, en waar naar alle Secte - gevoelens
beoordeeld kunnen worden? Alle byzondere Godsdienst-partyen stemmen met
elkanderen daarin overeen, dat de eigenlyke Christlyke Leer in de Schriften van het
Nieuwe Testament gevonden wordt, en uit dezelve geleerd moet worden. Alleen in
de verklaaring van zommige plaatzen verwyderen zy zich van elkanderen, en eenigen
onder hun plaatzen by deeze éénige bron van alle eigenlyke Christlyke
Godsdienst-kennisse, die alleen eene zuivere bron is, nog verscheiden andere
bronnen, welken zy eene gelyke zuiverheid toeschryven. Alle, of althans de meeste,
vervalschingen van het Christendom hebben haaren oorsprong daar uit, dat men
reeds eeuwen lang de naauwkeurige en onpartydige studie van het Nieuwe
Testament veronagtzaamd en vernalaatigd heeft, en zich meer aan menschelyke
invallen, onderscheidingen en verklaaringen, dan aan het onderrigt
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van JESUS en zyne Apostelen, heeft gehouden. Ondertusschen evenwel staat de
eigenlyke zuiverste bron voor ons nog open. Hoe gezetter en naauwkeuriger men
het Nieuwe Testament bestudeert, hoe meer men vorderen zal in de kennisse der
Christlyke Waarheden; en hoe nader de van elkaâr verwyderde Partyen weder by
elkander zullen komen.’
Dan wy hebben reeds genoeg gezegd, om dit Werk den Denkenden Christen aan
te pryzen.

Brieven, over de Nieuwe Wachters der Protestantsche Kerke, van
S.L.E. de Marees.Tweede Stukjen. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Te Utrecht by W. van Yzerworst. 1792. In gr. 8vo. 166 bl.
Van de vyf eerste Brieven des gryzen DE MAREES, hebben wy, op zyn tyd,
aankondiging gedaan, en ons, in de beoordeeling, beroepen, op het door ons
gezegde, wegens de Berichten, betreffende de Nieuwe Hervormers in Duitschland,
(*)
als zynde van dezelfde gehalte . Wat de vyf Brieven, in dit tweede Stukje begreepen,
betreft, zy draagen denzelfden stempel als het voorig vyftal. De hedendaagsche
Uitlegkunde in Duitschland wordt 'er heftig in bestreeden; en bovenal het
Woordenboek van TELLER, door de Schryvers van het Berlynsche Maandschrift, en
de Algemeene Duitsche Bibliotheek, de Heeren BIESTER en NICOLAI, de spotswys
genaamde Nieuwe Wagters, zo zeer gepreezen. Deeze Schryvers, die zeker niet
vry te spreeken zyn van veel gewaagde, verregaande, en het Christendom
ondermynende, stellingen, worden met veel heftigheids wedersprooken, en
beschreeven als lieden, ‘die vast, by elke gewigtige en eigendomlyke leere des
Christendoms, raaden dat men die aan de Deïsten zal opofferen. Dat noemen zy
de buitenwerken laaten vaaren, om de vesting zelve onverwinnelyk te maaken.
Hunne vesting zyn een paar leeringen van den zogenaamden Natuurlyken
Godsdienst; doch die, volgens hun zamenstel, niet minder als vast zyn. Want geloof
aan een allesbeheerende Voorzienigheid, by de leere van een niet deelneemenden
God, van een eeuwige Wereld, van bepaald einde - is zeker

(*)

Zie Alg. Lett. voor 1792. 1ste Stuk, bl. 410.
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alleen bedrog. Buitenwerken zyn by hen alle de Euanlische Waarheden, die het
hun ook behaagt, inzettingen van Menschen te noemen.’
Een geheele Brief, de VIII, is bykans ingerigt, om staalen by te brengen, van het
schimpen op, en het laag stellen van, het Christendom der gemelde Schryveren.
‘Zy broeden,’ vinden wy daarin opgetekend, ‘Basiliscus eijeren, en maaken
Spinnewebben. Schoone tekening, hoe het vergif des Ongeloofs, het welk gelyk de
kanker invreet, is verbreid geworden! Eerst kwamen de Heeren met enkele, schoone,
vernuftige, scherpzinnige ingekleede gedagten! (Mes Pensées) - - -)
Hoe ligt zyn deeze eiertjes opgeslokt, en hoe doodlyk was hun genot! Doch vertradt
men die, ontdekte men het daarin liggende vergif, waarschuwde men voor het zelve,
dan voer 'er de Otter, de steekendste bespotter eener honende Satyre, uit. Daar op
begonnen zy Spinnewebben te maaken; hunne verleidende leeringen in een
Zamenstel eerst van den Natuurlyken Godsdienst, der zuivere Wysgeerte der
Deisten, doch ook dra in zamenstelzels der Natuur te brengen. - Hunne Spinneweb
deugt niet tot kleederen, hun Werk deugt niet tot dekzels! Daar waarlyk niet, waar
het in eeuwigheid daar op aan komt, dat wy bekleed en niet naakt bevonden worden.’
- ‘Vergeef my,’ mogt DE MAREES hier wel byvoegen, gelyk hy met de daad doet,
‘eenige Uitroepen! Als onwil over eene zo groote onvoegzaamheid verzen kan
maaken; zoude zy ook niet eens moeten declameeren!’
De herkomst, de aanleg, de leerwyze en voortgang, der Algemeene Bibliotheek,
wordt in den IX Brief op de allerongunstigste wyze ten toon gesteld, en NICOLAI
aangeduid als vol Jesuitsche Kunstgreepen, die het plan daarvan ontwierp in
verbintenis met den Joodschen Wysgeer, MENDELSSOHN, die beslooten hadt in zyn
ongeloof te blyven. Men hoore, hoe DE MAREES de bedoeling van dit Werk beschryft:
deeze was niet minder dan eene Algemeene Hervorming der Wereld. ‘Men wilde,
in plaats van den Bybel, de Rede, dat is, de Wysheid deezer Hervormeren, in plaats
van alle andere Godsdiensten, den Godsdienst der Rede invoeren. In de Schoolen
zoude alleen de Godsdienst van den Wereldburger geleerd; en Synagogen,
Mosqueën, en Christlyke Kerken, langzaamerhand in Tempels der Voorzienigheid
(Providenztem-
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pel) veranderd worden. Op de stoelen van MOSES en de Propheeten, van CHRISTUS
en de Apostelen, van LUTHER en CALVIN, zelfs wel der Pausen en Cardinaalen, ja
zelfs van OMAR en ALI, zouden Wysgeeren zitten. En daar Staat en Godsdienst, van
het begin der Wereld, met elkander verbonden waren, zouden in 't vervolg ook alleen
Wysgeeren heerschen. En dan, Gelukkig Gemeenebest! als Wysgeerige Vorsten,
Wysgeerige Leeraars van den Godsdienst, Wysgeerige Burgers, Wysgeerige Boeren,
den Aardbodem vervulden! Reeds hoorde men de Voorzeggingen van de XIX Eeuw,
reeds zag men hen kragtig aannaderen die gulde tyden, zag, dat zy alle de Rechten
der Menschheid wederbragten, en alle de ellende der Menschen, over welke men
tot hier toe zo zeer ten onregte zo veel gezugt hadt, volkomen doen eindigen. Reeds
hadt men Jupiter den Donderkloot uit de regte hand gewrongen. Reeds dagt men
met hem op de Wolken te vaaren. En de Wysgeerte vleide zich voor de andere
kleinigheden, aardbeeving, storm, droogte, overstroomingen, misgewas,
hongersnood, pest, enz., ook nog raad te zullen verschaffen, als zy eerst de
geweldige bronnen, die in de magtige Zoonen der Aarde verborgen liggen, zoude
hebben te voorschyn gebragt. De Erfzonde, die oude bron van ellende, hadden de
nieuwe Opvoedingskunsten reeds gestopt. En het Vuur der Helle, om 't welk in de
Natuur uit te blusschen, zich een iedele Franschman hadt aangeboden, was van
de meer grondige Duitschen, door middel hunner geliefkoosde Leeringen, dat God
niet kan straffen, en dat men hem niet vreezen moet, in de denkbeelden der
Menschen uitgebluscht. Wat ontbrak 'er nu aan de gelukzaligheid der Menschen,
als geene ellende in dit leeven, geene vrees in 't sterven, hen langer konde kwellen?’
- In deezen Brief krygen MENDELSSOHN en LESSING een groot aandeel.
De Xde, of laatste, Brief betreft weder, voornaamlyk, zo niet eeniglyk, den
Opperconsistoriaal Raad en Proost TELLER, en dient ter beantwoording der zeer
ernstige Aanmerkingen, door dien Heer aan den Heer DE MAREES geschreeven,
over Bedenkingen op deszelfs Woordenboek gemaakt. Deeze heeft ons meer dan
de andere behaagd, als met minder bitterheid geschreeven. - Wie smaak vinden in
Onderwerpen van deezen aart, als doorgaands in deeze Brieven verhandeld worden,
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en niet zelden Recensien van Recensien zyn, wyzen wy tot het Werkje zelve, 't
geen met dit Stukje ten einde schynt te loopen.

Verhandeling over den waaren aart der Kinder-Pokjes, en derzelver
gemakkelyke en zekere Geneezing; nagelaaten door wylen J.J.
van den Bosch, M.D. en Lid van verscheiden In- en Buitenlandsche
geleerde Genootschappen. Te Rotterdam by G.A. Arrenberg. 1791.
in gr. 8vo. 224 bl.
Is 'er na eenig Stukje door de Geleerden vuurig verlangd, het was gewis na deeze
Verhandeling; men verwachtte hierin een zedert eenige Jaaren hooggeroemd
Geheim, ter beteugeling, of liever geheele uitdelging, van het Poksinet te zullen
ontdekt vinden; of wel ten minsten eene Geneeswyze, of Geneesmiddelen, bekend
gemaakt te zien, die voorheen aan de beroemdste Artzen onbekend waren; dan men vond dit niet, ten minsten niet zo als men zich voorgesteld had: iets het welk
veelal het gewoone lot der bekend gewordene Geheimen is. Geen wonder,
dierhalven, dat het by veelen daar door geheel agter de bank geraakt is;
ondertusschen is het Stukje van dien aart, dat het onder andere, over deeze Ziekte
handelende, Werkjes, gewis niet alleen wel een plaats verdient, maar ook der leezing
en overdenking, by het behandelen deezer Ziekte, wel waardig is.

Scheikundige Bibliotheek, waarin de voornaamste nieuwe
Ontdekkingen en Verbeteringen, welke in de Scheikunde, in ons
Vaderland, doch wel meest in andere Landen, van tyd tot tyd
gedaan worden, kortelyk worden voordraagen, enz. Door een
Gezelschap van Beminnaaren deezer Weetenschap. 1ste D. 1ste
St. Te Delft by M. Roelofswaert. 1790. in gr. 8vo. 86 bl.
Dit Stukje behelst 19 tot de Scheikunde behoorende Articulen, meerendeels uit
buitenlandsche Werken van beroemde Scheikunstenaars vertaald. Dezelve zyn van
verschillenden aart, en, zo het schynt, voetstoots gekoozen, waardoor de eene meer
de andere minder belangryk is. Dan de inhoud van het eerste Articul, behelzende
de beschryving van eene Manier, om Linnen, enz. in een zeer
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korten tyd, door middel van Gedephlogisteerd Zoutzuur, te bleeken, enz., verdiende
zeker vooral in ons Land bekend gemaakt te worden; en met genoegen zien wy,
op pag. 17, dat de Heer WELTER reeds eene Garenbleekery te Lille, naar deeze
nieuwe manier begonnen, en 'er voordeel in gevonden heeft. Wy wenschen, dat de
Vertaalers en Uitgeever van deeze Bibliotheek redenen mogen vinden om den
begonnen Arbeid niet te staaken, maar door het uitkiezen der belangrykste
onderwerpen zich zelven, en hunne Landgenooten, van nut te kunnen zyn.

Onderwys in de Leer der Natuur. Voor allen, die Gods Goedheid
en Wysheid, uit de Werken der Schepping, willen leeren kennen
en eerbiedigen. Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1792. In gr.
8vo. 112 bl.
Alles is aan de Mode onderhevig, zelf de beoeffening van Kunsten en
Weetenschappen. Naadat, voor ettelyke Jaaren, de Eerw. MARTINET zynen
Katechismus der Natuur het licht had doen zien, viel elk op de Natuurkunde.
Allengskens zakte deeze liefhebbery, en viel op eene andere soort van Kundigheden
Intusschen is de kennis der Natuur een der gewigtigste voorwerpen van 's menschen
aandagt; de mededeeling van dezelve moet een der ingrediënten van eene
verstandige en beschaafde Opvoedinge zyn. De Opsteller van dit Geschrift heeft
dan een goed werk gedaan, door zyne pooging, om den leeslust van Natuurkundige
Werken onder zyne Landgenooten wederom op te wekken, ten einde daar door, zo
als hy in het Voorbericht zich uitdrukt ‘de menschen op de Werken van God
opmerkzaam te maaken, en hun zyne wysheid en zyne goedheid te leeren
eerbiedigen; daar de meesten, by de beschouwing van de grootste Werken des
Scheppers, gevoelloos en onachtzaam zyn.’ Niet voor geoeffenden, maar voor
eerstbeginnenden, is dit Werkje ingerigt, onder anderen ook ten dienste der
Schoolen. Behalven eenige Voorbereidende Kundigheden, in welke de woorden
Waereld en Natuur, en de algemeene eigenschappen der Lichaamen, ontvouwd
worden, ontmoet men hier vyf Hoofdstukken, die de volgende Opschrifien hebben:
Van de Hemelsche Ligchaamen; Van de Lucht; Van de Aarde; Van het Water; Van
het Licht; Het Vuur, en van eenige vuurige Lucht-
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verschyningen. Onder deeze Afdeelingen zullen de jonge Leezers verscheiden
Aanmerkingen ontmoeten, die hunne verstanden met voortreffelyke Kundigheden
versieren, en den lust ter verdere beoeffeninge zullen inboezemen. De reden en de
nuttigheid van veele verschynzelen, die zy, of geheel over 't hoofd zien, of tegen
welke zy met eene domme verwondering optuuren, zal hun daar door openbaar
worden. Van harten wenschen wy, dat het Schoolweezen, hier te Lande, zodanig
eene inrigting mogt ontvangen, dat soortgelyke Schriften, ten algemeenen gebruike,
met Gezag wierden ingevoerd.

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'sVaderlandsche Historie. Achtste Deel. Te Amsterdam
by J. Allart, 1792. bebalven het Register, 375 bl. in gr. 8vo.
Een zelfde Aanmerking als wy, by de Aankondiging des Zevenden Deels, van dit
(*)
Vaderlandsch Geschiedwerk maakten, past ook op dit Achtste, waarin de
Geschiedenis onzes Tyds, in den Jaare MDCCLXXXIV, wordt voortgezet. Slegts
twee Boeken vervat dit Deel.
Het een-en-twintigste, waar mede 't zelve aanvangt, schetst ons den inwendigen
Staat der Bondgenootschaplyke Gewesten, blykbaar uit Aanmerkingen van zyne
Hoogheid en den Raad van Staaten, by het overleveren der Petitie en den Staat
van Oorlog, voor den Jaare MDCCLXXXIV; en de Bedenkingen van een en ander
Gewest, hier over, en wel byzonder van Holland; als welk Gewest alleen, op alle
onderscheidene Petitien tot de Extraordinaris Equipagie ter Zee, en tot den aanbouw
van Schepen van Oorsog, met en zedert den Jaare MDCCLXVIII tot in 't midden
van Slachtmaand des afgeloopen Jaars MDCCLXXXIII, weinig minder dan drie en
twintig Millioenen Guldens waren opgebragt, daar de

(*)

Zie Algem. Vaderl. Lett. I Stuk, voor 't Jaar 1792. bl. 336.
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toebrenging door de andere Gewesten zamen, geduurende dien zelfden tyd, geen
dertien Millioenen beliep. In 't voorleden Jaar hadt Holland weinig minder dan zeven
Millioenen aan het Zeeweezen besteed, terwyl alle de andere Bondgenooten te
zamen niet meer dan ruim vier en twintig Tonnen Gouds verstrekten. Deeze
agterlykheid, en het onlangs by zommige Gewesten ingevoerde Systema van
Ongehoudenheid, om een gedraagen Consent op de eene of de andere Petitien,
door reëele Fournissementen gestand te doen, vóór en aleer die Petitien, met
gemeene bewilliging van alle de Bondgenooten, tot Conclusie gebragt waren, bewoog
Staaten van Holland, tot het herhaalen van eene verklaaring ‘dat Hoogstdezelve
zich genoodzaakt zouden vinden, om, by aldien bevonden mogt worden, dat de
Bondgenooten, of wel het meerendeel van dezelve, by continuatie zich zouden
onttrekken, om de noodige Lasten tot Herstelling en Conservatie van 's Lands Navale
magt te helpen draagen, serieuse Deliberatien in den haaren aan te leggen, om
Hoogstderzelver Finantien van minder noodzaaklyke Artykelen te dechargeeren;
ten einde in staat te blyven, om in de Conservatie van 's Lands Zeemagt te kunnen
voorzien.’ Het tydstip om aan deeze verklaaring een daadlyk bestaan te geeven,
zagen zy met groote schreden naderen.
Voorts ontvouwt dit Boek de gesteldheid van 's Lands Vloote, en wat bestellingen
omtrent het Zeeweezen plaats vondt; niet vergeetende het Jaargeld van 2400
Guldens aan den Zeeheld ZOUTMAN.
‘Aangroeijen des Gevaars doet menigwerf Tweedragt wyken, althans voor een
tyd ophouden, wanneer het om 't algemeen belang der Tweedragtigen te doen is;
deeze doorgaans gegronde aanmerking ging hier te lande,’ zegt de Schryver ‘niet
door, by het meer en meer dreigen des Keizerlyken Oorlogs. Byzondere
Regeerings-leden, Genootschappen, Steden en Gewesten, betoonden openlyk hun
misnoegen, en schreeuwden om herstel.’ Ten blyke hiervan worden de spreekendste
voorbeelden opgehaald, als het Voorstel van F.G. BLOK in de Leydsche Vroedschap;
de Prysvraagen en de Schriften over de Grondwettige Herstelling; het Voorstel van
Zeeland tot het beleggen eener Algemeene vergadering; de rondgaande Brief des
Stadhouders aan de Gewesten, en wat deswegen voorviel.
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Een vry omstandig verslag treffen wy aan, wegens den Brief des Konings van
Pruissen over het ongelyk den Stadhouder aangedaan, en de bemoeijingen zyns
Afgezants THULEMEYER deswegen met eenige Staatsleden, die tot eene vry groote
hoogte liepen, en tusschen beiden een berigt van MANDRILLON's schryven aan den
Pensionaris VAN BERCKEL, over eene Bemiddeling door den Koning van Pruissen
mogelyk te bewerken.
(*)
Al het voorgevallene omtrent de berugte Acte van Consulentschap , tusschen
zyne Hoogheid en den Hertog VAN BRUNSWYK, wordt in een helder licht gesteld, en
beslooten met het Ontslag 't welk die Prins nam, en het verlaaten van der Staaten
grondgebied.
In het voorbygaan, hadt de Schryver, nu en dan, voorheen gesprooken van eene
neiging tot het aangaan eener Beschermende Verbintenis met Frankryk by de tegen
Engeland hoogstverbitterde Party; thans oordeelt hy de tyd gebooren om dit stuk
in 't rechte licht zetten, alles hooger op te haalen, de aanleidende en bewerkende
oorzaaken te vermelden, waarom hy tot het Jaar MDCCLXXXIII te rug treed, en de
geheele afloop deezer gewigtige Gebeurtenisse daar by voegt, schoon de sluiting
tot in 't volgend Jaar MDCCLXXXV verwylde.
De stoffe van het andere, of het XXII, Boek deezes Deels, wordt kortlyk dus
opgegeeven. ‘Die zelfde Vaderlandsche Gewesten, waarin wy voorheen het
misnoegen zagen heerschen; waarin Maatregelen, tot weeringe van 't zelve,
genomen werden; waarin Wapenhandel doordrong, en het Oproer de schroomlykste
tooneelen aanrigtte, moeten wy wederom doorwandelen, en het merkwaardigste
ten dien opzigte aantekenen.’ - Gelderland is het eerste 't welk hy in treedt, en de
Beweegenissen in de Steden Zutphen, Arnhem, Thiel,

(*)

Terwyl wy dit onderhanden hebben, vinden wy in de nu uitgekomene Memorien van Mr. J.
RENDORP I D. bl. 111, een bevestigend Bericht der Aant. bl. 117 in dit Deel der Vaderl. Hist.
wegens de Opstellers der Acte van Consulentschap, waar van de toenmaalige Pensionaris
van Delft, naderhand Raadpensionaris, VAN BLE SWYK, als de Vervaardiger van het Opstel,
de Griflier FAGEL, als Beschaaver, voorkomt, dat het met kennis en goedkeuring van den
Raadpensionaris STEIN geschiedde. Zo dat het verslag, door den anders weinig
geloofwaardigen SCHLÖZER gegeeven, op goeden grond steunde.
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als mede in de kleine Steden Deutichem en Lochem, beschryft. - In Holland,
beschouwt hy de uitbreiding des wapenhandels te Dordrecht; hoe Haarlem daar in
agterlyk, doch 'er niet geheel van ontbloot, was; welke ongenoegens in Delft
deswegens reezen. Byzonder was daar de invoering der Bardezaan, waaromtrent
wy het volgende aantreffen. Om door iets uiterlyks den Delftschen Burger op het
herstel der Schuttery te doen denken, en een schets van derzelver voorigen invloed
en luister te geeven, werden de Bestuurders des Genootschaps te raade, den
(*)
Bardezaan in te voeren, 't welk in Oogstmaand, met veel staatlykheids, op het
Exercitieveld geschiedde, met eene aanspraak, waarin van dit oud Krygstuig, onder
anderen, betuigd wordt: ‘Deeze Bardezaan in de handen, van den Burger Hopman,
zegt meer dan willekeurige ooren verdraagen kunnen. Hy is een stomme pleiter
voor 't aloud Schutterlyk Regt. Hy is de verdeediger van die Burgerlyke Glorie, welke
de Glorie der trotschen doof schynt. De vuist, die lange vóór deezen moedloozen
tyd, deezen gedugten Bardezaan omvatte, streed voor het Vaderland, met eene
onvergelyklyke trouwe; maar zy liet zich ook geen Regten ontfutzelen, voor welken
Hopman en Schutter hun goed, bloed en leeven, stelden. 'Er ligt een glans op, van
die oude beminnelyke deftigheid, die nimmer eene veragtlyke, eene ongeoorloosde
en onverdraaglyke tusschenruimte gedoogde, tusschen den Burger en zyn
Representant, die de Overheid nimmer den verschuldigden Eerbied onthieldt, maar
die ook nimmer in het stof kroop voor Burgerlyke Dwingelanden, die steeds vergeeten
hebben, dat, in Nederland, het Volk niet is om de Hoofden, maar de Hoofden om
het Volk zyn; die vergeeten hebben, dat zy al hun Gezag, al hun Glorie, ontleenen
van het Volk, dat hun tot Representanten heeft aangesteld. De punt van deezen
Bardezaan was altoos na het hart van den Volkstyran gerigt;

(*)

De Bardezaan was een ouderwetsche Sponton, wel eer gedraagen door de Hopmannen der
Schuttery; doch, in den Jaare 1674, hadt men dit uitsteekend Eereteken voor den Sergeants
Hellebaard verwisseld. Hoe dit was bygekomen wordt omstandig ontvouwd in een
Verzoekschrift, door verscheide Hoofdlieden der Delssche Schuttery by de Regeering
ingeleverd, om by de Schuttery den bardezaan voor den Hellebaard te verwisselen. Zie PAAPE
Gesch. van het Genootsch. te Delft, bl. 64 enz.
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terwyl zy zich eerbiedig vernederde voor die waarlyk groote en beminnenswaardige
Volksbestuurderen, wier naamen en gedagtenis gezegend zullen blyven by Ons,
en de laatste Naakomelingschap.’
Het ryk aandeel 't geen Leyden in oproerige beweegingen hadt, als mede welke
kragtdaadige middelen men daar tegen te werk stelde, en het voorgevallene met
den berugten Bakker TRAGO, wordt ons in 't breede beschreeven, als mede de
toedragt en afloop der zaake van de door haaren Koetzier beschuldigde CATHARINA
TAAN.
Van alle de Steden in Holland, stondt geen voor de woelingen der Muitzugt meer
bloot dan Rotterdam; de herhaalde beledigingen den zodanigen aangedaan, die de
rust poogden te bewaaren, en zich des lyfsgevaars getroostten. ‘Deeze aanhoudende
rustverstoorende beweegingen,’ luidt de taal onzes Geschiedboekers, ‘die nu een
groot Jaar in Rotterdam gewoeld, en de Ingezetenen, by den ontzettendsten schrik,
met de kommerlykste uitzigten vervuld hadden, bewogen thans een aantal van
omtrent honderd der aanzienlyke Kooplieden, om een Smeekschrift by Staaten van
Holland in te leveren. Zy vermeenden, lange geaarzeld hebbende tot het doen van
zodanig een beklag; dewyl het altoos kon aangemerkt worden, (hoe zeer men zulks
niet mogt bedoelen) als eene zydelingsche, zo geene rechtstreeksche, beschuldiging,
dat de Magistraat niet genoeg zorgde voor de rust en veiligheid der Ingezetenen dat zy in de tegenwoordige omstandigheden, het aan zich zelven, aan hunne
Familien, aan hunne vreedzaame Ingezetenen, ja zelfs, als aan hun Ed. Groot
Mogenden, als hunne Souverain, niet zouden kunnen verantwoorden, indien zy
langer stil zaten, en voor hun Ed. Groot Mog. verborgen, hoe in Rotterdam, de rust,
de veiligheid en goede Orde, ten eenemaal verdweenen waren. - Naa eene korte
opgave van de jongste Oproerigheden, en wel byzonder van de laatste, waar by de
Ingezetenen ondervonden hadden, dat die gewapende Schuttery zelve, welke zy
als het bolwerk der veiligheid moesten beschouwen, in zich de werktuigen bevatte,
die de openbaare rust verstoorden, en het vuur van Oproer ontstaken, verzogten
zy aan den eenen kant om eene zo spoedige als kragtdaadige voorziening, tegen
alles wat de rust en veiligheid in Rotterdam kon stoo. ren; ten einde de goede
Ingezetenen niet langer blootgesteld mogten blyven aan schrik en ontrusting; maar
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een ieder daar en tegen, voor zyn Persoon en Goederen, die bescherming genieten,
welke hy met billykheid kon vorderen. - Aan den anderen kant baden zy niet min
ernstig (dewyl zy moesten veronderstellen, dat alle die beweegingen den oorsprong
verschuldigd waren aan geheime Aanblaazing,) dat het hun Ed. Groot Mogenden
mogt behaagen, de bron van alle deeze onrust te doen naspeuren: terwyl zy
verstonden, dat die naspeuring met weinig moeite zou kunnen geschieden, en
teffens met dat gewenscht gevolg, dat, zo haast de Aanvoerders en Opstookers
ontdekt waren, daar door de rust der Stad niet alleen spoedig zou hersteld zyn;
maar teffens ook het ongeluk van veele onnozele en onkundige Menschen, die
anderzins nog ligt tot oproerigheden zouden te verleiden weezen, voorgekomen
(*)
worden .’
Hoe euvel de Rotterdamsche Regeering dien stap der Ingezetenen opname, hoe
zeer zy zich deswegen by Staaten van Holland beklaagden, kreeg dit Verzoekschrift
der Burgeren steun door een van den Heer J.J. ELZEVIER, en twee nadere
Verzoekschriften der Burgeren. Dit hadt ten gevolge den Raadslag om eenige
Heeren Commissarissen van wegen hun Ed. Groot Mog. te benoemen, om zich na
Rotterdam te begeeven, ten einde op het gebeurde aldaar, zo met betrekking tot
den inhoud van het berigt en de klagten der Requestranten, als ook byzonder ten
aanziene van de Sources, uit welke het voorgevallene in Rotterdam, en daar
subsisteerend ongenoegen en wantrouwen, was veroorzaakt, eene naauwkeurige
en volledige Informatie te neemen. Hoe veel de Rotterdamsche Regeering ook
deedt om die Commissie af te wenden, werd dezelve benoemd, om het in den
Raadslag voorgestelde te verrigten, en daar benevens ‘de rust, en het vertrouwen,
weder te herstellen, en daartoe met de Stads Regeering de bekwaamste middelen
te helpen beraamen, en ten uitvoer brengen. Tot voorkoming van allen verkeerden
uitleg, wegens dit toevoegen van Commissarissen aan de Magistraat, verklaarden
de Staaten, dat hun oogmerk daar mede geen ander was, ‘dan om zich alleen op
eene Politique wyze omtrent de subsisteerende on-

(*)

Rapport der Commissie te Rotterdam, bl. 219. N. Nederl. Jaarb. 1784, bl. 1284. De naamen
der Ondertekenaaren zyn te vinden in de Verzameling van Stukken, I.D. bl. 152-161.
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eenigheden te doen informeeren, om vervolgens daarop nader te kunnen
delibereeren, en zodanige Orders te stellen, en Voorzieningen te doen, als naar de
gelegenheid der zaaken zou mogen geoordeeld worden te behooren, zonder daar
mede in 't oog te hebben, om hier door eenige kleinagting aan de Regeering der
Stad Rotterdam toe te brengen, of zich in eenige hunner huisnoudelyke zaaken of
bestuur te willen immisceeren, veel min door het neemen der voorschreevene
Resolutie aan de welherbragte Privilegien, Vry en Geregtigheden van de Respective
Steden en Leden van hun Ed. Groot Mog. Vergadering, en in 't byzonder van de
Stad Rotterdam, eenige attentie of prejuditie toe te brengen.’ Ook vondt men goed,
‘dat, zo ter verzekering van de rust binnen Rotterdam, als tot noodigen bystand der
Heeren Commissarissen, en Burgemeesteren, een voegelyk getal Troupen
derwaards zoude trekken, die in handen van Burgemeesteren een byzonderen Eed
moesten afleggen.’ Hoe veel wederspraaks dit Besluit ook vondt, het werd volvoerd.
De klagten der Rotterdamsche Regeering, over deeze wel staatlyk ontvangene
Bezending by de Staaten, wrogten niets uit. En de zwaarigheden, welke de
Bezending ontmoette, deedt haar uitgebreider Magt verzoeken. 't Geen gewigtige
Staatsonderhandelingen ten gevolge hadt, die hier, met het geheele beloop der
zaake zo verre het dit jaar ging, ontvouwd worden; alles opgemaakt uit de egtste
Gedenkstukken dier zo zeldzaame als gewigtige gebeurtenis. Op welke geheel
Nederland het oog gevestigd hieldt.
Verder behelst dit Boek het voorgevallene in de andere Steden van Holland, zo
omtrent de Regeeringsbestelling als Wapenoefening. Meest steekt uit, de verbintenis
der Leden van het Vrycorps te Schiedam, ter bescherming van het Vaderland. Zy
werden, luidt het verhaal, uitgenoodigd, ‘om, daar het door Keizer JOSEPHUS bedreigd
werd, zich genegen en bereid te toonen, by tyden van dringenden nood, ter Stad
uit te trekken, de ledige Plaatzen, Passen en Forten, te bezetten, en met goed en
bloed te beschermen, zo verre de paalen van dit Gewest zich uitstrekten, wanneer
andere Genootschappen van Wapenhandel daartoe even bereidvaardig gevonden
en opgeroepen werden; mits dat zulk een gebruik hunner Persoonen en Wapenen
niet ten laste hunner Huisgezinnen, maar ten redelyken koste
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van den Lande gemaakt, en zy, op eene behoorelyke wyze, vergoed, schadeloos
gesteld, en onderhouden zouden worden. - Om ten deezen opzigte, met eene
gepaste zekerheid, te werk te gaan, werden zy verzogt, by gedeelten, zich in een
vertrek van den Doelen te vervoegen, en hun woord van getrouwheid, door
handtekening, te bekragtigen; hun nogthans de gelegenheid geevende, om, indien
zy naderhand verkiezen mogten zich daar aan te onttrekken, op een bestemden
tyd, ter zelfder plaatze te komen, en hunne Naamen even vrywillig uit te ritzen, als
zy dezelven geschreeven hadden. - Voorgegaan door hunne Officieren, geschiedde
deeze schriftlyke Verbintenis tot bescherming van 't gedreigde Vaderland.’
Het gebeurde met KAAT MOSSEL, in 's Haage, vindt hier plaats, als de
geestgesteltenis deezer dagen kenschetzende. Als mede hoe men, ondanks de
Publicatie der Staaten tegen Oproerigheid en Leuzen, met dit bedryf voortsloeg.

Byvoegzel tot de Annales en Chronyk van Nymegen uit de
Rekenboeken en Guedesdagboeken. Te Nymegen by A. van Goor
en Zoon, 1792. 47 bl. in gr. 8vo.
De Heer JOH. IN DE BETOUW hadt, onder een aantal andere Stukken, tot uitlegging
der Oudheden, en opheldering der Geschiedenissen van Nymegen, dienende, (waar
van een naamlyst vóór dit Stukje gedrukt is) ons de twee volgende Werken
geschonken:

Annales Noviomagi, Oppid. olim Batavorum, hodie primariae Gelrorum Civitatis.
Beschryving en Chronyk van Nymegen, aanvanglyk opgesteld door JOH.
SMETIUS, tot het jaar 1300; door desselvs Zoon, die den eigensten naam voerde,
gebragt tot den jaare 1592; met Aantekeningen en Vermeerderingen vervolgd,
tot het jaar 1785.

Tot beide deze Werken behelst dit Stukje byvoegzels, die eenige geschiedkundige
aantekeningen behelzen, dienende tot meerdere opheldering van 't voorgevallene
binnen Nymegen in het tydperk der drie laatste Hertogen
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's Lands van Gelre, en getrokken uit de Stads Rekenboeken en Guedesdagboeken.
Deze Aantekeningen strekken niet alleen ter ophelderinge der Oudheden en
Geschiedenissen van Nymegen, maar zeer veele van dezelven zyn ook voor den
beoefenaar der Geschiedenissen van ons Vaderland in het gemeen, en voor den
beminnaar van onze oude taal en zeden, zeer merkwaardig. Uit zommige leert men
den geest dier tyden vry characteristiek kennen. Zy gaan van het jaar 1420 tot 1592.
Doch de Rekenboeken ontbreeken van 1429 tot 1519; en de Guedesdagboeken
beginnen eerst met het jaar 1531, terwyl die van vroegere jaaren verloren zyn, of
in de duisternis verstrikken. Wy zullen eenige proeven van onderscheidenen aart
hier laaten volgen.
‘In het jair dusent vier hondert twyntich, des Sonnendach na beloeken Paesschen,
doe onss Genedige Her van Arnhem gereden quam mit sinen Vrienden, int Raithuys
gebanckentiert, en wert gedroncken 85 Quarten wyns, en aen 't vleys, lamer, capuyn,
kueckens, bother, broet en byer tsamen XI R. gl.
1428. Des dinxdachs na Exaudi, doe den Htoige van Cleve hier was, des avonts
hem eyn gelaich geschenkt van 75 psonen beloept XXXIX R. gl.
1533. Is den Scherprigter van ein Munnych van den Mynrebrueders Ordre te richten,
gegeven 3 gl. item den Capellaen hr. Johan, want hy by den Muynich in den stock,
en naderhand ondert Gericht is gewest, 8 Quarten wyns.
1539. Den 27 dach Aprilis hefft Mester Pauwels Scherprichter den dry
Wederdopers oir justitie gedaen, toe weten elk irst geworcht, und daer nae gebrant,
und daer nae noch, doe sy mytte staecken om weren gevallen, van elcke gegeven
3 schyldt, en van die te examinieren, tsamen 13 gl. 10 st.
1544. Den Scherprichter ein Vrouwminsch oer ooren aen der Caeck affgesneden
voir zyn loen gegeven 1 gl. en 10 st.
1555. Doe die Tovermeister gebrant werde, den Scherprichter voir syn loen gegeven
1 schildt: item aen den selven voir ein voeder hyen, daer die Tovermeister mede

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

79
gebrant werde, 2 gl. item voir drie vimmen droger rys daer men die Tovermeister
mede branden solt, 38 st. br. voir ein holt, daer hy aen gebrant werde 2 gl. 4 st.
noch voir die Tovermeister vyffmael te pyninghen 2 gl. Doe die Tovermeister justicyrt
werde, in het Raithuis verteert 17 Quarten wyns.

Staatkundige Aanmerkingen, over de tegenwoordige
omstandigheden, door J.P. Rabaud,om te dienen ten Vervolge der
Geschiedenis der Fransche Staatsomwenteling. Te Parys by H.J.
Janssen, en te Leyden by A. en J. Honkoop, 1792. In gr. 8vo. 50
bl.
De Schryver van de Beknopte Geschiedenis der Fransche Staatsomwenteling,
(*)
onlangs door ons aangekondigd , kent den oorsprong deezer Staatkundige
Aanmerkingen daar aan toe, dat, terwyl hy met het schryven des opgemelden Werks
bezig was, hem eenige Aanmerkingen in den zin kwamen, welke de leiddraad en
kortheid van het verhaal hem noodzaakten agterwege te laaten. Hy betuigt 'er
eenigen uitgekoozen te hebben, om dezelve in een Bundel uit te geeven, en dezelve
aan te bieden in dien eenvoudigen en onopgecierden styl, welke hem eerst uit de
pen vloeide.
Drie-en-zestig Aanmerkingen bevat dit Boeksken. De laatste is, als 't ware, de
Text, waarop alle de overige rusten, en begreepen in deeze woorden: ‘De
Geschiedenis der Fransche Staatsomwenteling is eene Verzameling van
Voorspellingen.’ Zommige deezer Aanmerkingen staan op zichzelven, en behelzen
Staatsspreuken; anderen hebben met elkander zekeren zamenhang; alle zyn ze te
nedergesteld met die stoutheid aan de pen des Eerwaardigen RABAUD's eigen, en
prediken de waarheden der Volksverlichting met luider keele. De Geschiedenis van
vroegeren tyde, zo wel als de Ondervinding deezer dagen, geeven hem stoffe, door
Menschkunde verwerkt, en t'huis gebragt op de Fransche Staatsomwenteling met
derzelver gevolgen, welke in deezen geweezen Leeraar der Protestanten, te Nimes
in Languedoc, voorheen Afgevaardigde ter eerste Volksvergadering in Frankryk,
en tegen-

(*)

Zie Alg. Lett. voor 1792, 1ste Stuk, bl. 560.
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woordig Lid van de Nationale Conventie, eenen volyverigen Voorstander en
Verdeediger vindt, die harde zaaken doet hooren aan Vorsten, aan Adel, en aan
de Priesterschap.
Men luistere na den Heer RABAUD zelve. ‘De achttiende Eeuw heeft groote
veranderingen in de menschlyke gevoelens voorbereid, en gevolglyk eene
omwenteling, wiens beginzels zich in America en Frankryk vertoond hebben. Zy
heeft in America weinige hinderpaalen gevonden: wyl dit land nieuw, van nabuuren
en van vooroordeelen ontbloot zynde, geene dier oude gedenktekenen aanbood,
welke de oudste meeningen eerbiedenswaardig maaken, en omdat men van elders
Menschen derwaards gevoerd had, welke byna van ééne en dezelve staat waren,
en door wederzydsche behoeften geneigd, om zich by een te voegen. De
vooroordeelen eener Maatschappy, welke zy reeds uit het oog verlooren hadden,
waren in de nieuwe Maatschappy uitgedoofd; zy bevondt zich, zo wel in 't Zedelyke
als in 't Burgerlyke, in eene andere Waereld - Daarom is juist het tegendeel in
Frankryk gebeurd.
*
Frankryk heeft deszelfs Staatsverandering niet voltooid, maar begonnen.
*
De verandering in de denkwyze, welke eenen aanvang neemt, rust geheellyk op
deeze twee woorden, Evengelykheid en Vryheid. De Staatkundige denkwyze is tot
nu toe gevestigd geweest op deeze twee andere grondbeginzelen, Ongelykheid
van Rechten en Slaverny; doch de overgang van deeze denkwyze tot de
eerstgenoemde moet gekenmerkt zyn, door den sterksten tegenstand van wegen
alle die geenen, welke door eigenbaat of vooroordeel aan de oude denkwyze gehecht
zyn, en dus door de drie vierde gedeelten der verlichte Gewesten, en door alle, in
Landen, welke het nog niet zyn. Men brenge zich dien Monarch van Asien te binnen,
welke in lachen uitberstte, toen een Venetiaan hem verhaalde, dat zyn Land zonder
Koning geregeerd wierd. Men redeneert niet veel beter in de helft van Europa.
*
Het tydstip der Staatsomwenteling, welke op het
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eind der achttiende Eeuw begonnen is, zal zich hegten aan de Verklaaring der
Rechten van den Mensch. Schoon slechts deeze van het Fransche Staatsgestel
mogt overblyven, zal echter deeze Verklaaring boven dryven; niet tegenstaande
alle overstroomingen, zal zy ergens wederom het hoofd opheffen. Zy is in America
ligtlyk gevestigd geweest, wyl 'er noch Koningen, noch Priesters, noch Leeraaren,
noch Edelen waren, om haar te bestryden; maar toen zy de zee overgestooken is,
om aan de oude Waereld aan te landen, en in 't midden van wyduitgestrekte en
volkryke Steden; toen zy zich heeft willen nederzetten in Landen overkropt van
Hoofdkerken, van Abtdyen, van Toorens, van Kasteelen, van Fortressen, van
Kloosters van allerlei gedaante, en niets dan verstandigen en het Volk ten haaren
voordeele vindende, toen heeft zy noodwendig de hevigste aanvallen moeten
ondervinden.
*
Zie hier een groote twist, tusschen de achttiende en negentiende Eeuwen, om
naamlyk te weeten of de Volkeren het eigendom der Vorsten zullen zyn, of deeze
aan de Volkeren zullen toebehooren; of het gezag ingesteld zy tot vermaak der
Regeerders, of tot het welzyn der geenen, welke geregeerd worden.
*
Deeze twee stellingen zullen lang betwist worden, ter eene zyde door Wysgeeren,
ter andere door Vorsten. Doch deeze zullen in den aanvang voordeel behaalen, om
dat zy, gelyk men zegt, met welgevulde handen pleiten. Deeze gevegten zullen
onweders zyn, welke de Omwenteling doen ryp worden.
*
Men brengt wel menschen om, dat is het droevig eigendom van het ambt van
Koning; doch men dood geene denkwyzen: men doet ze ook niet te rugge deinzen:
want naa eene groote slachting van menschen, en alle de akelige moorden, welke
de helden zullen bedreeven hebben, zullen 'er noch Koningen, noch Beulen, noch
zelfs Priesters zyn, welke zullen kunnen uitwerken, dat men niet gedagt heeft 't geen
gedagt is geweest, dat men niet gezegt heeft 't geen gezegd was. Zy zullen,
derhalven, de waarheid moeten smooren, Inquisitiehoven oprichten, de Drukperssen
door geheel Europa doen stil staan, den mond sluiten
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aan de Engelschen en andere vrye Volkeren, en Noord-America vernietigen. Deeze
Oorlog tegen de Rede is dus eene dwaasheid, gelyk zo veele Oorlogen, welke een
einde neemen met den ondergang van die ze verwekt hebben. De goede LA FONTAINE
zeide reeds lang voorheen: In alles moet men 't eind betrachten!’

Aanmerkingen over de Staatsomwentelingen van Engeland, in
den Jaare 1688, en van Frankryk op den tienden van Oogstmaand,
des Jaars 1792, door den Heer de Condorcet,Lid der Fransche
Nationaale Vergadering. Uit het Fransch vertaald. Tweede Druk.
Te Haarlem by J. Tetmans. 24 bl. in gr. 8vo.
Brief van den Heer de condorcet aan den Heer.....; Lid van de
Regeering der Stad * * *, in Zwitzerland. Uit het Fransch vertaald.
Alom te bekomen. 12 bl. in gr. 8vo.
Wy voegen deeze twee kleine Stukjes, uit de bekwaame pen van den Heer
CONDORCET gevloeid, by een, als omtrent gelyktydig opgesteld, en ten zelfden einde
strekkende: om naamlyk het Gedrag der Fransche Natie, op den 10 van Oogstmaand
deezes Jaars, dien gedenkwaardigen en zo verschillend beoordeelden dag, te
verdeedigen.
In 't eerste maakt hy eene vergelyking, tusschen het voorgevallene in Engeland,
by de Staatsomwenteling, ten tyde van Koning JACOBUS DEN II, en in Frankryk, by
de onttrooning van LODEWYK DEN XVI. Eene vergelyking, die, zyns oordeels, ‘ons
in de beweegredenen, die ze hebben voortgebragt, en in de grondbeginzelen, die
ze hebben bestierd, overeenkomsten aanbieden, welke, niet tegenstaande het
onderscheid der tyden, der kundigheden, en der omstandigheden, duidelyk toonen,
dat de zaak des ganschen Volks is die der Engelsche Natie, gelyk ook die van alle
de Volken, die waarlyk vry zyn, of maar de hoop hebben opgevat om het te worden.’
En leidt de Heer CONDORCET uit het geen de Conventie in Engeland, ten dien tyde,
gedaan heeft, af, dat de Fransche Nationale Conventie een gelyk, zo niet grooter,
Regt heeft om zo te handelen als dezelve gedaan heeft: en dat het Engelsch
Ministerie de Fransche Nationale Conventie noch
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voor onwettig kan houden, noch haar de magt betwisten, van dat geen, 't welk haar
in de Constitutioneele Acte, als nadeelig voor de Vryheid, zal voorkomen, te
verbeteren, zonder, ten zelfden tyde, de wettigheid der Conventie, van den jaare
1689, en die der besluiten, door dezelfde Conventie gemaakt, aan te tasten. - Voorts
strekken deeze Aanmerkingen, om de Fransche Omwenteling tegen allen opspraak
te verdeedigen, en de Vryheids-Vrienden tot het goedkeuren en omhelzen van haare
zaak aan te zetten.
De Brief, bovengemeld, heeft een bepaalder doel, als byzonder ingerigt aan de
Zwitzers, die, naar het gevoelen van den Heer CONDORCET, ‘de Fransche
Staatsomwenteling met vergenoeging dienden te beschouwen: dewyl eene vrye
Natie te meer in het evenwigt van Europa de Vryheid van alle de overige verzekert.’
- Het sneuvelen van zo veele Zwitzers, op den tienden van Oogstmaand, wil hy niet
aan het Fransche Volk, maar aan de zamenzweering van het Hof, hebben
toegeschreeven; ‘het ombrengen uwer Landgenooten,’ zegt hy, ‘is geenzins een
misdaad der Natie, maar die van den Koning!’
Naa aangemerkt te hebben, ‘dat een Volk altoos het Regt heeft, om zich Wetten
te geeven, en die te veranderen; dat het Regt heeft om zich te ontdoen van een
Koning, van een Heer, die meineedig is, en zyne Eeden schendt,’ stelt hy hun de
uitkomst voor van twee verschillende Systemas, waarvan zy 'er één noodwendig
moeten verkiezen. ‘Het eerste, hunne naauwe vereeniging met het vrye en
overwinnende Frankryk; het tweede, wanneer Frankryk door hun verlaaten, of
veeleer door hun aangevallen, en dus te ondergebragt, zou kunnen worden, of ten
minsten gedwongen deszelfs Staatkunde aan die van net Weener Hof te
onderwerpen;’ - en lokt hun uit tot eene Verbintenis, zeer gemaklyk aan te gaan,
van de grootste voordeelen vergezeld, en eene waarborg tegen de schroomlykste
nadeelen. - Doch wy behoeven 'er niets meer uit aan te tekenen. Het Stukje is klein,
en vol vuurs ingerigt aan hun, die het waarlyk edele bloed van WILLEM TELL nog door
de aderen stroomt.
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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.
Met Plaaten. Door Joseph Townsend, A.L.M.en Predikant te
Pewsey, in het Graafschap Wilts. 1ste Deel, 2de Stuk. Te Haarlem
by A. Loosjes Pz. 1792. In gr. 8vo. 216 bl.
Niets hebben wy te herroepen van den lof aan het eerst uitgekomen Stuk deezer
(*)
Reize gegeeven ; niets hebben wy ter verdere aanpryzing daar by te voegen; zo
gelyk blyft de Eerw. TOWNSEND aan zich zelven in het maaken, en mededeelen,
zyner Waarneemingen, die meer dan oppervlakkig, en, zo veel de aart der zaake
toeliet, op een onderhoudende wyze, voorgesteld zyn.
Van Barcelona trekt onze Reiziger, met den aanvang van dit Stuk, na Madrid, en
treffen wy zyne opmerkingen, over de in den tytel opgemelde hoofdbyzonderheden,
allerwegen aan: verfraaid door vergelykingen van 't geen in Frankryk en Engeland,
ten dien opzigte, plaats vindt. Alle tusschen beiden gelegene Steden en Vlekken,
die eenige opmerking verdienen, worden, onder het vermelden der
Reisontmoetingen, beschreeven.
Madrid, als de Hoofdstad, trekt voornaamlyk de aandagt deezes veelzienden
Reizigers. De Fabryken, de Kunstkabinetten, worden met het oog eens Kenners
bezien en beoordeeld. Met genoegen zal men leezen zyne ontmoeting by den Graaf
CAMPOMANES, dien hy beschryft als een Man zo groot en goed, ‘dat weinige Landen
op een Man kunnen roemen, die hem in verstand, kundigheden en goedhartigheid,
evenaart. Hy schynt my een dier uitmuntende Characters te zyn, die ooit zyn
Vaderland tot cieraad verstrekten, en een der beste Patriotten, die ooit eene
opkomende Natie onderweezen hebben’. Van de grondbeginzelen deezes
doorkneeden Staatsmans, om den Volksvoorspoed te doen bloeien, had de Eerw.
TOWNSEND, toen hy te Gualadajara de Koninglyke Fabryk van breede Lakens
beschouwde.

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 't jaar 1792. 1ste St. bl. 424.
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Een uitstap deedt onze Reiziger van Madrid na Aranjuez, waar zich het Hof bevondt.
Toledo werd van hem bezogt. Deeze Stad was voorheen de Hofplaats, en zints
hetzelve dezelve verlaaten heest, is de Alcazar, weleer de woonplaats der vroegere
Koningen, thans het prachtig verblyf van armoede en elende. Over welken lotwissel,
wy den Heer TOWNSEND moeten hooren. ‘Zedert Toledo door het Hof verlaaten was,
liet men het Paleis jammerlyk vervallen, tot eindelyk eenige Kunst-minnaaren, de
ruïnen van dit eens zo staatelyk Gebouw met medelyden beschouwende, deswegen
Vertoogen deeden aan den Koning, en denzelven aanspoorden, om het wederom
te doen herstellen. Dit werd, ingevolge van dien, ondernomen, door den
Aardsbisschop zelve, die, de Alcazar in deszelfs oorspronglyken staat hersteld
hebbende, dat Gebouw herschiep in een Hospicio, of algemeen Werkhuis voor de
Armen. Deszelfs prachtige vertrekken zyn nu alle opgevuld met Spinnewielen en
Weefgetouwen, en worden tegenwoordig, in plaats van door Prinsen, door Bedelaars,
bewoond. Deeze hebben daarin hunne werkplaatzen, terwyl de verdieping beneden
den grond, welke eertyds tot stallingen diende, aan hun 's nagts tot slaapplaatzen
verstrekt.
De goede Aardsbisschop voedt hier zeven honderd persoonen, die gebruikt
worden tot het vervaardigen van Zyden stoffen. Hierdoor heeft hy, ten allen
ongelukke, hoewel met de beste oogmerken van de waereld, de ruïne der Stad
voltooid: want door het gewicht van zyn Kapitaal, doet hy zo wel de pryzen van het
arbeidsloon als der nieuwe stoffen zo aanmerkelyk ryzen, en daarentegen die der
verwerkte goederen, door de gewoone markt met al te groote menigte van dezelve
te overlaaden, in dier voege daalen, dat verscheide Fabrikanten, welke eertyds van
veertig tot zestig arbeiders aan 't werk stelden, nu naauwlyks aan twee of drie
menschen bezigheid verschaffen; en veele, die weleer overvloed hadden, thans
gebrek lyden.
Het is 'er zo verre af, dat de bewoonders van dit Hospicio hun eigen onderhoud
verdienen zouden, dat daar toe, boven en behalven 't geen van hun verdiend wordt,
nog veertig duizend Dukaaten aan onderstandgelden noodig zyn. Rekenen wy nu
de Dukaat tegen twee Schellingen drie en een halve stuiv. Sterling, dan komt zulks
voor ieder arme in dit Werkhuis te staan op iets meer dan zes ponden en tien
Schellingen Sterling, (omtrent zeventig
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Guldens Hollandsch), welke som nogthans op zich zelve, zonder het geen die
menschen met de daad verdienen, tot onderhoud van twee derzelven, zou kunnen
toereiken. Tot deeze veertig duizend Dukaaten geeft de Aardsbisschop, in de eerste
plaats, twintig duizend, en de Kerk vervult het overige; doch zedert ik met dien
Prelaat over dat onderwerp gesprooken heb, ben ik genegen om te denken, dat hy
daar toe veel grooter aandeel betaalt. Hy geeft zekerlyk al het geen 'er aan het
noodige te kort komt, en is, ongeagt zyne overgroote inkomsten, altyd arm.
Uit de algemeene waarneemingen en ondervindingen aangaande het menschdom,
zou ik gerust durven onderstellen, dat indien ook de allerkundigste Manufactarier
in Zyden stoffen van geheel Europa, die, door middel van zyn beroep, groote
rykdommen had verworven, zevenhonderd menschen op dezelfde voorwaarden
voedde, kleedde en werk verschafte, het zy wy deeze menschen uit de Alcazar, of
een gelyk getal uit andere soortgelyke gestichten in Engeland, Frankryk of Spanje,
daar toe neemen, hy wel dra tot armoede zou moeten vervallen. Om de gezondheid,
het genoegen, voordeel, en de bevolking, te bevorderen, behooren zulke menschen
niet in werkhuizen te worden zamen gedrongen; maar men laate ieder huisgezin
eene aszonderlyke hut bewoonen, en laaten zy geleerd worden, om van de
voortbrengzelen hunner nyverheid te leeven. Uit gebrek aan juiste begrippen nopens
deeze omstandigheid, mag de menschlievendheid in Engeland, Frankryk en Spanje,
te recht, al zuchtende, uitroepen: Schoon ik wenschte goed te doen, volgt echter
het kwaad my op de hielen na! - Zodanige Instellingen vermeerderen de kwaalen,
die men daar door meende uit den weg te ruimen, en verzwaaren de ellenden, tot
welker verzagting zy bestemd wierden.’
Niet zelden hebben wy, in het doorleezen deezer Reize, ons verbaasd over de
schatrykheid der Kerken en Kloosteren. Byzonder trof onze aandagt de Hoofd Kerk te Toledo, welker beschryving, met de daar by gevoegde aanmerkingen, wy
niet onvoegelyk keuren hier plaats in te ruimen. ‘Eenige uuren bragt ik met vermaak
door in de Hoofdkerk te Toledo. Het gebouw zelve, en niet minder de aldaar
voorhanden zynde schatten en schilderyen, dienen alle te zamen om de
opmerkzaamheid van den aanschouwer op dezelve te doen vestigen. Deeze
prachtige Kerk, welke vier honderd en vier voeten lang, tegen
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twee honderd en drie voeten breed is, heeft vyf vleugels, waar van eene de hoogte
heeft van honderd en zestig voeten. Het koor is bedekt met snywerk, de verovering
van Grenada verbeeldende, dat in een verheeven styl uitgevoerd is door twee
beroemde kunstenaaren, te weeten ALONZO BERRUGUETE, een Leerling van MICHAEL
ANGELO, en FELIPE DE BORGONA. Hier wordt het oog nimmer moede met deeze
gedenktekens van derzelver uitmuntende bedreevenheid in die kunst naauwkeurig
te onderzoeken. Onder de Schilderyen, worden eenige stukken gevonden van de
beste Meesters, gelyk RUBBENS, TITIAN, DOMINICO, GRECO, VAN DYK, GUIDO, CARLO
MARATTI, EUGENIO CAXES, VINCENTE CARDUCHO en BASSANO. In de Boekery zyn meer
dan zevenhonderd handschriften.
De Schatten deezer Hoofdkerk zyn verbaazend. Onder dezelve werd myne
verwondering meest gaande gemaakt op het zien van een prachtig zilveren modél
van de Hoofdkerk, wegende twee en twintig duizend oncen, en waaraan vyf en
vyftig oncen zuiver goud alleen tot verguldzel gebezigd zyn. Het zelve bevat eene
menigte van pylaaren, als mede twee honderd kleine, doch uitmuntend fraai
gewerkte, zilveren beeldjes. In het midden van het gebouw is een reliquienkas
geplaatst van zuiver goud, weegende vyftig ponden; een andere, welke by
gelegenheid in de plaats van deeze gesteld wordt, bevat het beeld van het Kind
JESUS, gemaakt van zuiver goud, en vercierd met agthonderd kostbaare gesteenten.
In vier afzonderlyke kasjes zyn vier groote zilveren beelden, staande op zilveren
globen, ieder van twee voeten diameter, en verbeeldende Europa, Asia, Africa en
America, met derzelver onderscheiden zinnebeelden, welke door ANNA VAN
NIEUWBURG aan deeze Kerk geschonken zyn. De groote zilveren troon, waarop het
beeld van MARIA zit, draagende een kroon, en vercierd met eene verkwisting van
de kostelykste edelgesteenten, weegt vyftig Arrobas, of twaalf honderd en vyftig
Engelsche ponden. In de kapél van de Maagd is een Altaar, bedekt met goud en
zilver.
Men kan niet twyfelen of deeze verbaazende rykdommen hebben haaren
oorsprong genomen uit de Godsdienstige geschenken der Spaansche Vorsten, die
tot het maaken van zulke aanzienlyke giften in staat gesteld wierden, door de
onmeetlyke schatten, voortkomende uit hunne goud- en zilver - mynen, kort naa de
ontdekking van America. De waardy deezer geschenken kan gemaklyk
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bepaald worden; doch de leevendigste verbeeldingskragt zelve is niet vermogend
om eenen toereikenden overslag te maaken van de oneindige voordeelen, die de
vruchten hadden kunnen zyn van zodanige rykdommen, indien deeze, in plaats van
aldus nutteloos begraaven te zyn, besteed waren geworden tot het aanleggen van
groote wegen en kanaalen, ten einde eene gemakkelyke en veilige gemeenschap
tusschen alle de deelen van het Ryk te bevorderen; of tot verbetering van het aardryk,
door het droogmaaken van moerassen, en het bebouwen en bevogtigen van geheele
landstreeken, welke, alleen door gebrek aan nyverheid, tot hier toe, onvruchtbaar
zyn gebleeven; of ook door het oprichten en aanmoedigen, door middel van gepaste
eerbelooningen en geldleeningen, van nuttige manufactuuren en fabryken, welke
best geschikt zyn naar de gesteldheid van het land, en den aart van deszelfs
inwoonderen. Waren deeze overtollige rykdommen langs voordeelige kanaalen
afgeleid, en over het gantsche Ryk uitgestort geweest, wat zou Spanje, in dat geval,
al niet geworden zyn! Wy mogen, derhalven, gerust veronderstellen, dat, byaldien
het goud en zilver van America, in plaats van in de Kerken begraaven te zyn, of,
wat veel erger is, in stede van aan den hoogmoed, overdaad en schadelyke weelde,
der Grooten voedzel te geeven, of, in plaats van door nuttelooze en byna oneindige
Oorlogen verkwist te worden, dat nog wel het ergste van allen is; byaldien, zeg ik,
al dit goud en zilver aan CERES ware toegewyd, dan moest Spanje noodwendig
haare meest begunstigde verblyfplaats, en het geheele Schiereiland een
onafgebrooken tuin zyn geworden.
De inkomsten deezer Hoofdkerk zyn verbaazend groot, en 'er is waarschynlyk
geen Kerk in Europa, die zodanige kan opleveren. De Aardsbisschop trekt daar van
negen milioenen reaalen 's jaars, 't geen, tegen twee en eene halve stuiver de reaal
gerekend, gelyk staat met één milioen, en honderd vyf en twintig duizend guldens
Hollandsch; doch laat ons slechts hetzelve op de ronde som van één milioen guldens
begrooten, dan blyst zulks toch altoos een jaargeld, waar mede een Souverain Prins
zich kan vergenoegen. Behalven den Aardsbisschop zyn 'er nog vyftig Kanunniken,
vyftig Domheeren, die prebenden trekken, en vyftig Kapellaanen. Vyftien van deeze
Kanunniken hebben daarenboven nog andere aanzienlyke bedieningen in de Kerk;
en het geheele getal der Kerkelyken, tot deeze Kerk behoorende, is zes
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honderd, die alle ryklyk verzorgd zyn. Eertyds waren dezelve Regulieren van de
Order van St. Augustinus; maar tegenwoordig zyn zy in Waereldlyken herschapen.
De beroemde Stad Toledo,’ merkt onze Schryver, naa eenige andere
byzonderheden vermeld te hebben, op, ‘weleer de zetel van het Ryk, waarin kunsten
en weetenschappen, als mede koophandel en fabryken, bloeiden, is thans geruïneerd
en tot verval gebragt, en heeft deszelfs bestaan nog maar alleenlyk aan de Kerk te
danken. Schoon zy eertyds tweemaal honderd duizend zielen bevatte, is echter het
getal haarer inwoonderen nu reeds tot vyf en twintig duizend verminderd. Haare
Burgeren zyn gevlooden; maar de Munniken blyven. Men telt daar in zes en twintig
Parochiekerken, agt en dertig Kloosters, zeventien Hospitaalen, vier Collegien,
twaalf Kapellen, en negentien Kluizenaryen, alle gedenktekenen van haaren vroeger
bloei en welvaart. Elke straat behoudt nog steeds het een of ander kenmerk, dat de
inwoonders kan herïnneren, wat hunne Stad oudtyds geweest is. Zy zien als het
ware duizenden van Kolommen voor oogen, met de woorden: Sic transit, diep op
dezelve gegraveerd.
Dezelfde verwoesting heeft zich verspreid over de omliggende Dorpen, welke
niet alleen in getal verminderd zyn van vyf honderd een en vyftig, tot drie honderd
negen en veertig; zynde een verlies, in een enkel district, van meer dan twee honderd
Dorpen; maar de overgebleevene zyn daarenboven tot minder dan het vierde
gedeelte hunner vroeger bevolking afgenomen, en deeze ontvolking heeft zelfs
zodanig de overhand gekreegen, dat thans verscheiden van de vruchtbaarste Landen
onbebouwd gelaaten worden. Ik kan de waarheid hiervan op het onwraakbaarste
gezag verzekeren.’
Te Aranjuez zal men met den Reiziger zich gaarn eenigen tyd ophouden, en
kennis maaken met het Hofleeven in Spanje. In deeze Stad waren in den Zomer,
toen hy 'er zich bevondt, niet minder dan tienduizend menschen by een gekomen;
doch zo haast is het Hof niet vertrokken, of het wordt eene ontvolkte plaats.
In Madrid te rug gekomen, woonde hy een Stieren-gevegt by; 't zelve, hoe zeer
bekend, wordt ons hier, door eene allerkeurigste beschryving; in veele door anderen
onopgemerkte byzonderheden, ontvouwd; doch de Leezer raadpleege daar over
den Heer TOWNSEND zelve.
Van Madrid zette die Heer zyne Reis voort na Asturien;
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onder den weg deelt hy, als voorheen, zyne keurige opmerkingen mede. Zyn
vertoeven in de Stad Valladolid, het middenpunt zyner Reize, geeft gelegenheid om
die thans vervallen Stad te leeren kennen, terwyl het Kanaal, daar gegraaven, alle
hoop op nieuwen bloei geeft, gelyk het Medina de Rio Seco de beginzelen van dien
beteren staat reeds mogt aanschouwen, by het verder voortzetten van zyn Tocht:
op welken wy, onder anderen, eene breede beschryving van de Stad Leon aantreffen,
en voorts tafereelen van Landgezigten, met eigenaartige kleuren geschilderd. - Wy
zullen, in een volgend Deel, ons reeds ter hand gesteld, den Heer TOWNSEND in
Asturien aantreffen, en weder gelegenheid vinden, om onze Leezers met deezen
belangryken Reiziger nader bekend te maaken.

Kleine Werkjes van Mr. willem hendrik sels. Vooraf gaat de
Leevensbeschryving van den Autheur, door Mr. herman henrik
vitringa. Te Campen by J.A. de Chalmot, 1792. Behalven het
Voorbericht, 104 bladz. in gr 8vo.
Dit bundeltje bevat, behalven de Levensbeschryving van den Heer SELS, de volgende
kleine Stukjes:
I. Offer der Vriendschap aan Vrouwe HELENA DE WIT, Echtgenoote van den Heer
JAN SELS, Lt. Collonel en Capitein ter Zee by het Edelm. Collegie ter Admiraliteit
van Amsteldam.
II. Op den Verjaardag van den Heer JAN SELS.
III. De Kerk te Garder aan haaren Leeraar den Heer H.J. BRUINS, by deszelfs
overgang tot de Gemeente te Naarden.
IV. Over het Graf van BELLAMY
V. Aan den Heer Mr. H.H. VITRINGA, by vonnisse, ten Hove van Gelderland, van
zynen post, als Secretaris der Stad Elburg, ontslagen, en veroordeeld tot een
Provinciaal ballingschap van zes jaaren.
VI. Aan denzelven, op deszelfs een-en-dertigsten Verjaardag.
VII. Wiegzang voor JOACHEMINA ELSEBé, Dochter van Mr. H.H. VITRINGA en Vrouwe
C.M.L. VAN HOECLUM.
VIII. Op de Afbeelding van Mr. H.H. VITRINGA.
IX. Op de twee-en-twintigste Verjaaring van Vrouwe W. WALRAVEN, geb. BÒE SSE.
X. Op de Afbeelding van dezelve.
XI. Aan den Heer B. RULOFS, op deszelfs aanstelling tot Organist in de Wester-Kerk
te Amsteldam.
De meeste van deze Stukjes draagen kenmerken van waar gevoel en eene levendige
verbeelding, en het geen nog meer te achten is, men wordt onder het lezen,
volkomen overtuigd, dat zy voortgestroomd zyn uit eene groote ziel, die door het
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schoone der deugd getroffen, en daaraan haar vuur verschuldigd is. 'Er is echter
tevens geen één Stukje in deze Verzameling, dat niet eenige bewyzen oplevert van
een' min kieschen smaak, en men ziet het ook vry duidelyk, dat de Dichter weinig
of geen' tyd besteed heest aan het beschaaven van deze zyne voortbrengzelen,
welk laatste echter gemaklyk te verschoonen is, daar dezelve enkel aan
gemeenzaame vrienden van den Overledenen gewyd, en door hem niet ter
openbaare uitgave bestemd waren. Men vindt dierhalven dikwyls schoone, groote,
denkbeelden min gelukkig uitgedrukt; waarlyk - poëtische regels met louter
prosaïsche afgewisseld; bloote spelingen van het vernuft en gekunstelde trekken
onder de eenvouwigste en levendigste uitdrukkingen van wáár en sterk gevoel
vermengd; zomtyds zelfs een zonderling mengzel van Heidensche Mythologie met
de verlichter begrippen van het Christendom; een gebrek, dat onder de Dichters,
die kort na het herleven der letteren bloeiden, vooral onder de Italiaansche, vry
gewoon was; doch dat thans, by Dichters van een' kieschen smaak, gelukkig
verbannen is.
Met alle deze gebreken, echter, bezitten deze Stukjes zo veele edele
schoonheden, dat het Publiek den uitgever voor de meerdere verspreiding van
dezelven grooten dank verschuldigd is, en dat ook jonge Dichters, met de vereischte
voorzichtigheid, 'er een nuttig gebruik van maaken kunnen. Het Offer der
Vriendschap, aan de overledene Zuster van den Dichter gewyd, is vooral een schoon
stuk. Het bestaat deels uit eene Bespiegeling, in poëtisch prosa, deels uit een'
Lykzang. Beiden zyn vol gevoel, en de Zang verdient naast de beroemde Elegie
van ENGEL geplaatst te worden. Achter aan is de Bruiloftszang gevoegd, die de Heer
SELS te voren aan deze zyne Zuster toezong, als mede een Geboortezang, waarmede
hy weinige dagen voor haaren dood haar laatste Verjaarfeest vierde: maar de
Lykzang munt buiten allen twyfel verre boven de andere stukken uit.
De Levensbeschryving, door den Heer VITRINGA voor deze Verzameling geplaatst,
bevat niet alleen eene korte schets van des Dichters nuttig leven en voorbeeldig
sterven; maar ook eene tekening van SELS, als mensch, als burger, en als Christen;
eene tekening, aan welker waarheid wy, daar wy den edelen man gekend hebben,
getuigenis geven moeten; eene tekening, welke iederen Lezer, die eerbied voor
ongeveinsde deugd heeft, met levendige hoogachting voor de nagedachtenis van
SELS vervullen zal. Aan het einde geeft de Heer VITRINGA ook een kort, eenigzins
beredeneerd, verslag van des Dichters Werken; een verslag, waarin, zo wel als in
de Levensbeschryving zelve, eenige trekken voorkomen, die voor hem, welke het
ondernemen mogt, om, op uitnodiging van het Genootschap: Kunst word door arbeid
verkregen, te Leyden, meer opzettelyk het poëtisch character van SELS te bepaalen,
zeer bruikbaar zouden zyn.
In dit verslag wordt ons ook nog hoop gegeven op eene
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andere Verzameling van kleine Stukjes, door den nu Overledenen in de laatste
jaaren van zyn leven vervaardigd, en tevens op de uitgave van zyne nog ongedrukte
Zedelyke Liederen, uit welke laatsten ons het volgend couplet, tot eene proeve,
door den Heer VITRINGA, wordt medegedeeld:
Die Engelen tot Wachters heeft,
En tot een gids het rein geweten,
Leeft altyd vrolyk, waar hy leeft,
En kan in nood den nood vergeten.
Hy slaapt gerust, terwyl in 't veld
De hongerige avond-wolven huilen,
Op God steunt zulk een Kristenheld,
Gelyk een tempel op zyn zuilen,
Zyn rampen vloeiën eindlyk af,
Gelyk de Sneeuw in bergvaleien,
Zyn hoop is God - zyn troost het graf,
Hy juicht, en laat de dwazen schreiën.

Wy zyn, ten besluite van deze aankondiging, aan onze Lezers eene proeve uit de
thans uitgegevene Gedichten van den Heer SELS verschuldigd, en wy kiezen daartoe
de volgende regels uit den meergemelden Lykzang op zyne Zuster:
Wat ik vergeeten mag, nooit, nooit zal ik vergeeten,
Hoe lydelyk, hoe zacht, hoe moedig, hoe bedaard,
Hoe ongeschokt van hart, hoe edel van geweeten,
Hoe God betrouwend gy, in 't uur van sterven, waart.
Geen ziel, door lot en kryg geleerd, om niet te beeven,
Al vindt ze de aarde zelfs door menschenbloed gelaafd,
Kan spreekender bewys van waare stoutheid geeven,
Dan gy van uw geloove en zielsgerustheid gaaft.
Gy sloot gerust...gerust?...blymoedig zelfs uwe oogen:
Uw lamp uw feestlamp blaakte - uw choorkleed was bereid.
Uw ziel bleef ongeschokt - de myne werdt bewoogen;
En wien gy schreiën deedt, gy zelf hebt niet geschreid.
Gy zegende, gy kuste uw' vader en uw' broeder,
Gy scheurde u - rukte u los van uwen echtgenoot,
Ge omhelsde uw jeugdig kroost, voor 't allerlaatste, als moeder,
En drukte my de hand, schoon gy geen' traan vergoot.
Wat zielsgety verwekte uw onnavolgbaar sterven,
Vry van vertooning vry van hoogmoed en van schyn!...
Wy meenden alles - gy, gy toonde niets te derven;
Uw Sterfbed scheen den troon van uw geluk te zyn.
Uw stout, uw sterk geloof, met Jezus bloed verzegeld,
Schoot heerelyker licht, dan 's waerelds dageraad.
Uw Godgezindheid hieldt den staat van 't hart geregeld,
En drukte, toen gy stierft, een' lagch op uw gelaat...
Onschatbaar oogenblik! ô zielontroerend scheiden,
Hoe kwetste en hoe doordrongt, hoe schokte ge ons gemoed!...
Wat was het schreiën toch voor ons, die u beschreiden,
Een zeldzaam werk der ziel!...Wat was dat schreiën zoet!
Maar, enz.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Nagelaaten Leerredenen over Paulus Brief aan de Kolossensen,
van Th. Adr. Clarisse,in leven Predikant te Amsterdam. Naar
deszelfs Handschrift uitgegeeven door P. Abresch,Hoogleeraar
in de Godgeleerdheid, en Academie-Prediker aan de Universiteit
van Stad en Lande. Vyfde en laatste Deel. Te Utrecht, Groningen
en Amsterdam by H. van Otterloo, A. Groenewolt en J. Wessing
Willemsz. 1792. In gr. 8vo. Behalven het Register, 336 bl.
Den lof van doorwrogtheid en oordeelkunde, welken wy, meermaalen, aan de
Leerredenen van wylen den geagten Kerkleeraar CLARISSE gegeeven hebben,
verdient ook deeze bondel. Van de zulken, die in 's Mans begrippen en leertrant
smaak vinden, komt ook verschuldigde dankbetuiging toe aan den Hoogleeraar
ABRESCH, om dat zyn Hoog Eerw. met de moeite der uitgave, tot het einde toe, zich
wel heeft willen belasten. Te meer nog, uit hoofde van een uitvoerigen Bladwyzer
van Praktikaale Stukken, welke in het geheele Werk voorkomen, aan het einde
deezes laatsten Deels geplaatst. Een nuttig Byvoegzel, in de daad, voor de geenen,
die omtrent deeze of geene gemoedelyke onderwerpen des Leeraars gedagten, of
eenige nadere opheldering, verlangen, om dezelve met eenen opslag te kunnen
vinden. De betrekkelyke Pligten, van welke de Apostel aan het einde des derden
en met het begin des vierden Hoofdstuks spreekt, worden hier naauwkeurig en
uitvoerig behandeld, en ter betragtinge ernstig aangedrongen.
Om naar gewoonte iets ter proeve voor te draagen, bepaalt zich thans onze keuze
tot het mededeelen der gedagten van den Eerw. CLARISSE, aangaande het vermaard
uitlegkundig geschil over den Brief van Paulus uit Laodicea, naar aanleiding des
bevels Kol. IV: 16, alwaar de Apostel den Kolossers beveelt, dat zy, naa den Brief,
thans aan hun afgegeeven, ook den Brief zouden leezen, die
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uit Laodicea geschreeven is. Zie hier, wat wy, des aangaande, vermeld vinden:
‘De voornaamste moeilykheid, die in dit gezegde gelegen is, bestaat hierin, welk
eenen brief de Apostel hier bedoele? En de uitleggers geeven zich deswegens te
meer moeite, om dat de vyanden van de waarheid, onder andere plaatzen, zich ook
wel eens op deze beroepen, wanneer zy aanwyzen willen, dat de heilige Schriften
ons gebrekkig nagelaaten zyn. Waar, zegt men, is de brief, hier van Paulus bedoeld,
te vinden? - Dan, het zy my vergund, eer ik dieper in dit stuk intreede, in het
algemeen op te merken, dat, al stond men eens toe, dat hier een brief, van Paulus
aan de Laodicensen geschreeven, bedoeld ware, daar uit dan nog geenzins zou
volgen, dat van de Kanonyke boeken, dat is, die geschreeven zyn om tot eene
regelmaat voor de gansche Kerk, ten allen tyde, te dienen, iets verlooren zy. Het is
immers zeer vermoedelyk, ja meer dan waarschynlyk, dat de Apostelen wel meer
brieven aan gemeenten geschreeven hebben, dan nu voorhanden zyn. Wie kan
denken, dat Paulus niet meer, dan veertien brieven, geschreeven hebbe, daar hy
dagelyks overvallen werd met de zorg van alle de gemeenten? Wie kan denken,
dat Petrus maar twee, Johannes slechts drie, Judas en Jacobus eenen enkelen,
en dat alle de andere Apostelen geen eenen, brief geschreeven hebben? - Wat
dan? Men moet stellen, dat niet alles, wat de Apostelen schreeven, zelfs door
ingeeving des Geestes, ten nutte van de Kerk, door alle tyden, dienen moest, op
dat de Waereld, door de menigte van Schriften, niet te veel overdwarst wierd, en
dat de hooge God zorg gedraagen heeft, dat alleen die Schriften, die ten algemeenen
nutte best geschikt waren, overbleeven en bewaard werden; neemt men dit aan,
dan vervalt eensslags alles, wat partyen, tot benadeeling van de waarheid, uit dezen
text afleiden willen.
Dan, laat ons over dit stuk nog wat meer byzonder handelen. De gedachten der
geleerden, over dezen brief, komen in een gewigtige byzonderheid vry algemeen
overéén, maar in andere opzichten loopen zy zeer uit elkander.
Dat geene, waarömtrent men thans vry algemeen samenstemt, is, dat zekere
brief, dien men op den naam van Paulus voorgeeft, aan de Laodicensen geschreeven
te
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zyn, een verdichtsel zy, het welk zynen oorsprong heeft aan misverstand van onzen
text, en de stoutmoedigheid van den eenen of den anderen, die, welligt met geen
kwaad oogmerk, maar echter zeer onoprecht, denzelven uit verscheiden
bewoordingen des Apostels, in andere brieven gebruikt, samengesteld heeft. Het
is zeker, die verdichte brief is al zeer oud, aangemerkt Theodoretus reeds van
denzelven gewaagt. Hy is ook in sommige uitgaven des Bybels te vinden, als in die
der Wederdooperen (waar toe, anders bescheidene CLARISSE, deeze harde trek,
om de Mennoniten of Doopsgezinden aan te duiden?) in de Hoogduitsche uitgaaf
des Bybels van het jaar 1462, daar hy geplaatst is tusschen den brief aan de
Galatiers, en dien aan de Efeziers; ook in de zoogenaamde Biblia pentapla, gedrukt
te Wandesbeck, by Hamburg, in 1710, alwaar hy de eerste in rang is onder de
Apocryfe boeken des N. Verbonds. Verscheiden geleerden hebben hem ook, in
hunne Werken, beide in het Grieksch en Latyn, nagelaaten, als daar is PRITIUS,
FABRICIUS, LEUSDEN, WITSIUS. Wy hebben dien brief, by die voortreffelyke mannen,
meermaalen met naauwkeurigheid geleezen, maar dan heeft men slechts een half
oog noodig, om te zien, dat hy samengesteld is uit meer dan eenen brief, nu nog
voorhanden, meest echter uit dien aan de Filippensen, en uit den tweden aan
Timotheus.
Dan het geen de onechtheid van dien gewaanden brief nog meer verraadt, is, dat
men zelfs de woorden van ons textvers, doch met eenige verandering, daarin
overgenomen hebbe; men leest toch daar aan het einde: en wanneer deeze brief
van ulieden zal geleezen zyn, maakt dat hy ook van de Kolossensen geleezen
worde, en dat ook gy dien leest, die aan de Kolossers geschreeven is. Dan genoeg
van dezen ondergestooken brief, waarvan de valschheid thans van alle verstandigen,
zelfs onder de Roomschgezinden, erkend wordt.
Doch zyn de geleerden het hieromtrent eens, zeer wyd verschilt men van
elkanderen, als men bepaalen zal, welke brief hier bedoeld zy.’ Driederlei gevoelen
wordt hierop door den Leeraar geopperd. Volgens 't eerste zou hier niet aan eenen
brief, door Paulus geschreeven, maar aan den eersten brief van Johannes moeten
gedagt worden. Doch, behalven dat de inhoud deezes briefs tot zulk eene gedagte
geene aanleiding geeft,
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was 'er geene reden voor Paulus, om den naam van Johannes te verzwygen. Even
weinig gronds vindt de Heer CLARISSE voor 't gevoelen, dat hier op den eersten brief
aan Timotheus gedoeld worde; zynde dit gevoelen op het Onderschrift diens briefs
gebouwd: deels om dat dit Onderschrift geen gezag heeft; deels om dat Paulus,
toen hy aan de Kolossers schreef, de Laodicensen nog nooit gezien hadt, en te
Rome gevangen zat. Volgens het derde gevoelen, zynde, onder anderen, dat van
den grooten VENEMA, zou hier aan den brief aan de Efeziërs moeten gedagt worden.
Doch ook dit gevoelen vindt geenen byval, om redenen, door Prof. VAN ALPHEN
aangevoerd, doch die, om haare wydloopigheid, hier niet vermeld worden.
Vervolgens, zyne eigene meening zullende voordraagen, laat zich de Leeraar
aldus hooren. ‘Om andere gedachten voorby te gaan, zeg ik nu maar alleen, dat
het my allereenvoudigst, met de meeste en wydstvermaarde mannen, voorgekomen
is, dat Paulus het oog hebbe op eenen zekeren brief, die uit Laodicea aan hem te
Rome geschreeven was, en die ongetwyfeld van dien aart was, dat de Kolossensen,
door het leezen daarvan, Paulus meening in zyn schryven te beter zouden kunnen
vatten, terwyl ook de brief aan de Kolosseren tevens tot een antwoord dienen kon
op dien brief, die hem uit Laodicea geschreeven was. - Ik weet wel, dat men tegen
deze eenvoudige gedachte inbrengt, dat het niet te denken zy, dat Paulus de
Laodicensen onbeantwoord zou gelaaten hebben, indien zy aan hem geschreeven
hadden. Maar ik zie niet, dat deze bedenking veel zegt. Kon de Apostel niet
verhinderd geweest zyn, om hem te schryven ten dezen tyde? Blykt het niet klaar
uit het voorige van dit Hoofddeel, dat het den Apostel zelfs aan tyd ontbrak, om zeer
omstandig aan de Kolosseren te schryven? En liet Paulus die Gemeente wel geheel
onbeantwoord? Immers neen: want zyn brief aan de Kolosseren was tevens eene
beantwoording van hunnen brief. - Ja maar, zegt men, waarom liever aan de
Kolossensen dan aan de Laodiceërs geschreeven? Kon dit by deeze laatste geenen
nayver geeven? Maar, behalven dat men van alle historische dingen de bepaalde
reden niet geeven kan, wegens gebrek van berichten, zoo zou men kunnen zeggen:
Paulus schreef aan de Kolosseren,
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om dat Filemon, aan wien Onesimus gezonden werd, daar of daaromtrent woonde,
of om dat die Gemeente de grootste was; of wyl het beter gelegen kwam van
Kolossen naar Laodicea, dan van daar naar Kolossen, te zenden. En wat den nayver
der Laodicensen betreft, die zou zeer onbillyk geweest zyn, gemerkt de Apostel,
een mensch zynde, niet alles doen kon, en zoo veele blyken van zyne liefde en
aandenken aan hun gaf, in dezen brief, dat zy zich van zyne tedere genegenheid
ten vollen verzekerd konden houden.’
Zonder ons thans, over de deugdelykheid deezer Oplossinge, uit te laaten, wilden
wy van des Heeren CLARISSE's wyze van behandelinge, van soortgelyke
onderwerpen, slegts eene Proeve mededeelen.

Uitspanningen in de Eenzaamheid, door Wabe Kamp.Met Plaaten.
Te Amsterdam by Wessing en van der Hey, 1792. In 8vo. 330 bl.
Eene zeer heilzaame strekking heeft deeze Verzameling van meer of min uitvoerige
Vertoogen. In eenen niet onbevalligen styl vervaardigd, zyn dezelve eigenaartig
ingerigt, om de Deugd in een behaagelyk licht te plaatzen, en de betragting van
dezelve, onder verschillende gedaanten, aan te moedigen. De Vriendschap, de
Vertroosting, het Genoegen, de Mensch, de Wedergevonden Zoon, het Paard en
de arme Vrouw: deeze, behalven twee Dichtstukjes, het een aan de Moeder van
een in zyne geboorte gestorven Kind, het ander, aan Cefise, maaken den inhoud
van deezen bondel uit. Het Vertoog over de Vriendschap verkondigt een edel en
uitgebreid hart, en toont niet onduidelyk, dat iemant, welke derzelver voortreffelykheid
zo gepast waardeert, en de vereischten zo onderscheiden aanwyst, een
proefondervindelyk gevoel moet hebben van deezen lieflyken leevensbalzem. Dat
de grondslag van allen zuiver genoegen gelegen is in de vervulling van onze pligten;
en hoe meer wy aan onze bestemming beantwoorden, en hoe zuiverder wy ons
hart houden, wy ook zo veel te meer voor een zuiver genoegen vatbaar zyn, wordt
hier, door een reeks van bondige redeneeringen, met voorbeelden bekragtigd, in
een helder licht geplaatst. ‘ô Sterveling, vertrouw op God; vervul uwe pligten, en
zwyg;’ deeze
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is de gewigtige les, waarvan de inprenting en beoefening met de zonderlinge
Lotgevallen van den Wedergevonden Zoon bedoeld wordt. Geene geringe maate
van doordagte kennisse ontmoeten wy in de Verhandeling over den Mensch, welke,
van wegen de aangelegenheid des onderwerps, alle de andere in uitgebreidheid
overtreft. Behalven eene korte beschouwing van 's menschen lichaamlyk gestel en
verstandelyke begaafdheden, legt zich hier de Schryver voornaamlyk toe, om hem
van den zedelyken kant gade te slaan. In deeze bescheuwing zal hy, veelligt, by
zommigen geenen zeer gereeden byval vinden, uit hoofde van het gunstig licht, in
't welk hier des menschen zedelyke natuur geplaatst wordt; hoewel, onzes oordeels,
de oorsprong en voortgang van het zedelyk bederf, 't welk wy by veelen zien
heerschen, met meer oordeel en op aanneemelyker gronden, dan gemeenlyk
geschiedt, hier wordt aangeweezen. ‘Waarlyk,’ dus laat zich, onder anderen, onze
Schryver hooren, ‘indien wy onbevooröordeeld den mensch beschouwen, zullen
wy ons overtuigd vinden, dat zyne neigingen oorspronglyk goed, en met geene
zedelyke boosheid vermengd zyn; dat hy het kwaade niet verkiest, juist om dat het
kwaad is, maar om dat het hem toeschynt een middel te weezen, om zyne
behoudenis te verzekeren, of hem vermaak aan te brengen, het zy dan, dat hy door
onweetendheid, kortzigtigheid, onbedagtzaamheid of overyling, het kwaade uitvoert,
en het goede nalaat, het zy, dat hy door valsche voorstellingen en wanbegrippen,
die hy, of door de bepaaldheid en kortzigtigheid van zyn verstand by zichzelven
gemaakt heeft, of die hem door anderen zyn ingeprent, eene hebbelykheid
verkreegen heeft, om verkeerd te denken, en daardoor verkeerd te handelen. En
wie toch (gaat hy voort) is 'er onder de stervelingen, die zeggen durft, dat zyn
verstand beveiligd is voor wanbegrippen en vooröordeelen, voor overyling en
misslagen; - dat hy nimmer verkeerd en kwalyk gedacht heeft van het eerste
oogenblik, dat hy denken kon, af, tot op het tegenwoordig oogenblik toe? - Zeker,
zulke weezens vindt men op aarde niet.’ Voorts heeft de Opsteller deezer
Verhandelinge dezelve doorvlogten met verscheiden voorbeelden van persoonen,
van slegt berugte zeden; met oogmerk, om, in het beloop hunner
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Lotgevallen, de bron hunner snoodheden naa te spooren; of ook om te doen zien,
dat nimmer het hart zo geheel is verbasterd, het zedelyk gevoel niet zo volkomen
verdoofd, of 'er vertoonen zich nog altoos eenige deugdelyke gezintheden, welke
hen vatbaar maaken voor hoogere opleidingen, de nadere aanleidingen tot welke,
als het werk eener buitengewoone hemelsche Openbaaringe, hier ernstig
voorgestaan, en met dankbaarheid erkend worden.
Voor 't overige ontmoeten wy hier, ginds en elders, Dichtregels, welke, in veele
opzigten, den steller van dezelve eer aandoen. Tot eene proeve diene het reeds
gemelde Dichtstukje:

Aan de moeder van een in zyne geboorte gestorven kind.
‘Treur niet, ô moeder! om uw Kind
De Vader zyner ziel
Zag hoe de wereld gansch verblind
Van kwaad tot erger viel.
Hy wenkte; - een Engel boog zich: ,ga,
“Voer straks dit Jongske omhoog;”
Zo sprak de Almagtige, en weldra
Was 't lieve Wigtje omhoog.
De moeder weende, en 't Jongske lachte
Toen hy ten hemel steeg, die juichende op hem wachtte.
***
Treur dan niet om uw Kind,
Zyn Vader riep hem 't huis,
En 't Jongske ontvloog gezwind
Deeze aarde en haar gedruis.
Mint dan uw moederhart hem teder,
Zo wensch hem nooit op aarde weder.’
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Redevoering, over den aard en natuur der Verlichting en derzelver
gevolgen voor den Mensch, den Burgerstaat en de gansche
Waereld, door Gerrit van Bosvelt.Uitgesprooken in eene gewoone
Vergadering van het Utrechtsche Departement der Nederlandsche
Maatschappy tot nut van 't algemeen. Gedrukt voor Rekening van
het Departement. Te Utrecht by G.T. van Paddenburg en Zoon,
1792. 52 bladz. in gr. 8vo.
De gewoonte, by de meeste Departementen der loflyke Maatschappye tot NUT VAN
'T ALGEMEEN, om, van tyd tot tyd, Redenvoeringen in hunne Vergaderingen te houden,
geeft veelen, die anders nooit in 't openbaar zouden spreeken, gelegenheid om in
dit vak hunne vermogens te beproeven; onder deezen bevindt zich de Heer BOSVELT.
Zyne Redenvoering over het in den tytel aangekundigd Onderwerp, 't welk zyne
sterke Voorstanders en magtige Tegenstreevers vindt, met toejuiching in de
Vergadering uitgesprooken, wordt door dezelve in druk gemeen gemaakt.
De grondschets van deeze Redenvoering is deeze: I. Waarheid is het beginzel,
weezen en einde, van alle Verlichting. - Zy is gegrond in de Natuur der dingen. Zy
bepaalt de werkzaamheid van 't verstand van den Mensch, en is alleen het doel,
dat door de Verlichting beoogd wordt. - II. De Verlichting bewerkt de Gelukzaligheid
van den Mensch. - Zy verlicht zyn Verstand. Zy verbetert zyn Hart. Zy veredelt zynen
geest, en hervormt in hem het Beeld der Godheid. III. De Verlichting bevordert het
Geluk van den Burgerstaat. - Zy is de grondslag eener gelukkige Regeeringskunde.
Zy bewaart het Regt en gehoorzaamt de Wetten. Eerbiedigt de Overheid. Zy is de
Moeder der Kunsten en Weetenschappen. Zy schept Overvloed, en weert de
Elenden. Zy bevordert de betragting der gezellige Deugden, en verzekert aldus de
rust, de veiligheid en het geluk, van den Burgerstaat. - IV. De Verlichting bewerkt
ook het heil der gansche Waereld. Zy bevredigt het Menschdom. Zy vereenigt hunne
belangen. Vormt hun tot Broeders, en herschept, aldus, de Waereld in een Paradys.
Welk een ruim veld! Welk een overvloed van Stoffe! en die alle verwerkt in een
halfhonderd ruim gedrukte bladzyden! - Ligt begrypt men dat veel maar enkel
aangestipt
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moet weezen. Ieder afdeeling uitgewerkt op zich zelve zou meer plaats vorderen.
Dan de gevoelens des Redenvoerders zyn edel; hy drukt zich sterk uit. Maar zyn
styl heeft, onzes oordeels, te veel van het Dichterlyke, en een voorgeplaatst Vers,
en eenige ingevoegde, toonen, dat de Heer VAN BOSVELT zich ook in dat vak oefent.
Ligt loopt men, dat Dichterlyke te veel toegeevende, gevaar, om in het winderige te
vallen, en van 't zelve is deeze Redenvoering niet vry te pleiten. Men oordeele uit
dit staal:
‘Wiens hart moet zich niet van de voortreffelykheid der Verlichting overtuigen,
die, maar eenigzins met haar gemeenzaam, weet dat zy in staat is, om ons tot den
hoogst mogelyken trap van Menschlyke Kunde, ja! Godlyke Weetenschappen, op
te leiden! Want niet alleen besluiten wy eerst door haar, met volkomene zekerheid,
tot eene eerste Oorzaak aller dingen - maar zy schetst ons ook, daar zy alle nevelen
voor ons gezigt verdwynen doet, die hoogste volkomenheid, als den liefderyken
Vader der Menschen! - En daar zy ons den reeks onzer Pligten en de beminnelykheid
der Deugd doet kennen, opent zy onze oogen voor den redelyksten, den schoonsten
Godsdienst!
Zy meet de krachten der Natuur, en bepaalt haare werkingen!
Zy grypt de straalen van den Bliksem, en hoort onbekommerd den Donder boven
haar heenen rollen!
Zy boeit de winden in haare vuisten, en maakt ze dienstbaar aan haaren wil!
Zy omvat de Poolen van het Noorden en Zuiden - verëenigt ze - en heerscht op
de oppervlakte der Zeeën!
Stoutmoedig, beklimt zy de uiterste wolken - en daalt, onbeschroomd, in den
diepsten afgrond neder!
Haar verziend oog reikt tot aan de Poorten des Hemels - spoort den loop van
millioenen, om hunne as wentelende, waerelden na, en bereekent, door heur Godlyk
vermogen, den eeuwigen afstand tusschen de duizende, voor haar oog schitterende,
zonnen!
Ja, daar! - waar anders de Menschlyke Geest op den eersten drempel rust, en
op de enkele gedagte angstvol te rug beeft, ontsluit zy, vrymoedig, de gewesten
der Zaligheid, en dringt, door den rei van zalige Geesten, tot voor den throon van
den OORSPRONG DES LICHTS!’
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Doch het geheel is niet op dien zwellenden toon gestemd. Beter bevalt ons zyn
trant, als hy zich laat hooren: ‘Het Recht en de Billykheid zyn de grondzuilen van
den Staat - en in de bescherming der Wetten is de veiligheid van den Burger gelegen.
- Maar, hoe nu zal deeze laatste gelukkig kunnen zyn, waar Domheid geene Wetten
eerbiedigt? - of de eersten behouden kunnen blyven, wanneer Onkunde en
Vooroordeelen, willekeurig, den scepter zwaaijen? Zal niet veel meer, daar deeze
den throon beklommen hebben, al het geluk der zamenleeving worden vernield?
Zal aldaar, waar geene Wetten heilig zyn, en alle Rechten der Menschheid worden
vertrapt, alle banden der Maatschappy worden verbroken - de goede Orde niet
verkeeren in verwarring, en de billykste Wetten bukken voor het regt van den
Sterksten? Zullen Schelmery en Bedrog, onder den schyn van Verstand en
Staatkunde, niet de plaats van Eerlykheid en goede Trouw, of Oproer en Geweld,
onder het mom van Recht, Billykheid en Vaderlandsliefde, die van Gehoorzaamheid
aan de Wetten en Eerbied aan de Overheid, inneemen? Zal aldaar, waar de Kennis
der WAARHEID geweerd wordt, de Dweepery en het Vooroordeel niet weder haare
zwarte Standaarts planten, de Vervolging, als van ouds, haare bloedige vaanen
ontrollen, en, in plaats eener redelyke overtuiging, moordschavotten en brandstapels,
tegen het gezond verstand der Menschen, oprichten? En zullen niet overal, waar
de menschlyke geest onderdrukt wordt, alle Kunsten en Weetenschappen, en met
dezelven alle voorspoed en welvaart, uit den Staat worden gebannen? - Moet daar
door, met de armoede, de ellende niet vermeerderen - de tevredenheid in morrend
ongenoegen veranderen - de onderlinge eensgezindheid in een eeuwigduurenden
twist - de goedgunstigheid jegens elkanderen in nyd - de opregtheid in valschheid
- de liefde in haat - de toegeevenheid met elkanders gebreken, de verdraagzaamheid
met elkanders gevoelens, in vervolging en woede - en de stille gerustheid des
leevens in een onophoudelyk angstig en kommervol vooruitzigt van immer
gevreesden overlast verkeeren? - En zou, hier door, niemand dus meer veilig in
persoon, goed of leeven, zynde, de Mensch niet genoodzaakt worden, zich tot dien
jammervollen staat van ongezelligheid te begeeven, waarin hy eens, eindelyk,
gansch en al zou moeten omkomen?’
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Belangryke Vraagstukken over eenige Godsdienstige gevoelens,
inzonderheid over den Oorbiegt. Der Nationale Vergadering
aangeboden, door Charles Palissot. Uit het Fransch vertaald. Te
Leyden by van der Spyk en Comp. 1792. 35 bladz. In 8vo.
Behalven eenige andere afwykingen der Roomsch-Catholyke Christenen van de
leere der Apostelen, wordt, in dit boekje, vooral de Oorbiegt gewraakt. De Schryver
toont, met klem van redenen, aan, dat deze plechtigheid niet alleen volstrekt
nutteloos, maar ook ten hoogsten gevaarlyk, is, en voor den Boeteling zelven, en
voor de gantsche maatschappye; en hy bewyst dit niet alleen met redeneeringen,
uit den aard der zaake ontleend, maar ook met historische bescheiden. Het oogmerk
was, hier door den eenvouwigen Burger te verlichten, en tevens ook de Nationale
Vergadering te overtuigen, dat het haar voegde, met haar gezag tusschen beiden
te komen, om eene heimelyke plechtigheid, die zo gevaarlyk voor den Staat worden
kan, te verbieden; in welk laatste echter de Schryver, gelyk men uit een Brief van
hem aan een zyner vrienden, die aan het slot van het Stukje gevoegd is, opmaaken
mag, niet geslaagd schynt.
Van den aard zyner bewyzen, en van zyn' schryftrant, strekke het volgende ter
proeve: ‘In welk een ouderdom geeft men doorgaands aan de Priesters de magt
om de biegt af te nemen? Gemeenlyk tusschen de vieren vyf- en twintig jaaren, in
een ouderdom, in welken alle de driften woeden, en vooral die, welke, schoon zy
de schuldlooste is, echter in de Kweekscholen het hevigste bestraft wordt, de
onvermydelykste van allen, wyl zy, wettig in haar voorwerp zynde, niet is dan de
begeerte der natuur. Het is, na hun de ontvlammende boeken der Casuisten in
handen gesteld te hebben, waarin alle geheimen der wellust, het uitgezogte der
losbandigheid, ik durf zelfs zeggen, alle de standen van Arétin, zich met het
ongehoordste mengsel van Godsdienst en onkuischheid vinden nagevorscht; het
is, zeg ik, na hun deze - werken in handen gesteld te hebben, dat men het geweten
der jongelingen en der maagden aan hunne bestuuring onderwerpt. De
nakomelingschap zal naauwlyks kunnen gelooven, dat soortgelyke boeken bestaan
hebben, en waarlyk zy bestaan niet, dan alleen in de Ca-
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tholieke Kerk: zy zal naauwlyks kunnen geloven, dat zy door Priesters geschreven
zyn, en dat die Priesters, aan welke de vertroostingen des huwlyks verboden waren,
zich Godvruchtiglyk bezig gehouden hebben met het grondige onderzoek van alle
de misbruiken, die in de duisternisse het Huwlyksbed kunnen besmetten! Het bestaan
alleen dier boeken, die naauwlyks geduld zouden worden in zulke plaatsen, die ik
my schaamen zoude te noemen, zou voldoende zyn om aan een gezond verstand
de heiligschendende lasteringen te bewyzen, van welke de biegt niet dan te veel
voorbeelden heeft opgeleverd.
Vaders der huisgezinnen, kuische moeders, beeft! de jonge dochter, aan welke
gy veroorlooft, aan welke gy zelfs bevolen, hebt, om aan het oor van een man de
eerste aandoeningen te gaan betrouwen, welker onverwagt gevoel haare
onervaarendheid ontrust, en die zy zonder ontsteltenis niet aan de tederste, aan de
toegevendste, moeder zou durven bekennen, wel nu, deze jonge Dochter, die met
haare beminlyke onnozelheid uit uw huis is gegaan, keert 'er helaas! niet dan te
veel onderrigt, weder in. Zy heeft eerst met bevende en beschroomde lippen de
bekentenis gestameld dier bewegingen, en dier vluchtige beguichelingen, die haar
verwonderen; die beguichelingen, die van zelven gelyk de droomen zouden
verdweenen hebben, heeft zy voortaan in haare verbeelding gevestigd door de
moeilyke poging, die zy gedaan heeft, om die te openbaaren, door het meer of
minder kiesche dekkleed, waarvan het ingeschapen gevoel der schaamte haar de
noodzaaklykheid heeft doen gevoelen om die te bedekken. Haare verbeelding, door
vrees ontroerd, is gedwongen geweest, om zich met die herinneringen bezig te
houden: welhaast zal zy 'er met toegevendheid mede bezig zyn, en de biegtvader
zal de gelegenheid daar toe wel weeten aan te voeren. Vaders der huisgezinnen,
kuische moeders, ik zeg het u met smart, uwe Dochter heeft haar schoonste sieraad
verloren; zy heeft den adem van den man ingeädemd; zy heeft opgehouden maagd
te zyn. De t'zaamenneiging, zoo natuurlyk tusschen twee verschillende kunnen, die
electrieke vonk, die zich zoo spoedig van de een op de andere mededeelt, zal des
te spoediger weder op den Priester werken, wyl hy zelfs het sterkste tegen de natuur
zal geworsteld hebben. Vreest, dat de voleinding zich voleindige!’
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Handelingen van het Geneeskundig Genootschap, onder de
Zinspreuk: Servandis Civibus. XVde Deel. Te Amsterdam by P.
Conradi, 1791. In gr. 8vo. 336 bl.
Is 'er iets voor den Artz, die in het beoefenen van zyn Practyk naauwgezet te werk
gaat, van zeer groot belang, zo is het gewis, de door verstandig aangewende
Proeven en Waarneemingen bevestigde uitwerking der door beroemde Mannen
aangepreezene Geneesmiddelen, en vooral van dezulken, die, uit hoofde van
derzelver sterke werking op het menschelyk lichaam, niet dan in kleine giften kunnen
verdraagen worden; dat nu onder deeze de Flores Zinci wel mede mogen geteld
worden, hieraan zal niemand, die dezelve herhaalde reizen gebruikt heeft, in het
minste twyfelen.
Dit middel, door den berugten Ludeman, (indien zyne bereiding der Zink den
(*)
naam van Flores verdiende )

(*)

De Recensent heeft, door de volgende gelegenheid, reeds in den jaare 1763, dit middel en
de bereiding van het zelve, zo als Ludeman die in het werk stelde, leeren kennen. Ludeman
was gewoon om dezelve te vervaardigen ten huize van zeker Koperslager, in Amsterdam
woonende, welke een goede bekende van hem, en te gelyk ook een Vriend van den Broeder
van den Recensent, was; Ludeman verkoos altyd, om het te vervaardigen, een Zon- of
Feestdag, dewyl 'er alsdan geene Knegts op den Winkel arbeidden, en dit gaf teffens aan
myn Broeder, die dan doorgaans by zyn Vriend was, niet alleen de gelegenheid om het zelve
te zien maar hy is 'er ook menigmaal medehelper van geweest. Zie hier nu hoe Ludeman
zyne Luna fixata bereidde. Hy deedt eene goede hoeveelheid in stukken geslagen Spiauter
in eene groote wyde aarde Kroes, plaatste dezelve in een Fournuis, op een Houtskoolen
Vuur. Wanneer dezelve begon te sinelten en te ontvlammen, roerde hy ze met een yzeren
Lepel, zo lang tot 'er eene zekere hoeveelheid gecalcineerde stoffe boven dreef, die hy dan
met het zelfde Werktuig daar af schepte, en in een Emmer of Kom, die met kookend heet
water gevuld was, wierp; de op deeze wyze verzamelde en geëdulcoreerde Calx Zinci was
zyn berugt Geneesmiddel, van welk Ludeman zich doorgaans voor ieder grein, (zyn gewoon
gewigt voor eene dosis) dertig stuivers liet betaalen.
Hier uit blykt vooreerst, dat het geene eigentlyke Flores Zinci waren, zo als de beroemde
GAUBIUS meende ontdekt te hebben; ten tweeden, dat ook daar uit de twyfeling konde ontstaan,
die de Hoogleeraar, pag. 116 van zyne Adversaria, te kennen geeft: ‘Dubitari poterat menusne
esset Zinci sublimati pulvisculus, an vero alieni quid intermistum haberet.’ Ten derden, is de
Recensent van oordeel, dat het ook hoofdzakelyk aan de edulcoratie toe te schryven is, dat
de Lydertjes, hoe jong of teder zy ook waren, nogthans zelden of nooit na het gebruiken van
Ludemans poejertjes tot braaking geneigd waren; iets dat met onze gewoone Flores Zinci
dagelyks ondervonden word, zelfs by bejaarden; en schoon slegts ter gifte van een heel of
zelf half grein gegeeven, zonder dat een bymengzel van Speceryen of de Cort. peruv. in staat
is om dit altyd te kunnen beletten.
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als een groot geheim, onder den gefingeerden naam van Luna fixata, aan zeer veele
door stuip- of krampachtige Ziekten aangetaste Lyders, met een vry goed gevolg,
toegediend, en door den beroemden Hoogleeraar GAUBIUS, door Scheikundige
Proefneemingen, ontdekt Kalk van Spiauter, of, zo als het den Hoogleeraar
voorkwam, de Bloemen van dat halfmetaal te zyn, en door hem na eenige
welgeslaagde Proesneemingen der geleerde Waereld bekend gemaakt, en ter
verdere proefneeming aanbevolen, is zederd dien tyd zo algemeen in gebruik
geraakt, en tegen zulk eene menigte van verschillende in- en uitwendige
ongemakken, schoon, zo als het onmogelyk anders zyn kan, niet altoos met het
beste gevolg, aangewend, dat het voorzeker, met veel recht, de oplettenheid van
het lofwaardig Genootschap Servandis Civibus, tot zich trok, en haar de volgende
voor de Geneeskunde zeer belangryke Vraag deedt uitschryven: ‘Heeft het inwendig
gebruik der Flores Zinci tot nog aan de verwagting van den grooten GAUBIUS, die
allereerst de aanmoediging daartoe gegeeven heeft, voldaan? heeft het ook dezelve
overtroffen? zo ja, hoe verre, en in welke betrekkingen of omstandigheden? zyn,
nopens dat gebruik, de giften van dat middel, de wyze van het zelve toe te dienen,
't zy gepaard met eenige andere middelen, 't zy opgelost in eenig scheyvocht, 't zy
anderzins, ook eenige nuttige ontdekkingen of waarneemingen, ter uitbreidinge van
de Practyk, gedaan, of ten dien einde merkwaardige Proeven in het werk gesteld?’
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Twee uitmuntend schoon opgestelde Antwoorden op deeze Vraag worden in dit
Boekdeel gevonden. Het eerste is van den Heer G. SCHUTTE, het welk met den
Gouden Gedenkpenning bekroond is, en het tweede van den Heer J. RÔBOL, aan
wiens Schryver de Zilveren Gedenkpenning is toegeweezen; zynde aan het slot
van dit Deel nog eene Waarneeming van den laatstgenoemden Autheur geplaatst,
wegens eene Waterzugt der Longen, en derzelver geneezing.
Om onze Leezers iets ter proeve aan te bieden, verkiezen wy hiertoe het slot van
het derde Hoofdstuk, in de tweede Afdeeling, uit het Antwoord van den Heer SCHUTTE.
Na dat de geleerde Schryver, in dit Hoofdstuk, een aantal Proeven en
Waarneemingen, nopens de wyze om de Spiauterbloemen toe te dienen, uit
verscheide Schryvers byeen verzameld, opgegeeven heeft, vervolgt hy, pag. 122.
‘Het lust ons hier het een en ander, nopens het gebruik der Zinkbloemen, te
herhaalen, en hierby, als schetsgewyze, ons gevoelen, nopens te toediening en de
vereeniging derzelven met andere Geneesmiddelen, mede te deelen. Vooreerst,
moeten wy, derhalven, herinneren, dat de Zinkbloemen voornaamentlyk dan een
zeer werkzaam Geneesmiddel uitmaaken, wanneer 'er alleen irritabiliteit,’ (wat de
Autheur onder deeze uitdrukking bedoelt, heeft hy op pag. 79 verklaard) ‘in het
menschlyk lichaam zondigt; in dit geval dan ook, wanneer deeze irritabiliteit door
hevige aandoeningen, en voornamelyk door schrik, gaande gemaakt is, zonder dat
hier zwakte of eenige andere omstandigheid bykomen, dunkt ons, dat men de
Spiauterbloemen nooit beter kan toedienen, dan op de eenvoudigste wyze, met wat
Suiker of een soortgelyk kragteloos lichaam vereenigt; maar wanneer dit gebeurt
is, om dat 'er zuur in de eerste wegen huisvest, het welk de gevoelige wanden der
darmen prikkelt, en hier door onregelmaatige beweegingen van het levensbeginzel
daar stelt, dan komt voornamentlyk derzelver vereeniging met de opslorpende
aarden te pas, even zo als de wormdryvende middelen met de Spiauterbloemen
dienen vereenigt te worden, wanneer deeze beweegingen door de prikkeling, die
de Wormen aan de dierlyke huishouding veroorzaaken, ontstaan zyn. Het zelfde
kan men vaststellen, omtrent de zweetdryvende middelen; in die gevallen, alwaar
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de stuiptrekkingen en onregelmaatige spierbeweegingen veroorzaakt zyn door eene
scherpe stoffe, het zy die der uitwaasseming, het zy van eenen anderen aart, evenwel
die niet anders dan door de huid kan ontlast worden, komen de zweetdryvende
middelen alleen te stade, ten einde aan de Zinkbloemen behulpzaam te weezen in
het weder naar buiten dryven van eene stoffe, dewelke de gevoelige vezel zo hevig
aandeed; zoortgelyke regelen hebbe men in opmerking te neemen, ten opzichte
der verdere toediening der Spiauterbloemen, en voornamentlyk ten opzichte haarer
vereeniging met de versterkende middelen. In de Koortsen, wanneer 'er eene
overhelling tot rotting plaats heeft, of dat de zwakte te gelyk met de irritabiliteit de
overhand neemt, behooren zy vooral, met den Koortsbast vereenigd, toegediend
te worden. In de langduurige Zenuwkwaalen, wanneer de onregelmaatige
spierbeweegingen door een verminderde veerkracht der vezelen, en dus door
zwakte, ontstaan, of dat dezelve hier door gaande gehouden, en meer en meer
worden aangezet, dan komt het voornamentlyk te pas, dat men by de
Spiauterbloemen de versterkende Krampstillende middelen, als het ol. animale
Dippelii, de droppelen van HOFFMAN, de Campher en zoortgelyke, voege, dewelke
onmiddelyk, even als de Spiauterbloemen, maar op eene andere wyze, op de
gevoelige vezel werken. In andere gevallen komen wederom andere versterkende
middelen te stade, dewelke alle aan de bykomende omstandigheden, en aan het
gestel des Lyders, moeten getoetst, en op verschillende wyzen met de
Spiauterbloemen toegediend worden. Dan behalven deeze nu opgenoemde
ongesteldheden van het menschelyk lichaam, dewelke de byvoeging van andere
Geneesmiddelen noodzaakelyk maaken, gebeurt het niet zelden dat men de
Zinkbloemen niet zo op zich zelve kan toedienen, uit hoofde der maag, waar op zy
menigwerf zulk eenen nadeeligen invloed hebben: in deeze gevallen is het zeer
noodzaakelyk, dat men by dezelve de Maagmiddelen, als de bittere extracten, de
kruis- en- munt, pepermunt, de Speceryen en derzelver gedestilleerde Olien voege,
ten einde de maag in staat te stellen om een middel te verdragen, het geen zo
tegenstrydig aan haare natuur schynt te weezen.’
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Volledige Beschryving van alle Konsten, Ambachten, Handwerken,
Fabryken, Trafyken, derzelver Werkhuizen, Gereedschappen, enz.
Ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche Werken;
en vermeerderd met de Theorie en Practyk der beste Inlandsche
Kunstenaaren en Handwerkslieden. Negende Stuk. De
Papiermaaker. Met Plaaten. Te Dordrecht by A. Blussé en Zoon,
1792. In gr. 8vo. 302 bl.
De Fransche Academie zich voorgesteld hebbende, om eene volledige en
naauwkeurige beschryving te leveren, over de gewigtige Kunst van Papiermaaken,
en wel, volgens de bewerkingen, welken dien aangaande in onderscheiden Provintiën
van Frankryk plaats hebben; heeft de Heer DE LA LANDE deze belangryke taak op
zich genomen, na dat hy alvóórens verscheiden Papierfabryken bezogt, en derzelver
verrichtingen, geduurende eenen geruimen tyd, met alle mooglyke oplettendheid,
bygewoond en naargespoord hadt. Boven deze heeft hy een belangryk gebruik
gemaakt van de Waarneemingen der Heeren DU HAMEL, met opzicht der
Papiermaaking te Angoumois; van LE CAT, ten aanzien der Papierfabryken in
Normandië; van DE CLERANT, wegens de Molens in Franche-Comte; en van DE MELIE,
aangaande de schoone Papierfabryk te Montargis. Na de zamenstelling en drukking
van het Fransche Werk, is 'er nog een naauwkeurig verslag by gekomen, raakende
de nieuwe inrichting eens Papiermolens te Bourgogne: in welke de Cylinder het
voornaame is; die men echter weet, dat reeds vroeger in de Hollandsche
Papiermolens gebruikt werdt.
Deze naauwkeurige beschryving van den Heer DE LA LANDE, over de Kunst om
Papier te maaken, deelt de kundige Heer P.J. KASTELEYN zynen Landgenooten in
dezen Papiermaaker mede; hebbende echter zodanige Articulen weggelaaten,
welke hy oordeelde geen genoegzaam belang voor onze Natie te bezitten; als daar
zyn, een aantal verordeningen en Wetten, raakende de Fransche Papierfabryken,
enz. Daartegen heeft hy 'er een drietal Aanhangzels bygevoegd, geevende het
eerste een zaaklyk bericht van de zelfstandigheden, die, ter bereiding van Papier,
geschikt zyn. Het tweede behelst eene be-
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schryving van het Papier der vreemde Natiën, benevens eene schets wegens het
boomwollen Papier, in Europa. En het derde Aanhangzel geeft den oorsprong,
voortgang en tegenwoordigen staat der Papierfabryken van Lywaad, in Europa, te
kennen; zynde hier in veel overgenomen uit G.F. WEHRS, Verhandeling vom Papier,
enz. welke voornamelyk uit de bron putte, die een onzer verdienstelyke
Landgenooten geöpend heeft; namenlyk de Heer GERARD MEERMAN, eerst door zyn
uitgegeeven Programma, en vervolgens door zyne Latynsche briefwisseling, het
Papier betreffende.
Wat de Verhandeling van den Heere DE LA LANDE aangaat, dezelve is zodanig
ingericht, dat men 'er, na eene gepaste Inleiding, het Papier der Romeinen, den
oorsprong van Boomwollen- en Linnen-Papier, en de stoffe des Papiers, in
beschreeven vindt. Toonende vervolgens, de wassching, sorteering en rotting, of
broeijing, der Vodden of Lompen. De verdeeling en hoedanigheid van het Water in
den Molen, en de verdere Gereedschappen die in denzelven tot het Papiermaaken
gevonden worden. Eindigende met eene berekening van de Producten eens
Papiermolens, en verscheidene Aanmerkingen over de Papieren, uit verscheidene
Provintiën.
Daar de Papiermaaker zodanig aaneen geschakeld is, dat men niet, dan gebreklyk,
eenig stuk 'er uit kan neemen; meenen wy onzen Leezeren geenen ondienst te
doen, wanneer wy hen de nieuwe uitvinding mededeelen, welke de Göttingsche
Hoogleeraar, JUSTUS KLAPROTH, in 1774, heeft bekend gemaakt: namenlyk om uit
gedrukt Papier weder nieuw Papier te maaken; en 'er de drukletters volkomen uit
te wasschen. Zie hier het zaakelyke zyner eigen beschryving, welke hy, op een half
vel dergelyk verwerkt Papier, heeft doen drukken en uitgeeven.
‘Ik viel (zegt hy) op het denkbeeld, dat, wanneer het gedrukte Papier naauwlyks
met Terpentynölie werde nat gemaakt, zulks het vaste drukvernis los weeke, maar
dat de walk of voläarde (Argilla Fullonum) zo wel hetzelve, als de Terpentynölie,
volkomen moete uitwasschen. Verscheiden Papierfabrikeurs, welke ik gelegenheid
had daarover te onderhouden, waren van de onmogelykheid zoo zeer overtuigd,
dat zy eene proefneeming deswegens als vrugteloos aanmerkten. Ik vermoedde
nochtans van het oplossend vermogen der Terpentynölie, en van de werking die
de voläarde by het was-
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schen der Lakens te wege brengt, dat de proef waarschynlyk niet dan gelukkig
konde uitvallen. Een voorbeeld, dat men 'er zich niet aan moete stooren, wanneer
lieden, welke waanen dat het geene nog niet geschied zy, niet gebeuren kunne, al
wat nieuw is, voor ondoenlyk verwerpen. Eindelyk vond ik een Papierfabrikant, welke
besloot, om 'er de proef, voor myne rekening, van te neemen. Dit was de
Papierfabrikeur SMIDT, naby Göttingen, die deze proef op zich nam.
Tot deze bewerking veroordeelde ik drie Folianten, te zamen 45 Alphabetten
groot, die op slegt Schryfpapier met Munniksschrift geheel vol gedrukt waren. Hy
heeft deze drie Deelen, zonder dezelven, op de ruggen, van de lym der banden te
zuiveren, in heet water gelegd, op dat 'er de lym zoude uittrekken; eene verrichting,
die zelfs plaats heeft, als men Papier slechts tot Bordpapier verwerkt. Hierop heeft
hy zes stukken voläarde, ieder van drie duimen lang, en één duim dik, mede in het
stampgat gedaan, en de gansche massa, die voor één gat byna te veel was,
geduurende twaalf uuren, daarmede naarstig laaten stampen.
Vervolgens is de massa uit het gat genomen, een Kan vol Kalk 'er by gedaan, en
zoo heeft men ze agt dagen laaten liggen. Daarna is de massa in den Cylinder
gedaan, waar toe eigenlyk twee gaten vol massa verëischt werden; ondertusschen
was 'er voor het gat te veel, en voor den Cylinder te weinig: van daar komen, volgens
de uitspraak van den Papierfabrikant, de weinige geele vlakjes in 't Papier voort,
die niets anders dan roestvlakken van den Cylinder zyn. In den Cylinder is het slechts
twee uuren bewerkt, en de stoffe hadt 'er nog eerder kunnen uitgenomen worden,
indien zulks de wassching niet verhinderd hadde; voorts is de massa in de kuip
gedaan, en verder even als ander Papier behandeld.
Hier uit nu heeft hy één riem en twaalf boeken Papier geleverd; met bericht, dat
hy nog eene klomp massa overig hebbe, waarvan nog vyf of zes boeken konden
gemaakt worden.
Ik had de Folianten niet gewoogen, en weet dus niet, hoe veel 'er van de massa
verlooren zy. De vermindering aan zwaarte, veroorzaakt wordende door de
wegwassching van het drukzwart, kan, uit hoofde van derzelver geringheid, in geene
aanmerking komen.
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Behalven de paar stuivers voor voläarde, zyn 'er geene andere onkosten dan het
arbeidsloon gemaakt.
Van Terpentynölie is geheel geen gebruik gemaakt, om dat de Papiermaaker my
niet wel hadt verstaan. Edoch deze voorzorg is ook onnodig geweest, naardien de
bloote voläarde, boven verwagting, genoegzaam werdt bevonden, om het drukzwart
volkomen uit te wasschen. De hier en daar zynde kleine stipjes, in het Papier, zyn,
volgens het gezegde van den Papierfabrikant, door de onzuiverheden, die van de
banden op den rug gebleven zyn, als mede door den Cylinder, veroorzaakt. Dit
nochtans ware wel vóór te komen geweest.
Uit deze nuttige uitvinding vloeijen de volgende voordeelen voort:
1. Kunnen onbruikbaare gedrukte Papieren het gebrek der Lompen vergoeden,
aan welken dikwyls mangel is, en langs hoe meer gebrek zal zyn, hoe meer 'er
Zyden en Wollen Kleederen gebruikt worden.
2. Kunnen Boekverkoopers en Bezitters van nuttelooze Werken, derzelver
onbruikbaaren voorraad, waar voor de Papiermaaker slechts één gulden voor den
Centenaar betaalt, naardien zy ze slechts tot Bordpapier verbruiken, met meer
voordeels afzetten. En hoe ryk zyn onze tyden niet aan zoogenaamd misdruk!
misschien heb ik 'er ook myn deel aan.
3. Zyn, behalven het arbeidsloon, dat in verre na niet zoo hoog kan zyn, dan voor
Papier 't welk uit Lompen bereid wordt, de kosten byna van geen belang; veeleer
wint de Fabrikant het sorteeren en fynmaaken der Vodden. De massa der Lompen
moet vier-en-twintig uuren gestampt worden; maar deze massa slechts twaalf uurep,
en nog minder.
In den Cylinder moeten de Lompen twaalf uuren, dezen slechts twee uuren,
bewerkt worden; zoo dat men hier aanmerklyk aan tyd en kosten wint.
4. Kan het ook niet anders zyn, dan dat het op deze wyze gemaakte Papier fyner
en beter uitvalle, dan het geene uit Lompen voortgebragt wordt.
5. Het misdruk, dat tot hier toe voor scheurpapier gebruikt is, kan dus veel nuttiger
worden aangewend, en de Kramers kunnen zich even goed van gemeener Papier
bedienen, enz.’
De Heer WEHRS wenschte, dat men zich meer van dit

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

113
middel mogte bedienen, dan men tot heden nog gedaan heeft. Hy gelooft, dat de
Duitsche (en wy gelooven ook de Hollandsche) Litteratuur, ons voorraad genoeg
kunne opleveren; en onze Schryvers zouden dan voor het gemeene welzyn, door
de vernietiging hunner Werken, nuttiger weezen, dan door de enkele vergeetenheid.
Indien de schaarschheid der Lompen daardoor nog niet weggenomen wierdt; pryst
hy de witte Moerbeziënboom, als een der beste zelfstandigheden, aan, om 'er Papier
van te maaken.
Wat nu de geheime Kunstverrichtingen der Hollandsche Papierfabrykanten
aangaat, niemand behoeft dezelven in dezen Papiermaaker te zoeken. Verscheidene
Provintiën van Duitschland, zegt gemelde WEHRS, hebben alle mogelyke poogingen
aangewend, om in Holland de Papiermaakkunst te laaten afzien, 't welk echter, door
de omzichtigheid der Fabrykanten, nimmer gelukte: en om welke reden de Heer
KASTELEYN 'er ook geene de minste melding van maakt; daar toe door zynen
Vaderlandlievenden pligt gedrongen zynde.
Wy zullen 'er echter niet voor instaan, of 'er niet verscheiden zogenaamde
geheimen in de Hollandsche Papiermolens zyn, die, in de daad, geene geheimen
meer geheeten kunnen worden. De Werktuigkundige LEONHARDT CHRISTOPH STURM,
te Zaandam de Papiermolens beschouwd hebbende, spreekt mede van geheimen
die de Papiermaakers voor elkander niet eens willen weeten; intusschen deelde hy,
die een Vreemdeling was, in zyne Vollständige Muhlen Baukunst, Edit. Augsburg,
1718, in fol. Tab. XXV-XXVII, en voornamenlyk Tab. XXVI. Fig. 1 en 2, de zoo zeer
geheim gehouden Werktuigen mede, welke in onze Papiermolens dienen om de
Lompen tot Papier te maalen. Mogelyk zou de Heer KASTELEYN uit gemelde Werk,
indien hy het gekend had, nog iets nuttigs, ten opzichte der Papiermolens, hebben
kunnen mededeelen; treedende daar mede geenzins buiten zyn bepaald bestek,
het welk hem toeliet, zodanige Werktuigen te beschryven, die uitlandsche Autheuren
van de Hollanders toonden, of vermeenden, te weeten. - De XIV bygevoegde Plaaten,
tot dezen Papiermaaker, zyn door omstandige verklaaringen opgehelderd.
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Zaaken van Staat en Oorlog, betreffende de Vereenigde
Nederlanden, zedert het begin van 't Jaar 1780. XI, XII, XIII en XIVde
Deel. Te Amsterdam by J. Allart, 1791. In gr. 8vo.
De Verzamelaar deezer Staatsstukken gaat op den ouden voet voort, en levert ons
in het XIde Deel eene menigte van Stukken, in de eerste Maanden des Jaars
MDCCLXXXIII ingediend. Meermaalen, om de aangelegenheid der zaake, den tyd
vooruitloopende, hadt hy in het Xde Deel gevoegd, de Advisen der Hollandsche
Admiraliteits Gecommitteerden en Ministers op de Maaze, en in het Noorderkwartier,
op het Hoofdpoint van het Rapport, over de Defensie der Republiek, relatif de zaaken
van Oorlog te water, uitgebragt ter Vergaderinge van hun Ed. Gr. Mog. de Staaten
van Holland en Westfriesland, in dato 19 Aug. 1790, zo vinden wy ook, ten slot van
dit XIde Deel, den Raadslag van de Hollandsche Admiraliteits Gecommitteerden en
Ministers te Amsterdam, over 't zelfde onderwerp, ter tafel van hun Ed. Gr. Mog.
gebragt op den 26 Nov. 1790.
Omtrent het XII, XIII en XIVde Deel, te gelyk uitgegeeven, en ook afzonderlyk te
bekomen, berigt de Uitgeever, ‘dat de rede, waarom het zeer interessante stuk, den
inhoud dier drie Deelen uitmaakende, de geregelde Opvolging der Jaaren eenigzins
verbreekt, gelegen is in het gewigt der zaake zelve; behalven dat een algemeen
Register de noodzaaklykheid dier Opvolginge wegneemt, hebben wy geloofd, dat
de Leezer een stuk van zo groot belang liever geplaatst zage, vlak in zyn tyd, gelyk
men spreekt, dan naa verloop van zo veele jaaren, als in ons Werk nog doorloopen
moeten worden, aleer dit stuk op zyne rechte plaats kan volgen; de tyd, daar toe
vereischt wordende, zou zekerlyk veele denkbeelden uitgewischt hebben, welke
thans niet weinig zullen toebrengen, om het Rapport, 't welk wy nu leveren, te
meerder van gewigt te doen weezen: ofschoon het waar zy, dat de Stukken, in dit
ons Werk voorkomende, ten allen tyde van gewigt zullen zyn; de echtheid derzelven
zal den Historieschryver, en allen navorscher der Geschiedenissen van het
Vaderland, ten zekeren gidse dienen, en, het geen alles afdoet, of verlichten, of
doen zwygen,
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wanneer een talloos tal van brochures, en gepassioneerde Schriften, hem in eenen
doolhof zullen gebragt hebben, waarvan de uitgang voor geen menschlyk vernuft
te ontdekken zal weezen - meermaalen, en zelfs dikwyls, is onze Republiek een
tooneel van troublen geweest, maar nimmer hebben eenige troublen zo veele
bedrieglyke Schriften gebaard als het einde der Achttiende Eeuwe.’
Het te recht gewigtig Stuk genoemd, is de Memorie, houdende het Generaal
Rapport van de Persooneele Commissie van het Financie-Weezen, met Bylaagen,
in dato den 21 Mey 1790. Ten gevolge van haar Hoog Mog. Resolutie van 4 Mey
1785. Met de Resolutie van haar Hoog Mog. daar op genomen, den 21 Mey 1790.
Het Rapport zelve bestaat uit vier Deelen; waarvan het eerste in zich bevat, een
Voordragt van de middelen, welke de Gecommitteerden gemeend hebben by der
hand te moeten neemen, om te geraaken tot een gelukkig einde, met betrekking
tot de Quotes. - Het tweede, een voorslag van den actueelen Staat van de
Generaliteits Kas, met byvoeging van de gedagten der Gecommitteerden over het
emploi van dien, en van de middelen tot verbetering van de Generaliteits inkomsten,
en bespaaring in de uitgaven. - Het derde, eene beschouwing van de gebreken, zo
generaale als byzondere, van den Staat van Oorlog, met aanwyzing van de middelen
tot redres. - Terwyl het vierde de Propositie van Zeeland overweegt, tot het
negotieeren in tyd van Oorlog door de Generaliteit, tot laste van de Provincien, en
tot het bepaalen van een generaal Fonds om Interessen daar uit te vinden.
Veel, zeer veel, onbekends, of slegts ten halve geweeten, komt hier den Landzaat
onder 't ooge. Op de goede trouw der Opgeeveren moet het af; dan met deeze zyn
ze aan dwaaling en misvatting blootgesteld, blykens de Consideratie van den Heere
Griffier FAGEL, betreffende het Rapport door de Heeren Gecommitteerden tot Revisie
van de Quotes en het Financie-Weezen, aan 't einde des XIV den Deels te vinden.
Deeze gryze Staatsdienaar, die meer dan eene halve Eeuw het Land gediend hadt,
vondt, wegens zyn Departement, de Griffie betreffende, welke aangemerkt mag
worden als eene Generale Secretarie van Staat voor de zeven Bondgenooten, in
het Rapport, gelyk hy zich uitdrukt, ‘gewag gemaakt van Gebruiken, die men te
vergeefsch in zyne Memorie (aan de Commissie op

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

116
haar verzoek ter hand gesteld,) zal zoeken. - Gebruiken, welkers beschouwing
echter de voornaamste grondslag schynt gelegd te hebben, tot de bezwaarende
denkbeelden, welke de Commissie zich van de Griffie heeft geformeerd, en dus de
eerste aanleiding gegeeven te hebben tot den voorslag om 'er de Constitutie geheel
van te veranderen, en den bodem in te slaan; doch Gebruiken, welken het hem leed
doet, onbewimpeld, te moeten declareeren, dat alleen hun existentie hebben, in de
inbeelding van die geenen, welken dezelven aan de Commissie hebben aangebragt,
en dus de Leden in dat voornaame point misleid.’

Staat van Regeering, Godsdienst, Geleerdheid en Konsten, in
Groot-Britanje, omtrent het einde van de agttiende eeuw; door Dr.
Gebh. Friedr. Aug. Wendeborn,Predikant te Londen. Vierde Deel.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Campen, ter Drukkerye van J.A.
de Chalmot, 1792. In gr. 8vo, 404 bladzyden, behalven de Voorreden
en den Bladwyzer.
Na eene korte Voorreden, waarin de Schryver te recht beweert, dat ‘hy, die twintig
jaaren lang onder de [Engelsche] Natie zelve zyne aanmerkingen heeft kunnen
maken, en van tyd tot tyd verbeteren en beschaven,’ tot de beoordeeling van den
toestand der geleerdheid en der kunsten in Engeland, ‘beter beregtigd’ is dan iemand
zyner Landgenooten, ‘die nimmer dit eiland met oogen aanschouwde, of ten minste
maar een korte poos op hetzelve doorbragt,’ volgen vier Hoofdstukken, welke het
(*)
geheele vierde Deel deezes Werks uitmaaken , onder de volgende opschriften. I.
Van den toestand der Geleerdheid en der Wetenschappen in 't gemeen. II. Van de
Schoolen. III. Van de Universiteiten (zo te Oxford en te Cambridge, als in Schotland.)
IV. Algemeene beschouwing van den staat der Konsten in Engeland: waarin de
volgende onderdeelen voorkomen:

(*)

Zie over de drie voorgaande Deelen, Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1791, No. 2. bl. 70, enz.
No. 3. bl. 120, enz. voor 1792, No. 4. bl. 148, enz.
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Schilderkonst. Het Graveren. Beeldhouwkonst. Bouwkonst. Aanleg van Tuinen en
Plantaadjen. Muzyk. Tooneel.
Het eerste Hoofdstuk is ver het grootste, als beslaande honderd en zestig
bladzyden, of nagenoeg twee vyfde deelen des geheelen Boeks. De Schryver geeft
niet hoog op van de aanmoediginge, welke Geleerdheid, Weetenschappen en
Kunsten in Engeland vinden, vooral van den kant der Regeeringe. ‘Ontallyke
voorbeelden,’ zegt hy, ‘welke Engeland oplevert, zouden het Latynsche Werk over
(*)
de ongelukkige geleerden zeer kunnen doen zwellen .’ Hy erkent, evenwel, en toont
met voorbeelden, ‘dat zy, die het geluk treffen van by het Engelsche publiek in gunst
te geraken, 'er oneindig beter aan zyn, dan zulken, die zich op de zo zeldzame
(†)
edelmoedigheid van de grooten der aarde verlaten .’ - Een bericht van de voorzorgen
door het Parlement van Groot-Britannie gebruikt tegen het baatzuchtige nadrukken
van boeken, brengt den Schryver tot een onderzoek, waarin wy hem niet zullen
volgen, welke van beide, de Engelsche of de Hoogduitsche Natie, meest bezet is
met schryfjeukte. Zyne uitspraak is, dat de eerste hieromtrent der andere niet behoeft
(‡)
toe te geeven . - Van de Vryheid der Drukpers, van de maandlyks uitkomende
(§)
Tydschriften, welke ver boven de Hoogduitsche gesteld worden , van de
Vertaalingen van Grieksche en Latynsche Schryveren, waaraan ‘de Britten,’ zegt
de Heer WENDEBORN ‘met betrekking tot den goeden smaak, niet weinig te danken
(**)
hebben ,’ en van den algemeenen toestand der Geleerdheid in Engeland, wordt
vervolgens gesproken, en deeze laatste in haare byzondere vakken nagegaan. Hierby komen in aanmerking de kennis van Taalen, zo der Engelsche als van
vreemde, zo van leevende als van doode; de Ars Critica; de Bybeluitlegging; de
Rechtsgeleerdheid; de Geneeskunde; de Heelkunst; de Wysbegeerte in het
algemeen; de Natuurkunde; de Zedelyke Wysbegeerte; de Wiskunde; de
Geschiedenis, by gelegenheid van welke gesproken wordt van de Algemeene

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)

Bl. 8.
Bl. 9.
Bl. 15, enz.
Men leeze, ondertusschen, de aantekening van den Vertaaler, op bl. 35, over de berichten
van buitenlandsche boeken, in de Aanhangsels van het Monthly Review voorkomende.
Bl. 43.
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Historie, en van derzelver Schryveren; de Aardryksbeschryving;
Leevensbeschryvingen; de Oudheidkunde; Welspreekendheid, zo op den Preekstoel,
voor de Balie en in het Parlement, als in de zogenoemde debating Societies; de
Dichtkunde; de Maatschappy der Weetenschappen, waarvan een tamelyk uitvoerig
verslag wordt gedaan; de Maatschappy der Oudheidkundigen; verscheidene
diergelyke Maatschappyen te Edinburg en op andere plaatzen, waarby tot slot nog
iets gezegd wordt over de openbaare Boekeryen. Van den algemeenen staat van
de meesten deezer takken van geleerdheid, geeft de Schryver juist geen voordeelig
denkbeeld, terwyl hy evenwel recht doet aan de verdiensten van byzondere
persoonen. - Daar wy denken, dat de debating Societies by onze Landgenooten
niet zeer bekend zyn, zullen wy, het geen van dezelve gezegd wordt, eenigzints
verkort, tot een staaltje opgeeven. ‘Hoe hoog het in 't openbaar spreken, en de gave
om voor een vergadering met vrymoedigheid over allerlei zaken te redetwisten,
onder de Engelschen geschat worde, kan men afnemen uit het aantal van plaatzen,
welken.....wekelyks voor ieder....om te debatteren open staan. Eertyds droegen
dezelven den naam van Robinhood, thans dien van debating Societies. Terwyl ik
dit schryf, zyn 'er in Londen drie boven anderen befaamd, ééne in Foster-lane, één
in de Herberg de Myter, en één in Newgatestraat.......Doorgaans wordt de stelling,
waarover gesproken zal worden, agt dagen te voren in de Nieuwspapieren
aangekondigd, en dan tevens bekend gemaakt, op welke wyze de voorgaande is
beslist. Ieder, die zes stuivers aan de deur betaalt, wordt toegelaten.....Die lust heeft,
om over 't opgegeven vraagstuk te spreken, staat op, en indien het gebeurt, dat dit
door twee of meer te gelyk gedaan wordt, moet de Voorzitter, die op een verheven
gestoelte zit, even als de spreker in 't Parlement, beslissen, wien men eerst of laatst
zal hooren. Als het onderwerp staatkundig is, heeft men steeds redenaars in
overvloed, doch als 't op een stuk van geleerdheid aankomt is derzelver getal veel
kleiner. Ik hoorde eens in Foster-lane de vraag opwerpen, of tot het opstellen van
een blyspel dan van een treurspel grooter bekwaamheden gevorderd worden? en
daar waren 'er maar zeer weinigen die eenige bekwaamheid toonden om daar over
te spreken......
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Nooit vertoont zig in deze.....byeenkomsten de gave van wel te spreken sterker,
dan wanneer de by de Engelschen zo zeer geliefkoosde onderwerpen, tot de
Vrouwen en het Huwelyk betrekking hebbende, ter baan komen. By zulk een
gelegenheid wordt elk, die maar even den baard voelt groeien, zo wys en bespraakt
als de NESTOR van HOMERUS.....
Op dit onderwerp zynde, moet ik nog van een of twee inrigtingen van deze soort
spreken, die geduurende myn verblyf hier ter stede opgekomen, en ook wederom
te niet gegaan zyn. De eerste ontstond in 't laatste des jaars 1779, en diende om
aan de schoone kunne gelegenheid te geven om de meerder gaven harer tongen,
met welken de natuur haar zo mildlyk beschonken heeft, in 't openbaar te kunnen
doen blyken.....Deze school van vrouwelyke welsprekenheid was....van korten duur;
maar niet lang na dezelve ontstond in de Strand het zogenaamde Lyceum, waarin
het Lagerhuis des Parlements, op de volmaaktste wyze die men zig verbeelden
kan, werd nagebootst; zo volmaakt, dat men bykans niet nalaten kon te denken,
dat men zig werkelyk in 't Lagerhuis bevond.....Dan deze zonderlinge vertooning
duurde ook niet lang. Velen der genen, die het woord voerden, waren Advokaten,
of anders lieden van een goede opvoeding, die, toen zy hunne bekwaamheid, om
als redenaren een plaats in 't Parlement te kunnen vullen, eenige malen getoond
hadden, uitbleven, en zo maakten dat de debatten niet veel om 't lyf hadden. Boven
dien waren de toehoorders op de galderyen niet talryk genoeg, om uit het geld, dat
dezelven by 't inkomen betaalden, de kosten te kunnen goedmaken; daar dit
Onderparlement geen belastingen kon opleggen, noch gevolglyk eenige geldsommen
inwilligen. Evenwel was het onstrydig een goede school om redenaren te vormen,
en die zoude nog beter geweest zyn, indien men, in plaats van zig met de weinig
leerzame omstandigheden van den dag bezig te houden, uit de oude historie
zodanige onderwerpen gekozen had, welke voormaals de Grieksche redenaren, of
(*)
den Raad in 't Forum te Rome, in

(*)

Hoe de Heer WENDEBORN tot deze uitdrukking gekomen zy, begrypen wy niet. Het Forum was
de plaats, alwaar de rechtszaaken bepleit werden; maar de Raad vergaderde doorgaans in
eene Curia, somtyds ook wel in eenigen Tempel.
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de gelukkiger tyden der vryheid bezig hielden. Men mag veilig onderstellen, dat
menig Parlementsheer de eerste proeven zyner bespraaktheid in de Robinhood, of
in een der andere zogenaamde debating Societies, heeft genomen. Ook kan men
zig kwalyk verbeelden, met welke zuiverheid en zierlykheid van taal, met welke naar
den aart des onderwerps gepaste uitdrukkingen, by zulke gelegenheden gesproken
wordt, en hoe velen, die men op 't uiterlyke daar voor niet aanzien zoude, alle de
(*)
verelschten van den waren redenaar toonen te bezitten .’
Op het geen de Heer WENDEBORN zegt van sommigen der Engelsche Dichteren,
zouden wel eenige aanmerkingen te maaken zyn, en men mag met reden twyfelen,
of Lord CHESTERFIELD, op welken, als op eenen der fraaiste geesten van Engeland,
hy, bl. 127, zich beroept, niet door te verregaande verfyninge van uitwendige
beschaafdheid eenigzins onbevoegd geworden ware, om over de stoute trekken
van MILTON te oordeelen.
Het tweede Hoofdstuk zullen wy voorby gaan, om nog iets van het derde, de
Universiteiten raakende, te kunnen zeggen. Van de Engelsche geeft de Schryver
geen gunstig denkbeeld. Hy begint met aan te merken, dat ‘een Jongeling van
vyftien jaaren gehouden is, indien hy als Student by een Engelsche Universiteit
begeert aangenomen te worden, de negen-en-dertig Artikelen der openbare Kerk
(†)
te ondertekenen, schoon hy die nog van zyn leven niet moge gelezen hebben .’
Met reden noemt hy dit eene onstigtelyke gewoonte. Want, om nu niet te spreken
van het onbehoorelyke van bepaalde Godsdienstige gevoelens te maaken tot eene
voorwaarde, om tot het genot van burgerlyke rechten te worden toegelaten, het
geen, inderdaad, alleen een mindere trap van vervolginge is, en onbestaanbaar
met die vryheid, waarop de Engelschen zo zeer roemen, zweemt het gewisselyk
naar eene aanstootelyke spotterny met Godsdienstige waarheden, dat men iemand
verge plegtiglyk te verklaaren, dat hy iets aanneemt, het geen hy noch verstaat noch
verstaan kan, en dat,

(*)
(†)

Bladz. 120, enz.
Bladz. 184.
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ten zynen opzichte, evenveel is als abracadabra. Te Cambridge schynt men,
evenwel, hieromtrent, eenigzins, maar niet veel, rekkelyker te zyn dan te Oxford.
‘Het is bekend,’ zegt de Schryver, ‘dat de manier van studeren aan de Engelsche
Universiteiten zeer veel verschilt van die, welke by de Protestantsche Akademies
in andere Landen in gebruik is. Te Oxford, te Cambridge, en ook te Dublin in Ierland,
wonen de Studenten in Kollegien, die veel naar Kloosters gelyken. In dezelven
ontmoet men somtyds veel zogenaamde geleerdheid, somtyds veel onkunde en
pedantery.’ Het geen de Dichter GRAY van dezelve zegt, zullen wy niet aanhaalen;
de Schryver erkent zelve, dat het overdreven is; maar voegt 'er, evenwel, by: ‘De
minsten verkrygen op deze Hooge-Schoolen eenige grondige kennis, en die niets
van de lager Schoolen medebrengen, en niet vlytig voor zich zelven studeren, komen
(*)
zonder missen zo ledig wederom te huis als zy weggegaan zyn .....De stigtingen,
ten voordeele der geleerdheid by deze Universiteiten gemaakt, zyn heerlyk, maar
zy worden ten sterksten misbruikt. Een volslagen hervorming is, en te Oxford en te
Cambridge, eene zaak van de eerste noodzaaklykheid.’ Elders leezen wy,
ondertusschen, dat te Cambridge in het algemeen meer werk van de studie gemaakt
(†)
wordt dan te Oxford .

Reize door Opper- en Neder-Saxen, van J.B. Gleim,uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Leyden by A. en J. Honkoop, 1791. In
12mo, 204 bl.
Met uitgeleezen genoegen hebben wy den Heer GLEIM, op zyne Reize door Opperen Neder-Saxen, in den jaare 1787 gedaan, vergezeld, en dit kleine Boekdeeltje,
ons Buiten bevindende, doorleezen; den wenk volgende des Vertaalers, die het als
daar toe zeer geschikt aanpryst, en waarom de Uitgeevers het in de kleine vorm
van een Zakboekje gegeeven hebben.
Wy vonden telkens hoe de Reiziger de voorbereidende

(*)
(†)

Dit zal, denken wy, op andere Academien ook wel het geval, en de Engelsche hierin niet
zonderling, zyn.
Bladz. 281.
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Weetenschappen, de Wereld-aart en Natie-kunde, by beschouwing, bezittende,
daar van groot nut trok, en door het reizen de daadlyke kennis verkreeg. 't Geen hy
gehoord, gezien en ondervonden, hadt, vertegenwoordigde hy zich door herdenking,
en vergeleek het met de reeds bekende Berigten omtrent Duitschland; en scheen
het hem toe, dat het geen hy gezien en gehoord hadt, hier en daar, aan den
Aardryks- en Mensch-onderzoeker nog wel eenige niet geheel belanglooze
onderrigtingen geeven kon. Hier door kwam de wensch by hem op, om zyne weinige
op de Reis verkreegene kundigheden ook van een algemeener nut voor anderen
te maaken. Dit is de oorsprong van het tegenwoordig Werkje. Waarin wy des
Schryvers overhellende neiging, om alles met een gunstig, maar waarheid- en
deugd-lievend, oog te beschouwen, steeds zagen doorstraalen.
Hanover, Hamburg, Altona, Breemen, Brunswyk, Wolfenbuttel, Hildesheim,
Salzgitter, Gottingen, de Opperen Neder-Hartz, Mansfeld, Dessau, Leipzig en Halle,
met andere min bekende, en tusschen beide doorgetrokken, plaatzen, worden hier
beschreeven, doormengd met Ontmoetingen en Character-schetzen, en Berigten
van Fabrieken, van Geleerdheid, enz.
Zonderling gelukkig is de Heer GLEIM in het schilderen der voorwerpen, welke
hem in de oogen vielen. Leest ten voorbeelde hier wat hy van den Neder-Hartz zegt.
‘De Bewoonders deezer Gebergten onderscheiden zich niet slechts door de
uitspraak, zeden, en bezigheden, aanmerkelyk van die van den Opper-Hartz; maar
men vindt by hen eene edele vrymoedigheid, die geene andere wet schynt te kennen,
dan die der Natuur. De Gebergten en Wouden, die hunne wooningen omringen,
hebben hier dat vreeslyke en schrikwekkende niet, 't welk daar plaats heeft. De
diepten hellen zagter af, de Weiden en Bosschen hebben meer aangenaams, de
Bergen zyn schilderagtig schoon. Byna van alle zyden wordt men ingenomen door
eene menigte van voorwerpen, welke voor den Natuurönderzoeker buitengemeen
veel aantrekkelykheid bezitten, en zynen geest voedzel en bezigheid verschaffen.
Staat men op de hooge bergen, of, ter zyde van deezen, op de rotzen, van waar
men het onder de voeten liggende land kan overzien, dan vertoonen zich de
schoonste dalen en bekoorelykste heuvelen. Hier hoort men het geklop der
hamerwerken,
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daar ziet men de ruïnen van een vervallen Slot - ginds hangen de hooge rotzen
boven het hoofd des wandelaars - daar opent zich een landstroom, welke zich verder
over bemoschte klippen verdeelt. Straks hoort men geheele kudden Koeïen, welke
in diepe valeiën of langs boschagtige bergen weiden, en met heure klokjes aan de
halzen een aangenaamen echo verwekken, welke alle reizigers in eene verrukking
brengt, welke zich beter laat gevoelen dan beschryven. Uit de duisternis van het
woud buiten treedende, ziet men ginds eenen bewoonder deezer gebergten een
rotzigen akker bearbeiden, welken hy, door zuuren arbeid, en veele zorgen, eenigen
voorraad van haver of peulvrugten afdwingt - elders bebloemde beemden, grasryke
vlakten, en vette weiden, met runderstallen, volkomen gelyk aan die op de Alpen,
behalven dat zy geene zo hevige stormwinden te dugten hebben; waarom ook de
daken met geene zo groote steenen bezwaard zyn, schoon ze voorts van binnen
geheel op dezelfde wyze zyn toegericht. In 't kort, men ziet hier alzins het waarlyk
groote, het verhevene, der Natuur, het zy in haare schoonheid, of in haare
ontzaglykheid.’
Opgeklaarde denkbeelden omtrent Godsdienst en Pligt zyn in dit Werkje te vinden.
De Schryver pryst de Deugd, waar hy ze aantreft, en laakt de Ondeugd, in wien, of
onder welke gedaante, zy voorkomt. Roemt rechtschaape Leeraars, en beschryft
andere met dubbel verdiende veragting. ‘Zonderling,’ schryft hy, van het
Oldenburgsche spreekende, ‘was het my, gewaar te worden, dat de Leeraaren in
deezen oord, byna allen, zeer verlichte en voor hunne Gemeente juist geschikte
Leeraaren ren zyn, die dikwyls ook gemeene waarheden, welke ter verlichting der
verstanden, en ter verbetering van de Zeden van het Volk, strekken, bevallig weeten
voor te draagen, en ten meesten nutte aan te dringen. - De Jaarwedden der
Leeraaren zyn zeer aanzienlyk, en bestaan byna geheel in gereed geld; vandaar
kunnen zy zich met meer yver aan de studie toewyen, en zulke waarheden
naauwkeurig nadenken, welke meest voor de vatbaarheid der Toehoorderen geschikt,
en best in staat zyn om de harten te roeren en te overtuigen. Zy laaten zich leiden
door het voorbeeld der Leere van Christus, die weinige verborgenheden predikte,
maar innerlyke liefde aanbeval, die gaarne troostte, zelden dreigde, en zich altyd
schikte naar de vatbaarheid zyner Toehoorderen, die niets
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diepzinnigs voordroeg; maar zomtyds sprak door voorbeelden en gelykenissen, en
zyne Leerlingen nimmer ophieldt met schoolsche sluitredenen.’ - Hoe zeer
contrasteert dit met den Luterschen Leeraar, dien hy in 't Hildesheimsche hoorde.
‘Wy gingen, daar de Gerichtsämptman, myn geleider, dien Leeraar zeer wel kende,
aan zyn huis aan, en, schoon wy dagten dat de Kerk reeds aan zou zyn (want het
was over tien uuren), was hy egter nog t'huis, en bezig met zyne paruik te zoeken,
terwyl zyne waarde Echtgenoote de bef nog stryken moest. Op den Kansel verhaalde
hy ons van welk maakzel en gedaante de trompetten waren, op wier geklank de
muuren van Jericho instortten, en hoe de wagen 'er hadt uitgezien, op welken Elias
ten hemel voer, enz. Even zo veel ongerymdheid en onregelmaatigheid als ik in het
voorstel van deezen man ontdekte, even zo veel oneerbiedigheid heerschte ook in
de Kerk onder de boeren zelven. Zy toonden verstrooid van gedachten te zyn; ik
hoorde vaak hier en daar praaten, in den eenen en anderen hoek zaten 'er die het
hoofd lieten hangen, en in slaap vielen.’
Door een onweêr overvallen, was hy in die streek genoodzaakt op een Dorp, in
een Herberg, te overnagten. ‘De Waard en Waardin waren Roomschgezind. - Ik
vroeg aan de Waardin, eene aartige Vrouw, die vier volwassen Kinderen hadt, of
ik 's avonds Duiven krygen kon. Zy beklaagde zich, dat zy my daar mede niet kon
dienen, terwyl ze nog maar één eenig paar voor een kranken Jood hadt
overgehouden. Ik was nieuwsgierig om deezen Jood te zien. Zy bragt my in een
ruime zindelyke kamer, daar de Jood, een oud man, op een zeer zuiver bed lag,
door de bezorging der Waardin van zeer schoon linnen en ander ondergoed voorzien.
Deeze Lyder was, reeds over de zes weeken, door de goedaartige Roomsche
Vrouw, op het zorgvuldigst opgepast, schoon hy geen het minste vermogen, noch
eenig uitzigt, hadt, om haar dit te kunnen vergelden. De traanen van dankbaarheid
en vreugde stonden den kranken Grysaart in de oogen, terwyl zyne weldoenster
met hem over den staat zyner ziekte sprak, hem troostte, en zeide, dat zy gaarne
alles wilde aanwenden om zyne spoedige herstelling te bewerken. Deeze Vrouw
verhaalde my, dat haar Pater dikwyls by den Jood kwam, en hem beval op de hulp
van God te vertrouwen, en zich, indien God over hem beslooten mogt hebben dat
hy sterven moest, aan den wil van God te onderwerpen; -
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zonder dat hy met deezen Jood over andere waarheden of Geloofszaaken sprak,
of hem zogt te doen wankelen in zyn geloof. Haar Pater was dikwyls gewoon te
zeggen: “Men moet geen Jood om zynen Godsdienst veragten: hy is een Mensch,
en heeft even zo goed regt op onze hulp, en op eene algemeene menschliefde, als
onze eigene Geloofsgenooten.” Even zo liefderyk was ook weleer deeze Pater, op
zyne reize na Silesie, door een Luterschen Predikant in huis genomen, en in zyne
krankheid geholpen.
Deeze edelaartige en menschminnende handelwyze der Waardin, en die braave,
die rechtschapene, denkwyze en gevoelens van den Pater maakten my deezen
avond byzonder aangenaam. Elk, die den geheelen toestand der Joodsche Natie
kent, en dezelve beziet uit dat gezichtspunt, waaruit wy Christenen doorgaans van
der jeugd af gewoon zyn de Jooden te beschouwen, en die dan nog bekwaam is
dit Nationaal en Godsdienstig vooroordeel ter zyde te zetten, gelyk deeze goedhartige
Roomsche Vrouw, zal by dit geval meer gevoelen, dan ik kan uitdrukken!’

Onomastici Literarii Epitome, tam Historiae Universae quam
reliquarum Artium fidei aestimandae rectrix, sive Fasti Scriptorum,
veteris & medii aevi, verosimilibus, quantum fieri poterat,
accuratioribusque subinde, quam in prima Editione, temporum
notis nec non paulo majori numero digesti a christoph. saxio,
Historiae Antiquit. Eloquentiae & Historiae Batavae Professore.
Trajecti ad Rhenum apud G.T. a Paddenburg & Filium, B. Wild &
J. Altheer. MDCCLXXXXII.
De Hoogleeraar SAXE, die de Geleerde Wereld verpligtte, door zyn Onomasticum
Literarium, of Letterkundig Naamboek, waar van wy onzen Leezeren, op zyn tyd,
(*)
verslag gegeeven hebben , stelt hier mede der Letteroefenende Jeugd ter hand
een Kort Begrip, waar van dezelve zich met veel vrugts kan bedienen, om den
Leeftyd van vermaarde, en zich in eenig vak uitsteekend

(*)

Zie, wegens het laatste Deel: Algemeene Vaderl. Letteroef, voor 't Jaar 1791. 1ste Stuk, bl.
360.
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gemaakt hebbende, Persoonen, met derzelver hoofdhoedanigheid, en het Jaar van
eenig gewigtig voorval, tot de Letterkunde en Geleerdheid behoorende, te kunnen
vinden. Ten meerderen gemak is agter dit Handboek geplaatst, een zeer uitvoerige
Bladwyzer. 't Zelve vangt aan met ADAM, SETH en ENOCH, Schryvers vóór den
Zondvloed geheeten; en loopt, met aanwyzing van de Tydperken, tot het einde van
de XV de Eeuw; eindigende, in het Jaar 1499, met JOHANNES RHAGIUS
AESTICAMPIANUS.
In een Werkje van deezen aart is naauwkeurigheid een hoofdvereischte, en
ontbreekt het, voor zo veel wy 't naagegaan hebben, des niet. De keuze, om Mannen
op deeze Naamlyst te plaatzen, hangt van de Waardeering des Opstellers af; zo
vinden wy 'er vermeld die 'er onzes oordeels wel af hadden kunnen blyven, als een
Vertaaler van Reinke de Vos, en overgeslaagen die 'er wel plaats hadden mogen
vinden, als LAURENS KOSTER, en diens mededingers na de Eer van de Uitvinding
der Drukkunst. De Characterbeschryving der opgenoemde Persoonen, die, in zulk
een Kort begrip, maar met een enkel woord kan geschieden, heeft weinig te
beduiden, dan voor zo verre dezelve aanwyze, in welk vak de Schryver t'huis hoore;
de beoordeeling, welke 'er nu en dan wordt bygevoegd, is, in zommige gevallen,
die des Hoogleeraars alleen, en laat anderen in het Gemeenebest der Letteren de
vryheid, om 'er in toe te stemmen, of een ander te vellen.

De waare Geluksbedeeling, Brieven, en nagelaaten Gedichten, van
Lucretia Wilhelmina van Winter,geboren van merken; en Gedichten
en Fabelen van Nicolaas Simon van Winter.Te Amsterdam by P.J.
Uylenbroek, 1792. In 4to. 412 bl.
Het zal onnoodig zyn, iets tot aanpryzing deezer Gedichten ten zeggen, daar de
naamen der beide Echtgenooten, die dezelven vervaardigden, reeds eene byzondere
lofspraak voor dezelven zyn. De waare Geluksbedeeling, een Gedicht in den smaak
van het nut der Tegenspoeden, door de Dichteres voorheen uitgegeeven, is even
zo belangryk als bevallig. Hier op volgen vier Brieven, in welken styl men weet, dat
de Dichteres niet minder heeft uitgemunt, dan in bovengemelde soort van
Zededichten. Deeze Brieven worden ondersteld ge-
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schreven te zyn, de eerste door SALOME, Dochter van ZEDEKIAS, Koning van Juda,
aan DANIËL den Profeet. De tweede door MATHEUS STUART, Grave van Lennox, aan
zyne Echtgenoote, MARGARETHA DOUGLAS. De derde is een Brief aan het Volk,
gevolgd naar het Fransche van M. THOMAS; en de vierde, een aan EMILIA. - De
herinnering aan het noodlot van den laatsten Koning der Franschen doet ons, uit
den derden Brief, de volgende vergelyking tusschen den toestand der Vorsten, en
dien van het Volk, als eene kleine proeve mededeelen.
Zou 't waar geluk alleen in vorstenhoven woonen,
Zich op een zegekoets, of op een' troon vertoonen?
Der grooten rang, gezag, en disch, hoe ryk gespreid,
Zyn menigwerf de bron van lun rampzaligheid.
't Vergiftend zaad der smart besmet hun dartle onthaalen;
Zy drinken hunne dood uit ryk vergulde schaalen.
Een vleiender fenyn, en van nog kwaader grond.
Verwelkt hun dagen van hunn' levensöchtendstond.
Vergulde Spooken! sleept, met afgepaste schreden,
Het kwynend overschot van uw verzwakte leden;
Toont op uw bleek gelaat, door dartelheid alöm
Met rimplen overspreid, uw' vroegen ouderdom:
't Vermaak, dat al het volk verkwikt door blyde gaaven,
Verstrekt aan u ten beul, en opent zelf uw graaven;
't Misnoegen jaagt u na; de geest van eigenbaat
Hecht eindelooze zorg en kwelling aan uw staat;
De staatzucht houd voor u 't verteerend vuur ontstoken;
De nyd toont u haar slang; de haat gescherpte pooken;
Noch goud, noch purper, dat van wroeging u bevryd;
Men bid u aan als Goôn, terwyl ge als slaaven lyd.
ô Volk! nooit doet de drift uw hart zo hevig branden.
Uw kracht verkrygt meer kracht door d' arbeid uwer handen.
Wat baat de grootheid hem die uitteert door verdriet?
Men waakt in 't hof, gy slaapt gelukkig onder 't riet,
Bewaart uw rustigheid, en moogt in uw vermaaken,
Door arbeid opgescherpt, de waare zoetheid smaaken.
De glimlagch van een gade, een telgje, dat u vleit,
Een feest, in 't dorp gevierd met boersche vrolykheid,
Een heldre zomerdag, de zon die gy ziet ryzen,
't Bekoort u alles, 't noopt u alles God te pryzen.
Uw vrolykheid is uit een zuivre bron geput;
De eenvouwdige Natuur werkt u-alleen ten nut,
Die zonder wroeging leeft moet zonder knaaging sterven.
Die zich van niets beklaagt kan ligt het leven derven.
Ten top van eer gevoerd valt ons het sterftot straf.
De weg is yslyk van den rykstroon tot aan 't graf.
De dood doet onbepaald op de aard' zyn wetten gelden;
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't Sterft all': de Koningen, Staatsdienaars, Wyzen, Helden,
Niets, niets dryft boven op den afgrond van den tyd;
Deze aardkloot is een zee, waar alles schipbreuk lyd.
't Verschilt hem weinig, die ter rust gaat uit dit leven,
Of hy den scepter zwaaide, of 't kouter heeft gedreeven.
De kroon verspreid geen glans in de onderaardsche wyk;
Het stof der Vorsten is der Slaaven stof gelyk.
ô Volk! ken uw geluk: beklaag u niet van 't leven;
't Snelt als een bliksem heen; de dood doe u niet beeven;
Hy maakt in 't stille graf een einde aan al uw pyn.
Uw lot is vergenoegd, uw glori nut, te zyn.
De schuld alleen baart schande, en deugd alleen geeft waarde,
En de allerbeste mensch is ook de grootste op aarde.

Agter deeze Brieven volgen verscheiden nagelaaten Gedichten, op byzondere
gelegenheden vervaardigd, van welken sommigen de gewoone merktekenen van
deeze soort van Gedichten bezitten, namenlyk, dat hun belang alleen berust op de
persoonen, die 'er het onderwerp van zyn: doch anderen bezitten geen minder vuur
en leven voor elken Leezer, dan voor hen die ze raaken. Dus is, by voorbeeld, het
onderscheid tusschen Zyn en Leeven, op den Verjaardag van een' ongenoemden:
in welk Dichtstuk, de volgende Vraagen, voor ieder van evenveel belang zyn.
Leeft Argant, die, grys van zorgen,
Van den morgen tot den morgen
Slaaft en stooft om geld en goed;
Schoon 't een vreemdeling moet erven;
Schoon hy op zyn kruk loopt sterven?
Leeft de Schrokker? Neen, hy wroet.
Leeft Neraan die in de kroegen
Met een onbesuisd genoegen
Tot den dageraad rinkinkt,
En zyn wyndorst niet kan lessen
Aan een' dubblen trits van vlessen?
Leeft de Zwelger? Neen, hy drinkt.
Leeft Geront, die 't aller uuren
Trouwe Vrienden, heusche Buuren,
Door zyn norsche twistzucht kwelt;
En door schreeuwen, tieren, raazen,
Vrouw en kinders kan verbaazen?
Leeft de Wargeest? Neen, hy scheld.
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Kunt ge in Damons duivenvlerken
Of Soubize leeven merken,
Schoon hy vleit en laght en lonkt;
En door tabatiere en ringen
Elk tot achting waant te dwingen?
Leeft de Pochhans? Neen, hy pronkt.
Als Baillart de zonnestraalen
In het zuiderpunt ziet praalen,
Daar hy op zyn bed nog gaapt;
Of, van 't ledikant gekomen,
Tot den avond staat te droomen:
Leeft de Domkop? Neen, hy staapt.
Leeft Leander, die op aarde
Niets van ongemeene waarde
Dan zyn graauwe paarden kent;
En voor 't krieken van de dagen
Ryd en rost op zynen wagen?
Leeft de Voerman? Neen, hy rent.
Als Tartuf met kromme klaauwen
De arme weduw durft benaauwen,
Die hy bystand heeft beloofd:
Als hy veinst haar te onderschraagen
Om haar tot op 't been te knaagen.
Leeft de Woekraar? Neen, hy rooft.
Leeft Cleant, die, opgetoogen
Door Clorindes vriendlyke oogen,
Voor haar huis zyn dagen slyt;
En, indien hy haar moet derven,
Van verliefdheid zweert te sterven?
Leeft de Gekskap? Neen, hy vryt.
Leeft Chrizip in stille hoeken
Als hy in een schans van boeken
Zonder einde klad en wryft;
En onsterslyk waant te wezen.
Schoon geen mensch zyn schrift wil leezen?
Leeft dan 't Wyshoofd? Neen, hy schryft.
En al staat het juist niet slimmer
Met het gros van 't Vrouwentimmer;
Echter houde ik voor gewis,
Schoon ik 't niet aan elk zou welden,
Dat het zelden, al te zelden,
By de Dames beter is.
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Daar ik steeds in Amstels muuren
Dees beweegende siguuren
Waaren zie langs markt en straat,
Mag ik dan met recht die menschen
Geen begin van leeven wenschen,
Schoon hun hart dien wensch versmaad?
Doch 't word tyd bericht te geeven
Wat men moet verstaan door leeven.
't Is geen leeven van een plant;
't Is geen leeven van de dieren,
Die hun driften niet bestieren;
't Is het leeven van 't Verstand.
't Is van jongs af zich te wennen
Om den Oorsprong wél te kennen
Wien men 't wezen schuldig is;
Hem met hart en ziel en zinnen
Boven all' wat leeft te minnen,
Met de diepste eerbiedenis.
't Is den naasten gunst te toonen;
Zyn gebreken te verschoonen;
Hem in allen rouw en pyn
Ozzen bystand trouw te wyden;
Voor zyn' naam en goed te stryden;
Altoos hem een steun te zyn.
't Is ons van de kindsche dagen
Tot den jongsten snik te draagen,
Als 't een' mensch, een' Christen, voegt,
Die het goed van 't kwaad kan schiften,
Die geen slaaf is van zyn driften,
Wys, behulpzaam, en vernoegd.
Dus zou elk, om stryd verheven,
Op deze aarde waarlyk leeven
God ter eere, elkâer ten nut.
Dus zou 't ongeluk ons-allen.
Ongelooslyk ligter vallen,
Daar de deugd ons onderstut.

Het vervolg van dit Dichtstuk bepaalt zich, even als de aanhef, meer tot den Heer
N.N.: doch de medegedeelde Verzen ziet men dat elk even zeer raaken; en gelukkige
gedachten zyn, die by byzondere gelegenheden door het dichterlyk
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genie voortgebragt of verwekt worden. Verscheidene andere stukken, onder welken
Amsterdam, Bydorp, en aan de Britten, uitmunten, toonen niet minder het verheven
vernuft der Dichteres, welke, aan den Rhyn te Leyderdorp, den smaak van VIRGILIUS,
in zyne Landgedichten, doet herleeven, zonder de Italiaansche lucht in ons Vaderland
over te brengen: volgende dus enkel het genie van dien beroemden Romeinschen
Dichter in de wyze van voordragt; doch de Natuur in het geen Rhynland, en daarin
Bydorp, in de verschillende voortbrengzelen, haaren geest aanbied.
Agter deze nagelaaten Gedichten van de beroemde LUCRETIA WILHELMINA VAN
WINTER, geboren VAN MERKEN, welke te Leyden, den 19den van Wynmaand 1789,
overleed, en, den 24sten van die maand, te Amsterdam, in der Hervormden Oude
Kerk, begraven werdt, volgen eenige Gedichten van haaren overgebleven
Echtgenoot, NICOLAAS SIMON VAN WINTER; zynde niet minder de leezing der
Liefhebberen waardig. De zes eerste munten daar in uit, zynde: 1. Triomflied van
D BORA. 2. Psalm LXVIII. 3. De Jordaanstroom door wonderen verheerlykt. 4. Lofzang
op CHRISTUS Hemelvaart. 5. Kenschetsen van eenen rechtgeäarten Leeraar, en 6.
Gods heilryke nabyheid. De overige zyn mede by byzondere gelegenhedeu
vervaardigd; en worden gevolgd van eenige Fabelen, van welke wy de volgende
ter proeve geeven.

De hond, het schaap, de vos, en de muis.
Een Hond en Schaap, twee lotgenooten,
Die met Blanchard in zyne vlucht
Een' reistogt deeden in de lucht;
En door hun zeldzaam lot de nieuwlykheid vergrootten
Van all' wat hond en schaap en van hun maagschap was,
Voldeeden aller wensch, om 't wonder wedervaaren
Eens netjes te verklaaren.
De vriendelyke Hond beschreef den toestel ras;
Den luchtbol, 't schuitje, en voorts, hoe hoog hy, opgesteegen,
Noch veld, noch bosch, noch berg, ontdekken kon beneên;
Maar tevens 't groot gevaar op dezen togt geleên;
En hoe Blanchard en hy, tot in de ziel verlegen,
Niet anders dachten dan aan gruis
Weêr neêr te komen, verr' van huis.
't Onnozel Schaap voldeed niet minder
Gulhartig elks nieuwsgierigheid:
Ik dacht op al die reis om angst, gevaar, noch hinder.
Ik dacht Blanchard heeft veel beleid,
En zal, daar hy zyn' hals durft waagen,
Wel zorg ook voor den mynen draagen.
Hy wierp my uit het hoogst der lucht
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Eensklaps uit zynen luchtbol neder.
Een parachut vertraagde val en vlucht;
En ik, ik kwam heelshoofds en heelsbeens veilig neder.
Maar 't zeldzaamst is, dat op een' tyd
Dat ik met onzen Hond des hoeders traage treden
Gedienstig volgde, een Vos ons deed een scherp verwyt
Van domheid en van zorgloosheden.
Zie toe, dus sprak hy, zie met wien ge uzelven scheept;
Daar is geen spotten met de Grooten;
Men word door hunne gunst in groot gevaar gesleept,
En in te wisser val gestooten.
Een Muisje had dit aangehoord,
Terwyl 't in 't jeugdig gras aandachtig zat verschoolen;
Een goede vóórgang doet niet doolen,
Dus sprak het; en, zo 't u bekoort,
Zal 'k iets merkwaardigs u ontvouwen,
Dat nooit gebeurde, en dat gy nimmer zult aanschouwen:
Leer, leer voorzichtigheid; 't zal nooit gebeuren dat
Een Muisje nestlen zal in de ooren van een Kat.

Het bellenblaazen.
'k Aanschouwde korts de gulle vreugd
Der kinderlyke jeugd.
Zy schoolden, moede elkâer te graazen,
Rondöm een kom met schuimend nat;
Kom, Krisje, riep Reinier, wy moeten bellen blaazen.
Elk had terstond een pyp gevat.
Zy bliezen yvrig, keer om keer.
Hier viel een bel op de aarde neêr;
Daar ging 'er een omhoog; en die uit aller oogen.
De Dienstboôn raakten op de been;
Zy deelden in de vrolykheên,
En bliezen als de jeugd de bellen naar den hoogen.
Een oud Tuinier, die in de Stad
Den gantschen dag geärbeid had,
Kwam met zyn Vrouw voorby, en hielp de vreugd volmaaken.
Dat kunstje kon ik ook welëer,
Dus sprak hy tot zyn stoof: laat ons geen troef verzaaken;
Kom, Grootje, zet je mandje neêr.
't Was zo gezeid, en zo gedaan.
Zy bliezen als de rest de bellen uit de pypen.
Het juichen en 't gelagch laat naauwlyks zich begrypen.
Myn Vader zag het peinzende aan.
Ik bad kem 't geen hy dacht aan my te doen verstaan.
Hy sprak: Ik zal 't u gul vertellen:
Zo blaast al 't menschdom Waterbellen.
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De beide Echtgenooten goedgevonden hebbende, geene Afbeeldingen van één
van hen in 't licht te laaten geeven, dan van hun beiden te gelyk; zo is het laatste,
by de uitgave van deezen Bundel, geschied: zynde de Afbeelding van den Dichter,
naar H. POTHOVEN, Ao. 1771, door J. HOUBRAKEN 1773 gesneden; en die der
Dichteresse, naar gemelde POTHOVEN, 1771, door R. VINKELES 1792 vervaardigd,
voor het Werk te vinden. Waarschynlyk zal men geene Dichtstukken van dezelven
meer ontvangen, daar de Dichter in het Voorbericht te kennen geeft: dat 'er geen'
anderen wensch meer voor hem overblyft, dan dat hy, na, door de gunst des
Allerhoogsten, met zyne dierbaare wederhelft op aarde gelukkig geleefd te hebben,
eerlang met haar onscheidbaar zal mogen leeven in eene zalige eeuwigheid: welke
wensch, hoe ongunstig ook voor onze Dichtlievende Landgenooten, wy van harten
onderschryven: na 'er voor den Dichter nog eenige jaaren van stille rust bygevoegd
te hebben.

Liederen voor het Vaderland, door Petronella Moensen Bernardus
Bosch.Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, te Bergen op Zoom by
van Riemsdyk en van Bronkhorst, 1792.In 8vo. 206 bl.
Sedert de onlusten en verdeeldheden in ons Vaderland begonnen zyn, schynt de
Dichtgeest onzer Natie vooräl werkzaam te wezen, in het ontboezemen van
Gezangen en Liederen. Dit geschied zekerlyk, of om de kwellingen van den tyd,
door het vervrolykend gezang, te verdooven; of om de Zangers en Zangeressen te
versterken in die gevoelens, die de Dichters (elk voor zich, of zyne party) meenen
de beste te zyn. De Dichteres en Dichter, MOENS en BOSCH, draagen dus ook in
deezen Bundel een aantal van LVII Liederen voor het Vaderland by, van welken zy
'er reeds eenigen in hunne jeugd berymd hebben. Ontvangen onze Landgenooten
dezelve met genoegen; neemen sommigen onder hen, nu en dan, hunne harpen
eens van de willigen, om, even als de vervaardigers deezer Gezangen, alle
vermoejing en tegenspoed weg te zingen; dan zullen de laatste hun nog meer
Stukjes leveren, om den ledigen tyd vrolyk te kunnen verdryven, en misschien nog
wel iets meer dan den ledigen tyd, naar maate dezelve belangryker worden.
Op het grootst gedeelte deezer Liederen, past de verkozen tytel: voor het
Vaderland; sommigen zyn alleen daar van uitgezonderd: ten ware men dien tytel
zeer algemeen wilde neemen; en die niet eigenlyk op Vaderlandsche onderwerpen
wilde toegepast hebben. Alle hebben eene zuivere taal; sommigen echter wat te
oude Wyzen; zo als: Hier heeft my Rozemond
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bescheiden, en wat doet my ontstellen? - Nog iets van een anderen aart. By
voorbeeld, het eerste Coupiet van het volgend Lied, dat juist het beste niet is, luidt
dus:

De eigenbaatige held.
WYZE:

Hoe zoet is 't daar de Vriendschap woont!

Hy, die om kruipend zelfbelang
De heldentekens draagt,
Tart vryheid, eert gevloekten dwang,
Als hoop op voordeel daagt;
Hy heeft noch Vaderland, noch Vrind;
God zelf wordt, als zyn schraapzucht wint,
Gevloekt, gevloekt, gevloekt.
enz. enz.

Eene ondeugd, zo haatelyk als de Eigenbaat, op de bevallige klanken der
Vriendschap voor te draagen; dezelve, op eene vrolyke wyze, in een gezelschap
te laaten zingen; schynt ons geheel oneigen te zyn: daar de toon vreugde en liefde
ademt - maar de stof smart en afkeer verwekt; en het geheele Lied wezenlyk in
Contrast staat met deszelfs bovengeplaatste Wyze: Hoe zoet is 't daar de
Vriendschap woont! en met het oogmerk van alle Liederen; 't welk ook daar in
bestaat, dat het den Zanger genoegen verschaft, of blyde denkbeelden in hem
opwekt. - Hoe yslyk vloekend klinkt den regel: gevloekt, gevloekt, gevloekt! in
Christelyke ooren! Israël zou, in DAVIDS tyd, niet sterker tegen deszelfs Vyanden
hebben kunnen vloeken; maar hoe veel verschillen onze tyden, en Zedeleer, met
die van Israël onder DAVID.

Zedekundig Handboekje, of Grondregelen om zich verstandig in
de waereld te gedraagen, verzeld met Aanmerkingen. Een nuttig
Werk voor de Jeugd: door J.M.D.V. Te Leyden, by J.H. van Damme.
1792. in 8vo. 83 bl.
Dit boekje is eene Vertaaling van het Manuël Moral, in het jaar 1774, in 's Hage by
F. Staatman, gedrukt.
Het bevat de volgende grondregelen. 1. Geef den Schepper, het geen gy Hem
verschuldigd zyt. - 2. Overweeg, alvoorens iets te onderneemen. - 3. Houd geen
gemeenschap, dan met eerlyke lieden. - 4. Wees niet verwaand op uwe gelukkige
begaafdheden. - 5. Raadpleeg, om iet uit te voeren, de gevoelens van anderen. 6. Geef het beleefdelyk gewonnen, als men uwe gevoelens bestrydt. -
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7. Let op het geen men u zegt. - 8. Gelaat u nooit veel verstand te hebben. - 9.
Spreek met niemand boven zyn verstand. - 10. Wees in uwe gesprekken altyd
oprecht en openhartig. - 11. Houd onverbreekelyk uw woord. - 12. Beloof nooit
onbedachtelyk. - 13. Wees gedienstig, beleefd, zachtmoedig, en vriendelyk. - 14.
Vertoon een vriendelyk voorkomen, en zyt spraakzaam. - 15. Betoon, zonder u te
veel te vernederen, een vriendelyk gelaat. - 16. Beslis niets, dan na het overwogen
te hebben. - 17. Bemin zonder belang. - 18. Vergeef zonder zwakheid. - 19. Wees
den Grooten onderworpen, zonder eenige laagheid. - 20. Kweek een ieders
vriendschap zorgvuldig aan. - 21. Vermyd de Rechtsgedingen; vang 'er geen aan.
- 22. Vraag niet naar eens anders zaaken. - 23. Verberg de uwen, zonder
gemaaktheid. - 24. Leen op eene bevallige wyze, en met onderscheiding. - 25.
Indien gy beloonen moet, doe het op eene edele wyze. - 26. Wees teder en eerbiedig
omtrent hen, die u het aanzyn gaven. - 27. Wees altyd de plaats gedachtig, waar
gy geboren werdt. - 28. Heb medelyden met eens anders ongelukken. - 29. Verleen
uwen bystand aan den armen, die men verdrukt. - 30. Overwin het verdriet, waar
aan de geest zich somtyds wil overgeeven. - 31. Doe nooit uw verdriet op anderen
nederdaalen. - 32. Breng vrede, waar tweedragt heerscht. - 33. Wreek u nooit, dan
door kracht van weldaaden. - 34. Berisp zonder bitsheid. - 35. Prys zonder vleiëry.
- 36. Lach maatiglyk. - 37. Versta scherts. - 38. Acht een ieder in zyn beroep. - 39.
Spot nooit met den Godsdienst. - 40. Maatig de vervoering van eene opkomende
drift. - 41. Spreek nimmer kwaad van iemand, die afweezig is. - 42. Wacht u voor
ondankbaarheid, en wees erkennelyk. - 43. Speel zonder belang, en om u te
ontspannen. - 44. Tracht te verliezen en te winnen, zonder van gelaat te veranderen.
- 45. Maak van de aardsche goederen een goed gebruik. - 46. Verwyt nooit een
beweezen dienst. - 47. Betoon u niet wreed, om 't geen men u schuldig is. - 48.
Benyd het geluk uwes naasten niet. - 49. Openbaar nooit 't geen men u vertrouwt.
- 50. Vermyd het geen de gezondheid krenken kan. - 51. Wanneer men boert, moet
men echter de waarheid beminnen. - 52. Duld, dat men u uwe gebreken onder het
oog brenge. - 53. Vlied zoo wel de overdaad als gierigheid. - 54. Gehoorzaam met
zachtheid. - 55. Vermyd de trots, wanneer gy gebiedt. - 56. Zyt voor uwe kinderen
een waar vader. - 57. Verbeter hunne gebreken, zonder al te streng te zyn. - 58.
Laaten uwe deugden hun tot eene les dienen. - 59. Gedenk dat hunne rykdom in
de opvoeding bestaat. - 60. Voed geen haat tegen iemand, wie het ook zy. - 61.
Indien uw vriend
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klaagt, neem deel in zyn verdriet. - 62. Heb een afkeer van de overdaad der tafel
en des wyns. - 63. Schuw boven alles het vergist der slechte plaatzen. - 64. Heb
voor uwe Echtgenoote eene onverdeelbaare liefde. - 65. Draag gezamenlyk de
moeite des huisgezins. - 66. Zyt der wetten onderdanig; zyt een goed burger. - 67.
Bereid u, zonder ophouden, om als een Christen te sterven. De Uitgever van het Fransche boekje zegt, in zyn Voorberigt, dat hy de eerste
opsteller dezer Grondregelen niet is; dat zy zederd lang op een los blad gedrukt
waren, weinig geschikt om der jeugd in handen gegeven te worden; dat hy gemeend
heeft, het Algemeen dienst te doen, met aan het Werk een gemakkelyk en sterk
formaat te geven, het welk tegen de vernielende behandeling der kinderen bestand
ware; dat hy dus, om dat men niet wel een boek uit 60 regels zamenstellen kan,
besloten heest het deeltje te verdikken, door twee korte aanmerkingen by ieder
grondregel te voegen; dat hy 'er, gaande weg, verscheiden grondregels tusschen
ingelascht heeft, die hem van belang scheenen; enz. enz.
Men ziet hier uit, dat dit boekje voor kinderen geschreven is, die nog zo klein zyn,
dat zy hunne leerboekjes nog gewoon zyn te vernielen; en de eerste aanmerking,
dierhalven, die by den Lezer, uit vergelyking van deze opgave van het oogmerk des
Uitgevers, met de lyst der grondregelen, natuurlyk opryzen moet, is deze, dat onder
deze regelen verscheiden zyn, die aan de bestemming van het boekje niet
beantwoorden; zie, b.v. 9, 56, 57, 58, 59, 64, 65. Een kind toch, dat zyn' leerboekje
nog verscheurt, zal weinig gevaar lopen, om met anderen boven hun verstand te
spreken, en zulk een kind heeft met de plichten van ouders en echtgenooten nog
volstrekt niets te maaken. - Men zal, daarenboven, onder deze grondregelen
verscheidene ontmoeten, die te algemeen, of te onbepaald, gesteld zyn, b.v. 5, 22:
verscheidene, die te veel in elkanderen lopen, zo als 13, 14, 15, 28, 61: eindelyk
andere, die, zo als zy daar staan, volstrekt valsch zyn, b.v. 6, 17, 19, 20.
Zomtyds zyn wel de aanmerkingen, die by deze grondregelen gevoegd zyn, voor
hem, die ze met oordeel gebruiken kan, geschikt, om het onbepaalde of onrigtige
van de regelen zelve nader te bepaalen, of te verbeteren; doch, daar het boekje
voor kinderen geschikt is, en daar de Uitgever wil, dat vooral de grondregelen aan
de kinderen ingescherpt, en dagelyks herhaald, worden, zo moesten ook deze
grondregelen vooral volkomen naauwkeurig, duidelyk, en rigtig zyn. - Daarenboven
steekt ook in deze aanmerkingen zelve menige onrigtigheid: b.v. in die op den 19den
grondregel: Wees den Grooten onderworpen, enz. ‘Het zoude vruchtloos zyn, de
oorzaaken der ongelykheid onder de menschen na te vorschen. Be-
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paalen wy ons, om de dingen op den voet, waarop zy sedert lang geweest zyn, te
overwegen. Laat de geboorte, de eer, de rykdommen, slechts enkele
hersenschimmen, in de oogen eens wyzen, schynen, dit zy zoo! Doch, daar evenwel
de menschen overëengekomen zyn, om daaraan hunnen eerbied te hechten, staat
het ons niet vry, de vastgestelde orde te verbreeken. Wy moeten die veeleer als
een bestel der VOORZIENIGHEID beschouwen, en ons daar naar schikken.’ Zulk eene
aanmerking is voorzeker geenszins geschikt, om wááre, gegronde, denkbeelden
by de kinderen te verwekken! Zy is handtastelyk onwaar, werkt schadelyke
vooroordeelen in de hand, en zielen, waarin zulk eene stelling wortels geschoten
heeft, zyn geschikt om te kruipen, en niet om groot en edel te gevoelen, of te
handelen. Het geen de Schryver als een bestel der Voorzienigheid aanmerkt is,
buiten twyfel, gelyk de verstandige Vertaaler van het vervolg op SANDER's Werk,
over de Voorzienigheid, onlangs met het hoogste regt schreef, ‘een werk van den
mensch zelven, en het is een bewys van onze verbastering van den oorspronglyken
toestand der Gelykheid, dat wy deze ongelykheid in de rangen en standen der
Menschen, als een noodzaaklyk vereischte tot het in standhouden der waereld, en
(*)
als een oorspronglyke bestelling des Scheppers, aanmerken .’
Voorts zyn ook deze aanmerkingen doorgaands in dien toon geschreven, dat zy
voor zulke kinderen, waar voor dit boekje bestemd is, onverstaanbaar zyn; en zy
onderstellen kundigheden, welke noch voor dien leeftyd berekend, noch zelfs voor
allerleië classen van menschen nodig, of nuttig, zyn; b.v. kunde in oude en nieuwe
Historie, in Mythologie, enz. Wat toch weet een kind, die nog zyn' boeken gewoon
is te verscheuren, van den veldslag by Cannoe, van de Samojeden, van MIDAS, van
de kuip der Danaïden, enz. (zie bl. 22, 33, 39, 44, enz.)? en zyn het deze
kundigheden, die voor kinderen van alle classen van menschen nodig, of nuttig,
zyn? Nergens toch heeft de Schryver gezegd, dat hy zyne aanmerkingen voor zulke
kinderen geschreven heeft, die tot geleerden opgelegd worden. Wy kunnen, dierhalven, niet zien, dat met de Overzetting van dit boekje zo veel
nut aan onze Landgenooten gedaan is, als de Vertaaler zich in zyn Voorberigt schynt
te verbeelden. Zelfs is het ons, schoon wy het oirsprongelyke niet by de hand hadden,
uit zommige plaatzen voorgekomen, dat de Vertaaling niet zeer naauwkeurig is. De
27ste grondregel, b.v., schynt, wanneer men de bygevoegde aanmerkingen inziet,
aldus te moeten heeten: Denk altyd aan den stand, waarin gy geboren zyt.

(*)

Bl. 113.
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Voor het boekje staat eene Ode, waarop nog veel zou aan te merken zyn. Maar dit
uittrekzel is reeds lang genoeg: het zou zelfs veel te lang zyn, indien niet geschriften
voor de Jeugd eene meer byzondere aandacht verdienden.

De Geschiedenis van myn Leeven. In Brieven. Naar het
Hoogduitsch. Te Utrecht en Amsterdam by G.T. van Paddenburg
en Zoon, en M. Schalekamp, 1791. In gr. 8vo., 244 bl.
Zeer zoude men zich vergissen, indien men uit den tytel van dit Werk opmaakte,
dat 'er maar ééne Leevensbeschryving, of die van een enkel mensch, in wierde
aangetroffen. De Vryheer VAN KNIGGE, die men voor den Schryver van deeze
Leevensgeschiedenisse opgeeft, deelt in dezelve LV Brieven, aan en door byzondere
persoonen geschreven, mede, welke, boven de beschryvingen van eenige Steden
en Plaatsen in Duitschland, als Cassel, Hanau, enz. en de Zeden en Gebruiken aan
zommige Duitsche Hoven, de byzondere Geschiedenissen van eenige persoonen,
in dezelve voorkomende, opgeeven. De Briefwisseling begint 2 October 1769, en
eindigt 10 December 1770: in welken tyd verscheidene Gebeurtenissen, en daar
onder twee schaakingen, voorvallen. De Graaf VAN LEIDTHAL, te Urfstädt, welke zyne
voorgaande Leevensbyzonderheden, in den XVIden en XXsten Brief, aan een
Hofmeester MEYER mededeelt, komt doorgaans, als de voornaamste persoon, in
deeze Brieven voor. Hy is het, die een' aangenomen Zoon, namenlyk KAREL VAN
HOHENAU, met gemelden Hofmeester MEYER (wiens zeldzaame lotgevallen in den
Elfden Brief gemeld worden) naar de Hoogeschoole te Göttingen zend. Die den in
Amsterdam ongelukkig geworden Commercieraad en Koopman MULLER (volgens
den Tweeden Brief) naderhand by zich neemt, en vervolgens ook deszelfs Kinderen
naar Urfstädt ontbied. Die, op de ontdekking van MEYER, wegens een gevangen
Monnik te Eichsfeld, alle naarspooringen laat doen; denzelven, als zyn' ouden Vriend,
en Vader van HOHENAU, even voor deszelfs dood, in vryheid weet te stellen; doch
die, door een ongelukkig Proces, van het meerderdeel zyner aanzienelyke goederen
beroofd, en dus belet wordt om zyne milddaadigheden naar gewoonte uit te strekken.
Daar 'er nu zoo veele Leevensgeschiedenissen in dit Werk voorkomen, als de zo
evengemelde van VAN LEIDTHAL, van MULLER, en deszelfs Kinderen en Huisvrouw;
te gelyk met eenige byzonderheden en karaktertrekken van den Amsterdamschen
Bankier VAN DER HÖRDE; als mede de Leevensbyzonderheden van HOHENAU, tot
aan zyne vlucht met de Freule VAN HUNDEFELD: zo kan men met reden vraagen: op
wien van alle deeze persoonen is de tytel: Geschiedenis van myn Leeven, toe-
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passelyk? Zyn het wezenlyke gebeurtenissen, den Schryver zelve overgekomen,
en onder veranderde naamen voorgedragen, zo als men hier en daar zeer voegzaam
kan vooronderstellen: welke persoon verbeeld dan eigenlyk, in dit Werk, de Schryver?
Want dit is uit geene der Brieven zeker genoeg op te maaken. Bovendien zo schynt
het ons toe, dat de Geschiedenis wel in dit Boek eindigt, maar echter niet uit is:
nadien het lot der meeste persoonen onbeslischt blyft: behalven dat van den
eerzaamen CHRISSTOFFEL BIRNBAUM, welke, HOHENAU als knecht gediend hebbende,
gelukkig genoeg is, om door VAN LEIDTHAL naar Urfstädt ontboden te worden, ten
einde daar, als schryver op het Accynskantoor, zyn bestaan te hebben; te trouwen,
en, in een scharlaken kleed van den Heer VAN LEIDTHAL (op het welk echter de plaats
der afgetornde Ster nog zigtbaar is) uitgedoscht, zyne vrolyke Bruilofte, met de
Huishoudster van den Vryheer, te vieren.
Over 't geheel is deeze Geschiedenis, zo door de veele karakters, als door den
afwisselenden styl, in de meeste Brieven doorstraalende, belangryk en
onderhoudende. De Heer VAN WECKEL, wiens Brieven tot de hoofdzaak weinig doen,
onderhoud den Leezer geduurig, op eene vermaakelyke wyze, over zyne gedaane
Reizen en Waarneemingen. Het is uit deeze, dat wy de volgende korte beschryving,
wegens den voormaaligen toestand van eenige Duitsche Hoven, overneemen.
‘In de Herberg, waar ik afstapte, aten verscheiden Officiers, die allen een
barbaarsch voorkomen hadden, en op my, als hunnen pas aangekomen
Krygsmakker, met een' soort van medelyden, nederzagen, waarvan ik naderhand
de reden ontdekte. Ik droeg, namelyk, geene monteering, 't geen by hen, als eene
ongehoorde misdaad, werd aangemerkt. Zy spraken den geheelen middag over
zaaken, den Krygsdienst betreffende, geraakten zeer dikwerf met elkander aan het
twisten, en gedroegen zich niet zelden zeer lomp en onbetaamlyk. Inmiddels merkte
ik op, dat sommigen slechts tot het tweede gerecht bleven zitten, en dat 'er weder
anderen aan tafel kwamen, als het gebraad werdt opgedischt; terwyl my de Waard,
wien ik naar de reden hier van vroeg, ten antwoord gaf: “ach! deeze Heeren eten
slechts half hun genoegen; want, daar zy door den Prins zo slegt betaald worden,
zo komen zy met my alleen overeen voor de helft der maaltyd.” Op dit bericht
veranderde myn misnoegen op deeze onbeleefde Schepzels in medelyden, en ik
zeide by my zelven: “is het geoorlofd, dat een Prins, die nimmer voor Oorlog te
vreezen heeft, enkel uit een laage trotsheid, of wel uit kinderachtigheid, eene menigte
arme lieden, door eerzucht of andere middelen, verleidt, om zyne monteering te
draagen; hen daar door ongeschikt maakt, om op eene andere eerlyke wyze hun
bestaan te zoeken, en hun dan gebrek laat lyden? ô Gy kleine Dwingelanden!”
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Ik ging na den maaltyd door de Stad wandelen, en ontdekte, dat 'er alles armoedig
en neeringloos uitzag. Ondertusschen reden 'er des avonds veel Koetsen, welker
verguldzel echter, voor een gedeelte, aanmerklyk verbleekt was, naar het Slot. Naar
de menigte der Officieren te oordeelen, die ik hier en daar ontmoette, zoude men
gezegd hebben, dat de Prins een aanzienlyk leger op de been hield; doch men
verzekerde my het tegendeel, schoon hetzelve, naar evenredigheid van het armoedig
Landje, nog veel te talryk was. Met dit alles ontmoette ik in alle straaten geheele
troepen Soldaaten, zo dat ik, myns ondanks, op het kluchtig denkbeeld viel, dat
men dagelyks eene bende van hun liet optrekken, en door de straaten wandelen,
om daar door de Vreemdelingen te blinddoeken.
Den volgenden dag begaf ik my naar het Hof, waar alles volmaakt in denzelfden
smaak was. Men zag 'er een geheel heir van niet betaald wordende Hovelingen,
wier armoede uit de roksknoopen ligtlyk was op te maaken, benevens eenige
jongelingen, hoedanigen zich veelen, door den valschen schyn verblind, tot de
nietigste bezigheden, al was het maar tot het aanreiken van een schoteltje, aan
zulke Hoven laaten gebruiken, waar zy eerst oude mannen, die hun vermogen aan
den dienst des Prinsen reeds lang hebben opgeöfferd, voorgetrokken, en vervolgens,
wanneer zy insgelyks tot over de ooren toe in schulden steeken, en om hun jaargeld
vraagen, in genade ontslagen worden, om weder ruimte voor andere aankomelingen
te maaken. Dit noemt men, op zommige plaatsen: jonge lieden te beschaaven, en
den dienst te leeren.’

Het Leven myner Dochter Thereze van Zilberbach. Het Hoogduitsch
vry gevolgd, door Mr. s.j. van nispen muller. Eerste Deel. Te
Vlissingen by J. Nortier, te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1790.
In gr. 8vo. 268 bl.
Tot heden wagten wy op het vervolg van dit Werk, ten einde eenig verslag van den
loop der Geschiedenisse, daar in vervat, te kunnen geeven; dan tot heden was ons
wagten te vergeefsch. Zo veel wy uit dit Eerste Deel kuunen zien, zal de Thereze
een Modél van opvoeding worden, 't welk buiten de gewoone vooröordeelen, en
met bespotting van de zogenaamde wellevenheid, of Etiquettes, in een voordeelig
licht geplaatst wordt. Verscheidene Gebeurtenissen komen reeds in dit Eersie Deel
voor, van welken sommige echter Thereze zelve niet raaken: verkiezende de
Schryver, wanneer men met hem voortwandelt, nu en dan het pad te verlaaten, om
op bypaden zyne Lezers met byzondere bedenkingen bezig te houden. De geboorte
van de jonge Thereze is grappig, maar tevens al te naauwkeurig beschreven, om
'er jonge Lezers en Lezeressen mede te onderhouden.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Theophilus op het Paaschfeest. Te Utrecht by W. van Yzerworst,
1792. 115 bl. in gr. 8vo.
Gelyk 'er voor den Christen geene waarheid van meer belangs is, dan de volle
zekerheid der Opstandinge onzes Heeren uit den doode; dewyl met dit volledig
bewys de Christlyke Godsdienst vast staat, zo is men ook niet in gebreke gebleeven
om deeze Gebeurtenis alle geschiedkundige zekerheid te geeven. Dit is het doel
niet van THEOPHILUS op het Paaschfeest.
‘'Er zyn,’ dus drukt de Schryver, die, uit de Ondertekening der Voorafspraake,
blykt te zyn, de Eerw. J. VAN LOO, Predikant te Ootmarsum, ‘'er zyn verscheide
voortreffelyke, onwederlegbaare, betoogen voor deeze Hoofdgebeurtenis des
Christendoms geschreeven; gy kunt, (dagt hy) die nooit naby komen, ik laat staan
verbeteren. Maar wat helpt het? wat zyn bewyzen der waarheid, hoe bondig, hoe
overwinnend ook, voor hun die geen waarheidszin hebben, door geen waarheidsdorst
gedreeven worden, die geen behoefte vinden in het kennen der waarheid, die hun
oog voor haar licht, hun oor voor haare stem, sluiten? wat zyn bewyzen des
Christendoms voor hun die het Christendom zeer wel missen kunnen, die geen
belang stellen in den hoofdpersoon, van welken het handelt? Surdo narras fabulam,
zo gy u met hun inlaat. Tragt liever deeze grootste van alle groote, deeze zekerste
van alle zekere, deeze belangrykste van alle belangryke, gebeurtenissen, in haar
oorspronglyk licht, in haare eigendommelyke sterkte, te vertoonen, aan hun, die
naar licht, naar kragt, naar leeven, hongeren. Indien dit gevoel by hun bovendryft,
zullen zy zich over de kennis van hem regt verblyden. Hebben zy dan ook nog hunne
vooroordeelen, indien zy maar de waarheid geheel en onbelemmerd op hun gemoed
laaten werken, indien zy maar niet haar hunne vooroordeelen, maar naar den
ontvangen indruk der waarheid, willen uit-
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spraak doen - dan zoudt gy hun nuttig kunnen weezen.’
Met deeze gedagten vervuld, schreef THEOPHILUS de Betragtingen op het
Paaschfeest der Christenen. Geen betoog der waarheid hebbe men dan in dit Werkje
te zoeken; maar de Gevoelens, de Aandoeningen, welke de daarvan overtuigde
Christen gewaar wordt, en by zich zelven behoort op te wekken, ten tyde, dat hy
aan deeze Heilgebeurtenis denkt. - In dit bedryf gaat THEOPHILUS hem voor.
De oogpunten, uit welke de Eerw. VAN LOO de zo gewigtige Opstanding beschouwt,
zyn de treffendste, de belangrykste, de bemoedigendste en troostvolste. De
Hoofdonderwerpen zyn in geene Hoofdstukken afgedeeld; maar Ophoudenstekenen,
by het afhandelen van een byzonder stuk, geeven den Leezer gelegenheid tot
overweegen, tot nadenken. Ze zyn in een welopeenvolgend verband geplaatst, en
doet 'er zich eene klimming in op, welke ten blyke van 's Schryvers bekwaamheid
strekt.
Die aan den uitweidenden en woordenryken styl des Eerw. VAN LOO's gewoon
zyn, en 'er smaak in vinden, zullen ongetwyfeld op dit onthaal keurig vergast worden.
Wy voor ons zouden liever minder uitroepingen zien, die menigmaalen, op een
meest gelyken toon herhaald, by veelen de kragt verliezen. De uitweidingen loopen
dikwyls te breed af, en een vloed van woorden overstroomt als 't ware de zaaken;
terwyl hy niet zelden zich van bewoordingen bedient, die vreemd klinken, en van
eigen maakzel zyn. Om deeze onze aanmerking te regtvaardigen, zouden wy eene
menigte van plaatzen kunnen aanvoeren. Men leeze ten voorbeelde het volgende:
‘Triumf! Ja! - Hy leeft weder - Hy, de eerste en de laatste, de Zoon des Eeuwigen
Vaders, die zynen Hemel verliet, als mensch op aarde kwam, dertig jaaren in
onbekende geringheid leefde, dan drie jaaren in Palestina rondreisde, vergezeld
van arme Visschers en veragte Tolbedienden, niets hebbende waar op hy zyn hoofd
kon nederleggen, en hy was de erfgenaam van alles! - Hy, de Heer der Heerlykheid,
die als een misdaadiger gevangen genomen, gebonden, voor zyne regters gerukt,
lasterlyk beschuldigd, smaadlyk gehoond, door de straaten van Jerusalem gesleept,
tusschen twee moordenaars opgehangen, op de bitterste wyze uitgejouwd, van
God en menschen verlaaten,
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en zo gestorven is - uit liefde tot ons sterflyke Zondaars!! - Hy! Hy! de Groote de
Eenige Middelaar Gods en der Menschen! Hy leeft weder! Hy leeft weder!! - Ha! dat is een boodschap des leevens, eene tyding det zaligheid, zo als 'er geene
meer is op aarde, en geene meer verkondigd kan worden van den Hemel. - Te
gelooven dat Jesus leeft, dit geeft rust, kalmte, kragt, moed, leevensgevoel, en
onuitspreekelyke stil bezaligende vreugde; dit geeft aan ons bestaan waarde, aan
onze bestemming hoogheid, aan onze verwagting heerlykheid; dit verlicht den nacht,
die over de hobbelige paden des leevens zweeft, op welke wy voortwandelen na
de eeuwigheid; dit doet ons zwakheid, elende, zonde, armoede, kommer, zorgen,
verliezen, alle leevensrampen, met geduld verdraagen, van alle kleine bedriegende
leevensvreugden afzien; dit wekt hemelryke gedagten en gezindheden op, en geeft
kragt tot edele daaden; dit....maar wat zal ik meer zeggen. - O! indien het niet waar
is, dat de gestorven Jesus opgestaan is uit den dood, moest ik - ja! dat moest ik, al
was het ook zonde - moest ik wenschen dat het mogt waar zyn. En nu het zo waar
is als iets waar zyn kan, zo waar als het waar is dat ik leef - God! hoe zal ik u nu
danken - hoe zal ik my genoeg kunnen verheugen - met welke aandoeningen, welke
bevindingen!! - In myne zwakke beperkte, van alle kanten gedrukte, met zonde en
dood omringde, in myne zo verschrikkelyk verlaagde en zo hoog opstreevende
menschheid, smagt ik naar eenen leevendigen Almagtigen, Allievenden Helper, en
- gepreezen zy uwe nooit genoeg gepreezen Erbarming! - dien vind ik in uwen
verreezen Zoon!’
Dan treffen wy 'er ook bespiegelingen in aan, op een meer gezetten leest
geschoeid; men hoore hem over het verband van Christus Opstanding met de
andere stukken zyner leere.
‘Het is met de Opstanding van Jesus, gelyk het is met alles wat van hem verhaald
wordt. Alles is belangryk, gewigtig, alles maakt hem zo onontbeerbaar voor
menschen.
Zy staat in een onmiddelbaar verband met de waarheid en Goddelykheid van het
Christendom. Niet juist als men haar op zichzelf, alleen in 't afgetrokkene,
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beschouwt. Maar waar is ook de denker, die ze zo beschouwt? De eerste
Verkondigers der Opstanding van Jesus, die het best in staat waren om het gewigt
deezer Gebeurtenis te beoordeelen, gingen hier naar geheel andere regels te werk.
Zy predikten Jesus als den gekruisten, en den opgewekten, Heiland der menschen;
zy zonderden zyn dood niet af van zyn herleeven, zyne leer niet van zyn dood, zyn
karakter niet van zyne leere; maar zy voegden alles samen: zy predikten den
geheelen Christus, in alle zyne weldaadige betrekkingen op het menschdom, en
alles wat hy geweest was, nog is, en eeuwig zyn zal voor zyne vereerers; zy predikten
hem als leeraar, als voorbeeld, als schuldverzoener, als reiniger, als het
albeheerschend hoofd des menschdoms, als Heer en Rigter over allen, als den
verwerver en geever van het onsterflyk leeven; zy stelden hem als den beginner,
den voleindiger, van het groot werk der verlossing, den hersteller van den mensch,
als dien eenigen Middelaar, voor, in wien God tot den mensch, en door wien de
mensch tot God komt, de mensch der Godlyke Natuur en des eeuwigen leevens
deelagtig wordt. - Zo spreeken zy van Christus, en evenwel geeven zy aan zyne
Opstanding in hunne voordragten eene aanzienlyke plaats; evenwel plaatzen zy
dezelve overal in zulk een uitsteekend licht, dat men duidelyk zien kan, dat zy dezelve
voor een grondzuil van hun heerlyk gebouw verklaaren, dat zy op dezelve alle
menschlyke verwagtingen, alle uitzigten op een gelukzalig eeuwig leeven,
nederzetten. - Waarom deedt gy dit Apostelen! waarom kipte gy juist zyne Opstanding
uit dien langen schakel van gewigtige gebeurtenissen uit, die tot de geschiedenis
der verlossing behooren? Ik zal dit spoedig inzien, zo ik over het oogmerk zyner
verschyning in het vleesch geleerd heb apostolisch te denken. Dit oogmerk was,
om den mensch, die door de zonde ellendig en sterflyk geworden was, van de
ellende en den dood te verlossen; daar toe moest hy niet alleen lyden, bloeden, als
een offer voor de zonde sterven; maar ook magt hebben, om dat heil, 't welk hy
door zyne diepe vernedering, door zyne gehoorzaamheid tot den dood, verwierf, te
kunnen geeven, om daadelyk te kunnen verlossen van den dood, om den mensch
waarlyk deelgenoot te maaken van de onsterflykheid. Hoe bleek dit nu
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aan de wereld; hoe kon zy overtuigd worden, dat deeze Godlyke magt by een
persoon huisvestte, die in zo groot eene zwakheid gekruist was? Dit bleek uit zyne
Opstanding. Deeze gebeurtenis was het, die zyn Zoonschap plaatste in het helderst
licht, die ten kragtigsten betoogde, dat hy zoo wel magt hadt om het leeven te geeven
aan andere dooden, als hy het aan zich zelf had te rug gegeeven. Zyne Opstanding
drukt het zegel van Godlykheid op alle zyne woorden, alle zyne toezeggingen, op
zyne gansche leere, op alles wat hy van de hoogheid zyns persoons, van zyne
innige vereeniging met den Vader, van zyne onontbeerbaarheid voor het menschdom,
ooit of ooit gezegd hadt. Zyne Opstanding staafde zyn Messiasschap, en verbeterde
de begrippen, die 'er omtrent zyn Koningryk heerschten. Zyne Opstanding bevestigde
de groote waarde, de verzoenende kragt, van zyn dood zo heerlyk, en legde de
Goddelyke bewyzen van de volkomenheid zynes opgebragten Zoenoffers voor de
schulden der wereld zo roerend open voor aller oogen. Zyne Opstanding baande
voor hem den weg, om als den, door lyden volmaakten, Godmensch verhoogd te
worden boven alles, en een naam, eene waardigheid, te ontvangen van zynen
Vader, die hem boven alle Hemelsche Magten oneindig verhefte. Zyne Opstanding
voerde hem, als hoofd des menschdoms, in dat nieuw onsterflyk leeven in, waarin
hy zyn middelaarswerk kon voortzetten, niet door lyden en gehoorzaamheid, (dit
was afgedaan op aarde) maar door heerschen, door regeeren, door het gronden,
het opbouwen, het bewaaren, van zyne Kerk. Zyne Opstanding stelde hem in staat,
om op te vaaren tot zynen Vader, bezit te neemen van de, hem toegedagte,
heerlykheid, en dan met de volle majesteit van een opperhoofd der schepping, in
Hemel en op Aarde, alles te draagen, te onderhouden, te werken, te regelen, om
eindelyk, als alles zal vervuld zyn, wat naar het plan Gods in dit klein hoekje van 't
heelal, in dit tydperk onzer eerste kindschheid, gebeuren moet, als Rigter van allen
weder te komen, het gestorven menschdom op te wekken, en zyn leeven, zyne
onsterflykheid, mede te deelen aan zyne vereerers. - Dit wisten de Apostelen. Uit
zulk een oogpunt beschouwden zy zyne verryzenis uit den dood. Is het dan wel
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vreemd, dat zy dezelve als zoo gewigtig voorstellen in hunne prediking? dat zy zoo
by herhaaling op geloof in Jesus, als den verrezen, den leevendigen, Heer en Heiland
der menschen aandringen? Het zou vreemd zyn, indien zy dit niet deeden; want
met zyne Opstanding is Jesus alles, en zonder zyne Opstanding is hy - niets, voor
het menschdom.’

Leerredenen, over verscheidene gewigtige Onderwerpen,
nagelaaten door den Wel Eerwaarden en zeer Geleerden Heer J.
Edwards,in deszelfs leeven President van het Collegie van
New-Jersey, naar den tweeden Druk uit het Engelsch vertaald,
door E. Nooteboom.Tweede Stuk. Te Utrecht by W. van Yzerworst,
180 bl., in gr. 8vo.
Behelsde het Eerste Deel der naagelaatene Leerredenen van den Eerw. EDWARDS
(*)
een zestal over één Hoofdonderwerp ; dit Tweede Deel bevat even zo veele
Leerredenen, getyteld: JESUS CHRISTUS in het werk der Verlossinge op eene heerlyke
wyze verhoogd boven allen kwaad, over 1 COR. XV: 25, 26. - De wereld regtvaardiglyk
geoordeeld door JESUS CHRISTUS, in vier Leerredenen over HANDEL. XVII: 31. - GOD
het beste deel van den Christen, over PSALM LXXIII: 25.
Met Opwekking en Stichting zullen Verstanden en Harten, op den toon van den
Heer EDWARDS gestemd, deeze Leerredenen, gelyk zyne voorgaande, en andere
Schriften uit zyne penne gevloeid, kunnen leezen; zy die anders denken en anders
voelen, zullen welhaast dien bundel ter zyde leggen, schoon zy, bescheidenheid
en verdraagzaamheid bezittende, tegen een Man zo blykbaar ernstig en
welmeenende, niet zullen uitvaaren, of hem aanvallen over uitdrukkingen, die steil
rechtzinnig zyn, gelyk wy dit bywoord onlangs hoorden bezigen door iemand die
verre was van onregtzinnig te weezen, dan zekere spreekwyzen, door zyne
mederegtzinnigen gebruikt, wraakte.
Des Eerw. EDWARDS denk- en schryftrant is te over reeds uit veele Aankondigingen
bekend, en daar deeze

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1792. 1ste St bl. 6.
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Leerredenen op dezelfde leest geschoeid zyn, zal men ons wel ontslaagen willen
agten van 'er iets uit over te neemen.

Korte Voorstellingen ter verheerlyking van God, door C.G.
Saltzman,gevolgd naar het Hoogduitsch. Tweede Deel. Te
Amsterdam by J. de Jongh, 1791. 208 bl. in gr. 8vo.
Met een aanpryzend Berigt, hebben wy het eerste Deeltje deezer korte Voorstellingen
(*)
vereerd , en moeten van dit tweede het zelfde zeggen, waarin hy, op den eigensten
trant, deezen arbeid voortzet, en wel over eene groote verscheidenheid van stoffen,
meest uit eene plaats der H. Schrift ontleend, en enkele een byzonder Voorstel
bevattende, 't geen hy op eenen onderwyzenden en stigtenden trant uitwerkt. Het
lust ons thans goeddeels over te neemen, wat hy in het drie-en-dertigste Voorstel
redenkavelt, over den Pligt om zyne Gedagten altoos by zich te hebben.
Naa eene Schildery van 't geen de Mensch hier op aarde van den milden Schepper
geschonken is tot genot en genoegen; en zyne ervaaring van hun doorgaans daar
mede strydig gedrag, vaart hy voort: ‘De oorzaaken van het menschlyk misnoegen
zyn ontelbaar; doch zy spruiten, zo verre ik heb kunnen nagaan, allen uit eene bron,
die men als de oorzaak van des menschen elende kan aanzien, voort: en dit is
deeze, dat de menschen geen meester over hunne Gedagten zyn; dat zy geduurig
met dezelve ronddwaalen, en ze niet bestendig op hunnen tegenwoordigen toestand
richten. Wie alzo een vergenoegd leeven wil leiden, die moet zyne gedagten altoos
by zich hebben, en dezelve op het tegenwoordige tydpunt, op zynen tegenwoordigen
toestand, vestigen.
Dat dit waar is, wil ik thans bewyzen, en ik hoop ieder daarvan te overtuigen, die
met zyne gedagten tegenwoordig is, en dezelve op myn voorstel vestigt.
De toestand des menschen is drieledig; de toestand van werkzaamheid; de
toestand des genots; en de toe-

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1792. 1 Stuk, bl. 320.
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stand van lyden; in ieder deezer toestanden is [hy] misnoegd, wanneer hy met zyne
gedagten afweezig is, in ieder deezer toestanden bevindt hy zich wel, wanneer hy
met zyne gedagten tegenwoordig is.
Laat ons eerst den mensch in den toestand der werkzaamheid beschouwen!
wanneer hy eene bezigheid verrichten zal, en is met zyne gedagten afweezig, zo
werkt hy slechts met halve kragt, het moet hem des noodzaaklyk zuur vallen, even
gelyk een last ongemeen zwaarder is, wanneer men ze met één vinger opheft, dan
dat men ze met een volle hand aangrypt; zyne rondzwervende gedagten ontmoeten
allerleie onaangenaame verdrietlyke beletzelen, die zyne moedloosheid
vermeerderen; daar van daan ontstaat grootendeels dat klaagen en kermen, dat by
veele menschen onder hunnen arbeid gewoonlyk plaats heeft; en wanneer dan het
werk afgedaan is, zo is het slecht uitgevallen; men kan het niet dan met tegenzin
beschouwen; men heeft dan gearbeid om zyn misnoegen te bevorderen; wanneer,
by voorbeeld, iemand een brief schryft, en geduurende het schryven de gedagten
op iets anders dan op den brief richt, zo veroorzaakt hem het schryven groote moeite;
de woorden, die hy gebruiken moet, willen hem niet invallen; hy wordt geduurig door
menigerlei invallen, die door zynen geest zweeven, verhinderd, en, wanneer de
brief ten einde is, is hy slecht; het een en ander is niet duidelyk uitgedrukt, 'er is vry
wat in overgeslaagen, verscheide dingen zyn tweemaal geschreeven, en het gevolg
daarvan is, gemeenlyk, dat men den brief aan stukken scheurt, en eenen anderen
beginnen moet: wanneer nu een mensch zyn leeven even zo voert, als deeze brief
geschreeven wordt, zo moet het even zo slecht 'er uitzien als deeze brief, en het is
volstrekt onmogelyk, dat zulk een mensch, al bezate hy ook tonnen gouds, kan
vergenoegd zyn.
Maar laat een ander by de onderneeming zyner bezigheid alle zyne gedagten
verzamelen, en dezelven met al de kracht zyner ziele aangrypen, hoe ligt moet zy
hem dan vallen! 't Kan weezen dat in zynen toestand vry wat verdrietlyks plaats
heeft; dat laster en tegenkanting hem zoeken te krenken; dat hy treurige vooruitzigten
heeft maar wat hinderen die den arbeidzaamen man? terwyl al zyne opmerkzaamheid
op zyn werk gericht is, bemerkt hy niet eens de verdrietlykheden, die hem omringen;
arbeid, vat dit wel, myne Waarden! arbeid, met
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al de kracht der ziele aanvaard, is een zeker schild tegen alle wederwaardigheid,
waarvan men bestormd kan worden.
En wanneer men met al de kracht der ziele arbeid, zo gaat ook het werk vlug van
de hand; zo dikwyls 'er een uur voorby gegaan is, is ook het werk in volkomenheid
toegenomen; de menigte onafgedaane zaaken vermindert: welk eene wellust moet
de menschlyke ziel gevoelen, als zy haar werk uit haare scheppende kracht ziet te
voorschyn komen, en merkbaare schreden ziet vorderen: en is het zelve afgedaan,
hoe wel te vrede, hoe voldaan, is zy dan! zo dikwyls zy het zelve beschouwt,
veroorzaakt het haar aangenaame gewaarwordingen; wanneer nu een mensch
steeds zo arbeidt, dat zyn werk hem behaagt, zo moet dit noodwendig de som zyner
vreugde dagelyks vergrooten.
ô GOD! mogten wy steeds onze gedagten by onzen arbeid hebben! welk een
vrolyk leeven zouden wy dan leiden!
Geef God! geef staêge vlyt,
By all' wat wy verrichten;
Dat wy bedachtzaam zyn
In 't oefnen onzer pligten!

Maar wy kunnen niet altoos arbeiden; onafgebrooken arbeid zou rasch onze krachten
verslappen en doen bezwyken, en hieruit zou een bron van veelerlei smarten en
lyden ontstaan; het is daarom hoogstnoodig, dat wy den toestand der werkzaamheid
en des genots met elkander afwisselen; zal het genot ons iets baaten, zal onze ziel
daar door vervrolykt en versterkt worden, zo moeten wy noodzanklyk de gedachten
daar by hebben.
Hoe veele menschen genieten zonder 'er zelven bewust van te zyn! het genoegen
dringt van alle zyden op hun toe, en zy gevoelen het niet; zy staan van den maaltyd
op, en weeten niet wat zy geëeten hebben; zy leezen boeken, en weeten niet wat
in de boeken staat; zy komen uit een gezelschap, zonder gehoord te hebben wat
'er gesprooken is; zy doorwandelden een bosch, en weeten niet of het uit dennendan uit eiken - boomen bestondt; wat helpt dan deeze menschen al het schoone
en goede, dat GOD tot genoegen der menschen heeft voortgebragt? niets, geheel
niets; het beeld der schoone natuur valt hun naauwlyks in de oogen; het zoete en
aangenaame roert
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hunne zenuwen aan, maar de ziel gevoelt 'er niets van: wiens ziel altoos afweezig
is, gevoelt van alle genoegen even weinig, als een mensch, die zyne oogen geduurig
na den hemel houdt, en de bloempjes niet bemerkt, die onder zyne voeten bloeijen:
wanneer nu een mensch in zulk eene verstrooijing door de wereld wandelt, is het
dan wonder, dat zyne ziel altoos ledig van vreugde is?
Niet alleen dit, maar door zyne geduurige verstrooijing verbittert hy zelfs het genot,
en verandert zig het zoet van 't zelve in gal: een stuk roggenbrood, en een dronk
helder water, hebben een ongemeen versterkende kracht; dit kunt gy dikwyls by
arme landlieden zien, die menigmaal onder gelach en gescherts zulk eenen maaltyd
doen; een met sneeuw bedekt veld levert voor het oog een ongemeen schoon
gezicht op, en het is eene soort van wellust op de sneeuw en het ys te wandelen,
en de versterking te gevoelen, die de koude aan de zenuwen mededeelt; maar zo
ras men, by eenen soberen maaltyd, aan de volle schotelen denkt, die den disch
der ryken vervullen, en, by de besneeuwde velden, zig leevendig voorstelt, hoe
schoon zy zouden zyn, als de grond thans met groen en bloemen vercierd ware,
zo wordt het brood smaakloos, en men begint te wenschen dat de winter voorby
mogt weezen.
Menschen, by wien deeze gebreken ingeworteld zyn, zyn in den schoot der
vreugde even zo misnoegd; en ofschoon zy ook in het vriendschaplykste gezelschap
zyn; aan een tafel zitten, die met de beste spyzen overlaaden is; in een huis woonen,
tot welks verfraaijing de grootste konstenaars arbeidden; ofschoon gezang en
snaarenspel voor hun kwinkeleeren, zy zitten evenwel te zuchten; hunne ziel weet
van alles, wat rondsom haar gebeurt, weinig of niets; zy is afweezig, en houdt zich
ondertusschen bezig met verdrietlykheden, die zy kort te vooren gehad hebben, of
met wederwaardigheden, die zy te gemoet zien: even gelyk een mensch, die in een
zaal vol schoone beelden staat, maar het hoofd buiten het venster houdt, en zyne
oogen vestigt op eene onreine mesthoop, en die zo veel verdriets gevoelt, als of hy
dit uitzigt uit een armoedig vertrek hadt; zo knaagt ook de smart aan eene
menschlyke ziele, in den schoot der vreugde, wanneer zy haare gedagten altoos
op andere, haar onaangenaame, dingen vestigt.
Een mensch daar en tegen, die zyne gedagten altoos
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by zich heeft, kan het aan geene vreugde ontbreeken; want van de millioenen
schoone en aangenaame voorwerpen, ontslipt naauwlyks één aan zyne
opmerkzaamheid; hy bemerkt in zynen toestand honderderleie aangenaamheden,
die de verstrooide mensch voor onbeduidende kleinigheden houdt, en verheugt zich
daar over: het vleien eens kinds, de behaagelykheid eens vriends, de geschiktheid
van zyn huisgezin, veroorzaaken alle aan hem aangenaame gewaarwordingen; hy
smaakt de zoetigheid en kracht in iedere beete broods en iederen dronk waters;
ieder gezang en snaarenspel dringt tot in het binnenste zyner ziele, en wanneer hy
door GODS velden wandelt, zo geeft hem het kleinste bloempje, het veragtlykste
wormpje, stof tot aangenaame overdenkingen.
Zo zeker is het, dat wy, geduurende het genot, onze gedagten daar by moeten
hebben, wanneer het ons genoegen zal veroorzaaken:
Wanneer ik uwe gunst geniet,
God! dat het met verstand geschied!
Dan zal ik door aan U te denken,
My zelv' nog meer genoegen schenken.

Maar ik wil u niet verbergen, dat de mensch niet altoos in den toestand van
werkzaamheid en genoegen is: dikwyls, zeer dikwyls, komt hy ook in den staat van
lyden; de dingen, die hem omringen, veroorzaaken hem niet altoos aangenaame,
maar ook vaak onaangenaame, gewaarwordingen; dit is niet geheel te veranderen,
zo lang wy gezonde zinnen hebben, zo lang deeze voor vergenoegens geopend
zyn, zo lang staan zy ook voor lyden bloot.
Zou het niet ten minsten in deezen toestand goed zyn, dat men zyne gedagten
verstrooide? Ik weet wel, dat dit den lyderen dikwyls aangeraaden wordt: men zegt
hem, “Gy moet uwe gedagten verstrooijen, uwe gedagten van de onvolkomenheid
van uwen toestand aftrekken, en op andere dingen vestigen, dan zult gy uw lyden
vergeeten, en het zal niet meer op u werken;” doch, naar myn gevoelen, is dit een
raad, die met behoedzaamheid dient gebruikt te worden, wanneer zy niet
hoogstönaangenaame gevolgen naa zig zal sleepen: wanneer ik een bouwvallig
huis hadde, dat my alle oogenblikken moeite maakte, en ik wilde, om my van dat
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verdriet te ontslaan, myne opmerkzaamheid van 't zelve aftrekken, my door
gezelschap, spel en vermaaken, verstrooijen, zou dan daar door het huis verbeterd
worden? dit geloof ik niet: geduurende myne verstrooijingen zouden de breuken
van tyd tot tyd wyder, het dak meer en meer beschadigd worden, en het huis eindelyk
instorten: dit zouden dan de gevolgen myner verstrooijinge zyn.
Helaas! met veele lydende menschen gaat het op deeze wyze: zy lyden, willen
hunne smart vergeeten, verstrooijen zig, geduurende dat hunne rampen aangroeijen,
en eindelyk onherstelbaar worden.
Een lydende daar en tegen, die zyne gedagten by zig heeft, niet blootlyk over het
onaangenaame van zynen toestand, maar ook over de middelen, om denzelven te
veranderen, en over het aangenaame, dat nog altoos in denzelven verborgen is,
ernstig nadenkt, kan ook zelfs in de verschriklykste omstandigheid vergenoegen
vinden: 'er zyn voorzeker weinige rampen in de natuur te vinden, die de mensch,
welke zyne gedachten by zig heeft, welke alle zyne krachten aanwendt, ten einde
middelen te zoeken, om dezelven te veranderen, niet afwenden kan: hy wordt byna
almagtig; en verricht dingen, die alle menschlyke kracht schynen te boven te gaan:
de gevangene ontslaat zich van zwaare ketenen, en doorgraaft den diksten muur:
de nooddruftige, wanneer het gevoel zyner behoeften hem aanzet, om alle zyne
krachten in 't werk te stellen, wroet bergen om, en verandert onvruchtbaare velden
in vrugtdraagende valeijen: de kranke, die reeds aan den rand des grafs wandelt,
vindt, door lang nadenken, eindelyk tog een middel tot zyne redding: de door storm
in het water heen en weder slingerende, heeft hy slechts tegenwoordigheid van
geest genoeg, grypt het eerste stuk houts het beste aan, trotseert daar mede de
baaren, arbeidt zig met hetzelve door den dood heen, en bereikt gelukkig den oever.
- En wanneer ook de lydende niet oogenbliklyk in staat is, om zich van zyn lyden te
ontslaan, zo is hy tog, door de tegenwoordigheid zyner gedagten, altoos in staat,
hetzelve te verlichten; ook in den droevigsten toestand spoort zyne opmerkzaamheid
het een of ander op, dat hem genoegen veroorzaakt; want zou 'er wel een toestand
in de wereld zyn, waarin men geheel niets tot verligting zou kunnen toebrengen? ô Ja, wanneer ons ook alles ontbrake, wat anderen genoegen verwekt, zo zou ten
minsten
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de opmerkzaamheid op de bekwaamheid, de kracht, en onschatbaare waarde, van
onze ledemaaten, ons nog vervrolyken; en, wanneer ook dit ons ontviele, zo zou
'er zig gewis nog iets anders aan onze opmerkzaamheid ontdekken, dat ons in
droevige oogenblikken vervrolyken kon.’

De Voorzienigheid, door Hendrik Sander,Professor aan de Illustre
School te Karels-Ruhe, en honorair Lid van het Genootschap der
Natuuronderzoekeren te Berlin. Derde en laatste Stuk. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht by G.T. van Paddenburg en Zoon,
1792. Behalven het Voorberigt, 189 bl. in gr. 8vo.
Dit Stuk bevat zes Verhandelingen, onder de volgende Opschriften:
I. Ook in deze waereld, laat Gods Voorzienigheid zich niet onbetuigd, in ontelbaare
gevallen van een goede uitkomst.
II. De Goddelyke Voorzienigheid voor deze waereld, in het straffen en verhinderen
van veele boosheden.
III. De Goddelyke Voorzienigheid voor deze waereld, in het bewyzen van groote
weldaaden.
IV. De Goddelyke Voorzienigheid voor deze waereld, door het recht der
Wedervergelding.
IV. De Goddelyke Voorzienigheld in het ongeluk en de verdrukking in de
Menschenwaereld.
VI. Bewyzen der Voorzienigheid voor een hooger geluk reeds hier beneden, voor
deugd en zeden.
Aan het einde staat eene Ode, getiteld, Geduld in 't lyden.
Schoon ook dit derde Stuk den beroemden naam van SANDER aan het hoofd
draagt, is het echter niet door hem geschreven. Hy stierf, na dat hy de twee eerste
Stukken voltooid had, en liet niets voor het derde Stuk na, zelfs geen één papier,
waaruit men zou kunnen opmaaken, welken gang hy in het vervolg genomen, of
welke stoffen hy nog verhandeld, zou hebben. De ons onbekende Schryver van dit
Vervolg erkent dus, in zyn Voorberigt, dat men dit Werk niet kan aanmerken als
eene voortzetting der gedagten van SANDER, maar slechts als eene naleezing van
eenige daar toe behoorende waarheden; hy erkent zelfs, dat de Overledene zyn
weg, door aangenaamer streeken der geschiedenis, genomen zou heb-
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ben, waartoe hy niet vroeg genoeg begonnen hadt te verzamelen.
En in de daad, het is 'er zeer verre af, dat dit Vervolg het uitmuntend Werk van
SANDER evenaaren zou. Niet alleen mist de ongenoemde Schryver SANDER's groote
belezenheid in oude en nieuwe geschiedenissen, welke zyn Werk zo bevallig maakte;
maar de styl van het Vervolg is ook verre beneden dien van de twee eerste Stukken,
en de zaaken zelve zyn honderdmaal, en dikwyls oneindig beter, gezegd. Zomtyds
zelfs toont de Schryver van dit Stuk, omtrent deze en geene waereldsche
gebeurtenissen en menschelyke inrigtingen, vry scheeve denkbeelden te bezitten;
en het is, ten opzichte van dit laatste, nog gelukkig, dat zyn boek in handen van een
verstandigen Vertaaler gevallen is, die eenige uitdrukkingen van den Schryver,
welken zeer weinig ter verdediging der Voorzienigheid geschikt zyn, verbeterd heeft.
Hoe veel het vers, Geduld in lyden getiteld, dat aan het einde van dit boekdeeltje
staat, den naam van Ode verdiene, moge de dichtkundige Lezer uit de volgende
Coupletten beslissen:
Van u, ô God! ontvangt dit hart!
Geluk en onheil, vreugde en smart, Dit eischt uw liefdevol beleid, Vertrouwende en met dankbaarheid.
Gy, Gy alleen de Alwyze, weet,
Wat 't heilzaamst aan my zy besteed.
Gy ziet alleen welk onheil my
Voor de eeuwigheid het nuttigst zy.
De kort of lang verduurde pyn
Kan niet vergeefsch geleden zyn.
Des bittren wortels vreugd is zoet;
Zo spruit uit 't leed ook 't hoogste goed.
Is alles duister om my heên,
De ziel vermoeid en krank geleên, -
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'k Steun dan op u, die nimmer zwicht,
En my bestendig troost en licht!
Verlegen hart! bezwyk toch niet!
God legt den last op, weet en ziet
De rampspoed die u thans bedroeft, En schenkt u al wat gy behoeft. Hoe vaak, ô Heer! werdt niet myn klacht
Door u gehoord, zelfs onverwacht.
Vaak trof my nu de bangste stryd,
En morgen was ik reeds verblyd.
'k Zag menigmaal geen uitkomst meer;
Ik schreide, en klaagde, en riep: ô Heer
Myn God! waar zyt gy! ziet, en kent
Gy my niet meer in myne ellend!...

Enz.

Ohe! jam satis est!

Natuurkundige Stellingen, door J.H. van Swinden,Hoogleeraar in
de Wysbegeerte, Wis- Natuur- en Sterrekunde te Amsterdam; Lid
van verscheiden geleerde Genootschappen: uit het Latyn vertaald,
door Frans Voorhout.Inleiding. Eerste en Tweede Boek. Te
Harderwyk by J. van Kasteel, 1792. In gr. 8vo. 348 bl.
Toen de Hoogleeraar VAN SWINDEN, voor vyfëntwintig jaaren, de Natuurkunde op
Franekers Hoogeschool zoude beginnen te onderwyzen, was hy vooraf daarop
bedacht, hoedanig hy dat onderwys zoude inrichten. Na de zaak wel overwoogen
te hebben, scheen hem het beste toe, korte Stellingen op het papier te brengen,
welke hy zynen Hoorderen zoude verklaaren, betoogen, en door proeven bevestigen.
Hy deed dit, liet
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zyne ontworpen Stellingen door zyne Leerlingen afschryven; en op deeze wyze
kwamen zy tot kennis van meer andere; en voornamenlyk van den Hoogleeraar in
de Wysbegeerte te Harderwyk, B. NIEUWHOF, welke met anderen nu op eene meer
naauwkeurige uitgave van die Stellingen aandrong: waartoe des Schryvers nu
aanzienlyker standplaatse, te Amsterdam, tevens aanleiding gaf. Verscheidene
bedenkingen voerde de Heer VAN SWINDEN hier tegen aan, welke, door den
Hoogleeraar NIEUWHOF, zodanig uit den weg geruimd wierden, dat de eerste zich
eindelyk liet overhaalen, om in 1786 dit Werk in het Latyn uit te geeven; waarna het,
door den Heer FRANS VOORHOUT, Liefhebber en Beöefenaar der Natuurkunde te
Alkmaar, in 't Neêrduitsch vertaald, en nu voor onze Landgenooten in 't licht
gegeeven wordt: schoon de Hoogleeraar VAN SWINDEN nog even zo nederig van dit
Werk denkt, als vóór zes jaaren; hebbende, uit dien hoofde, zo min de vertaaling,
als de eerste uitgave, kunnen aanraaden. Wy meenen echter, met den Vertaaler,
dat men onze Natie ten onrechte een Werk zoude onthouden, dat, zo om deszelfs
inhoud, als geschikte inrichting, uitmuntend genoemd kan worden.
Na eene uitgebreide Voorrede, in welke de beste wyze wordt voorgedraagen, om
de Natuurkunde te onderwyzen, als mede de leerwyze in deeze Stellingen gevolgd,
geeft de Hoogleeraar een uitgebreid Register van die Boeken op, welken in dit Werk
worden bygebragt, behalven de Gedenkschriften der Academiën, en andere
Verzamelingen, in de Voorrede aangehaald; verder den Inhoud, en daarop de
Inleiding zelve, behelzende eenige Voorstellen, die in het natuurkundige zeer dikwyls
te pas komen, en in de Beginzelen van EUCLIDES niet gevonden worden; wordende
deeze twee eerste Boeken, door eenige Byvoegzelen en Verbeteringen, gesloten.
De Inleiding wordt met eene Voorrede op zich zelve geopend, handelende over
de Natuurlyke Wysbegeerte in 't algemeen; en wel 1) over het Onderwerp van
dezelve. 2) over haar Doelwit. 3) over de Leerwyze. 4) over de zogenaamde
Newtomaansche regelen; en 5) over de Algemeene Natuurkunde. In het Eerste
Boek van gemelde Inleiding, wordt het Ligchaam in 't algemeen beschouwd;
beschryvende de Hoogleeraar 1) de algemeene eigenschappen der Ligchamen. 2)
de natuur van het Ligchaam in 't algemeen. 3) de Hoofdstoffen of beginselen der
Ligchamen.
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4) derzelver samenstelling, porieusheid, of digtheid; en 5) de verdeeling der
Ligchamen in soorten. Het Tweede Boek handelt over de Beweegkunde, en is in
vyf deelen verdeeld, gaande 1) over de beweeging in het algemeen. 2) over de
regtlynige gestadige beweeging. 3) over derzelver ongestadige beweeging. 4) over
het middenpunt van zwaarte; en 5) over de kromlynige beweeging; welk laatste in
tien byzondere Afdeelingen wordt voorgedragen.
Daar Korte Stellingen, die door Proeven bevestigd, en door verscheidene
aangevoerde Schryvers gestaafd, moeten worden, buiten hun verband voorgedragen,
weinig nut kunnen verschaffen; zullen wy, in plaatse van eenigen uit dit Werk mede
te deelen, over 't geheel zeggen: dat zy kort, maar tevens zeer zakelyk en juist, zyn;
zullende ons verslag van dit uitmuntend Werk eindigen, met den raad, welken de
Hoogleeraar den jongen lieden, in de Voorrede, geeft, ten einde zich op de
zogenaamde hoogere Wiskunde toe te leggen. Dus zegt hy, bl. XXXVII.
‘Het zy my, by deze gelegenheid, geoorloofd, de Jeugd ernstig te vermaanen,
dat zy zich, zo wel ter aankweeking van het Verstand, als ten nutte van de
Maatschappy, en meerdere volmaaking van natuurkundige Weetenschappen, met
eenige, en zo veel hen de gelegenheid toelaat, met geene oppervlakkige kennis
der hoogere Wiskunde voorzie: want in de, gelyk men ze gemeenlyk, doch
genoegzaam te onrechte, en ik zoude byna gezegd hebben, met een haatlyken
naam noemt, hoogere Wiskunde, zyn veele hoofddeelen, die de schranderheid van
het verstand opscherpen, versterken, en in de kunst van uitvinden volmaaken: en
in de Natuurkunde zelve zyn niet weinige dingen, die noodig zyn geweeten te worden,
en nuttig in het uitvoeren van zaaken in de samenleving, welke niet dan door de
hoogere Wiskunde kunnen verstaan en volbragt worden; ja ook eenige dingen,
welke daarom alleen noch niet hebben kunnen te werk gesteld worden, om dat het
werktuig, waarmede ze alleen zouden hebben kunnen volbragt worden, de Wiskunde
namelyk, noch niet ver genoeg gevorderd is; van welke zaak wy, in § 232 van het
IIde Boek, een voorbeeld hebben bygebragt; en wel een aanmerkelyk voorbeeld,
daar het EULER tot uitvinder heeft. - De kennis van de hoogere Wiskunde is zo
moeilyk niet als veelen, in die Weetenschappen onbedreven, en die dezelve daarom
alleen, gelyk gewoonlyk plaats heeft, verachten, voorgeeven. -
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Evenwel worden daarin zaaken gevonden, die in den eersten schyn meer behooren
om de fynheid van het menschelyk vernuft te toonen, dan het nut te bevorderen, zo
het nochtands waar zy, dat die dingen, die de schranderheid bevorderen, zelve ook
daarom niet onder de nuttige dingen moeten gebragt worden: doch zy dienen ook,
om een uitmuntend werktuig te volmaaken en te verbeteren; en men is aan de
zodanigen de grootste dankbaarheid verschuldigd, die zich op dit werk toeleggen,
en de Wiskunde verder trachten te bevorderen. De Ouden hebben die niet zo zeer
wegens haare nuttigheid in het gemeene burger leven, als wel bewoogen door haare
schoonheid, bearbeid. - Of hebben niet EUCLIDES, APOLLONIUS, ARCHIMEDES, en
anderen, zich in de leere, by voorb: der Kegelsneden, en andere hoofddeelen der
Wiskunde, vlytig geöeffend, en die takken volmaakt, schoon zy die dingen op zaaken,
die in de samenleeving voorvallen, of voor de menschelyke maatschappy voordeelig
zyn, nimmer hebben kunnen toepassen, en derzelver nut eerst vóór anderhalve
eeuw heeft beginnen te blyken, na dat KEPLER de waare gedaante van den loopweg,
waarin de Planeeten bewoogen worden; GALILAEUS de wetten der Ligchaamen, door
de zwaarte vallende; en ten laatsten NEWTON de algemeene zwaarte, ontdekt hebben.
Welke zeer nuttige uitvindingen, of niet zouden hebben kunnen ontdekt worden, of
als onnut geheel zouden hebben blyven liggen, indien de Ouden de leere der
Kegelsneden niet met opzet bearbeid hadden; schoon zy derzelver nut niet
begreepen hebben.’
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Chronologia, ofte volgreeks der Jaaren des Bybels, tot welks
volleedigheid behoort eene Schetze van de groote en zich wyd
uitstrekkende Prophetie van Daniël. Als mede eene Schetze over
de Openbaaringe van Joannes, welks ongezeegelde Woorden, de
gezeegelde van Daniël ontsluiten, gelyk de tydgetallen van Daniël
die der Openbaaringe aanwyzen. In den jaare 1777 zaamgesteld
r
door Jan Traast, S ., Litmaat der Gereformeerde Kerke. En met een
toegift, ten betooge dat de jaaren der Waereld, schoon even lang,
geweest zyn 360 dagen: gelyk zulks, by het einde des tyds, mede
zo zal bevonden worden. Door hem in het licht gegeeven, Ao. 1792.
Te Amsterdam, by J. Termeulen en J. Takens, Junior. In Fol. 202
bl.
Indien de raad, aan sommige driftige Autheuren gegeeven, dat dezelve hunne
Geschriften een tyd lang moeten laaten rusten, alleen het vereischte in eenen
Schryver ware; dan zou JAN TRAAST SR. aan dat vereischte volkomen voldaan hebben:
want hy heeft zyne Chronologia van 1777 tot 1792, dus volkomen 15 jaaren! laaten
rusten. Dan 'er rusten verscheiden stukken by Autheuren, die daaröm toch niets
beter worden, en van welken eene aanhoudende rust, wenschelyk voor de Leezers,
en vereerende voor derzelver Opstelleren, is. En wy ontveinzen niet, dat wy zulk
eene rust, in plaatse van eene openbaare Uitgave, voor deeze Chronologia, enz.
enz. zouden verkoozen hebben, indien het aan ons gestaan hadt.
Het Werk zelve, in zo verre men het uit den ruimen tytel niet reeds kan leeren
kennen, bestaat, na eene Opdracht, en lyst van Drukfeilen, in eene Voorrede van
12 bl. in welke de daarop volgende stukken geschetst worden. Spreekende de
Schryver nog van een Boekje door hem uitgegeeven in 1766, onder den tytel van
Astronomisch Ontwerp: en tevens van Heeren Astromici, die den Hemel begluuren,
om nieuwe Sterren of Planeeten, of Scatellites, (welke dingen dit zyn, weeten wy
niet) te ontdekken. Op deeze volgt een korte inhoud van het Werk, op de
tegenswoordige tydsomstandigheden betrekkelyk, groot 8 bl. Daar na, de Volgreeks
der Jaaren, zo als die in den Bybel zyn te vinden, en zonder eenige tusschenstand
doorloopen, van ADAM af tot JOSEPHS dood, en verder tot
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aan, en na, de Babylonische Gevangenisse, met bygaande Tafelen en Proeven
verzeld, groot 8 bl. Die maar iets over de Tydrekenkunde des Bybels, (al ware het
maar DU BOIS ouden tyds Tydthresoor,) gelezen heeft, zal geen nieuws in deeze
Volgreeks aantreffen. De schetze over de Prophetie van DANIëL beslaat 60 bl., en
heeft eene goede aanmerking ten opzichte van de Juliaansche Periode; bestaarde
hierin: dat men de geheele Zonnecirkel van 28, het Guldengetal van 19, en der
Romeinen Cynsgetal van 15, te zamen vermenigvuldigende, daar door gemelde
Periode van 7980 jaaren zal bekomen; doch dat men, even zo goed, de twee eerste
getallen, die de Zons- en Maans-loop raaken, met een ander getal, dan dat van het
Roomsche Cynsgetal, zou kunnen vermenigvuldigen, om eene zekere Periode te
verkrygen. Voor het overige is het verklaaren van DANIëLS Prophetie geenzins het
werk van Lieden, die niet alleen de oorspronglyke taale des Bybels niet verstaan;
maar zelfs geene andere Vertaa lingen begeeren raad te pleegen, dan die van onze
gewoone Staaten - Bybels: hoe veel licht ook door anderen, aan den Bybel,
naderhand, voor eenvoudigen gegeeven is. Ook dit geld ten opzichte der daar op
volgende schetze van de Openbaaringe van JOANNES, groot 96 bl. Eene
Openbaaringe voor welke de geöefendste Schriftverklaarers verleegen staan, kan
men niet onderstellen, dat door een eenvoudig Lidmaat veel zal opgehelderd worden.
Door een man, die by zyne verklaaring van het zesde Zegel, Openb. VI: 12. zynen
Leezer durft vraagen: ‘wat dunkt u van de aardbeevinge die haar begin heeft
genomen in 1754, na onze gewoone tellinge, omtrent Rome, Lissebon en
Constantinopolen? Is die van die tyd af tot in het jaar 1779, en zelfs tot hier toe, nog
wel opgehouden? Kan men my van die tyd af tot hier toe, wel eene week Couranten
leeveren, die van deszelfs aanhoudenheid niets melden; ik vertrouwe, dat ik het
tegendeel kan toonen.’ - Wy weeten niet wat grooter is: de eer die men den
Couranten, door deeze gezegden, aandoet; of de oneer die op den Bybel zoude
vallen, indien wisselvallige berichten en nieuwstydingen van een klein deel der
Aarde bevestigers van de daarin voorkomende Prophetiën zouden zyn.
Het laatste dat ons in deezen bundel voorkomt, is een Toegift van 12 bl., ten
betooge van de mogelykheid en apparente zekerheid, dat de lengte van het jaar,
by het
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begin des tyds, bestaan heeft uit 360 dagen; en dat zulks, by het einde des tyds,
wederom zo zal kunnen zyn. In dit betoog verwart de Schryver de byzondere
tydrekeningen door elkander; brengende die der Egyptenaaren, ten tyde van MOSES,
(1550 jaaren vóór onze gewoone Jaartellinge) tot het begin der waereld - en tot
derzelver einde, over. Het jaar van 360 dagen hadden de Egyptenaaren, zekerlyk
in 12 Maaneschynen, in ronde getallen, elk van 30 dagen, verdeeld. De Grieken,
ten tyde van SOLON, hadden dezelfde rekening. Intusschen geeft deeze rekening
geen grootsch denkbeeld van de kennisse der Zonsbeweegingen. Dan by de
Egyptenaaren bleef deeze rekening in het burgerlyk gebruik stand houden, zelfs in
die tyden, toen men zeer wel wist, dat elke Maaneschyn omtrent 29½, en de
Zonnejaaren 365 dagen waren. Waarom nu deeze onvolmaakte tydrekening, van
zekeren tyd tot de eerste en laatste tyden, moet uitgestrekt worden, begrypen wy
niet. Ook strookt het geenzins met de algemeene Chronologie; daar, volgens
beweering van den Sterrenkundigen FRERET, het jaar der Aartsvaderen, in het eerst
336, en daarna 354, dagen inhield. Voor kundigen blyft intusschen nog een ruim
veld van onderzoek over: of de jaaren der oude waereld niet nog aanmerkelyk korter
zouden moeten zyn? Ten minste dit is een vermoeden van DOEDERLEIJN, in zyne
Theol. Biblioth. B. IV. st. 10. dat veel meer waarschynlykheid heeft, dan alles wat
ten opzichte der Tydrekenkunde, in dit Betoog, beweerd wordt.
Tegen de Leer der hervormde Nederlandsche Kerk, heeft de Autheur, in dit Werk,
niets rechtstreeks strydende geschreven, volgens bericht van de Gecommitteerden
der Eerw. Classis van Amsterdam, in dato 6 February 1792: zy laaten intusschen
veele byzondere Begrippen en Uitleggingen voor Rekening van den Schryver.
Mogelyk levert de volgende redening, voor Sterrenkundigen, één van die byzondere
Begrippen op!
‘Hoe zeker ook de Astronomische rekeningen ondersteld worden, blyft 'er immers
nog telkens wat aan te verbeteren, ten bewyze, dat, hoe vast alles op de Natuurwet
en Wiskunde ondersteld word gebouwd te zyn, de geduurzaame zekerheid blyft
ontbreeken, en verscheidene dingen, als de reden van den stand der Noordster van
de Pool, den stand van de Sterren in den
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Ram van het punct der Lentsnede, het verste punct een goed deel in Cancer, blyven
alle nog verborgenheden voor het thans heerschende begrip, in de Sterrenkunde;
en, ik zegge in myne dwaasheid, neemt maar onzen Aardkloot uit de reyë der
beweegende Planeeten weg, en ziet of het geheele gebouw niet in duigen valt.’ Men zou minder dwaas vraagen, wanneer men den Schryver van dit Werk vroeg:
of, door het wegneemen zyner byzondere begrippen en enkel gissingen, zyn geheel
Stelzel en Boek niet zou in duigen vallen, of nutteloos worden.

Staat van Regeering, Godsdienst, Geleerdheid en Konsten, in
Groot-Britanje, omtrent het einde van de agttiende eeuw; door Dr.
Gebh. Friedr. Aug. Wendeborn,Predikant te Londen. Vierde Deel.
In gr. 8vo.
(Tweede Uittreksel.)
Daar de inrichting der Engelsche Universiteiten grootlyks verschilt van die der overige
Protestantsche Akademien, zal eenig bericht van dezelve, uit dit Werk getrokken,
den Leezer, waarschynlyk, niet onaangenaam zyn. ‘De inrigting der Engelsche
Universiteiten, volgens welke de Studenten in Kollegien huisvesten, is niet zo oud
als die Universiteiten zelven...De oorsprong der Kollegien...is in 't midden der
dertiende eeuw te zoeken...Voormaals woonden de Studenten by de burgers in, en
hadden hier en daar vertrekken gehuurd, waarin de lessen gehouden en andere
akademische oefeningen verrigt werden. Alle de Kollegien zyn uit godsdienstige
giften ontstaan, en derzelver inrigting is vermoedelyk ontleend van de Kloosters.
Een Bisschop, of ander aanzienlyk en ryk man, ja de Koningen en
Koninginnen....bouwden op eigen kosten woningen....waarin een zeker getal van
Jongelingen, onder opzigt van een Opperhoofd en ettelyke aan denzelven
toegevoegde personen, uit de inkomsten der stigtinge opgevoed werden. De
opperhoofden der Kollegien, welken men by Abten vergelyken kan, dragen
onderscheiden benamingen. In eenigen heeten zy Provost....in eenigen Master,...in
anderen Warden, in sommigen President, in nog ande-
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ren Principal, of ook wel Rector. Zy worden onder den algemeenen naam van Heads
of the Colleges, dat is Hoofden der Kollegien, begrepen. De Leermeesters, welken
onder hen aangesteld worden, en die men in 't Latyn Socii, in 't Engelsch Fellows,
noemt...hebben vrye woning en tafel, en daar by een inkomen, welk in de
onderscheiden stigtingen verschillend is, en van twintig tot honderd ponden sterling
zal belopen. Sommigen bezitten tevens Predikantsplaatzen...Vele Kollegies hebben
regten van patronaatschap, of Kollaties van Predikantsplaatzen, en waar dit het
geval is, wordt een openvallende plaats doorgaans aan een Fellow begeven....De
Fellows zyn byna allen Godgegeleerden, en mogen niet trouwen...In 't Kollegie van
Christus Kerk, (Christchurch College) te Oxford, wonen verscheiden gehuwde
geleerden, die tot de Universiteit behooren; doch dezen zyn Canonici, aan
hoedanigen dit vergund is.
Het getal der Jongelingen, welken tot ieder dezer Kollegien behooren, is zeer
verschillende....Men onderscheidt dezelven in Scholars, die uit de inkomsten van 't
Kollegie vrye tafel en huisvesting genieten; in Exhibitioners, die op beurzen studeren;
(*)
in Commoners....die van hun eigen geld leven; en eindelyk in Servitors ....Te Oxford
heeft men ook zekere gebouwen,....welken men als aanhangzels van eenige
Kollegien kan aanmerken, en ook van de-

(*)

Deeze ‘Servitors zyn arme Scholieren, die aanvanglyk ter bediening by de Kollegien
aangenomen werden, en ook nog hedendaagsch tot dit oogmerk worden gebruikt. Zy trekken
hun onderhoud uit het Kollegie, en krygen daar onderwys met de overigen...Zy worden scherp
behandeld, en sommige Tutors, die anderen door de vingeren zien, vieren tegen dezen...alle
hunne gestrengheid bot. Dit brengt toevallig te wege, dat de Servitors dikmaals zeer geschikte
en geleerde lieden worden, en velen derzelven hebben zich tot de hoogste waardigheden in
de Bisschoplyke Kerk weten te verheffen. Het onderscheid in hunne kleding en hunne ossicia
servilia nemen een einde, zo dra zy na een vierjarig verblyf in 't Kollegie den trap van
Baccalaureus in de konsten beklommen hebben.’ Zie bladz. 226, enz. alwaar ook eenig nader
bericht van de overige Studenten gevonden wordt.
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zelven afhangen. De naam derzelven is in 't Engelsch Hall, in 't Latyn Aula, waardoor
men de Kollegien daar van onderscheidt, hoewel het eenige verschil...hierin bestaat,
dat de Halls geen Fellows hebben....Te Cambridge heeft men niets van dezen aart,
en de gebouwen, die zodanig een' naam dragen,...zyn, in de daad, Kollegies, die
hunne eigene Fellows hebben.....Ieder Kollegie heeft, behalven den Principal...nog
een' Overopziener, die Visitor geheten wordt, en doorgaans een Bisschop of
Aartsbisschop is.....De Principals worden door de Fellows verkoren, en vervolgens
door den Visitor bevestigd. Dewyl de Halls te Oxford niet van Fellows voorzien zyn,
stelt de tydelyke Kanzelier der Universiteit in dezelven den Principal aan,
uitgezonderd in Edmunds Hall, waar de Koning in persoon iemand daar toe benoemt.
Wanneer een Fellows plaats open valt, kiezen de overige Fellows uit de Magisters
van hun Kollegie een nieuwen, by meerderheid van stemmen.....
(*)
De inkomsten der Opperhoofden en Professoren ...zyn...zo vastgesteld, dat men
zeggen kan, dat zy zo lang moeten duuren als de Universiteiten zelven; en dezelven
worden hun voor hun leven lang toegelegd...Dewyl nu in 't begeven van de
Professoraten menigmaal meer naar gunst gehandeld, dan op verdiensten gelet
wordt, zo is 't geen wonder, dat de lessen niet alleen dikwerf zeer schraal, maar ook
zo zeldzaam zyn, dat een Hoogleeraar misschien niet meer dan een uur drie of vier
in een gansch jaar daartoe besteedt...DODWELL, die zeker niet uit gunst...tot
Cambdischen Professor te Oxford aangesteld werd, gaf in omtrent drie jaren
negentien lectures, of lessen, over 't leven van HADRIANUS door SPARTIANUS
beschreven, en men begreep, dat hy zich, in vergelyking met anderen, als een yvrig
man had gekweten.
Het gene een Engelsch Student derhalven aan de Universiteit leeren zal, moet
hy niet uit de openbare lessen, maar by den byzonderen Leeraar, of Tutor, halen.
By een Kollegie, welk eenig aanzien heeft, ont-

(*)

De Professoren zyn onderscheiden van de Tutors, van welken beneden. Van de eerstgemelden
spreekt de Heer WENDEBORN, bl. 216, enz.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

165
moet men meesttyds twee Tutors, eenen voor de Wiskunde, en eenen voor de
Philosophie. Wanneer het onderwys van dezen, na verloop van vier jaren, geëindigd
is, moet de Jongeling zyne studien door eigen vlyt voortzetten.....Men vindt Kollegies,
waar men...wel meer dan twee Tutors heeft; doch dit is zeldzaam. In zulk een geval
heeft een Student geen vryheid om onder dezelven een keuze te doen, maar het
Opperhoofd van 't Kollegie wyst elk den zynen toe. Het loon der Tutors is aanzienlyk.
Sommigen betalen hun voor 't onderwys vyf, anderen, die ryker zyn, wel tien pond.
Zy zyn byna allen Godgeleerden, uitgezonderd in eenige weinige Kollegien. Daar
zyn 'er genen, voor zo veel ik weet, die in de regtsgeleerdheid of geneeskunst lessen
geven....Men vindt 'er mannen van een opgeruimde denkwys onder, doch derzelver
getal maakt de meerderheid niet uit.....
Men behoeft het niet zo vreemd te agten, dat een Leeraar in zulk een Kollegie in
alle noodige zaken onderwys mededeelt: want de Engelschen rekenen daar onder
niet het derde deel van 't gene men in Duitschland van een Student
vordert....Gemeenlyk bepaalt zig het onderwys tot latyn en grieksch, tot de
grammatica en een weinig philosophie, benevens de natuurlyke historie en de
wiskunde. De Tutor heeft de vryheid om de Grieksche en Latynsche Klassische
Schryvers, die hy zynen kweekelingen verklaren wil, zelve uit te kiezen.....
Zeer gevalt het my, dat men de oude Schryvers, die deze of gene wetenschap
behandelen, meesttyds in de oorspronglyke taal den Studenten in de hand geeft.
De Elementa van EUCLIDES maken veelal den grondslag uit van de lessen over de
Wiskunde, en ARISTOTELES doet het zelfde by die over de Digtkunde en
Welsprekenheid....
Volgens de Statuten der Universiteiten, moet een Student vier jaren onder zynen
Tutor blyven. Evenwel heeft men hier een uitzondering gemaakt voor den hoogen
Adel of de zoons van Lords, zo dat die met drie jaren, of, indien de Kanzelier het
gelieft toe te staan, met minder tyd, kunnen losraken: want de almae matres, de
Voedstervrouwen der geleerdheid, begrypen zo wel als andere goede minnen, dat
rang en geld de plaats van talenten vertreden kunnen....De Stu-
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denten brengen de eerste drie jaren dikwyls in groote nalatigheid door, maar in het
vierde oefenen zy zig tot doorstaan van 't examen, welk vereischt wordt om den
eersten graad van Akademische waardigheid, namelyk dien van Baccalaurcus der
Konsten (Batchelor of Arts) te verkrygen, met welken de meesten zig...vergenoegen.
Dat examen bestaat in 't houden van een disput, welk...zeer weinig om 't lyf heeft.
Ook gebeurt het te Oxford zelden, dat iemand daar by tegenwoordig is, dan zulken,
die uit hoofde der Statuten niet durven wegblyven: ja het wordt zelfs als een
onbeleefdheid......beschouwd, zig als toehoorder daar by te laten vinden. Onder de
genen, die verpligt zyn het by te wonen, behooren de Moderator, of, gelyk men in
Duitschland zeggen zoude, de Praeses, voorts de Respondens en drie Opponenten,
welken door den Moderator benoemd worden....Het disputeren duurt naauwlyks
een half uur: doch dewyl de Statuten voorschryven, dat het om een uur beginnen
en om drie uur eindigen zal, zo brengt het gezelschap den overtolligen tyd door in
een diep stilzwygen. Sommigen lezen een' vrolyken Roman, anderen nemen het
aloude tydverdryf by de hand...van namen of figuuren...op de tafels en banken te
snyden, of aartige versjes met een potloot daar op te schryven. Komt 'er by geval
eens...iemand..in de gehoorzaal, dan beginnen zy een of twee syllogismen uit te
stamelen; maar nadien de Opzieners en Professoren wel weten hoe het 'er toegaat,
blyven zy 'er niet boven een minute lang.....Te Cambridge is men....wat
(*)
naauwgezetter en strenger .’ Te Cambridge volgt, zo als de Schryver wat laager
aantekent, op het disputeren een onderzoek, en duurt drie agtereen volgende dagen,
hoewel dagelyks niet langer dan één of twee uuren. Dit onderzoek loopt over de
zes eerste boeken van EUCLIDES, de driehoeksmeeting, de kegelsneden, eenig
gedeelte der algebra, en uit de Werken van NEWTON, FERGUSON, SMITH en LOCKE;
over de quadraat en cubicwortelen; de Grieksche taal, de Grammatica, de Rhetorica,
enz.
Met deze promotie, ‘neemt de verpligting om de lessen der Tutors by te wonen
een einde, en het wordt

(*)

Bl. 186-198.
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dan zyne [des Batchelor's] zaak de openbaare lessen der Professoren waar te
nemen, en vlytig voor zig zelven te studeren: doch hier komt zelden veel van, en
de meesten gaan van de Universiteit weg; alleen zorg dragende om op 't einde van
(*)
elken Akademischen Term wederom tegenwoordig te zyn, en hunne namen op
de lyst aangetekend te krygen; dewyl het waarnemen van die Terms...vereischt
wordt om tot hooger trap van Akademische waardigheid te kunnen geraken. Ten
bewyze van dit waarnemen, is het genoeg, dat zy boter en brood tot hun ontbyt uit
de keuken van hun Kollegie hebben laten halen, en hunne namen dus een of
tweemaal geduurende den Term door den boekhouder in de rekening opgetekend
(†)
worden gevonden .’ De zodanigen worden onder de Studenten spotswyze
(‡)
Termtrotters, of Termdraavers, genoemd .
Het overige zullen wy kort afdoen. Die te Oxford drie jaren Baccalaureus is geweest
kan Magister worden, mits dat hy, geduurende dien tyd, eenige openlyke exercitien
houde, welke evenwel, volgens des Schryvers bericht, 'er dikwyls sober genoeg
uitzien. Hy mag dan, het geen hem te vooren niet vrystond, ten minsten tot het
verkrygen van hoogeren trap niet dienen konde, zyne studien aan andere
Universiteiten voortzetten. Zeven jaaren Magister geweest zynde, verkrygt hy zitting
(§)
en stem in den Akademischen Senaat .
‘Die Doctor in het burgerlyke regt begeert te worden, moet nog vyf jaar, na dat
hy 't Magisterschap verkregen heeft, de lessen van den regtsgeleerden Professor
hooren, en zig Baccalaureus in de regten laten maken; kunnende men tot de hoogste
waardigheid in dezen tak niet dan na een twaalfjarigen akademischen levensloop
opklimmen. Ten aanzien van het Doctoraat in de geneeskunde heeft men, Magister
geworden zynde, maar drie jaren noodig....Te Cambridge kan men in beide gevallen
met een jaar minder toe dan te Oxford.
In de Godgeleerdheid worden, van den tyd af dat

(*)

(†)
(‡)
(§)

Term is de tyd, geduurende welken de Akademische Lessen moeten gehouden worden. Te
Oxford heeft men vier Terms in het jaar, te Cambridge drie, dewyl men daar eene vacantie
minder heeft.
Bl. 199, 200.
Bl. 209.
Bl. 206-209.
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iemand Magister geworden is....nog tien jaren gevorderd om zig Baccalaureus in
de Theologie te laten maken, en vervolgens nog vier om de waardigheid van Doctor
te bekomen. In dezen...tusschentyd....moeten etlyke nietsbeduidende disputen, en
in 't laatste zes lessen over een' der kortste brieven van PAULUS gehouden worden.
Dewyl hier by zelden iemand, behalven twee of drie personen die het amptswege
niet laten durven, tegenwoordig zyn, noemt men dezen Wall-lectures, dat is lessen
(*)
die tot de wanden gerigt zyn .’ - Dus moeten één en twintig jaaren, en niet achttien,
zo als de Schryver rekent, verloopen van den tyd af, dat iemand zyne studie aan
de Universiteit begint, tot dat hy Doctor in de Godgeleerdheid kan worden.
Uit dit verslag en andere byzonderheden, in dit Werk te vinden, waarin de
Engelschen zekerlyk niet gevleid worden, kan de Leezer oordeelen, of de Engelsche
Universiteiten recht hebben tot dien hoogmoed, welken de Heer WENDEBORN dezelve,
(†)
en vooral die van Oxford, te last legt .
Vervolgens geeft de Schryver een bericht van de byzondere Kollegien en Halls,
zo te Oxford als te Cambridge, van de Boekeryen by beide Akademien, en spreekt
nog kortlyk van de Schotsche Hooge-Schoolen, te Edinburg, te Glasgow, te
Aberdeen, en te St. Andries, aan welke hy vry grooteren lof geeft dan aan de
Engelsche. Doch hierin kunnen wy hem niet volgen, gelyk ook niet in het vierde
Hoofdstuk. Ons Uittreksel is reeds langer uitgelopen dan wy ons eerst voorstelden.
Evenwel zouden wy den Vertaaler verongelyken, indien wy hier niet byvoegden,
dat hy het Werk verrykt heeft met eenen goeden Bladwyzer voor al de Vier Deelen.
Geheel achteraan vindt men eene lyst van Drukfeilen. Maar, behalven de daar in
aangetekende, zyn ons onder het leezen nog al enkele voorgekomen, en daar onder
twee of drie van eenig aanbelang, bl. 284, reg. 5. V.O. staat RICHARD, dit zal EDUARD
moeten zyn: want die regeerde in het jaar 1284. De regeering van RICHARD DEN I
eindigde in 1199. Bl. 285, reg. 6. WHIGIFT. l. WHITGIFT. bl. 291, reg. 20. LAUNDERSON.
l. SAUNDERSON. bl. 297. reg. 2. V.O. SANCROST. l. SANCROFT.

(*)
(†)

Bl. 210.
Bl. 212.
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Staatkundige Geloofsbelydenis, met betrekking tot de Fransche
Revolutie, en haare gevolgen, van den Vryheer adolph knigge. Uit
het Hoogduitsch. Te Dordrecht, by de Leeuw en Krap, 1792. In gr.
8vo. 132 bl.
De Vryheer KNIGGE, uit de Vertaaling van veele zyner Werken, in ons Land met
roem bekend, treedt hier te voorschyn onder den drom van Schryveren, die over
de Fransche Ryksomwenteling de pen hebben opgevat. Tot het opstellen deezer
Staatkundige Geloofsbelydenis, voelde hy zich aangespoord, doordien de Schryver
van het Weener Tydschrift ALCISIUS HOFMANN, die, gelyk de Heer KNIGGE het in 't
Werkje zelve uitdrukt, ‘de zogenoemde Ophelderaars en Gezanten der Vryheid met
straatslyk werpt, en met zyns gelyken, tegen de gezonde Rede en den geest van
vry Onderzoek, te velde trekt,’ eenige Mannen, dien hy agting toedraagt, op eene
vuilaartige wyze gelasterd, en eene infame leugen tegen hem, in zyn Tydschrift,
geplaatst hadt. - De ondervinding, dat men thans zulke proeven tegen de vrymoedige
en waarheidlievende Schryvers waagde, om ze verdagt te maaken, sterkte hem in
het voorneemen, om niets meer over Staatkundige Onderwerpen te schryven, zonder
zyn naam daar voor te zetten: waarom hy de Voorreden van dit Werkje ondertekend
hadt, en de Nederduitsche Uitgeevers denzelven op den Tytel gesteld hebben.
‘Myn oogmerk daar by is,’ zo als hy zich uitdrukt, ‘het Publiek te overtuigen, hoe
ik bewust ben, dat myne Grondstellingen van die natuur zyn, dat ik my over dezelve
niet behoef te schaamen, en dat 'er nog Gewesten in Duitschland zyn, waarin eene
verstandige Regeering den Schryver vryheid vergunt, om over voorwerpen, waarby
het gansche Menschdom belang heeft, onzydig, doch bescheiden, zyn gevoelen te
zeggen. - Ik ben - de goedertierene Voorzienigheid zy 'er dank voor! - in een Land
t'huis, (de Heer KNIGGE schryft dit uit Breemen,) waar de goedgunstige Monarch,
en zy, welken hy het roer van Staat heeft toebetrouwd, geene dwangmiddelen en
over 't algemeen geene kunstige schikkingen behoeven, om beroerte en oproer te
beletten. Wanneer ik dus zomwylen wat sterk tegen bepaaling der
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natuurlyke vryheid yvere, dan spreeke ik niet uit drift. Dit kan nog minder het geval
zyn, wanneer ik van onregtvaardige aanmaatigingen der Edellieden en Kerklyken
spreeke. In deeze Noordsche Gewesten kennen wy, Gode zy dank! het Despotismus
van allerlei slag niet uit eigen droeve ondervinding; maar ik heb voordeezen
gelegenheid gehad, deszelfs gruwelen van naby te zien, en dit heeft indrukzels in
my nagelaaten, die myne afbeeldingen eenen trek van bitterheid geeven, welke niet
in myn hart is. - Voor het overige hoop ik, dat zelfs zy, welke my zomwylen
beschuldigen, dat ik te eenzydig voor een Democratischen Staat ben; wanneer zy
dit Werkje, met eenige oplettenheid, ten einde toe willen leezen, zullen bevinden,
dat ik deeze onderwerpen overdagt hebbe; dat ik niet tot de doldriftigen behoore;
dat ik veeleer geloove, men kunne gerust en vergenoegd leeven in elk Land,
hoedanig ook de Regeeringsform moge weezen, zo slechts eene verstandige
Wetgeeving alle Staaten onderling voor mishandeling beveiligt, en dat ik beweere,
dat wy reden hebben in Duitschland geene Revolutie noch te vreezen, noch te
wenschen, zo slechts de verscheiden Regeeringen, in plaats van de Opheldering
te beletten, met haar hand aan hand voort gaan, en de middelen, om orde te
bewaaren, met de gesteldheid der Eeuwe in eene juiste betrekking stellen.’
De Vryheer KNIGGE, bepaalder zyn ontwerp voorstellende, zegt in dit Geschrift de
vraag te willen afhandelen; of, en in ‘welke gevallen, de Europische Staaten, by de
tegenwoordige, door de toeneemende vryheid van denken en drukken bewerkte,
Stemming der Eeuwe, eene Staatsomwenteling schynen te moeten wagten? - En
daar de Fransche Revolutie thans wel den grootsten invloed op deeze Stemming
heeft, gemerkt zy zo menige pen en tong in beweeging brengt, zo wil ik myne vraag
aldus bekleeden - welke Gevolgen hebben wy van de Fransche Omwenteling te
dugten of te hoopen?’
Om deeze Vraag te beantwoorden, is dit Geschrift in Acht Afdeelingen, die deeze
Opschriften voeren, onderscheiden - 1. Wie kan over de groote Gebeurtenissen der
Wereld een regtmaatig oordeel vellen? - II. Aanmerkingen over gewelddaadige
Omwentelingen in 't algemeen. - III. Toepassing deezer Stellingen op de Fransche
Omwenteling. - IV. Welke Constitutie is de bes-
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te? - V. Of de Wereld zonder Staats-Constitutien en Godsdienststelzels bestaan
kan? - VI. Of onze hedendaagsche Staats-Constitutien op egte Grondbeginzels
rusten, en met de gesteldheid der Eeuwe overeenkomen? - VII. Welke wyze van
Revolutie, in de Staats-Constitutien, te wagten, te dugten, of te hoopen zy? - VIII.
Hoe men alle gewelddaadige Revolutien voorkomen kunne?
Wy twyfelen, in geenen deele, of de aangeduide Onderwerpen van het grootste
gewigt, door de pen van KNIGGE behandeld, zullen veele Leezers vinden; en
ongetwyfeld zullen de Nederlandsche begeerig zyn, wat hy van onzen Staat zegge;
doch de Vertaaler en Uitgeevers hebben raadzaam gevonden, om 'er dit uit te laaten,
en, wat ons Land betreft, alleen tusschen twee haakskens te stellen: [Hoe het met
Holland in deezen gesteld zy, willen wy liefst daar laaten, de snaaren te teder zynde,
om ze slechts met den vinger aan te roeren]; dit komt in, wanneer de Schryver zyne
verwondering te kennen geeft, dat de nieuwe Gesteldheid in de Republikeinsche
Staaten de yverigste Verdeedigers niet vindt.
Zie hier hoe de Vryheer de onderscheidene beoordeelingen van het groot
Staatkundig verschynzel in Frankryk opgeeft. ‘Over deeze Omwenteling, over de
nieuwe Constitutie, en over de stappen der Nationale Vergadering, moet men thans
zo meenig een strydigen beoordeeler hooren en leezen, dat men, in de daad,
gestadig omzigtiger in zyne beslissingen moet worden. - Van de eene zyde beeldt
men ons deeze groote gebeurtenis af, als een werk der veragtenswaardigste,
baatzugtigste deugnieten, oproermaakers, en koningsmoorders, welke
zamengezwooren hebben, het gansche Ryk ongelukkig te maaken, in de war te
brengen, en in troebel water te visschen. Men schildert ons de besluiten der
Gedeputeerden af, als een mengzel van schreeuwende ongeregtigheden en
buitenspoorige harssenschimmen, en de uitspattingen van 't gemeen, als ongehoorde
nooit geziene gruwelen, door de Zamengezwoorenen, instemmend met het ontwerp,
belegd. Eindelyk voorspelt men aan het arme Frankryk den volkomen ondergang,
of eene niet verre afzynde omkeering van dingen, door eene Contra-revolutie, en
de tusschenkomst der overige Mogenheden van Europa. - Van den anderen kant
verheffen de Vrienden van de Revolutie dezelve, met alle haare reeds beleefde en
nog te leevene gevolgen, ten Hemel toe. Moeten
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wy deezen gelooven; dan is 'er zo lang de wereld heeft gestaan, nog geene grootere,
voor de menschheid belangryker en weldaadiger, gebeurtenis voorgevallen. Zy
laaten ons alle de daar by te werk gestelde gewelddaadigheden als noodwendige,
door de grootheid van het oogmerk geheiligde, middelen opmerken. Zy stellen ons
die Mannen, welke by deeze onderneeming vooraan getreeden zyn, als de edelste,
verstandigste, onbaatzugtigste, kragtdaadigste Helden en Wysgeeren voor, en
voorspellen niet alleen de Fransche Natie, van nu af, een zeer gerust en gelukkig
tydstip, maar ook allen overigen Staaten van Europa eene kort op handen zynde
navolging. De gemaatigder party keurt het oogmerk goed; maar mispryst de
middelen: of vind, dat men over 't algemeen te ver gegaan is, of hoopt, dat deeze
algemeene gisting alle gemoederen allengs tot vrede geneigd zal maaken; dat men
van beide partyen de snaaren ontspannen, en ten laatsten eene Monarchaale
Staatsgesteldheid weêr herstellen zal, zo nogthans, dat de magt des Konings en
der Staatsdienaaren, door de medewerking van zekere Volksvertegenwoordigers,
bepaald zy. - Slechts weinigen zyn wys genoeg, om zich van alle beslissende
oordeelen te onthouden, het gebeurde als een onvermydelyk gevolg van
voorafgaande misbruiken te beschouwen, en de beste ontwikkeling van de algoede
en wyze Voorzienigheid af te wagten.’
Meer bepaald zet de Vryheer KNIGGE zich om op te geeven, alles wat een onzydig
man zich kan veroorlooven over deeze groote Gebeurtenis te zeggen. Het
voornaamste komt hier op neder: ‘De Fransche Revolutie werd onvermydelyk
veroorzaakt door eene aaneenschakeling van Gebeurtenissen, en door de
voortgangen der Beschaaving en Ophelderinge.
Zo als de voorige wyze van Regeering was, konde zy, by de toenmaalige
gesteldheid der Natie, niet blyven.
Verkeerde maatregels, welke de Hofparty in het begin nam, verbitterden het Volk,
vermeerderden het mistrouwen, en bewerkten gewelddaadigheid.
De leevendigheid van het Nationaal Character deedt vooruitzien, dat nu rasse en
snelle stappen moesten volgen, en het zoude dwaas zyn, by alle deeze
omstandigheden, van de Franschen iets anders te verwagten.
Doch alle gewelddaadigheden, welke voorgevallen
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zyn, alle moorden, alle plunderingen, spoorloosheden, en, in het algemeen, alle
wettelooze bedryven, zyn, in vergelyking met de buitenspoorigheden en gruwelen,
waar mede van ouds dergelyke, ja veel geringere, voorvallen bestempeld waren,
als niets te agten. Deeze Revolutie is eene groote, voorbeeldelooze, en hoe zy ook
uitvalle, voor de geheele menschheid gewigtige, gebeurtenis.
Gaan wy de grondbeginzels onzydig na, op welke de nieuwe Constitutie rust, dan
kan men onmogelyk ontkennen, dat zy den stempel van het gezondst, zuiverst,
verstand draage. Wat de grootste vernuften aller eeuwen, elk in 't byzonder, over
menschen-regten, menschen-betrekkingen, en over de zuivere oogmerken aller
gezellige verdragen, gezegd hebben, vind men hier in de eenvoudigste, duidelykste,
orde voorgesteld, en tot een grondslag eener Wetgeeving gelegd, zo als 'er nog
nooit eene natuurlyker, regtvaardiger, in eenig Land in de Wereld geweest is.’
Dit alles werkt de Schryver breeder uit, door eenige bezwaaren in aanmerking te
neemen; doch wy moeten den Leezer tot het Werkje zelve verzenden. Laaten wy
hem hooren op het voorstel, of 'er wel hoope zy, om de rust weldraa hersteld te
zien. ‘Dit is onmogelyk vooruit te zeggen: dit slechts kan men zonder vermetelheid
beweeren, dat, wanneer al, door een Contra-Revolutie, of op eene andere wyze,
alles weêr omver geworpen mogt worden, wat de Nationaale Vergadering heeft
opgebouwd, de gansche Staat evenwel nooit weêr op den ouden voet kan komen.
De begrippen van de betrekkingen des Volks tot de Regeeringen hebben te diepe
wortelen geschooten: zo iets weder uit te rooijen, daar toe zou een groot tydperk
behooren, geduurende het welk Beschaaving en Opheldering ten eenemaal te rug
gingen, en de Natie weder in zulk eenen toestand van kindsheid werd geplaatst,
waarin men zich, tegen zyn eigen belang, blindlings laat leiden. Het grooter en
sterker gedeelte der Natie heeft nu eens zyne kluisters afgeschud, heeft zyne kragten
leeren kennen, en zich van de mogelykheid der uitvoering overtuigd. Haar, met
geweld, op nieuw onder het juk te brengen, daar toe zouden zeer groote schikkingen
vereischt worden. Het Ryk is niet in zulk een slegten staat van verdeediging, de
Nationaale Garden zyn niet zo slegt geoefend, als ons de Vrienden der
Aristocratische Party willen doen gelooven. De binnenlandsche onlusten en gistingen
zouden zeer
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waarschynlyk ophouden, zodra Frankryk van buiten aangetast, en de verdeediging
des Vaderlands het gemeenschaplyk punt wierd, in 't welk de levendige Fransche
werkzaamheid zamen liep.’ - Aan de verwagting van dit laatste heeft de uitkomst,
gelyk elk bekend is, het zegel gehangen: als mede aan 't geen hy zegt op de Vraag:
‘Wie zou hun aantasten?’ in zo verrre het de Uitgeweekenen betreft, door hem een
Hoopje Aristocraten genoemd, en in een bespotlyk licht, wat hun Legermagt aangaat,
voorgesteld. Dan de Heer KNIGGE, die in January 1792 schreef, slaat, wat het
toekomende betreft, den bal geheel mis, als hy voortgaat: ‘Maar maaken de
Uitgeweekenen staat op den bystand van Europische Mogenheden, dan vrees ik,
dat zy zullen misrekenen. Waarom zouden deeze Frankryk aantasten? Om eene
Natie de bevoegdheid te betwisten, haare wyze van Regeering, met eene
ontwyfelbaare instemming des Konings, te veranderen? Om eene Constitutie om
verre te werpen, die rede, regt, trouw, geloof, en vrede met de Nabuuren, tot
grondslagen heeft? Daar zyn ze te regtvaardig toe. - Om de Duitsche Ryksvorsten,
welke in de Fransche Staaten goederen hebben, met geweld in de bezitting hunner
Regten te herstellen, welke zy door de Revolutie hebben verlooren? Daar over zou
toch als dan slegts kunnen gehandeld worden, wanneer eerst alle vriendlyke
middelen vergeefsch beproefd waren geweest. Maar nu heeft de Natie eene
schadeloosstelling aangeboden; men moet slechts haare voorslagen
gemeenschaplyk aanhooren; men moet de buitenspoorige eischen der Aristocraten
niet daar mede willen vermengen; men moet niet vergeeten, dat die Ryksvorsten,
zo lang als zy zig by de afhangelykheid van Frankryk wél meenden te bevinden,
wegens hunne Fransche bezittingen het Duitsche Ryk hun woord ter naakominge
niet gegeeven, gevolglyk zig, op eene zekere wyze, van het Staatslichaam
afgescheurd hebben, welks bescherming zy nu op eenmaal weder eischen. - Zeer
waarschynlyk zullen de overige Europische Mogenheden de voorzigtigste Staatkunde
volgen. Zy zullen immers ook wel bedenken, dat het by de tegenwoordige tyden
niet raadsaam is met de krygsvolken, welke hier en daar t'huis eenig werk vinden,
in vreemde Landen in te vallen, waar de noodlottige Vryheids-lugt waait, welke zo
ligt aansteekt. Zy zullen overdenken, dat, by de eerste uitberstinge des Oorlogs, de
heerlyke, vrugtbaare, Duitsche Provincien, welken onmiddelyk aan Frankryk gren-
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zen, het offer van deezen overhaasten stap, het tooneel van yslyke verwoestingen,
zullen worden.’
Opmerkelyk is 's Schryvers taal in 't slot der Zesde Afdeeling: waarin hy
onderzoekt, of onze hedendaagsche Staatsgesteldheden op egte Grondbeginzels
rusten, en met den toestand der Eeuwe overeenkomen? - Wy zouden uit de twee
volgende Afdeelingen, waarin, onder het vermelden van voor veelen onaangenaame
stellingen, veele heilzaame raadgeevingen voorgedraagen worden, het een en
ander nog wel overneemen; doch wy hebben reeds genoeg gezegd, om de
weetgierigheid tot het leezen deezer Staatkundige Geloofsbelydenis uit te lokken.
De bygebragte plaatzen maaken het bykans onnoodig onzen Leezeren te zeggen,
dat de Vertaaling veel klaarder en vloeijender had kunnen weezen.

Vaderlandsch Woordenboek, oorspronglyk verzameld door
Jacobus Kok.Zes en twintigste Deel. Met Kaarten, Plaaten en
Pourtraiten. Te Amsterdam by J. Allart. In gr. 8vo. 350 bl.
Onvermydelyk is het, dat in een Werk van die soort, als waar van wy thans het
XXVIste Deel aankundigen, eene menigte, ja de meeste, Artykels van dien aart zyn,
dat ze in andere Werken, in dezelfde vorm gegooten, reeds den Leezer voorkwamen,
of van elders bekend zyn. Eene herhaalde bewerking en verbetering is veelal het
eenige, dat wy, met grond, mogen verwagten. Schoon het tydsverloop tusschen de
Uitgave van Woordenboeken, eenigzins op deeze leest geschoeid, groot genoeg
zy, om een aantal nieuwe Artykels te verschaffen, kan dit Werk doorgaans 'er niet
op boogen. Eene langzaamer Uitgave, die tyd liet, om meer te verzamelen, om
bescheiden van deeze en geene Persoonen, Plaatzen, en Voorvallen, op te doen,
zou dit gebrek grootlyks hebben kunnen voorkomen, en dit loflyk Werk eenen
meerderen luister byzetten.
Geheel, nogthans, is het niet van dit wenschlyk vereischte verstooken, en zal 't
Stuk, 't geen wy 'er thans uit overneemen, hier van ten blyke strekken. Het Geslacht
van SAUTYN, te Amsterdam bekend, als een Geslacht, waar van verscheide Leden
aan Stad en Vaderland de gewigtigste diensten gedaan, en aanmerkelyke voordeelen
toegebragt hebben, wordt, in den oorsprong en voortplanting, van de vroegste tyden,
geschetst uit toegezondëne Papieren.
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Naa eene opgave van den Amsterdamschen en Zeeuwschen Tak deezes Geslachts,
vermeldt de Opsteller deezes Woordenboeks, in 't byzonder, van twee Broeders,
JACOB SAUTYN, in den Jaare 1648, en JOHAN SAUTYN, in 1650 gebooren; daar toe in
staat gesteld, door de goedgunstige mededeeling derzelfde edelmoedige hand, aan
welke hy de Geslachtlyst te danken hadt.
‘Lieden van een aanzienlyk vermogen, dus luidt het Verhaal, waren de twee
Broeders JACOB en JOHAN, en daarenboven aangedaan met een blaakenden yver,
om den vyand van het Vaderland, en den belaager van diens Vryheid, zo veel in
hun vermogen was, afbreuk te helpen doen. Dit blykt uit hunne werkzaamheden,
geduurende de Oorlogen, tusschen deezen Staat en deszelfs Bondgenooten, en
tusschen Frankryk, gevoerd, in de Jaaren 1689 tot 1697, en vervolgens geduurende
het tydsverloop van 1702 tot 1713. - Immers men vindt aangetekend, dat zy, voor
eigen rekening, in Zee gebragt hebben, zes en dertig Commissie-vaarders, gewapend
met twaalfhonderd en zes en dertig Stukken, zo Metaalen als Yzeren, Geschut, en
bemand met achtduizend vyfhonderd en twintig Koppen: welke, geduurende gemelde
Oorlogen, gedaan hebben meer dan vyfhonderd Kruistochten, terwyl de kosten,
hier aan besteed, en uit hunne eigene Kas goedgedaan, bedraagen hadden eene
somma van één en dertig Milloenen, éénhonderd en elfduizend Guldens.
De gemelde Fregatten, of Commissie-vaarders, voerden de gewoone Vlag van
den Staat: alleenlyk met dit onderscheid, dat dezelve, ten teken van byzonderen
Eigendom, en uitsluiting van alle verdere Rederyen, op den middelstreep beschilderd
(*)
waren, met het Familiewapen der SAUTYNEN : gelyk ook hetzelfde Wapen was
uitgehouwen agter aan de Spiegels der meergemelde Fregatten, aan de Campagnen
of Zonnedekken, als mede op de Hakkeborden der Sloepen. Ook pronkten de
kleppen

(*)

Dit Wapen des Geslachts van SAUTYN is een Rood Schild met Zilveren Ruiten, in het midden
eene halve Gouden Maan, met na bovengekeerde Hoornen. Op het Schild rust een Zilveren
Helm, waaruit spruiten twee Vlerken of Vleugels, Rood van grond met Zilveren Ruiten, tusschen
beiden een vergulde halve Maan. Dit Wapenschild is gegeeven, in den Jaare 1437, door
Hertog PHILIPS VAN BOURGONDIE, aan JAQUES SAUTYN en zyne Egtgenoote ELIZABETH VAN
PORTUGAL.
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van de Mutzen der Sloeproeijeren met dit Wapen, gelyk ook het Jagt der Eigenaaren.
Dit alles blykt uit de Schilderyen en Tekeningen, welke, tot heden toe, onder de
Familie bewaard worden.
Eene gewenschte uitslag bekroonde deeze regt Vaderlandsche Poogingen, en
deedt de Eigenaaren van hunne veel waagende kostbaare uitrustingen welverdiende
vrugten plukken. Wanneer, in den Jaare 1691, eene aanzienelyke en zeer ryke
Nederlandsche Smirnasche Vloot, bestaande uit zes en twintig Schepen, den steven
gekeerd hadt na het Vaderland, staken, uit de Fransche Haven van Toulon, vyf
zwaare Koningsschepen van Linie in Zee, onder het opperbevel van den Ridder DE
FOUBRIS, met oogmerk om dien vetten buit weg te neemen. Van zulk een oogmerk
zwanger, wierd de Fransche Ridder ontmoet van verscheide Schepen van de Heeren
SAUTYN, op de hoogte van Kaap Bonne, die hem straks slag leverden, en zo
manmoedig bevogten, dat hy, met verlies van drie honderd dooden, en een goed
aantal gekwetsten, en zeer zwaar beschadigde Schepen, genoodzaakt was de
Haven van Toulon wederom op te zoeken. Intusschen was de Smirnasche Vloot,
in de Baai van Kinsale, in Ierland, binnen geloopen, in de maand Juny des gemelden
Jaars, en wierd van daar, in de maand Augustus daar aan volgende, door gemelde
Commissie - vaarders, in Texel behouden binnen gebragt.
Van geen minder belang was de dienst, door de Fregatten van de Heeren SAUTYN,
eenigen tyd daar naa, aan het Vaderland beweezen. Ter gelegenheid dat 's Lands
Vloot, in de Noordzee, eene nederlaage hadt bekomen, beraamde de befaamde
Ridder JAN BART het plan eener Landinge op het Eiland Walcheren, 't welk thans
zonder bezetting, en van zyne meeste Inwoonders verlaaten, was; een plan, 't welk,
indien het gelukt ware, geheel Zeeland in 's Vyands magt zou hebben doen vallen.
't Waren de Capiteinen der Commissie-vaarders van gemelde Heeren, welke dit
onderwerp verydelden, althans de volvoering daar van deeden te leur loopen.
Van merkelyken dienst waren ook de Fregatten in de beide Zeeslagen, op den
acht en twintigsten May des Jaars 1692, en den 1 Juny daar aan volgende, tusschen
de Vereenigde Engelsche en Nederlandsche, en de Fransche Vloot, voorgevallen
op de hoogte van Kaap Houge, alwaar de ontthroonde Koning JACOBUS DE II zich
thans bevondt, die het gevegt van verre aanschouwde, en van
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de nederlaag der Vloot aan den Koning van Frankryk kennis gaf. 't Is bekend, dat
van de aanzienlyke Fransche Zeemagt, die aangevoerd wierd van den Graave DE
TOURVILLE, als Admiraal, verscheide Schepen in den grond geboord, of verbrand
wierden. Het Admiraalschip bevondt zich in het laatste geval. Een der Fregatten
van de gemelde Heeren, de Zeven Provincien genaamd, gevoerd by Capitein EVERT
DE LIEFDE, een kloek en weerbaar Vaartuig, voerende zes en veertig Stukken
Geschut, en met vierhonderd Koppen bemand, was zo deerlyk gehavend, dat het
na de Engelsche Haven Portsmouth moest worden opgezonden.
Op eenen anderen tyd hadden eenige der meer genoemde Commissie-vaarderen
het geluk, een rykgelaaden Oost-Indisch Retourschip, 's Lands Welvaaren, gevoerd
by Schipper JAN SPEELMAN, na 't zelve reeds een en andermaal tegen vyandlyk
geweld behoed te hebben, voor de derde reize, voor de Haven van Duinkerken, uit
een zo dreigend gevaar te verlossen, dat men, op 't gemelde Schip, geene andere
gedagten voedde, of men zou zich, binnen weinig oogenblikken, hebben moeten
overgeeven. Doch de dappere Kaaper-Capiteinen voorkwamen dien ramp, en
bragten het ryk gelaaden Compagnieschip, op de Reede van Rammekens, ten
anker.
Doch boven al is der optekeninge waardig, het bedryf van twee Fregatten van de
Heeren SAUTYN; het eene, reeds boven gemeld, de Zeven Provincien, thans gevoerd
by den Gezaghebber GERART VAN DER PORT; het ander, de Koningin Maria genaamd,
onder bevel van den Capitein ANDRIES MEYSTER. Deeze beide Schepen,
voorbedagtlyk uitgerust om op de verwagtwordende t'huiskomende Fransche en
Spaansche Zilvervloot te kruissen, ontdekten, op de hoogte van St. André, drie
Fransche Oorlogschepen. Terstond maakten zy 'er jagt op; en naa dezelve onder
het bereik van hun geschut te hebben gekreegen, deeden zy den aanval met zulk
eene woede, dat een der vyandlyke Vaartuigen, l'Indiscret genaamd, gevoerd by
den Capitein Baron DE CORSERNAC, naa een hevig gevegt, zich moest overgeeven.
Uit deezen Capitein verstonden onze beide moedige Kaaper-Capiteinen: “dat de
Spaansche en Fransche Zilvervloot, op de hoogte der Terreneufsche Banken door
Storm en Mist van een verstrooid, en zich in een zwaar gehavenden staat bevondt.”
Met deeze gewigtige ontdekking, en onder de vlag hebbende het veroverde Fransche
Schip, begaf
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zich de Capitein VAN DER PORT na Engeland, en deelde zyne ingewonne berigten
ten Hove mede: waarop haare Majesteit aan den Capitein VAN DER PORT bevel deedt
geeven om de vereenigde Engelsche en Hollandsche Vloot op te zoeken, en aan
dezelve van zyne kundschap verslag te doen. Ook hierin slaagde hy gelukkiglyk.
Hy bragt de zaak ter kennisse van den Admiraal ROOKE, met verderen last van haare
Majesteit aan den Vlootvoogd, om, zonder eenig tydverzuim, den steven na Vigos
aan de kust van Gallicie te wenden, alwaar de Zilvervloot inmiddels was
aangekomen. - Onder begunstiging van een zwaaren Mist, en zonder van den vyand
gezien te worden, kwam de Vloot, op den één en twintigsten November des Jaars
1702, in de Baai ten anker. Terstond des anderen daags deed de Admiraal ROOKE
vyf en twintig honderd man aan land treeden; die straks een aanval deeden op het
Kasteel, en, hetzelve bemagtigd hebbende, aan de vereenigde Engelsche en
Nederlandsche Vloot gelegenheid gaven om op den vetten buit aan te vallen. De
uitslag is bekend, als mede dat de buit, hier behaald, op zes en twintig Millioenen
wierd begroot. Geen kleine eere leidden de Heeren SAUTYN in, deels met de
wakkerheid hunner beide Capiteinen, deels met de kostbaare en veel waagende
onderneeming, als welke hun, by de uitrusting, meer dan honderd duizend Guldens
hadt gekost.
Om van verscheide andere verrigtingen te zwygen, zullen wy alleen nog
aantekenen, dat de Fregatten der Heeren SAUTYN geene kleine diensten aan het
Vaderland gedaan hebben door hunne Kruistochten op de Fransche (moet dit geen
Nederlandsche weezen) Groenlandsvaarders, drie agtereen volgende jaaren
volvoerd, als mede door een gevegt, by die gelegenheid gehouden. Want, op zekeren
tyd, vier Fransche Oorlogschepen ontmoetende, welke het oog hadden op de
Nederlandsche Groenlandsvaarders, leverden zy dezelven slag, en gaven zo
gelegenheid aan de onzen, om het gevaar, 't welk hun dreigde, te ontvlugten, en in
de Vaderlandsche Havens binnen te loopen.
Naa al het bovenstaande zullen wy alleen aanmerken, dat aan de meergenoemde
Heeren JACOB en JOHAN SAUTYN, in de gevaarlyke tyden, welke zy beleefden, de
eernaam van verdienstlyke Ingezetenen van den Staat niet kan betwist worden.
Voor zichzelven behaalden zy daar mede aanzienlyke voordeelen, en de algemeene
wel-
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vaart wierd 'er door bevorderd. Op ruim tachtig wordt het getal der Fransche Schepen
begroot, welke, door hun uitgeruste Commissie-vaarders, in den grond geschooten,
gerantsoeneerd, of in de Nederlandsche Havens waren opgebragt. Duizenden van
Matroozen kwamen hier door aan een bestaan. 's Lands Gemeene Middelen wierden
'er door bevoordeeld. Verscheiden Handwerken en Neeringen genooten 'er insgelyks
hun aandeel van.’

Henrici van royen, Carmen Elegiacum in michaëlem de ruiter. Henricus van royen's Lofdicht op michaël de ruiter, in
Nederduitsche Vaerzen overgebragt door Johannes Houtman,
Thz.Te Amsterdam by P.J. Uylenbroek, 1792. In gr. 8vo. 36 bl.
In geen Stad kon, met meerder recht, den Lof van den grooten DE RUTTER
aangeheven worden, dan in Vlissingen, waar hy geboren, of in Amsterdam, waar
hy begraven, werdt. De Heer VAN ROYEN, waardig Rector der Latynsche Schoole te
Vlissingen, voelde dit, toen hy den lof des grootsten van Neêrlands Zeehelden aldaar
in Latynsche Verzen deedt hooren; en, naa eene gepaste Aanspraak, zyn Carmen
met deeze losspraak voor Vlissingen, en voor zynen lield, begon:
Ingeniis foecunda bonis ZELANDIA magnos
Jactitet, & merito, se genuisse Duces:
Debita FLESSINGAE sunt haec praeconia nostrae,
RUTERUM nullos aequiparasse suum.
Graecia Miltiadas jactet, jactetque Conones,
Fabricios, Fabios Roma superba ferat:
Tu, FLESSINGA! tuum MICHAëLEM opponere tantis
Jure tuo populis, hoste fatente, potes.

Dat is, volgens de naarvolging van den Heere HOUTMAN:
Een rei van helden is op ZEELANDS grond geboren;
't Heeft eedle mannen uit een vruchtbren schoot gebaard;
Maar eeuwig blyft die roem myn VLISSINGEN beschoren,
Dat geen dier helden een' DE RUITER evenaart.
De Griek moog' Conon, moog' Miltiades verhoogen;.
Dat Rome Fabius, Fabricius vermeld';
Gy, VLISSINGEN! gy moogt op uw' DE RUITER bogen,
Wien zelfs de vyand by dien stoet van helden telt.

De Dichter VAN ROYEN heeft zekerlyk, in dit Stuk, die nooge vlucht niet genomen,
welke de Lofdichten van
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FEITH, vooral deszelfs Lierzang op dit onderwerp, kenmerken: doch zyn styl is treffend

en beeldryk genoeg, om zyn Carmen, in een uur van uitspanning, met genoegen
te doen leezen: zynde de Naarvolging zodanig, dat men te vrede kan zyn; schoon
niet, in alle gevallen, even gelukkig den zin des Latynschen Dichters uitdrukkende.

Vraagoefening voor jonge Lieden, ter beschaaving van Verstand
en Hart. Twee Stukjes. Vraagen en Antwoorden. Te Utrecht by de
Wed. J van Schoonhoven, 1792. Te zamen 218 bl. in gr. 8vo.
Ter tweedemaal moeten wy onze Leezers met dit Werkje bezig houden, om een
misslag te beteren, dien wy, door eene gebrekkige Boek-Zending, begaan hebben,
(*)
en ons door den Heer Schryver , op eene heusche wyze, onder 't oog gebragt is.
Te weeten, wy beoordeelden een Stukje, Vraagoesening voor jonge Lieden, ter
(†)
beschaaving van het Verstand en het Hart. Antwoorden . Dit gedeelte, een geheel
Werk vertoonende, op zich zelve, ons gezonden, en geen Voorreden of Aanwyzing
daarin vindende, waarop die Antwoorden sloegen, bleef het ons raadzelagtig, wat
daarvan te moeten maaken. Te veel blyks van Verstand droegen de Antwoorden,
om niet te veronderstellen, dat 'er iets agter school, 't welk ons duister was; wy
vergenoegden ons daarom met het zeldzaam te noemen; daar het, ingevalle het
zo alleen stondt, als het ons ter hand kwam, naar des Schryvers eigen oordeel in
zynen Brieve, den naam van ongerymd en belachlyk zou verdiend hebben.
Te gelyk met die Antwoorden is een even groot Stukje met Vraagen uitgegeeven.
Dit doet al het zeldzaame verdwynen; dit klaart alle duisterheid op. Voor de Vraagen
is een Voorberigt geplaatst, het onderscheiden gebruik van deeze Vraagoefening
aanwyzende. De elve is geschikt voor jonge Lieden van twaalf, veertien of zestien
jaaren: en kan met veel vrugts, volgens des Opstellers leerwyze, gebruikt worden
Wy kunnen niet beter het Werkje doen kennen, dan door thans de Vraagen op
te geeven, welker Antwoorden in onze Letteroeseningen ter aangeweezene plaatze
te vinden zyn. Onze misslag is oorzaak van deeze vreemde orde der zaaken.
1. ‘Welke uitwerkingen brengen, op eenen dwaazen, de raadgeevingen eens
Vriends te weeg?
2. Welke uitwerkingen brengen, op den wyzen, de verwytingen zynes Vyands te
weeg?

(*)
(†)

Deeze blykt ons te weezen de Heer W.E. DE PERPONCHER.
Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 't jaar 1792. 1 St. bl. 623.
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3. Hoe gedroeg zich de Areopagus, ten aanzien van haare eigene medeleden?
4. Waar gaan onkunde en halve geleerdheid gemeenlyk mede verzeld?
5. Zeg my een Zinnebeeld van de verwaande onkunde, naast de zedige
geleerdheid geplaatst?
6. Waar mede kan men eene Moeder vergelyken, die zich aan Letteroefeningen
overgeeft, ten einde zich in staat te stellen om haare kinderen te kunnen
onderwyzen?
7. Welke zyn, volgens zeker oud Wysgeer, de gevaarlykste onder alle de Dieren?
8. Hoe kan men zich best, volgens denzelfden Wysgeer, op zynen Vyand
wreeken?
9. 'Er is eene gedugte en eigendunklyke gebiedster, die haare slaaven kwelt, en
hun gelaat ontciert, hoe hiet men dezelve?
10. Waarom moet men zig, in 't oogenblik der gramschap, van alle daaden
onthouden?
11. Welk is het beste middel om de menschen te dwingen goed van ons te
spreeken?
12. Wat moet een deugdzaam Man, volgens den Abt St. Pierre, tot zyne zinspreuk
neemen?
13. Welk was het gebed van zeker oud Wysgeer?
14. Het bed der Zee blyft onwrikbaar, in weerwil der stormen, die de oppervlakte
beroeren, wie kan men daar by vergelyken?
15. Waar in verschillen de voorzigtige, de stoutmoedige, en de held?
16. Welk Vorst zeide tegen zyne Vertrouwelingen, myne Vrienden, deeze dag is
voor my verlooren gegaan, wyl ik op denzelven aan niemand eenige weldaad
bewees?
17. Wat is de luister der uitmuntendste overwinning, naar het oordeel van zeker
Chineesch Wysgeer?
18. Waar heeft Fredrik de II die Vorsten by vergeleeken, die, naa den oorlog te
hebben gevoerd, hunne Staaten zoeken te ontheffen van de onheilen, welke
'er uit voortgesprooten zyn?
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19.
20.
21.
22.

Wat is, volgens Thales, het gemaklykste?
Wat het ongemaklykste?
Hoe zal men best zyn leevensgedrag onbevlekt houden?
Oldenbarneveld onthoofd zynde, smeedde zyn Zoon eene zamenzweering
tegen Prins Maurits, werd ontdekt, en ter dood verweezen; zyne Moeder kwam
zig voor 's Vorsten voeten nederwerpen, om vergiffenis voor hem te vraagen,
waar op deeze zyne verwondering toonende, dat zy voor haaren Zoon deedt,
het geen zy geweigerd hadt voor haaren Man te doen, welk antwoord gaf hem
die kloekmoedige Vrouw?
23. Toen, naa 't midden der voorige Eeuw, de Koningen van Vrankryk en Engeland
zig tegen dit Gemeenebest vereenigden, zogten zy Willem den III door groote
beloften over te haalen, om in de onderwerping zynes Land; te bewilligen; daar
by voegende, dat hy zig tog niet zou kunnen beletten, zyn Land in slaaverny
gebragt te zien, hoe wees hy die drangreden af?
24. Wat getuigt men van Epaminondas?
25. Welk antwoord gaf Themistocles aan een oud Raadsheer, die zyn stok ophief,
om hem in de Vergadering te doen zwygen?’
Wy oordeelen door deeze opgave de begaane feil, volgens het verzoek des
Schryvers, zo veel in ons was, hersteld, en zyn Werkje in de waare gedaante
voorgedraagen te hebben. Terwyl wy teffens, uit deezen misslag, de les ontleenen,
om, wanneer ons, vervolgens, in den loop onzes arbeids, iets van dien
bevreemdenden aart voorkomt, een naauwer onderzoek te doen, eer wy, te verhaast,
de pen op 't papier zetten.

Inkle en Yarico, Tooneelspel in drie Bedryven. Naar het Engelsch.
Te Rotterdam by N. Brakel, 1792. Iu gr. 8vo. 106 bl.
THOMAS INKLE, een ryke Koopmans Zoon te London, oud 20 jaaren, begaf zich, den
16den Juny 1647, in Duins, op het Schip de Achilles, 't welk gereed lag om naar de
West-Indiën te stevenen. Hy was een ervaren rekenaar, wist spoedig hoe veel winst
of verlies 'er in eenigerlei handel stak; en begaf zich aan boord, met oogmerk om
zyn geluk door den Koophandel te bevorderen: dat is te zeggen, zich ryk te vaaren.
By ongeluk kreeg zyn Schip gebrek aan levensmiddelen, zo dat men genoodzaakt
wierdt in eene kleine Baai, op
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de kust van America, in te loopen, om verversching te haalen. De jonge Koopman,
welke zeer welgemaakt, en schoon van aanzicht, was, stapte daar, nevens eenige
andere Engelschen, aan land; doch begaf zich, zonder een party Indiaanen, die in
het bosch op hen gepast hadden, gewaar te worden, wat al te verre van den oever;
zo dat deeze op hen aanvielen, en hen byna alle om het leven bragten. INKLE had
echter het geluk, om, met eenigen van de zynen, in een bosch te ontsnappen, alwaar
hy zich, ter zyde van eene kleine hoogte, verborg. Hier een wyl tyds geweest
hebbende, kwam eene jonge Indiaane, uit een soort van hol, dat met struiken
overdekt was, voor den dag, tredende tevens naar hem toe. Geheel verwonderd
aan beide zyden, beschouwden deeze twee elkander al ras met een gunstig oog:
en de jonge Indiaane wierdt ten eersten zo verliefd op den Engelschen Jongeling,
dat zy, uit bekommering voor zyn leven, hem in een hol voerde; hem daar met de
lekkerste vruchten spyzigde, en hem naar eene springende bron leidde om te
drinken. Verschillende voorwerpen en bezigheden hielden INKLE hier eenige maanden
aan YARICO verbonden; wordende 'er zelfs eene nieuwe taal door hen uitgevonden,
door welkers behulp de Engelschman zyne Indiaansche meesteresse konde doen
begrypen, dat hy zich zeer gelukkig zoude achten, indien hy haar, in het land zyner
geboorte, mogt bezitten; alwaar zy in stoffe, gelyk aan die van zyn Kamizool, zoude
gekleed gaan, en alle genoegens van een beschaafd land zoude kunnen smaaken;
en alwaar zy van alle de bekommeringen zouden bevryd zyn, welke hen nu kwelden.
Na eenige maanden ontdekte YARICO, niet verre van de kust, een Schip, en gaf door
haaren minnaar onderricht, eenige tekens aan de menschen die zich op hetzelve
bevonden. Des nachts begaven zy zich beiden aan den oever, en bevonden dat
het een Engelsch Schip was, dat naar Barbados moest. Vol van de hoop, om binnen
kort een onbeslommerde vreugd te zullen genieten, begaven zy zich aan boord van
hetzelve. Dan, zo dra zy het Eiland Barbados genaderd waren, begon INKLE, heel
peinzend en vol nagedachten, den tyd te overdenken dien hy verlooren had; en de
dagen na te rekenen, in welke zyn kapitaal hem geene rente had opgebragt. Om
dus dit verlies te herstellen, en om aan zyne Ouders en Vrienden goede rekenschap
van deeze zyne reistocht te kunnen doen, besloot hy, by zyne landing in de
Barbados, zich van YARICO te ontdoen; alwaar, by de aankomst van een Schip, op
het strand een markt van Slaaven en Slaavinnen gehouden wordt; die daar, even
als hier de Ossen en Paarden, verkogt worden. Te vergeefsch smolt YARICO, op het
hooren van scheiden, in traanen; te vergeessch hield zy hem de gevolgen hunner
zamenleevinge voor. Hy, ongevoelig, en enkel door baatzucht bestuurd wordende,
was alleen bedacht om met haar zwangeren staat nog meerder voordeel te doen:
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bedingende van zeker Koopman, van dat Eiland, zo veel te meerder geld, waar voor
hy haar verkogt en leverde. - Dit is het eigenlyk geval, dat men in dit Spel heeft ten
grondslage gelegt; en dat aan verschillende Natien de stoffe tot hunne dichtkundige
Brieven en Vertelzels heeft opgeleverd; zynde zo belangryk als aandoenlyk, indien
de hoofdzaak in acht wordt gehouden.
Daar dit Spel, zedert eenige jaaren, verscheiden maalen te London vertoond
wordt, kan men het gunstig onthaal der Engelschen daaraan genoegzaam opmaaken.
Wat de zo even verhaalde geschiedenis aanbelangt, dezelve is 'er zeer goed by in
't oog gehouden; gaande de verkleefdheid daar aan zelfs zo verre, dat men 'er de
eenheid van plaatse geheel aan heeft opgeofferd. Dus verbeeld het Tooneel, in het
Eerste Bedryf, eene Wildernis van America, en, in de twee laatste Bedryven, de
Haven van Barbados. In de Bedryven zelve verandert het Tooneel mede niet zelden:
eene vryheid die de Duitschers den Engelschen schynen afgekeeken te hebben,
en vry dikwyls naarvolgen. INKLE is, in dit stuk, even als in de geschiedenis, een
bekwaam rekenaar, dat evenwel hier weinig afdoet; en waaromtrent zyn Knecht
TRUDGE spottend genoeg zegt: ‘Gy verstaat de Rekenkunst en de Algebra, en daar
kunt gy hier (namenlyk in eene Wildernis van America, daar een mensch zich zelven
verliest, gelyk een Naald in een Hooyberg) zeer gemakkelyk van leven.’ Intusschen
is deeze Knecht veel gevoeliger dan zyn Heer, met wien hy, lotgenoot zynde, in
dezelfde Spelonk, daar zy YARICO vinden, eene minnares voor zich ontdekt, die hy
echter voor geen waerelds goed wil missen: waarover de Gouverneur van Barbados
hem pryst; zeggende: ‘Voor u heb ik veel meer achting, dan voor uw' Meester. Het
is waarachtig schande, dat de Knechts, schoon geene opvoeding genoten hebbende,
zo dikwyls hunne Heeren, aan welke geene moeite noch kosten ter beschavinge
gespaard is, in natuurlyk verstand, en vooral in braafheid, zeer verre overtreffen.’ Gelukkig komt INKLE, in dit stuk, nog tot bekeering, en behoud zyne YARICO, terwyl
NARCISSA, des Gouverneurs Dochter, eerst aan hem beloofd zynde, met Kapitein
CAMPLEY trouwt. Deeze bekeering maakt de Tooneelschikking meer barbaarsch dan
de Hoofdpersoon, welke anders gelyk zouden zyn.

F.W. Gleim's Fabelen. Uit het Hoogduitsch nagevolgd. Te
Amsterdam by J. Allart, 1792. In gr. 8vo. 124 bl.
Volgens bericht van den Uitgeever, zyn eenige Fabelen van GLEIM, in Vervolgwerken,
(zo wy meenen Almanakken) die van zyne pers gekomen zyn, uitgegeeven, en met
veel genoegen ontvangen. Hy heeft daarom die Heeren, die hem de Vertaalingen
dier Fabelen gezonden hadden, verzogt, om alle de overige Fabelen van dien Dichter
te vertaalen, om hem
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dus in staat te stellen, eene volledige Verzameling van allen in het licht te geeven.
In dit verzoek naar wensch geslaagd zynde, heeft hy deeze Fabelen in het licht
gegeeven; bedankt de Vertaalers voor hunne goedheid; en hoopt dat dit Boekje
aan onze Landgenooten zoo aangenaam wezen mag, als deszelfs oorspronglyk is,
en blyft, voor allen, die van de Hoogduitsche dichtkunde eenigen smaak hebben.
Wy hebben deeze Vertaalingen, over 't algemeen, zeer getrouw, ten opzichte van
den Hoogduitschen tekst, gevonden: doch, met betrekking tot de Harmonie der
verzen, hebben wy van zommigen veel beter naarvolgingen geleezen. En wat den
smaak der Liefhebbers van Hoogduitsche dichtwerken aanbelangt, deeze kunnen
wy verzekeren, dat, ten opzichte van GLEIM's Fabelen, nimmer zeer groot geweest
is: GLEIM is in andere dichtsoorten, by voorb: in Krygs- en Drinkliederen, met roem
bekend; maar in zyne Fabelen is veel dat niet oorspronglyk is, zoo als ieder daadelyk
zal opmerken, welke LA FONTAINE's Fabelen geleezen heeft: van welken eenige in
deezen bundel, enkel naargevolgd, voorkomen. Zo gaat het, wanneer men alles
van een Autheur mededeelt, en zich niet enkel bepaalt by het geen goed en
oorspronglyk is.

Geschiedenis der Vrouwelyke Sexe by de oudste Grieken; door
C.G. Lenz.Uit het Hoogduitsch vertaald, met eenige aanmerkingen
van den Vertaaler. Te Amsterdam by M. de Bruyn, 1792. In gr. 8vo.
140 bl.
Het is wezenlyk geen gemakkelyk werk, de oudste Grieksche Vrouwen, die in het
zogenaamde Heldentydperk [van het Jaar der Schepping 2548, of het eerste Jaar
naa MOZES dood, tot het Jaar 2913, het Jaar vóôr de geboorte van DAVID: volgens
des Vertaalers en SIMSON's tydrekening,] gebloeid hebben; in haare Zeden,
Levenswyze en Geaartheid, aan het tegenwoordig Geslachte naauwkeurig te doen
kennen. De Schryver, een Leerling van den grooten HEYNE, en welke zich door een
klein Stukjen in 't latyn, over de Fragmenten van ORPHEUS, die op de Sterrenkunde
en den Landbouw betrekking hebben, bekend heeft gemaakt, heeft zulks echter
met vrucht ondernomen; en verdient den hoogsten lof, zo wel wegens de korte en
zaakelyke uitvoering, als om het nut dat hy voor de Leezers van HOMERUS Werken,
en de Onderzoekers der Geschiedenissen van het Menschdom, gesticht heeft: maar
voornamenlyk, wegens de ryke stoffe die hy den Bybelminnaar, ter ophelderinge
van de oudste der gewyde Boeken, heeft aangebragt. Hy heeft, met even zo veel
oordeelkunde als belezenheid, in vier Hoofdstukken, zyne stoffe verhandeld;
geevende in het Eerste Hoofdstuk eenige algemeene Aanmerkingen over de
Vrouwen, by de oudste Grieken; in het Tweede, eene Beschryving van derzelver
toestand, levenswyze en zeden; in het Derde, van hunne liefde en Echtetrouwe;
beschouwende in het
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Vierde Hoofdstuk, de Slavinnen, zo ten opzichte van haaren toestand als haare
bezigheden; wordende hier en daar door eenige antekeningen van den Vertaaler,
en het geen FEITH wegens deeze stoffe geschreven heeft, nader opgehelderd.
Daar thans zoo veel over de Slaverny, en over den Slaavenhandel, geschreven
en gesproken wordt, welke men, zo wel als derzelver misbruiken, helaas! maar al
te veel ondereen vermengt, zal het welligt onzen Leezeren niet ongevallig zyn, dat
wy hen, ter proeve uit dit Werkjen, eene kleine schets mededeelen van de huisselyke
diensten, welke de Slavinnen, in die vroege Eeuwen, moesten verrichten. Zie hier
wat de Schryver daar van zegt:
‘Onder de voornaamste bezigheden der Slavinnen, behoren ook de kunsten van
PALLAS, of het spinnen, weven, en wolbereiden, waar mede dagelyks, in de huizen
(*)
der Vorsten, eene menigte vrouwelyke handen bezig was . De Phoenicische
Vrouwen muntten, in vaardigheid in deze kunstwerken, boven andere natiën uit.
‘Het huiswerk werdt ongeveer aldus in de huizen der Vorsten verdeeld. Des
morgens verzamelden zich de maagden, en staken het vuur aan. De zaal werdt
besprengd en geveegd, de tapyten werden over de zetels uitgespreid, de tafels met
sponssen afgewischt, en de bekers uitgespoeld. Andere gingen intusschen uit, om
water uit de bron te halen. Hierop gingen zy aan hare handwerken in de kamer harer
vrouwen. Andere bereidden intusschen met de mannelyke slaven den maaltyd, en
bedienden de gasten of vreemdelingen. Eene slavin droeg in een gouden kan, waar
onder een zilveren bekken, waschwater, begoot daar mede de handen der gasten,
en plaatste voor hun een gladde tafel. Ook werdt voor den gast, of den Heer zelven,
een warm bad bereid; en de slavin wiesch, zalfde, en kleedde hen. Hierop droeg
de huisverzorgster brood in korven op; en veele gerigten uit haren voorraad. Deze
slavin was het, aan wie de bewaring der voorraadskamer toebetrouwd was. Zo
bewaarde de huisverzorgster EURYCLEA dag en nacht, met verstandig overleg, alles
wat in de voorraadskamer van ULYSSES was. Zy bewaarde hier, zederd lang, zoeten
wyn voor ULYSSES, en gaf daar uit aan den reisvaardigen TELEMACHUS zoeten wyn
in de vaten, en meel in de zakken. Ging de Vrouw van het huis uit, of verscheen zy
in de zaal by het gezelschap, dan werdt zy steeds door eenige harer slavinnen
vergezeld en bediend. Drie slavinnen volgden HELENA in de zaal, waar de gasten
van MENELAUS aanzaten; ADRASTE zettede voor haar een' sierlyken zetel en een'
voetbank; ALCIPPE bragt een tapyt, en PHYLO een werkmandjen met garen en wolle.
Men gebruikte ook de slavinnen tot boodschappen en verrig-

(*)

AGAMEMNON dreigt zo aan CHRYSES, dat zyne dochter, die hy tot slavin gemaakt badt, tot aan
haren ouderdom in zyn huis te Argos zou moeten weven. Il. a. 30.
DE VERTALER.
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tingen buitens huis. Zy halen, op bevel van HECUBA, de vrouwen van Troje te zamen.
De huisverzorgster van ULYSSES zou na LAERTES gezonden worden. PIRAEUS
vermaant TELEMACHUS, slavinnen na zyn huis te zenden, om de geschenken af te
halen, die MENELAUS aan TELEMACHUS vereerd hadt. Des avonds was de bezigheid
der vrouwen, vuur aan den haard te houden. Ook schynen eenige slavinnen tot
stooksters bestemd geweest te zyn, welker character aan den bedelaar IRUS, ter
vergelykinge van ULYSSES met eene pochende stookster, aanleiding geeft. - Zy
bereidden het bed van haren Heer, en zyne gasten; en begeleidden hen met fakkels
na hunne slaapsteden. EURYCLEA, de oude oppasster van TELEMACHUS, gaat met
dezen steeds in de slaapkamer. Hy geeft haar zyne uitgetrokkene klederen, die zy
opvouwt, en aan een' spyker by het bed ophangt. Dan verlaat zy hem, en sluit de
kamer toe. - Zo dra alles zich ter ruste begeven hadt, ruimden de slavinnen de
gereedschappen van den maaltyd weg; doofden het vuur op den haard uit, en
begaven zich in hare slaapvertrekken. Eenige sliepen in de nabyheid harer
gebiederessen, zo als de twee maagden, die nevens de slaapkamer van NAUSICA
rustten.
‘Den zuursten arbeid schynen de maalsters gehad te hebben, waar van wy in het
huis van ALCINOUS in Phaeacië, en in dat van ULYSSES, melding vinden. Hier waren
dagelyks twaalf maalsters bezig, om tarwe en garst met een' handmolen te maalen.
HOMERUS verhaalt eene merkwaardige geschiedenis van eene maalende vrouw,
die den gantschen nacht door, tot digt aan den morgen, bezig was. Als reeds de
overige maalsters sliepen, na dat zy de tarwe gemaalen hadden, hadt deze, de
zwakste onder allen, haren arbeid nog niet voleindigd. Zy hoorde het vroeg donderen,
en sprak: “Gy zendt gewis, ô JUPITER! een teken. Laat toch de vryers (van PENELOPS)
heden voor de laatste reize hier brassen, die my alle krachten, door den pynelyken
arbeid van meel te bereiden, ontroofd hebben.”
Daar de Iliade en Odysse van HOMERUS den Schryver telkens genoegzame stoffe
verschaft hebben, vinden wy die ook op verscheidene plaatsen aangehaald; welke
Citatien wy echter, in de voorgaande Proeve, om plaats te winnen, agter wege
gelaaten hebben; zullende Leezers, welke de aangehaalde Schriften willen opslaan,
zich zeker dit Werkjen eigen maaken. Voor het overige blykt uit het medegedeelde,
omtrend de Maalsters, reeds genoegzaam, hoe veele opheldering een en ander
aan zommige Bybelplaatsen kan geeven; daar Exod. XI: 5, en Pred. XII: 3. in welke
texten van Maalsters gesproken wordt, door de opgegeevene beschryving toegelicht
worden. Het zuure van den arbeid der Maalsters is ook in den Bybel zo zigtbaar,
dat na Exod. XI: 5, den eersten zoon der dienstmaagd, die achter den Molen gaat,
Exod. XII: 29, verwisseld wordt, met den eerstgeboren des gevangenen, die in het
gevangenhuis is. Ook werdt SIMSON, in zyne gevangenis te Gaza, daar toe
genoodzaakt. Richt. XVI: 21.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Bundel van Godgeleerde meest Katechetische Verhandelingen;
nagelaaten door wylen den Wel-Eerw. zeer geleerden Heere
adrianus becol, in leeven Predikant te Amsterdam; na 's Mans
dood uitgegeeven door Petrus Meyeoom,Predikant aldaar. Te
Amsterdam by M. de Bruyn. In gr. 8vo, 195 bl.
Voor zo veel de Nagedagtenis van den Eerw. BECOL, by veele Leden der
Amsterdamsche Hervormde Gemeente, nog in zegening wordt gehouden, zal by
dezulken de Eerw. MEYBOOM dank behaalen, met het in 't licht brengen van deezen
Bundel Verhandelingen, hem, door wylen den Opsteller, die weleer zyn Leermeester,
Voogd, Vader en Vriend was, by uitersten wille naagelaaten. Gaarne willen wy
gelooven, dat zy, die in 's Mans stemmelyke Voordragt smaak vonden, ook dit
Geschrift met genoegen zullen doorbladeren. Intusschen is, by het doorloopen van
deezen Bundel, meer dan eens by ons de twyfeling ontstaan, of dezelve, buiten
deezen kring, wel veel byvals zal ontmoeten. Verre de meeste onderwerpen, hier
behandeld, zyn uitgeput, en kunnen, door het aanlokzel der nieuwheid, den leeslust
niet tot zich trekken. Want, behalven dat de Heidelbergsche Catechismus, jaar uit
jaar in, elken Zondag wordt verklaard; hoe groot is het getal der Uitbreidingen en
Verklaaringen over denzelven, met welke, van tyd tot tyd, de waereld overlaaden
wordt, en welker somme nog telkens toeneemt! De styl is verre van aangenaam en
bevallig; en aan den redeneertrant ontbreekt zeer dikmaals die klaarheid en
bondigheid, die de overtuiging ten gevolge heeft.
Tot eene proeve zullen wy hier mededeelen, het antwoord op de Vraage: Wie
zyn de menschen, aan welke de Heere Jesus, het allervolmaaktste Gebed, te bidden
geleert heeft? Zie hier een gedeelte van dit antwoord: ‘Dewyl de Heere Christus het
allervolmaaktste Gebed, Matth. VI. en Lue. XI, te bidden bevoolen heeft, aan
menschen,
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zo is de vraag, wie die menschen waren? wy antwoorden:
Zyne discipelen en de schaare, die op eenen berg gekomen waren, en daar zyne
Leerreden aanhoorden; gelyk wy uit het begin van het Vde, en het slot van het VIIde,
hoofdst., vergeleeken met de 9 eerste versen van het VI Capittel in Mattheus
Euangelium, opmaaken: onder deeze toehoorders waren niet alleen goede en
rechtvaardige menschen, tot welke Hy, b.v. in 't VI hoofdst. het 14de vs. zeide:
“Indien gy den menschen hunne misdaaden vergeeft, zo zal uwe hemelsche Vader
ook u vergeeven.” Maar onder deeze toehoorders waren ook geveinsde, boose en
onrechtvaardige menschen, tot welke hy vs. 15. zeide: “Maar, indien gy den
menschen hunne misdaaden niet vergeeft, enz.” Zy dan, aan welke Hy het Onze
Vader te bidden beval, waren dezelve toehoorders, die Hy aansprak, met tot hun
te zeggen: Gy, uw hemelsche Vader, uw Vader, enz. by gevolg, en, derhalven, niet
alleen goede en rechtvaardige, maar ook geveinsde, boose en onrechtvaardige
menschen; aller welker Vader God is.’
Uit een ander antwoord, op de Vraag: Is 'er eene byzondere plaats in den derden
hemel, en een geschaapen, uiterlyk, schoon, helder lichtend, flikkerend, en zichtbaar,
teeken, waar in Christus is ter rechtehand Gods des Vaders? zullen wy het volgende
overneemen: ‘'Er is:’ zegt de Eerw. BECOL, ‘naar alle waarschynlykheid, in die
byzondere plaats van den derden hemel, zulk een teeken (als in de Vraag vermeld
wordt), waarin zich de onzienlyke God noch meer, dan elders in dien zelven hemel,
tegenwoordig betoond, en het welk, naar ons begrip, niet alleen de throon Gods,
maar ook de throon des Lams, genaamd wordt; om dat zich de Heere Christus, na
zyne hemelvaard, in, of naast, dat uitwendig teeken - met zyne verheerlykte
menschelyke natuur, niet minder luisterryk en blinkend, ontdekt: hier op toch! rusten
de spreekwyzen in de heilige Schrift, van Gods aangezichte te aanschouwen, enz.
't Is waar! Paulus spreekt van den onzienlyken God, en zegt, dat ‘die een
ontoegankelyk licht bewoond; maar echter is dat ontoegankelyk licht een licht, 't
welk schynt, en zichtbaar is in den derden hemel; want van Stephanus, de eerste
Christen-Martelaar, of bloedgetuige, word Hand. VII: 55 en 56 gezegd, “hy - zag de
heerlykheid Gods, en Jesus, staande ter rechte
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[hand] Gods,” zag hy de heerlykheid Gods? hy zag, naar alle waarschynlykheid,
dat heerlyk lichtend teeken, dien throon Gods: opmerkelyk is hier de Rantteekening
van onze voortreflyke taalmannen: “hy zag den heerlyken God, ofte eene Godlyke
heerlykheid,” Luc. II: 9, naamelyk, zo verre dezelve, met menschen oogen, kan
gezien worden. En zag hy Jesus, staande te rechtehand Gods? dit staande, was
een bewys van zyne bereidwilligheid, om aan Stephanus gunste te betoonen, door
't gebed van Stephanus, vs. 59 en 60, te verhooren; en dit “staande ter rechtehand
Gods,” is, gelyk het staan “van het Lam in het midden des throons,” Openb. V: 6,
eene afbeelding van zyne vaardigheid en gereede hulpe, met welke Hy, als de
voorspraak van zyn volk, tusschentreed ter rechtehand der hemelsche Majesteit:
Hy is aan de rechtehand Gods, 1 Pet. III: 22, “en is gezeten aan de rechte [hand]
Gods,” Marc. XVI: 19; zie de Nederl. Rant. aldaar: dit staande ter rechtehand Gods
is dan ook het zyn, het zitten, en dus de plaatzing van Hem ter rechtehand van dat
teeken, of van dien throon Gods.’
Genoeg zyn deeze proeven, om den redeneertrant en de denkwyze van den
vroomen BECOL te doen blyken aan onze Leezers, en hoedanige kundigheden zy
uit dit Geschrift kunnen putten.

Leerredenen over het Gebed des Heeren. Door N. Kiesselbach,
Leeraar by de Altstadter Gemeente te Rotenburg aan de Fulda. Uit
het Hoogduitsch. Te Amsterdam by Wessing en van der Hey,
1792.In gr. 8vo., 228 bl.
Groot is het getal der Schriften, zo onder de gedaante van Leerredenen, als in den
vorm van doorloopende Verklaaringen, welke, over het uitmuntend Gebed onzes
Heeren, van tyd tot tyd, het licht gezien hebben. De Eerw. KIESSELBACH heeft dit
getal met eenen bundel Leerredenen vergroot, en de Vertaaler dienst gedaan aan
de Nederlanders, voor zo veel dezelve den Duitschen Prediker geene ongevallige
Hollandsche taal doet spreeken. Elf Leerredenen bevat dit Boekdeel. De drie eerste
kunnen als eene Inleiding worden aangemerkt. De eerste heeft tot opschrift: de
aanleidende gelegenheid
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tot en het oogmerk van het Onze Vader. In de tweede wordt gehandeld over den
Geest van dit Gebed, en de Gezindheden, welke in den Bidder vereischt worden.
Het troostvolle en leerryke van de aanspraak aan God, in het Gebed des Heeren,
wordt in de derde Leerrede ontvouwd en aangeweezen. - De onderscheidene Beden
maaken het onderwerp uit der acht volgende Leerredenen. In ieder derzelven
benaarstigt zich de Prediker, om de onderscheidene onderwerpen te verklaaren,
derzelver waaren zin, oogmerk en bedoeling, duidelyk aan te wyzen, en voorts het
verhandelde, met toepassing op de behoeften en omstandigheden der thans
leevende Christenen, ter ernstige betragtinge aan te pryzen. Klaarheid en orde, ten
aanzien van schikkinge en verdeelinge; duidelykheid van voordragt; beschaafdheid
van taal; ernstige gezintheden en beredeneerde aandrang op het gemoed der
Toehoorderen, kenmerken deeze Leerredenen, en maaken haar geregtigd tot eene
aanzienlyke plaats in de Verzameling van leerzaame en stigtelyke Leesboeken.
Uit de voorbereidende Leerredenen zullen wy een en ander staal ter proeve
mededeelen. In de eerste Leerrede, de aanleidende oorzaak hebbende
aangeweezen, als moetende gezogt worden in 's Heilands waarschuwing tegen het
gewaande en met ydel verhaal van woorden verzelde bidden der Farizeen, en het
daaruit ontstaande verzoek zyner Jongeren om een ander en beter Gebed, gaat de
Heer KIESSELBACH over ter beantwoordinge der Vraagen: wat het doel en
hoofdoogmerk van JESUS met het Onze Vader geweest zy, en hoe zyne Jongeren
het moesten beschouwen? of het een formulier ware, dat zy altyd onveranderd
gebruiken moesten? of het tegen alle andere Gebeden over gesteld zy, en deeze
daar door verdrongen worden? Ontkennenderwyze worden deeze Vraagen
beantwoord, vooreerst, om dat door JESUS daartoe geen uitdruklyk bevel gegeeven
is, en de Heiland gebiedende, Gy dan bidt aldus, daar mede niet wilde zeggen: ‘Gy
moet u altyd en zonder verandering van deeze woorden bedienen, welke ik u thans
wil leeren, maar alleen dit: gy, myne Jongeren! moet 'er op bedagt zyn, om de fout
der Fariseen by het bidden - hun geveinsd en ydel verhaal van woorden, te
vermyden; gy moet met waare deelneeming uwer harten tot God komen, en daartoe
hebt gy niet van nooden, om hier wydloopig te zyn, en u van uitgezochte, zorgvuldig
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gekoozen, woorden te bedienen - neen, gy kunt zeer kort en zonder opschik bidden.’
Nog eene andere bedenking laat de Leeraar volgen, tegen dezulken, die zich
verbeelden, als of 's Heilands meening geweest ware, dat dit, en geen ander, Gebed,
telkens zou moeten gebruikt worden. ‘Ik kan my niet overtuigen (dus schryft hy) dat
Jesus 'er dit oogmerk by zou gehad hebben; want dan moest Hy, die zo sterk tegen
het geest- en kragtloos bidden zyner tydgenooten yverde, en die 'er zich voornaamlyk
op toeleide, om den mensch met het hart oprecht deel te doen neemen in dat alles,
wat den Godsdienst en de Godsdienstoefeninge betrof, die hen tot aanbidding van
God in geest en waarheid brengen wilde - dan moest Hy, die het op dit alles zo zeer
gemunt hadt, 'er in de daad onkundig van geweest zyn, dat juist dat bestendig
herhaalen van een en dezelfde daad, en dezelfde woorden, het allerzekerst middel
is, om en de verrigting, en de woorden, die men by dezelve gebruikt, gewoon en
kragteloos te maaken, en by gevolg al derzelver indruk op het hart, en deelneeming
van den geest, ten eenenmaale te verhinderen; dan zou hy niet geweeten moeten
hebben, dat Hy door zulk een bevel tegen zyn groote doelwit zelf het sterkst zou
gewerkt hebben.’
Eene andere reden, ten gemelden einde, leidt de Leeraar af uit het gedrag der
Discipelen van CHRISTUS. ‘De Discipelen beschouwden het Onze Vader niet op
deeze wyze, en gebruikten het niet zo dikwils, als men thans gewoon is, het geen
zy echter zeker zouden gedaan hebben, indien het hun van JESUS met zulk een
oogmerk gegeeven ware, als men zonder grond heeft vastgesteld; wy vinden althans,
in de Schriften der Apostelen, nimmer van dit Gebed gebruik gemaakt, maar
daarentegen zeer dikwyls, dat zy hun hart met zulke woorden voor God uitschudden,
als met de omstandigheden, in welke zy zich bevonden, volkomen overeenkwamen.’
Uit dit alles leidt de Heer KIESSELBACH dit gevolg af, dat JESUS het Onze Vader
geenzins tot een onveranderlyk Voorschrift heeft gegeeven, en dat het volstrekt
tegen zyne bedoeling is, wanneer men het, by elke gelegenheid, zonder onderscheid,
gebruikt; maar dat het zynen Discipelen tot een Voorschrift moest dienen, waar uit
zy konden leeren, hoe zy kort, zonder opschik, zonder kunst, en echter te gelyk om
de voornaamste
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en edelste goederen, konden bidden. Gelyk dan ook de Leeraar van oordeel is, dat
wy dit Gebed nog heden ten dage wel mogen bidden. ‘Maar,’ schryft hy, ‘daar wy
geen bevel hebben, om het altyd te moeten doen, maar integendeel het uitdruklyk
gebod van JESUS ontvangen, dat wy God, onzen hemelschen Vader, niet enkel met
den monde, niet louter met woorden, zonder verstand en nadenken, maar in geest
en waarheid, aanbidden moeten, is het aan den anderen kant ook waar, dat wy
verpligt zyn, om het spaarzaamer te gebruiken; om dat het anders niet in geest en
waarheid geschieden kan, gelyk ieder, uit het geen hy van zich zelven en van
anderen gewaar wordt, duidelyk kan opmerken.’
In eene volgende voorafgaande Leerrede, spreekende over den Geest van het
Gebed onzes Heeren, merkt de Prediker daar in op, de drie volgende zeer
voortreffelyke kenmerken: ‘Kinderlyk vertrouwen op God, gepaard met deemoed hemelschgezindheid, en trek naar verëdeling van den menschelyken geest, zonder
evenwel het tegenwoordige voorby te zien - en eindelyk, algemeene, oprechte,
menschenliefde.’ Zie hier eenige weinige trekken, omtrent de laatste hoedanigheid
deezes uitmuntenden Gebeds: ‘Onze Vader, die in de hemelen zyt, wordt daarin
gebeden, niet myn Vader, neen, Onze Vader, zegt de Bidder, hy ziet de gansche
Menschheid, als eene familie, als broeders en zusters, die eenen
gemeenschappelyken Schepper, Vader, en Verzorger hebben, die allen van den
Vader bemind worden, die allen zynen bystand noodig hebben, en allen op zyne
hulpen aanspraak maaken kunnen; daarom bidt de Menschenvriend: Onze Vader;
ook bidt hy niet voor zich alleen, maar voor alle zyne broeders en zusters. Dat alles,
wat hy voor zichzelven van den Vader wenscht te verkrygen, dat wenscht hy, dat
anderen ook van HEM verkrygen mogen. Hy bidt niet alleen, dat God van hun recht
gekend en recht verëerd worde, hy bidt ook, dat alle andere menschen den Vader
recht kennen en verëeren. Hy bidt niet alleen voor zichzelven om kragt, ten einde
den wil des Vaders te doen, hy bidt ook, dat God wil op de gansche aarde van alle
menschen gehoorzaamd worden. Hy bidt niet alleen voor zichzelven om vervulling
der lichaamsnooden, hy bidt ook voor anderen om hun dagelyksch brood.
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Hy verzoekt niet alleen om vergeeving zyner zonden, hy wenscht ook dat God ze
allen menschen vergeeven moge. Ook bidt hy niet enkel, dat God hem voor al te
zwaare verzoekingen tot zonde bewaaren wil, hy bidt ook, dat God alle menschen
daar voor behoeden moge, en zo wenscht hy dan, eindelyk, ook niet alleen voor
zichzelven, maar ook voor alle anderen, verlossing van den Boozen.’

Koophandel te dryven in Menschen, en onschuldige persoonen
tot Slaaven te maaken, betoogd strydig te zyn met de Wetten van
Moses en het Euangelie van Christus; in eene Leerrede over
Exodus XXI: 16. Door A. Booth,Dienaar van het Euangelie, binnen
Londen. Uit het Engelsch vertaald, door M. van Werkhoven.Te
Amsterdam by M. de Bruyn. In gr. 8vo. 52 bl.
Het Koophandel dryven in menschen, het behandelen van redelyke schepzelen als
eene tilbaare have, welke men, voor zekeren prys, tot zynen eigendom maakt, om
vervolgens dezelve, om winst of voordeel, aan eenen anderen wederom over te
draagen; zulk een handel bevat iet zo tegenstrydigs met de oorspronglyke inspraak
van ons hart, dat het vreemd moge schynen, hoe dusdanig een bedryf onder
beschaafde Volken immer heeft kunnen veld winnen, en tot stand gebragt worden,
met eene gemeenzaamheid, waar door men alle gevoel van het afschuwelyke daar
van schynt verlooren te hebben. Waren wy niet gedagtig aan den post, welken wy
thans bekleeden, dien van Boekbeoordeelaars, en niet van Zedeschryvers, wy
zouden hier menig eene aanmerking, over de zonderlinge werking van 't menschelyk
hart, kunnen voordraagen. Intusschen, hoe zeer de Slaavenbandel in de
handeldryvende Inrigtingen van zommige Staaten moge ingewikkeld zyn, verheugen
wy ons, dat, van tyd tot tyd, zommigen zich verledigen, tot het ontvouwen der
bedenkingen, welke tegen deeze Inrigtingen kunnen worden aangevoerd; als zynde
dit een der middelen, door welke dit kwaad, (indien daarop eenig uitzigt zy) van den
aardbodem moet verdreeven worden. Ter gelegenheid, dat in Engeland, over het
afschaffen van den Slaavenhandel, veel wierdt gesproken en geschreeven, vondt
zich ook de Eerw. BOOTH opgewekt, zyne Gemeente
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over dit Onderwerp te onderhouden. Tot eene aanleiding daartoe gebruikt hy de
woorden des Israëlitischen Wetgeevers: Zoo wie eenen mensch steelt, het zy dat
hy dien verkocht heeft, of dat hy in zyne hand gevonden wordt, die zal zekerlyk
gedood worden. Zonder stil te staan op de verschooning, welke dikmaals gebezigd
wordt, dat, naamelyk, het lot der Slaaven niet zo hard is, als gemeenlyk wordt
voorgewend; als mede, dat het door goede wetten en schikkingen zou kunnen
verzagt worden; tast hy de zaak zelve aan in het afgetrokkene, en onderneemt, ten
dien einde, het betoogen der vier volgende Stellingen: Vooreerst, ‘dat de Wet, in
den Text, ofschoon aan de Oude Hebreeuwen, als een staatkundig ligchaam,
voorgeschreeven, op een zedelyken grond steunt; - Vervolgens, dat, ofschoon God,
in zekere gevallen, den Israëlleren toeliet, hunne medemenschen te koopen tot
dienstbaarheid; echter die koop, die dienstbaarheid, verzeld gingen met zulke
bepaalingen, waar door dezelve wezenlyk verschilden van den Slaavenhandel der
Europeërs, en deszelfs gevolgen; - Wyders, dat, voorondersteld zynde, dat God
aan het Volk van Israël had toegestaan, Koophandel te dryven in menschen, en de
Heidenen tot veel grooter trap van slaaverny te brengen, dan hy hun werkelyk
toestond; zulks echter geenzins het gedrag der Europeërs omtrent de Afrikaanen
zoude wettigen; - Eindelyk, dat de menschenhandel der Europeërs, en de slaaverny,
welke daarvan het gevolg is, volstrekt inloopt tegen de voorschriften van Jesus
Christus, en tegen den ganschen inhoud zyner Leer.’ In de ontvouwing deezer
Stellingen hebben wy verscheiden bedenkingen ontmoet, welke iemand, die by de
zaak zelve geen belang heeft, als beslissende zullen voorkomen. Eene en andere
trek diene ter proeve. ‘Hoe beledigend voor de zedelvke rechtvaardigheid,’ (dus
leezen wy, bl. 9.) ‘en hoe hoonend voor het gezond verstand, is het, dat die zelfde
menschen, die in Engeland openlyk zouden gegeesteld worden, om het heimlyk
koopen van de waarde van vyf schellingen, aan goederen, die zy wisten dat
gestoolen waren, vryheid hebben, om openlyk geheele huisgezinnen van gestoolen
onschuldige Afrikaanen te koopen en te verkoopen, gansch straffeloos, en zonder
eenige verbiedende wet des Lands, te overtreeden! Als of rechtvaardigheid en
dievery slegts plaats-
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lyke dingen waren; de eerste haare achtbaarheid, en de laatste haare
schandelykheid, verliezende, wanneer de vryheid en de levens van onschuldige
Negers het voorwerp der Britsche gierigheid worden!’ Elders drukt de Leeraar zich
dus uit: ‘Indien het gedrag onzer (Engelsche) Kooplieden in menschen wettig en
geoorloofd ware, dan zouden noch de grondregels der Zedenkunde, noch die van
den Godsdienst, hun in den weg kunnen staan, om, eveneens, de onschuldige
Inwooneren van Holland, Frankryk, of van eenige andere nabuurige Natie, tot slaaven
te koopen en te verkoopen. Want, daar het onmooglyk is te bewyzen, dat de
natuurlyke rechten der menschlykheid niet even heilig zyn in Afrika, als in Europa;
zo zou de gierigheid haare wreede en bloeddorstige handen met het zelfde recht
mogen slaan aan den Hollander, of Franschman, als aan den zwartkleurigen
Afrikaan.’ Het gewigt des onderwerps heeft, naar gelange van het Boek, onze
Recensie eenigzins breed doen uitdyen. Gelukkig hy, die, belang hebbende by den
Slaavenhandel, naa het doorbladeren van dit en soortgelyke Geschriften, niet zegt
by hem zelven: Video meliora, proboque; deteriora sequor!

Gemeenzaame Gesprekken over de voornaamste Leerstukken van
den Christen Godsdienst, uit de Goddelyke Openbaaring, in de
Symbolische Boeken der Hervormde Kerk byeengebragt, verdedigt,
tegen de vyandige aanvallen der Duitsche Hervormers, en der
Leeraars van het zoogenaamde Nieuwe Licht. Geschikt tot
onderwys voor eenvoudigen: door Jan de Vries.Te Amsterdam by
W. Brave, 1792. Eerste en Tweede Stukje. In gr. 8vo, te zamen 353
bl.
Onder de Godgeleerde geschillen, die, zints eenigen tyd, meer dan etlyke jaaren
te vooren, zeer veel gerugts gemaakt hebben, wilde ook de Heer JAN DE VRIES zyn
klein tallentje, gelyk hy zegt, niet te rug houden, noch in de aarde begraaven, maar
liever, hoe gering het ook zy, op woeker zetten. Der zuiverheid zyner bedoelingen
bewust, zegt hy, waagt hy den stryd, ‘en zyn myne poogingen gering, ik weet al dat
slykder aarde, met speeksel gemengt, in de hand van Jesus,
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genoeg is, om aan blind geboornen het gezicht te geeven.’ Uit de spreekwyze
Nieuwe Licht, in den tytel van dit Strydschrift gebezigd, zou, veelligt, iemand kunnen
waanen, dat de Schryver tot de Luthersche Gemeenschap behoorde, voor zo veel
de benaamingen van Oud en Nieuw Licht, aldaar, van byzondere toepassinge zyn.
In de Voorrede verklaart hy een Ledemaat der Hervormde Kerk te zyn. Doch hy
voegt 'er nevens, daar de Hervormden thans met de echte Navolgers van LUTHER,
met de voornaamste Leerstukken des geloofs eene gemeene zaak hebben, ook
zomtyds LUTHER en hunne Symbolische Schriften te zullen laaten spreeken; ‘te
meer,’ zegt hy, ‘daar onze geachte Burgervaders, hun, welke volharden te blyven
in de Leer van Jesus en zyne Apostelen, tot eenen toevlugt zyn.’
De onderwerpen, welke hier, by wyze van Zamenspraaken, verhandeld worden,
loopen over de Nieuwe Hervormers, het Oude en Nieuwe Licht; de Goddelykheid
der H. Schrift; de Goddelyke Drie-eenheid; het Eeuwig Goddelyk Zoonschap van
Christus, en zyne waarachtige Godheid; de Leerstukken der Verzoening, en
Eeuwigheid der Straffe; de Godheid van den H. Geest, en zyne Genadewerking in
het harte van den Uitverkoorenen Zondaar. Niets nieuws, in het doorbladeren van
deeze Zamenspraaken, hebben wy ten aanzien van deeze Gemeene Plaatzen van
alle Godgeleerde Zamenstelzels aangetroffen. Met de meeste Twistschryvers heeft
JAN DE VRIES dit gemeen, dat zyn tallentje inzonderheid zich ook bepaalt tot het
bitze, scherpe, en kwaadvermoedende, en hy wyd vervreemd is van dien geest van
bescheidenheid, welke eenen Christen, dien het om de waarheid te doen is, en voor
de eere Gods en des gezegenden Verlossers yvert, bovenal behoort te kenmerken.
De Man zelve schynt dit begreepen te hebben, daar hy, in zyne Voorrede, erkent,
dat de Leezer, veelligt, hier of daar een sterken trek zal ontmoeten. Hoe weinig,
intusschen, toont hy de Schriften te verstaan, daar hy deeze sterke trekken tragt te
verdeedigen, met het voorbeeld ‘van den anders zo zagtmoedigen Jesus, welke
een Wee uitsprak, over de getabberde Vaders, de Schriftgeleerden en Pharizeen.’
Kan 't hem onbekend zyn, dat de gezegende Meester, met deeze aankondiging van
Gods ongenoegen, het oog hadt op de geveinsdheid en daar mede verknogte
Zedelyke
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ondeugden en gebreken, en geenzins op de bespiegelende begrippen dier Leeraaren
van het Joodsche Volk? Hadde onze Twistschryver zich herrinnerd, het verzoek
der Apostelen aan hunnen Heer, om vuur van den hemel te doen nederdaalen op
de Inwooners van een Samaritaansch Vlek, die hem weigerden te ontvangen, en
's Heilands bestraffing daar over, met de nevensgevoegde aanzegging: Gy weet
niet, van hoedanigen geest gy zyt; hy zou zich wel gewagt hebben, om zynen
Onderrichter aan deszelfs Leerling bekend te maaken, met voorlang vergeetene
Plakaaten, bykans anderhalf eeuw geleeden afgekondigd, by welke de naavolgers
van Socinus met ballingschap en lyfstraffe gedreigd worden, indien zy hier te Lande
hunne Leere tragtten te verspreiden, of heimelyke Vergaderingen hielden. Daar de
Nieuwe Hervormers, volgens DE VRIES, ‘en die verlichte mannen, die in onze dagen
het hoofd opsteeken, - niet maar als by gelykenis - met de Socinaanen
overeenstemmen, maar als twee droppelen water, in alles, malkander gelyken;’
welk anders kan de bedoeling der opdelvinge dier strafdreigende Plakaaten zyn,
dan eene heimelyke inboezeming, dat dezelve ook nog heden ten dage in kragt en
uitvoering behoorden gesteld te worden?

Proeve over den Hoofdzwymel, of de Duizeligheid, door M. Herz,der
Medicynen Doct. Geneesheer van 't Gasthuis der Joodsche
Gemeente te Berlyn, enz. Met een Voorafspraak van B. Nieuhoff:en
een Brief over de Krankzinnigheid. Te Harderwyk by J. van Kasteel,
1791. In gr. 8vo. 420 bl.
Behalven eene aanpryzende Voorafspraak van den verdienstelyken Harderwykschen
Hoogleeraar B. NIEUHOFF, bevat dit Werk van den, by de geleerde waereld alom met
roem bekenden, Geneesheer M. HERZ, over den Hoofdzwymel, of de Duizeligheid,
nog een Brief, of liever Verhandeling, over de Krankzinnigheid, geschreven door
een Man die zig verkiest Eudoxus te noemen; dan wiens Werk van dien aart is, dat
Hy gewis geene de minste oorzaak heeft, om die rede zyn waaren naam te
verbergen, dat Hy zoude behoeven te vreezen, dat zyn Brief niet by hun, die echte
Geneeskunde en waare Wysgeerte op den rechten prys weten te waardeeren,
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met genoegen zoude doorgeleezen, en, daar dezelve zulks inderdaad verdient,
gunstig beoordeeld worden. Immers is het gewis ieder Artz, die een weinig tyds
slegts zyne konst geoeffend heeft, voorgekomen, dat hy ziekten ontdekte, wier
eerste oorzaak niet in het Lichaam, maar wel in de Ziele, huisvestte, die, zo als de
Autheur het met alle recht noemt, uit een verbrooken evenwicht der Zielskrachten
hunnen oorsprong namen. Hoe welkom moet het Hem derhalven zyn, in een kort
bestek, de oorzaaken en gevolgen dier voor de Menschheid zo gevaarlyke krankten,
met eene meesterlyke hand beschreven, en met de vereischte waarneemingen
bevestigd, te zien: en niet minder vind de bespiegelende Wysgeer hierin eene ryke
voorraad van stoffe tot nadenken, en zy, die het ambt van Volksleeraars uit verkiezing
of plicht beoeffenen, vinden hier in geene minder ryke bron, die Hun tot eene meer
gevorderde Menschkunde overvloedige stoffe kan opleveren. Dan, gaan wy tot het
Werk zelve over, waar mede de gemelde Brief, uit hoofde der manier van
behandeling, en der in veelen opzichte overeenstemmende aart der ziekte, een
schoon geheel uitmaakt; want ook hierin vind men Geneeskunde en Wysgeerte met
elkander vereenigd, en de groote HERZ toont, dat Hy niet minder het menschlyk hart,
of liever zyne ziel, dan zyn lichaam, bestudeerd heeft. In eene bondig geschreeven
en voor het Werk welgepaste Inleiding, betoogt de geleerde Schryver de
noodzaakelykheid van de beoeffening der Zielkunde in de Geneeskunde: uit deeze
hebben wy, niet zonder verontwaardiging, gezien, dat 'er in Duitschland
(*)
Geneesheeren gevonden worden , die zich niet ontzien 'er openlyk op te roemen,
dat zy geene Wysgeeren zyn, dat is, dat zy over hunne manier van doen niet
wysgeerig redeneeren, en, met eene in zich vernoegde eenvouwigheid, die geenen
op eenen hoonenden trant uitlachen, welke gelooven, dat men zelfs in de
Geneeskunde, by zyn doen en laaten, niet in de bloote ervaaring (Empirie) berusten;
maar ook de rede moet raadpleegen. Ach! mogten 'er in ons Vaderland zodanige
niet te vinden zyn!!!
De eerste Afdeeling bevat eene uitvoerige beschouwing der Menschelyke Ziele,
en van derzelver werkzaamheid: - De tweede schetst den toestand der Ziele by een
natuurly-

(*)
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ken voortgang der Denkbeelden, - te langzaame - te schielyke; de gebreken daar
uit voortspruitende; de Hoofdzwymel, of Duizeligheid; kenmerken derzelve: - De
derde beschryft de geschiktmaakende oorzaaken: - De vierde, of laatste, behelst
de nadere verklaaring, onderscheiding, en volledigste geneeswyze, deezer ziekte.
Ons voorneemen was, om nu iets ter proeve, uit het Werk zelve, onzen Leezeren
aan te bieden, dan, behalven dat dit geschryf voor ons Maandwerk reeds genoeg
uitgedyd is, vinden wy niets, het welk, zonder verminking of benadeeling van den
text zelve, in een kort uittrekzel kan voorgedraagen worden; alles hangt
onafscheidbaar aan elkander, en maakt te zamen het schoonste geheel uit, het
welk ons over zoortgelyke onderwerpen ooit onder de oogen is gekomen. Wy kunnen
dus niet meer doen, dan het zelve allen, die Menschkunde in hunne Studien nodig
hebben, (en welk een man van letteren heeft dit niet?) op het sterkst aan te beveelen,
en voor den Geneesheer moeten wy de gewoone uitspraak van hunne Leermeesters
(non potes carere) slegts herhaalen.
Dank zy ondertusschen ook den waardigen Hoogleeraar, onder wiens opzicht
deeze Vertaaling geschied, en waar door dit lettergeschenk ook een eigendom voor
onze Landof liever Taalgenooten geworden, is.

Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der
Vereenigde Nederlanden, door Jan Wagenaar,verkort. Met Kaarten,
Plaaten en Portraiten. Te Amsterdam by J. Allart, 1792. Behalven
een breedvoerigen Bladwyzer, 608 bl. In gr. 8vo.
Verscheidenen hebben het ter hand geslaagen, van het uitmuntend, en by den
Landgenoot zo greetig ontvangen, Werk des Geschiedkundigen WAGENAARS, een
Kort Begrip te geeven: derzelver vertier aan de zodanigen, die het uitvoerig Werk
te kostbaar viel, deedt deeze onderneemingen gelukkig slaagen. En zou men die
veelligt den Landgenoot des verzadigd mogen agten. De Boekhandelaar Allart, die
een nieuwen Druk van het groote Werk by Deelen afgeeft, komt, egter, met eene
Nieuwe Verkorting ter baane. Deeze behoeft voor de anderen, in welgekoozenheid
der zaaken, niet te wyken. Een voorraad van Kaarten, Prenten en Portraiten, door
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hem in andere Werken gebezigd, stelde hem in staat, om 'er, voor hem met geringe
kosten, iets aan by te zetten, 't welk de voorgaande, of geheel, of althans in die
maate, derfden - ontbrak mogen wy niet voluit schryven: dewyl de meeste enkel tot
cieraad dienen. De Kaarten hebben een weezenlyke nuttigheid; ze zyn vier in getal.
De eerste vertoont een Schets van de gesteldheid van Nederland, kort vóór het
begin van onze Tydrekening, volgens de oudste berigten opgemaakt. - De tweede
is een Geographische Tafel der Midden-Eeuwe van Holland, Zeeland en Friesland.
- De derde eene Nieuwe Kaart van de Provincie Zeeland. - De vierde voert ten
opschrift, Nieuwe Kaart van Holland, schoon dezelve de Zeven Gewesten
grootendeels, Zeeland uitgenomen, voorstelt. Wenschlyk ware het geweest, en zou
ten voeglyken welstande, zo wel als nut, gestrekt hebben, hadt de Uitgeever, van
elk Gewest, afzonderlyk, even als van Zeeland, eene Kaart geleverd. Dan blykbaar
heeft hy zich bediend van zynen voorraad. Deeze, als mede die der Plaaten en
Portraiten, maakte het hem mogelyk een Boekdeel, dus opgecierd, op zo maatigen
Prys te stellen, dat dit cieraad den Kooper zeer weinig koste; en het geschikt maakt,
meer dan eenig ander Werk van dien aart, om als Geschenken en Eerepryzen onder
Nederlands Jongelingschap algemeen te worden verspreid.
In twintig Afdeelingen is deeze Verkorte Vaderlandsche Historie begreepen.
Eenige bladzyden, Aanmerkingen en Verbeteringen behelzende, deels ontleend uit
de Byvoegzels en Aanmerkingen by de Nieuwe Uitgaave der Vaderlandsche Historie,
heeft men agteraan gevoegd, en een uitvoerige Bladwyzer sluit alles op. - Eene
Verkorte Historie van de laatere Tydperken onzer Geschiedenisse, in den zelfden
smaak uitgevoerd, zou geen onaangenaam Lettergeschenk tot de Vaderlandsche
Historie opleveren.

Ideäal van eene Algemeene Waereldgeschiedenis, door A.L.
Schlözer,Hoogleeraar te Gottingen. Uit het Hoogduitsch vertaald,
en met eenige ophelderende Aanmerkingen uitgegeeven door Z.N.
Te Amsterdam by L. van Hulst, 1792. In gr. 8vo. 114 bl.
De Vertaaler van dit Werkje, die zich onder de letteren Z.N. verbergt, heeft drie
jaaren de Geschied-
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kunde beoefend onder den Hooggeleerden Opsteller van het Ideäal, 't geen reeds
voor twintig jaaren in Duitschland verscheen, en de goedkeuring van allen, die het
kenden, wegdroeg. - In de daad, dit kleine Boekje is veel bevattend, en levert blyken
op van den doordenkenden geest des Schryvers, die het belangryk Onderwerp
eener Algemeene Waereldgeschiedenis overwoogen uit de voornaamste
gezigtpunten beschouwd, en met weinige woorden in eenen vry klaaren dag gehaald,
heeft. De kortbondigheid, met welke alles voorgedraagen wordt, en de
zamenschakeling, maakt het alleen vatbaar voor het volgend schetzend berigt.
Het is geheel in vier Hoofdstukken afgedeeld. Het eerste, ten opschrift voerende,
Begrip van eene Systematische Waereldgeschiedenis, geeft ons de Bepaaling op,
wat de Schryver daar door verstaat, en zullen wy deeze, als een algemeen licht
over 't geheel verspreidende, opgeeven: ‘Wy willen de Omwentelingen van den
Aardbol, dien wy bewoonen, en van het menschlyk Geslacht, waartoe wy behooren,
in zyn geheel overzien, om den tegenwoordigen staat van beiden beredeneerd te
leeren kennen. Wy willen de Geschiedenis van den Mensch, in het Oosten en het
Westen, aan deezen en geenen kant van de Linie, naspeuren; deszelfs
agtereenvolgend ontstaan, verëdeling en verbastering op alle haare wegen, van
land tot land, van volk tot volk, van tydstip tot tydstip, volgens haare oorzaaken en
uitwerkingen, nagaan, en met dit oogmerk de groote gebeurtenissen der Waereld
in hunnen zamenhang overdenken. Met één woord, wy willen eene Algemeene
Waereldgeschiedenis leeren.
Elk Land in Duitschland, ja byna elke Duitsche Stad, heeft haare byzondere
Geschiedenis; uit de zamenstelling van alle deeze, en uit het opmerken van het
geen, in alle enkele gedeelten van Duitschland, voor het geheel gewigtig is, ontstaat
de Algemeene Duitsche Geschiedenis; welke op deeze vraag antwoord: Hoe werd
Duitschland gevormd? - Elk Volk van ons Waerelddeel heeft zyne byzondere
Geschiedenis: de zom van deeze allen, in een Systema gerangschikt, levert eene
Algemeene Europische Geschiedenis op, die aan de Wysgeerige deeze vraagen
oplossen kan: Hoe is Europa geworden? Waardoor is 't zelve tot een zo hoogen
trap van beschaafdheid gevorderd? Hoe heeft
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zich dit kleinste van alle Waerelddeelen, door verlichting, zeden en magt, dusdanig
boven de andere verheeven? - Nog uitgebreider is de Algemeene Geschiedenis;
zy geeft nog meer afgetrokken denkbeelden; zy bevat alle Waerelddeelen en
Tydperken; zy verzamelt alle Volkeren in alle Landen by een. Haar voorwerp is de
Aarde, en het Menschlyk Geslacht. De voorgaande Geschiedenis hadt tot voorwerp
niet dan Europa en het Europische Menschensoort. De eerste niet dan Duitschland
en de Duitsche Natie.
De Aarde en de Menschen waren van begin af zo niet als ze tegenwoordig zyn;
en zo als dezelven nu aan den eenen hoek zyn, vinden wy ze aan den anderen
niet. Aardbeschryvers, Reisbeschryvers, en Staatkundigen, schilderen ons,
gedeeltlyk, hoe dezelve tegenwoordig zyn. Gedenkschriften, Jaarboeken en
byzondere Geschiedenissen, leeren ons gedeeltlyk, hoe dezelve voorheen waren.
Fabelen, Romans, en Voltaires, toonen ons, hoe dezelve hadden kunnen zyn.
Zedeleeraars, Staatkundigen en Natuurkundigen, wyzen aan, hoe dezelven moesten
zyn. De Algemeene Geschiedenis moet vast doen zien, hoe zy over 't geheel, en
in haare gedeelten, dat wierden, het geen zy eertyds waren, en nu zyn; zy zal de
voorleden Waereld aan de hedendaagsche hegten, en de evenredigheid van beiden
tegen elkander leeren.’
De Stoffe tot zulk eene Geschiedenis is te zoeken in de Omwentelingen, zo van
het Menschlyk Geslacht als van den Aardbodem, en de veranderingen daar in
ontstaan, door de Natuur, of door de handen van den Mensch. - Wat derzelver Vorm
betreft, wyst de Hoogleeraar aan, het onderscheid tusschen Zamenzetzel, en
Systema, der Waereldgeschiedenis, en besluit dit Hoofdstuk met de aanwyzing van
de mogelykheid van zodanig een Systematische Algemeene Waereldgeschiedenis.
Het tweede Hoofdstuk, Van den Zamenhang der Gebeurtenissen. Deeze
onderscheidt de Hoogleeraar, in een zaaklyken Zamenhang, en een Zamenhang
door den tyd. De zaaklyke Zamenhang is het natuurlyk, onmiddelyk, en zigtbaar,
verband van zulke Gebeurtenissen, die een en hetzelfde onderwerp betreffen, en
als oorzaaken en gewrogten op elkander gegrond zyn. De Tydzamenhang vindt
plaats by Gebeurtenissen, die niet van elkander afhangelyk, maar evenwel gelyktydig
zyn. Het middel om
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deeze laatste te vatten, geeft hy aan de hand, met voorbeelden opgehelderd.
De Gelyktydige Rangschikking der Waereldgeschiedenis is de inhoud van het
derde Hoofdstuk; deeze behandelt hy volgens Eeuwen, welke hy noemt de
Beginnende Waereld, van de Schepping tot den Zundvloed - de Voorwaereld, van
MOSES tot CYRUS, en deeze laatste weder onderscheiden, in de Oude en
Midden-Waereld. Dit gansche lange tydvak van 3400 jaaren kan, zyns oordeels,
niet agtereenvolgend (Systnetisch) by Volkeren, maar enkel Tydrekenkundig
(Chronologisch) by Eeuwen, behandeld worden. ‘Maar,’ schryft hy, ‘met de Vestiging
van het Persische Ryk, wordt de Waereld eerst belangryk voor de Geschiedkunde.
Van daar tot de Ontdekking van America zyn omtrent 2000 jaaren. Deeze maaken
het eigenlyk perk van onze Waereldgeschiedenis uit, en binnen deeze twee uiterste
paalen, de Zesde Eeuw voor, en de Vyftiende naa, CHRISTUS, zal zy beslooten zyn,
en in Oude en Midden-Geschiedenis gescheiden.’ - De Nieuwe Geschiedenis, of
de drie volgende Eeuwen, laat hy aan de Byzondere Geschiedenis over. Voor eerst,
‘om dat van hier af de Geschiedenis te ryk wordt, en de menigte der gebeurtenissen
te groot: voor my is het ten minsten nog te moeilyk, Eenheid en Zamenhang in deeze
onnoemelyke menigte van stukken te brengen, en ze in een Systema zamen te
neemen, dat aan het bovengemeld begrip van de Waereldgeschiedenis voldeede.
Ginds noodzaakte my de schaarsheid van narigten, om de Beginnende en
Voor-Geschiedenis van de Algemeene Geschiedenis af te scheiden; hier noopt my
de ontzaglyke rykdom aan gebeurtenissen, de Nieuwe Geschiedenis daar van uit
te sluiten. - Ten tweeden, het nieuwste Tydvak is nog niet geslooten; het laatste
bedryf duurt nog; en het is tegen de regels van de kunst, over een stuk oordeelen,
wiens laatste tooneelen men nog niet gezien heeft. Ook is deeze geheele
Geschiedenis nog te nieuw, te onzeker, gedeeltlyk ook te onbekend; dan de
Geschiedschryver kan over onderwerpen niet dan op een bepaalden afstand juist
oordeelen; eveneens als het oog, het al te naby zynde bedriegt hem even zo ligt
als het al te verre; en de Eeuw van GEORGE DEN III is voor hem in veele opzigten zo
duister, als die van HOMERUS.’
In het laatste of vierde Hoofdstuk, getyteld, Aaneenge-
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schakelde Rangschikking der Waereldgeschiedenis, volgens de Volkeren. Vierderlei
Leerwyzen stelt hy voor, naar de Eeuwen (Chronographisch) - naar de Kunsten en
Uitvindingen (Technographisch) - naar de Landen (Geographisch) en - naar de
Volken (Entographisch). Alle deeze erkent hy dat haare voor- en nadeelen, haare
zwaarigheden en gemakken, heeft: de laatste dunkt hem de minst met ongemak
bezwaarde. Waarom hy het Werkje doet afloopen met eene nadere ontvouwing,
wat men door Volken te verstaan hebbe, en hoe ze verdeeld kunnen en behandeld
moeten worden.
Ten slot vinden wy eenige Aanmerkingen, deels den Vertaaler door den
Hoogleeraar gezonden, deels door hem zelven daar by gevoegd; zynde de eerste
door de Letter S. van de laatste onderscheiden. Deeze zyn alle op verre na van
geen gelyk gewigt, en zouden, ter opheldering van veele in het Werkje zelve
voorkomende duisterheden, uit de beknoptheid ontstaande, zeer veel hebben kunnen
vermeerderd worden.
De Hoogleeraar SCHLÖZER heeft, volgens 's Vertaalers Voorberigt, twee jaaren
geleden, een Systema van de Algemeene Geschiedenis, evenredig met dit plan,
uitgegeeven; welks Vertaaling hy belooft, indien dit Ideäal aan het oordeel en den
smaak der Nederlandsche Leezeren mogt voldoen; in welk geval de Schryver hem
de vriendelyke mededeeling van eenige byzondere Aanmerkingen en Uitbreidingen
heeft willen belooven.

Berichten van Napels en Sicilie, byeen verzameld op eene Reis,
gedaan in de Jaaren 1785 en 1786, door den Heer F.
Munter,Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Koppenhaagen. Uit
het Hoogduitsch vertaald. Met Plaaten. Eerste Deel. Te Haarlem
by A. Loosjes Pz. 225 bl. in gr. 8vo.
Het hoofdoogmerk van de Reize des Hoogleeraars MUNTER na Italie was, volgens
zyne eigene opgave, om aanzienlyke Boekverzamelingen te doorzoeken, ten einde
langs dien weg oude Handschriften, byzonder die betrekking hadden tot de
Godgeleerde Weetenschappen, op te doen. Dan hy hadt zich nooit kunnen diets
maaken, dat het nut, 't welk hy 'er uit kon trekken, en de Berigten, waar mede hy,
in zyne onderzoekingen geluk-
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kig slaagende, het Ryk der Weetenschappen zou kunnen uitbreiden, zo belangryk
waren, dat hy zich eenig en alleen by dit oogmerk zou hebben moeten bepaalen,
op al het overige slegts een vlugtig oog werpen, of 'er zich in 't geheel niet mede
bemoeijen mogt. Deeze twee oogmerken dan zamen zo veel mogelyk te vereenigen,
beide de Wereld en Boekverzamelingen te bezoeken, was zyn doelwit; en tevens
overtuigd, dat, gelyk overal, zo ook byzonder in de geleerde Wereld, veele dingen
meer schyn dan weezen hadden, bepaalde hy zich in zyne navorschingen,
voornaamlyk, by zodanige onderwerpen, waar door hy dagt aan de Weetenschappen
het meeste voordeel te kunnen toebrengen.
De Hoogleeraar slaagde, gelyk hy vermeldt, in deeze zyne onderneeming niet
ongelukkig. Behalven veele Fragmenten van eene der oudste Egyptische
Vertaalingen van den Bybel, hadt hy nog het Wetboek, en de geheele Inrigting van
de Orde der Tempelheeren, en veele andere echte Stukken, raakende de nieuwere
Geschiedenissen, medegebragt, zo dat hy hoopte veele gaapingen in dit vak der
Letterkunde te zullen kunnen aanvullen. - Zyn overigen tyd hadt hy besteed, ten
deele om zich in de Oudheden te oefenen, waar toe hy vooral in Rome de schoonste
gelegenheid hadt; ten deele om den toestand dier Landen, waarin hy verkeerde,
naauwkeuriger te leeren kennen, dan voor Reizigers, die slegts een korten tyd op
eene en dezelfde plaats blyven, mogelyk was. - Hy was zo gelukkig, dat hy den
vryen toegang verkreeg tot de waardigste en geleerdste Mannen, die hem eene
nadere opheldering gaven over dat geene, waar van hy wenschte onderricht te
worden; daar door hadt hy gelegenheid, om, in korten tyd, eene naauwkeurige
kennisse te verkrygen van dat geen, 't welk voor hem het belangrykste was. Hier
onder telt hy voornaamlyk den tegenwoordigen toestand van de Roomsche Kerk,
‘die,’ om 's Schryvers eigene woorden te bezigen, ‘zich thans in een zeer gewigtig
tydstip bevindt, waar in het beslist zal worden, of zy nog verder onder het juk der
Hierarchie en onder een blind Geloof zal moeten zugten, dan of zy grootere Vryheden
verkrygen, en 'er eene heilzaame hervorming in dezelve plaats grypen, zal.’ - Hy
verzuimde niet, de Berigten van den Burgerlyken toestand der Landen, voor zo ver
hy dezelve magtig worden en beoordeelen kon, op te zamelen: dewyl hy overtuigd
was,
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dat elk verstandige, als Burger van den Staat, verpligt is den toestand van andere
Natien te leeren kennen, en een ontegenzeggelyk regt heeft, om zyne denkbeelden
diesaangaande openlyk mede te deelen: vooral, daar wy thans het zeldzaam geluk
genieten, om te mogen denken wat wy willen, en te zeggen wat wy denken.
Dit Werk is, derhalven, een beredeneerd Uittrekzel van 't geen de Heer MUNTER
op zyne Reize opgezameld, en, van tyd tot tyd, in zyn Dagboek opgetekend heeft;
hier mede heeft hy oudere Berigten vergeleeken, om zich van de egtheid zyner
waarneemingen meer te verzekeren - en om te naauwkeuriger te weeten, wat door
hem ontdekt, en te vooren nog niet bekend gemaakt, was. ‘Ik zou,’ schryft hy, ‘myn
Dagverhaal met bygevoegde Aanmerkingen hebben kunnen uitgeeven; dan ik was
van oordeel dit niet te moeten doen, om rede, dat zodanig een Dagverhaal doorgaans
slechts voor byzondere Vrienden van den Schryver van gewigt is, en vooral ook,
om dat de onderwerpen, die men behandelt, langs dien weg veel verliezen: dewyl
men veele Berigten niet dan verstrooid kan vinden, daar zy, op onderscheide tyden,
opgezameld zyn, en dus die zwaare taak voor den Leezer zou overblyven, van uit
deeze afgebrookene Berigten één geheel te moeten vormen, zonder eene
behoorelyke kunde van Landen en Plaatzen. Uit dien hoofde heb ik de Berigten,
die ik ontving, onder byzondere Afdeelingen gebragt, en, zo veel my mogelyk was,
van de Beschryvingen der Steden en oude Overblyfzelen onderscheiden.’
In de Voorreden des Schryvers, waaruit wy het bovenstaande ontleenden,
ontmoeten wy verder een oordeelkundig verslag van Elf Werken, die over Sicilie
handelen. Onze Leezers zien, uit het opgegeevene, het oogmerk des Schryvers,
en heeft hy op eene verdienstlyke wyze daar aan voldaan; weshalven 't zelve ook
met algemeene goedkeuring en toejuiching in de geleerde Wereld ontvangen is: dit
noopte den Eerw. Vertaaler om het in Nederduitsch gewaad te doen te voorschyn
komen, in de ontwyfelbaare verwagting, dat het in ons Vaderland zo gunstig zal
ontvangen worden, als het in Duitschland eene algemeene goedkeuring heeft
weggedraagen.
Het geheel, meldt ons de Vertaaler, zal uit drie Deelen bestaan. Eene kleine
verandering in de Schikking, die elks goedkeuring moet wegdraagen, heeft hy zich
veroor-
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lofd: met naamlyk het Berigt van Calabrien, naa de Aardbeeving in 't Jaar 1783,
onmiddelyk op de Berigten van Napels te laaten volgen: daar de Schryver 't zelve
aan 't einde geplaatst hadt. Het kwam hem voor, dat het hier beter in kwam, als
behoorende dit nog tot Napels; zo dat dit eerste Deel alleen de Berigten van de
vaste kust behelst. Sicilie wordt in het tweede en derde behandeld; welk derde
beslooten zal worden met een Berigt aangaande den Staat der Letterkunde in 't
algemeen, en der Godgeleerde in 't byzonder, door geheel Italie. De Nederduitsche
Leezer zal den Vertaaler, wegens deeze en geene tot opheldering dienende
Aantekeningen, die doorgaans kort zyn, dank weeten.
Wy durven onze Leezers verzekeren, dat zy van Beneden-Italie en Sicilie, indien
het overige aan dit Deel beantwoordt, waaraan wy niet het minste twyfelen, zeer
belangryke Naarigten zullen aantreffen. Alle gedeelten zullen allen niet even goed
bevallen, doch dit is onvermydelyk in een Werk van deezen aart; die deezen het
minst behaagen, worden van anderen met de meeste greetigheid geleezen, terwyl
eenige het geluk zullen hebben van allen te behaagen: van deezen laatsten aart is
de Characterschets der Napolitaanen, voorkomende in de eerste Afdeeling, die over
Napels handelt: met algemeen genoegen zal men de Boekeryen te dier Stede
bezoeken, en overblyfzels der Oudheid opspeuren; dan zich weder verlusten in
Landsdouwen rondsom Napels en Capua. Van deeze laatste schryft hy: ‘Capua is
genoegzaam het middelpunt van Campania felix; het ligt in eene bekoorelyke en
zeer vrugtbaare Landsdouw, die aan de eene zyde door de Tifiaatische Bergen, en
het laatste gedeelte van het Appeninische Gebergte, en aan de andere zyde door
de Zee, ingeslooten is; op de kusten vindt men Napels en meer andere volkryke
Steden. Van ouds her, zo ver de Geschiedenis ons voorlicht, was deeze Provincie
als eene van de vrugtbaarste gewesten op den aardbodem bekend. Derzelver
geliefkoosde zinnebeeld, 't welk men overal, en meest op de oude Muntstukken van
Steden in Campanien vindt, was Hebor, eene Godheid in Campanien; derzelver
afbeeldzel was een Stier, met het vriendlyk aangezigt van eenen Grysaart; hier door
bedoelde men eene Persoonsverbeelding van den Landbouw. Tot op den huidigen
dag heeft deeze bodem niets van zyne vrugtbaarheid verlooren. Naauwlyks behoeft
men de aarde te bouwen,
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daar deeze bykans van zelf haare vrugten in grooten overvloed oplevert. Dit gewest
is zo bevolkt, dat men geen Land genoeg heeft om de ploeg te gebruiken, en alles
omgespit wordt; hier door is de bodem zo vrugtbaar, dat hier een veel kleinder stukje
Lands, dan op eenige andere plaats, eene Huishouding kan onderhouden. Hier ligt
geen plekje Lands ongebruikt, Akkers, Weidlanden, en Tuinen, vervangen elkander;
de algemeene wegen zyn beplant met hooge vrugtboomen, zelfs vindt men op de
Akkers en Weiden lange regels van boomen. Om 't half uur vindt men Dorpen, wier
bloeiende toestand men zeer duidelyk ontdekken kan, en de geheele Landstreek
is, als 't ware, een Paradys, uit welk oogpunt men dezelve ook beschouwe.’
Met deerenis leest men de voordragt van de jammerlyke overblyfzels der eertyds
bloeiende Steden, in de toen bekoorelykste en gezondste Gewesten, die meestal
schilderagtig beschreeven worden; wat hy van het oude Pestam opmerkt is te breed
om hier plaats te vinden; dan kunnen wy onze penne niet wederhouden van het slot
deezer Afdeelinge, waarin men ook een berigt van den Vesuvius en Pompeji aantreft,
af te schryven. ‘De meeste Republieken, die in Beneden-Italien opgekomen zyn,
waren eenen geruimen tyd in de gelukkigste omstandigheden. - Haare burgers
leefden, onder de bescherming der beste en voortreffelykste Wetten, in vrede en
overvloed; haare Regenten waren Leden van den voortreffelyksten Aanhang, welke
de Geschiedenis kent; naamlyk van den Pythagorischen, waarvan het eenig doelwit
was om zulke braave en verstandige Menschen te vormen, dat zy goede Wetgeevers,
Regenten, en Veldheeren, van vrye Natiën, zouden kunnen worden. Dan deeze
door de Leer van PYTHAGORAS gevormde Mannen verspreidden een al te helderen
glans rondsom zich, dan dat de Nyd der overige Volksregenten niet daar door zou
gaande gemaakt worden. Die tyd was ras verstreeken, toen Wysgeeren de
Wetgeevers en Regenten van vrye Volken waren; zy wierden algemeen vervolgd,
en hun geheele Aanhang verbrooken! 'Er kwamen, wel is waar, in laater tyd, hier
en daar, Mannen te voorschyn, die, in dezelve School opgekweekt, dezelve
grondbeginzels hadden ingezoogen, en deeze verwierven zich daar door veel agting
- maar nooit konden zy het weder tot die hoogte en magt brengen, noch ook van
dat uitgebreide nut zyn, 't welk de Pythagoristen, in hun eerste jeugd, in de gulden
Eeuw van hun-
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nen Aanhang, bereikt hadden, toen bykans alle Grieksche Volkplantingen in
Beneden-Italie door hunnen Raad en Bestuur geregeerd wierden. - En thans zyn
deeze Gewesten, waar oudtyds de wysste en braafste onder de Menschen woonden,
woest en ledig, of ook bewoond door een dom en onkundig volk, 't welk zugt onder
den yzeren Scepter van het Leenregt, van Kerklyke en Burgerlyke willekeurige
overheersching. - Zo vestigt de Geschiedenis onze aandagt op die omwentelingen,
welke misschien in Europa voor de deur staan, wanneer eens gezuiverder
denkbeelden, zedelyke deugd, en burgerlyke Vryheid, zouden onderdrukt en
vermeesterd worden door bygeloof, ondeugd, en willekeurige overheersching,
wanneer de braave en verstandige onder de Menschen, wier aantal tog altoos
minder is dan dat der kwaaden en dommen, geen weêrstand meer zouden kunnen
bieden aan den met geweld indringenden stroom van 't verderf. Dan zullen ook onze
groote Steden misschien eens verwoest worden, en Reizigers, uit andere
Werelddeelen in Europa komende, om derzelver overblyfzels te zien, hunne
voormaalige Heerlykheid met verbaazing aanschouwen!!!’
De derde Afdeeling handelt over de Regtsoefeningen in het Koningryk Napels.
Het deerlyk lot deezes Ryks, wat de wetgeeving betreft, afgemaald hebbende, merkt
de Heer MUNTER op: ‘'t Is uit dien hoofde niet te verwonderen, dat men de spooren
van woestheid en ongeregeldheid uit die voorgaande Eeuwen nog ontdekt in den
inwendigen toestand van dit Ryk, dat het Leenregt hier nog in zyne volle kragt is,
dat de Geestlyken een aanzienlyk deel bezitten van 's Lands inkomsten, dat het
Regt, in weêrwil van alle de Regtbanken, in 't openbaar en zonder schroom verkogt,
en door list en bedriegery verdraaid wordt. Dat dit in Napels juist het geval is, en
dat duizenden door zulke listige kunstgreepen alleen hun bestaan hebben, weet
geheel Europa. Dan misschien is de byzondere toestand der Regtbanken niet zo
algemeen bekend. Ik heb 'er een naauwkeurig Berigt van ontvangen, door een
kundig Regtsgeleerde.’ 't Zelve deelt hy mede, nevens eenige Aanmerkingen, die
hy, geduurende zyn verblyf in Napels, hadt kunnen opzamelen. Dit maakt deeze
Afdeeling hoogst belangryk, en kan niet zonder verfoeijing der gruwzaamste
snoodheden geleezen
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worden. Door eene zamenschakeling van bedriegeryen en kunstgreepen, weeten
zy den eerlyksten Man in de gevangenis te brengen, en zo niet van 't leeven, ten
minsten van zyn eer en goeden naam, te berooven, en voor altoos ongelukkig te
maaken; daar en tegen kost het hun niet meer moeite den snoodsten booswicht zo
zuiver te pleiten, dat de Regters genoodzaakt zyn, om hem voor onschuldig te
verklaaren. - ‘Een myner Vrienden, een Advocaat van de Crimineele Regtbank, een
eerlyk en braaf man van beproefde en onkreukbaare trouwe, en tevens een man
die zeer kundig en bedreeven is in de wetten en gewoonten van de Napelsche
Regtbanken, heeft my verzekerd, dat hy, uit dien hoofde alleen, dikwerf niet in staat
geweest is, om de grootste boosdoenders, die 'er openlyk voor te boek stonden,
Moordenaars en Straatroovers zelfs, de verdiende straffe te doen wegdraagen. En
hier is de rede, waarom 'er zo veele misdaaden gepleegd worden, die nooit by den
Regter worden aangegeeven; naardien niemand 'er mede gediend is, om, ter
belooninge voor zyne oplettenheid op de openbaare rust en veiligheid, eenige
maanden in de gevangenis door te brengen, zonder te weeten wanneer, en hoe,
hy 'er weder uit zal komen.’ De Hoogleeraar verhaalt in eene Aantekening een geval,
't welk hy zelve te Napels gehad hadt, by het bezigtigen der Catacombes, waar
vermoedlyk een Moord gepleegd was; doch 't geen hem van anderen ontraaden
werd aan den dag te brengen.
De vierde Afdeeling loopt over den Kerklyken Toestand van het Koningryk Napeis.
Hier vindt men een keurig verslag van de noogloopende Geschillen tusschen de
Koning van Napels en den Roomschen Stoel; 't zelve is breedvoerig genoeg voor
den aart deezes Werks; dan de Schryver vondt 'er zich toe genoodzaakt, uit hoofde
van het naauw verband dier Geschillen met den Kerklyken Toestand van Napels.
Den Leezer tot het Werk zelve verwyzende, tekenen wy alleen uit deeze Afdeeling
op, dat men, in de Stad Napels alleen, volgens de laatste opgave, 4218 Monniken
en 5345 Nonnen, vindt. En in het geheele Koningryk rekent men het getal der
Monniken op 20240, en dat der Nonnen op 18777, dus bykans op veertig duizend
Menschen, die hun leeven in ledigheid en werkloosheid verslyten, en bykans een
derde gedeelte van alle de Inkomsten van het Land verkwis-
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ten . De Regeering ziet de nadeelen, die hier uit voortspruiten, te wel in, dan dat
zy die ongeregeldheid niet naar vermogen zou zoeken tegen te gaan. Na de
Aardbeeving in Calabrien, werden alle Kloosters in de Provincie Calabria ultra, die
geheel verwoest was, opgeheeven. Onder deezen was een Karthuizer Klooster, in
den omtrek van de aloude Stad Locri, 't welk groote schatten bezat. De twee andere
Karthuizer Kloosters in dit Ryk, waarvan het eene te Napels, en het andere te
Lantanzaro, is, moesten aan den Koning de helft van hunne jaarlyksche Inkomsten
afstaan, waardoor de Koninglyke schatkamer 's jaarlyks omtrent honderd duizend
Ducaaten bevoordeeld werd. Hoe weinig dit den Monniken smaakt, is ligt te begrypen,
maar de Regeering bekommert zich weinig, of zy te vrede zyn, dan niet.
In de laatste of vyfde Afdeeling, ontmoeten wy Calabrien zo als het zich opdeedt
naa de Aardbeeving in 't Jaar 1783. Hoe bekend die onbeschryflyk droeve ramp
moge weezen, zullen de Berigten, hier medegedeeld, uit de beste en
geloofwaardigste bronnen geput, voldoening schenken aan hem, die onzen raad
volgt, en het Werk van den Heer MUNTER zelve leest. - Een Aanhangsel stelt ons
eenige Opschriften onder 't ooge. - Wy verwagten de twee volgende Deelen spoedig.

(*)

Men schat de Inkomsten van alle de Geestlyken van dit Land, de Bisschoppen mede
ingeslooten, op drie Millioenen Ducaaten, GALANTI heeft het zo opgegeeven in zyne Descrittione
Storica e Geographica delle Sicilie; een Werk, waar van onlangs eenige Deeien zyn
uitgegeeven, en wiens Schryver de Berigten ontleend heeft uit papieren en berigten, die hem
door de Regeering waren ter hand gesteld. - In dit Werk van GALANTI, voegt 'er de Vertaaler
by, waarvan twee Deelen uitgekomen zyn, zo veel my bewust is, en 't welk eene Nederduitsche
Vertaaling dubbel waardig zou zyn, wordt het getal van Monniken op 73000, en van Nonnen
op 73000, geschat: dit verschil is zeer groot; maar waarschynlyk zyn de Priesters hier onder
mede begreepen. - Volgens MUNTER, op dat wy 'er dit byvoegen, is het getal der Priesters in
de Stad Napels omtrent zo groot als dat der Monniken; men telt 'er 4134.
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Reizen door Switserland, in een reeks van Brieven, geschreeven
aan William Melmoth, Schildkn., door William Coxe,M.A., Predikant
te Bemerton; Lid van de Keizerlyke Oeconomische Maatschappy
te St. Petersburg, en van de Koninglyke Akademie der
Wetenschappen te Koppenhagen, benevens Kapellaan van den
Hertog van Marlbourough. Naar het Engelsch. Iste Deel 1ste Stuk.
Te Utrecht by B. Wild en J. Altheer, en te Rotterdam by J. Meyer,
1792. Behalven de Opdragt, enz. 223 bl. in gr. 8vo.
Reeds in het jaar 1779 hadt de yverige en naauwkeurige Reiziger, de Heer W. COXE,
eene schets der natuurlyke, burgerlyke, en staatkundige gesteldheid van Switserland,
in eenige brieven, in het licht gegeven; en van deze uitgaaf was reeds het volgend
jaar, by den Boekverkooper Herding, te Leyden, eene Hollandsche Vertaaling, in
één boekdeel, uitgekomen. Doch by deze tweede uitgave heeft dit Werk zo veele
verbeteringen ondergaan, en zo veel byvoegzels ontvangen, dat het als een geheel
nieuw Werk beschouwd moet worden. Tot het geeven van deze verbeteringen en
vermeerderingen werdt de Schryver in staat gesteld door drie nieuwe Reizen, die
hy, in 1779, 1785, en 1787, door verschillende gedeelten van Switserland deedt;
door het leezen der berigten en beoordeelingen van laatere Reizigers; door
gesprekken met kundige Switsers; en door de vriendelyke hulp van de Heeren
THOMAS PENNANT en DAVID PENNANT, Schildknaapen, Dr. PULTENEY, THOMAS MARTIN,
Hoogleeraar in de Kruidkunde te Cambridge, en RICHARD RELHAN, die hem
verscheidene byzonderheden mededeelden, vooral betreklyk de Natuurlyke Historie,
zo als het berigt van de groote Salm-forel, (Salmo lacustris LINNAEI) die in alle de
Switsersche meiren veel gevonden wordt, (bl. 25), en van de Draba Pyrenaïca
LINNAEI, eene Plant, die op de toppen van de Appenzelsche bergen in eene groote
menigte groeit, (bl. 38 van dit Stuk).
De Vertaaler heeft voorts dit Werk met verscheidene vermeerderingen verrykt,
getrokken uit berigten van Reizigers, die, na den Heer COXE, dit land bezocht hebben,
onder anderen uit de volgende Werken:
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Briefe uber die Schweiz, von C. MEINERS. 4 Theilen. Tubingen 1791.
Tagebuch einer Reise durch die Schweitz von der Verfassorin von Rosaliens
Brieven. Altenburg 1787.
Voyage d'une Française en Suisse, &c. 2 Vol. 1790.
Men mag dus dit Werk voor eene der volledigste beschryvingen van Switserland
houden.
Dit eerste Stukje bevat XIX brieven. Wy zullen den inhoud van deze allen
opgeeven, en uit zommige van dezelven eenige byzonderheden aan onze Leezers
mededeelen:
I. Reis door het ZWARTE WOUD. - Oorsprong van den DONAU. - ‘Doneschingen,
(zegt de Schryver hier) is de verblyfplaats van den Prins van Furstenberg. Op het
voorplein van zyn Paleis, neemt de Donau deszelfs oorsprong. - Eenige kleine
wellen borrelen uit den grond, en vormen eene kom van helder water, van omtrent
dertig voet in het vierkant: in deeze kom ontspringt de Donau, welke alhier eene
smalle beek uitmaakt. En ofschoon de twee kleine rivieren de Bribach en de Brege,
die zich beneden de Stad veréénigen, veel aanmerkelyker dan deeze stroom zyn,
welke, kort na haare zamenvoeging, in dezelven valt, zo heeft echter de laatste
alleen de eer van voor den oorsprong des Donaus gehouden te worden. Na dat wy
volgens het gewoone gebruik de stroom dwars overschreeden hadden, ten einde
te kunnen zeggen, dat wy over den Donau gestapt waten, was onze nieuwsgierigheid
spoedig voldaan; deszelfs beschouwing verwekt geen ongemeenen eerbied, doch
ze ontleent al haare aanmerkenswaardigheid door den oorsprong van eene zo
belangryke rivier te zyn. En waarlyk het was alleen deeze byzonderheid, die ons
bewoogen had, om door Swaben onze reis naar Switserland te neemen.’
II. Aankomst in SWITSERLAND. - SCHAFFHAUSEN. - De Waterval van den RHYN: een
zeer aanmerkelyke brief, deels om de schoone beschryving van dien beroemden
waterval; deels wegens de berigten aangaande de vermaarde brug over den Rhyn,
by Schaffhausen, die in deze eeuw door ULRIK GRUBEMAN gemaakt is, en wegens
deszelfs zonderlinge bouwkunst te regt bewonderd wordt.
III. Het Eiland REICHENAU. - CONSTANS. - Geneefsche Volkplanting aldaar. - Het
Eiland MENAU. - Het Meir van CONSTANS.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

216
IV. St. GALL. - Canton van APPENZEL. - In de boekery van St. Gall vondt onze Reiziger
dertien deelen in folio, behelzende geschreeven brieven van de eerste Duitsche en
Switsersche Hervormers, welke hy meent, dat aan de Geschiedenis der Hervorming
veel licht zouden byzetten. - Aan deze boekery zyn wy de uitgaaf van PETRONIUS
ARBITER, SILIUS ITALICUS, VALERIUS FLACCUS, en QUINTILIANUS, verschuldigd, waar
van men de afschriften in den jaare 1413 gevonden heeft.
V. Het REINTHALL, of de Valley van den Rhyn. - Het Meir en de Stad WALLENSTAD.
VI. Het Canton GLARUS. In dit Canton wierd in de zestiende eeuw de Hervorming
ingevoerd, doch niet met uitsluiting van den Roomschen Godsdienst. De beide
gezindheden leeven hier te zamen in de grootste eensgezindheid. In verscheidene
gedeelten van dit Canton verrigten de Protestanten en Roomschgezinden beurtelings
hunnen Godsdienst in dezelfde Kerk; en alle de bedieningen van Staat worden
vriendschappelyk door de twee partyen bestierd. Doch onze Schryver voegt 'er by:
‘Geduurende de tegenwoordige en voorgaande eeuw, zyn de Protestanten
aanmerkelyk in getal vermeerderd, en derzelver arbeidzaamheid overtreft in alle
takken van Koophandel verre die der Roomschgezinden: een blykbaar bewys, hoe
zeer de leerstellingen der Roomsche Kerk de nyverheid belemmeren, en de
geestvermogens onderdrukken:’ (bl. 51.) Hy hadt, in den vierden brief, reeds eene
dergelyke aanmerking gemaakt omtrent het Canton Appenzel, waar de Hervormden
insgelyks over het algemeen handeldryvender en werkzaamer zyn, dan de
Roomschgezinden: (bl. 33: verg. ook bl. 59.)
VII. De Abdye van EINSIDLIN. - RAPPERSCHWYL.
VIII. Stad en Canton van ZURICH.
IX. Kerkelyke Zaaken. - Geleerdheid. - Geleerde mannen van Zurich. Natuurkundige Maatschappy. - Kweekschool. - Boekeryen. De Heer COXE spreekt,
in de optelling van oude en nieuwe Zurichsche geleerden, min of meer uitvoering
van COENRAAD GESNER, BODMER, SALOMON GESNER, LAVATER, LEONHARD MEISTER en
JOHANNES GESNER. Van LAVATER schryft hy, onder anderen: ‘Dezelfde
geestvervoering, waarvan hy in zyne Gelaatkundige navorschingen, en in zyne
Digtkundige opstellen, gebruik gemaakt heeft, strekt hy ook tot den Godsdienst uit.
Het vuur zyner verbeeldingskracht ver-
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voert hem, om overdreevene en vreemde gedagten aan te neemen; om de paalen
der gezonde reden te overschryden; om een voorspraak te zyn voor de
genoegzaamheid van een onbeperkt geloof, van inwendige verlichtingen, van
bovennatuurkundige verschynzelen, en van de wonderbaare uitwerkzelen van dat
geene, het welk, in het geneezen van kwaalen, het dierlyk Magnetismus genaamd
word. De inneemende begaafdheid van den Heer LAVATER, de leevendigheid van
zynen ommegang, de bevalligheid zyner manieren, benevens het zonderlinge en
het verhevene van zyn styl, heeft meer tot het verspreiden van zyne stellingen en
grondbeginzelen toegebragt, dan gezonde redeneeringen of diepe geleerdheid, die
in zyne levendige doch tevens oppervlakkige schriften niet gevonden worden.’ - De
Schryver geeft in dezen brief niet alleen verslag van de openbaare Boekeryen te
Zurich, maar ook zommige aan byzondere persoonen toebehoorende, b.v. van die
van den Heer HEIDEGGER, welke uit 15000 boekdeelen bestaat, en met behulp van
welke de bezitter ten oogmerke heeft, de Annales Typographici van MAITTAIRE te
verbeteren, en eene naauwkeurige en aaneengeschakelde geschiedenis van de
Drukkunst zamen te stellen. Zy is ongemeen ryk in de eerste drukken, van welken
men 'er niet minder dan zevenhonderd ziet, die in de vyftiende eeuw vervaardigd
zyn. - Zommige van dezelven tekent de Heer COXE aan.
X. Togt langs de Oevers van het ZURICHER MEIR. - RYCHTERSCHWYL. - Eiland
USNAU. - RAPPERSCHWYL. - GRUNENGEN. - USTAR. - GREIFFENMEIR. - Reis naar
REGENSBERG, en naar den top van den LAGERBERG. - ‘Het Eiland Usnau wordt,’
volgens den Heer COXE, ‘somtyds Hutten's Eiland genaamd, ter gedachtenis van
dien ongemeenen man, die zich naar deeze eenzaame plaats begaf en daar ook
overleed. HUTTEN, van een aanzienlyk geslagt afstammende, was te Seckenberg
in Frankenland gebooren, en dewyl hy eene opvoeding, aan zyne geboorte
voegende, genoot, zette hy zyne Letteroefeningen met dien onvermoeiden iever
voort, welke de hoofdtrek van zyn karakter uitmaakte. Hy leide een leven zo vol van
veranderingen, dat zulks byna zonder voorbeeld is; somtyds bedreef hy in het veld
roemryke daaden; in de Hooge-Schoolen onderscheidde hy zich door verscheidene
verhandelingen; dan eens wierd hy by de Hoven met achting ontfangen,
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of om zyne stoutmoedigheid weggejaagd; en somtyds dwaalde hy in de uiterste
behoestigheid door onderscheidene gedeelten van Europa. Daar hy in zyne jeugd
de gevoelens van LUTHER omhelsd had, voerde hy beide de pen en het zwaard tot
verdediging van de nieuwe leerstellingen; doch hy was onmaatig in zynen iever, zo
dat hy meenigmaal gevangen genomen wierd; en zelfs ontrustte hy den
stoutmoudigen geest van LUTHER door zyne herhaalde verongelykingen. Na dat hy
zich zo wel voor de Lutherschen als Roomschgezinden tot een voorwerp van schrik
gemaakt had, zogt zyne heerschzugtige geaardheid te vergeefs eene schuilplaats,
tot dat hy die in dit afgezonderd Eiland vond. Hy overleed in 1523, in het 36ste jaar
van zynen ouderdom; en was even zo merkwaardig om zyn verstand en geleerdheid,
als om zynen onrustigen aart en vermeetelheid.’ - De Vertaaler tekent op deze plaats
het volgende aan: ‘Hy was een Zoon van HERMAN, Hertog van Swaben; van Keizer
MAXIMILIAAN verkreeg hy de Dichterlyke Lauwerkroon, doch, volgens den Schryver
van de Dictionaire des Grands Hommes, moet dezelve als toen goedkoop te
verkrygen zyn geweest, dewyl hy op ULRIC DE HUTTEN zegt, dat hy in geene
byzonderheden omtrent de Insecten in de Geleerdheid wil treden. - ERASMUS wilde
te Bazel geen bezoek van hem ontfangen, hy zeide te vreezen, dat die swetser,
onder ellende en onreinheid gebukt gaande, hem niet zou willen verlaaten. Deeze
weigering verwekte tusschen hen eenen hevigen lettertwist.’
In de velden omstreeks den Lagerberg zag onze Reiziger, dat de Ossen, welke
aldaar voornaamelyk voor trekdieren gebruikt worden, niet met het juk voor de ploeg
zyn gespannen, maar opgetuigd als een paard. ‘Deeze gewoonte,’ zegt hy, ‘stelt
die dieren in staat om met meer gemak, en met meer vrucht, te werken. Men heeft
zulks onlangs in sommige gedeelten van Engeland ingevoerd; en alle
onbevooroordeelde Landhoevenaars erkennen deszelfs meerder voordeel, dewyl
het juk zeer nadeelig voor de huid is; en vier Ossen, in het gareel gespannen, kunnen
zo veel werk doen als zes, wanneer zy het juk op den nek hebben.’
XI. WINTHERTHUR. - Kasteel van KYBURGH.
XII. TRAUENFELD. - Het Switsersch Bondgenootschap. - Landdagen.
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XIII. Reize te Water van ZURICH naar BADEN. - Brug te WETTINGEN. - BADEN. - Kasteel
van HABSBURGH. Van de Vrouwen in het Graafschap Baden meldt ons de Vertaaler,
dat zy, by eene anderszins prachtige kleeding, een zonderling kapzel hebben. Zy
draagen, naa melyk, aan weêrskanten van haare mutsen, twee korte dikke en zwarte
hoornen. ‘Een duidelyk bewys (zegt hy) dat de weelde de dienstbaarheid verzelt.
Men wil dan nog ten minsten iets door de klederen vertoonen.’ (bl. 150). - Van
Schintznach, eene plaats, die aanmerkelyk is om haare bekoorlyke ligging aan de
oevers van de Aar, en om haare laauwe mineraale Wateren, zegt de Schryver: ‘Ze
is ook zeer bekend uit hoofde dat eene Switsersche Maatschappy aldaar het eerst
vergaderde. Deeze Maatschappy, door eenigen van de geleerdste Mannen, zo van
den Roomschen als Hervormden Godsienst, in Switserland opgericht, heeft het
eerst haare poogingen aangewend, om den geest van verdraagzaamheid te
verspreiden, en om die afkeerigheid, welke tusschen de belyders van de twee
leerstelzels plaats greep, te doen verminderen. Haare uitgegevene schriften hebben
daar heen gestrekt, om eenen algemeenen iever tot naspooring van de beschaafde
weetenschappen te doen ontbranden. De Vergadering van deeze edelmoedige
Maatschappy is thans naar Olten, eene kleine Stad in het Canton van Solothurn,
overgebragt.’
XIV. KONINGSFELDEN, (de plaats, waar keizer ALBERT, door JAN van Habsbourgh
en de zaamgezwoorenen, vermoord werdt, van welken moord men hier de aanleiding
en de omstandigheden verhaald vindt). - WINDISH, (een klein dorp, dat door de
Oudheidkenners voorondersteld wordt de plaats van het Vindonissa te zvn, eene
Romeinsche Sterkte by TACITUS vermeld). - Reize den RHYN af.
XV. De Stad BAZEL. - ERASMUS. - Openbaare Boekery. - HOLBEIN.
XVI. Regeeringsform van BAZEL.
XVII. Gevegt by het Hospitaal van ST. JACOBUS, tusschen de Krygsmagt van
LODEWYK, Dauphin van Frankryk, en eenige Switsersche Krygsbenden. - Vervallen
Overblyfzelen te AUGST. - MULHAUSEN.
XVIII. Het Bisdom van BAZEL. - PORENTRU. - Abdy van BELLELAY. - ARLESHEIM. DELMONT. -
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Valley van MUNSTER. - PIERRE PERTUIS. - Valley van ST. IMIER.
XIX. De Stad BIENNE.
Wy hebben van deze laatste brieven, en ook van eenige der voorige, slegts den
hoofdinhoud kunnen opgeeven, om dat ons uittrekzel te lang zou geworden zyn,
indien wy uit elken brief eenige byzonderheden hadden medegedeeld. Dit moeten
wy, intusschen, ter aanbeveelinge van dit boek, in het algemeen nog zeggen, dat
men in het zelve de volledigste en naauwkeurigste berigten vindt van de zeer
verschillende, en dikwyls vry zonderlinge, Regeeringsformen der onderscheidene
Landen en Steden, die tot het Switsersche bondgenootschap behooren. En het
belangryke van zulke berigten zal, denken wy, vooral in dezen tyd, niemand in twyfel
kunnen trekken. Wy althans meenen aan onze Leezers hetzelfde te kunnen zeggen,
dat onze Reiziger, aan het einde van dit Stuk, aan zynen vriend schryft: ‘De op zo
veel verschillende wyze ingerichte regeeringen, waarin de burgerlyke Maatschappy
verdeeld is, zyn onderwerpen van bespiegeling, welke altoos stoffe, beide van
vermaak en opmerking, voor den wysgeer opleveren: en ik houde my verzekerd,
dat gy het geringste plekje gronds op deezen kloot aan de vryheid geheiligd, als
een waardig voorwerp niet alleen van uwe nieuwsgierigheid maar ook van uwen
eerbied zult beschouwen.’
Van het tweede Stuk des eersten Deels zullen wy binnen kort verslag doen.

Het Haar tweeduizend vierhonderd en veertig. Een Droom, door
den Heer Mercier,thans Lid van de Nationaale Conventie, enz. Le
Tems present est gros de l'avenir. Leibnitz. Naar den derden Druk,
uit het Fransch vertaald. Eerste Deel. Te Haarlem by F. Bohu en
A. Loosjes Pz., 1792. Behalven het Voorwerk, 324 bl. in gr. 8vo.
Een zeer kort Voorberigt van den Vertaaler, die zich van den moeilyken arbeid, aan
dit Werk besteed, met lof gekweeten, en daar door dank by den Nederduitschen
Leezer verdiend, heeft, die ook hier en daar eene welpassende Aantekening van
zyne hand 'er byvoegde, en kennelyk onderscheidde van de andere, die de vernuftige
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en schrandere Schryver zelve by de laatste uitgave maakte, zullen wy geheel
overneemen, als recht geschikt om onze Leezers tot de kennis van deezen
wonderbaaren Droom in te leiden.
‘Dit Werk,’ schryft hy, ‘verscheen voor het eerst, in het Fransch, in het jaar 1770.
Het wierdt toen met greetigheid geleezen, als een Droom van eenen
menschlievenden Wysgeer, vol goede, vol verhevene, vol diep doordagte,
denkbeelden, maar welker vervulling men naar die Eeuw verschoof, die het ten
opschrift voerde. Doch thans, daar zich in Frankryk omstandigheden toegedraagen
hebben, die eene geheele omwenteling en hervorming, het werk der Wysbegeerte,
ten gevolge gehad hebben, daar 'er veele van des Schryvers denkbeelden reeds
weezenlyk zyn bewaarheid geworden, heeft dit Werk, waarin veele gebeurtenissen,
die wy nu zien, als voorspeld schynen, op nieuw aller aandagt na zich getrokken,
en nooit kon 'er een belangryker tydstip zyn om het onzen Landgenooten mede te
deelen; men zal het, ben ik verzekerd, allerbelangrykst vinden, en op zich zelf en
met betrekking op 't geen thans in Frankryk, en in een groot gedeelte van Europa,
omgaat, vooral als men in aanmerking neemt, den tyd wanneer het geschreeven
is, toen de eigendunklyke magt in Frankryk haaren hoogsten trap beklommen hadt.
- Deeze Vertaaling, ondertusschen, is gevolgd naar den derden Druk, in 't jaar 1787
in het licht verscheenen, en die met verscheiden Hoofdstukken en Aantekeningen,
boven de voorige, vermeerderd is.’ Wy onderschryven dit oordeel van den Heer
Vertaaler.
Dit Deel is afgescheiden in XXXI Hoofdstukken, welke deeze Opschriften voeren:
I. Parys onder de handen van een ouden Engelschman. - II. Ik ben zevenhonderd
jaaren oud. - III. Ik verkleed my. - IV. De Pakkendraagers. - V. De Rydtuigen. - VI.
De geborduurde Hoeden. - VII. De herdoopte Prins. - VIII. Nieuw Parys. - IX. De
Verzoekschriften. - X. De Man met het masker. - XI. De Nieuwe Testamenten. - XII.
De Kweekschool der vier Natiën. - XIII. Waar is de Sorbonne? - XIV. Het
Inënting-Huis. - XV. De Godgeleerheid en Rechtsgeleerdheid. - XVI. Terdoodbrenging
van eenen Misdaadiger. - XVII. Zo verre niet af als men wel denkt. - XVIII. De
Bedienaars des Vredes. - XIX. De Tempel. - XX. De Prelaat. - XXI. Belydenis door
middel van twee Oneindigheden. -
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XXII. Zonderling Gedenkstuk. - XXIII. Het Brood, de Wyn, enz. - XXIV. De Prins een
Tafelhouder. - XXV. Algemeene Historie. - XXVI. LODEWYK XIV. - XXVII. De
Schouwburg. - XXVIII. De Lantaarnen. - XXIX. De Begraafnis. - XXX. De Boekery
des Konings. - XXXI. De Letterkundigen.
Eenige deezer Opschriften duiden genoegzaam aan, wat men in die Hoofdstukken
te zoeken hebbe; dan zommige hebben eene duisterheid die doet gissen, en het
aangeduidde Hoofdstuk leezende, treft men geheel iets anders aan, dan men zou
hebben verwagt. Wie, by voorbeeld, zou in het Hoofdstuk, ten tytel voerende:
Belydenis door middel van twee Oneindigheden, verwagten daar in aan te treffen,
hoe een Jongeling, door het beschouwen der Hemellichten met een Teleskoop, en
door het zien der kleinste Lichaamen met een Microskoop, tot kennis en eerbiedenis
des Opperweezens werdt opgeleid, om dat Weezen aller Weezens te belyden.
Treffend zyn de Aanspraaken eens Leeraars, in die beide gevallen gedaan: wy
kunnen, daar dit Hoofdstuk voor ons openligt, niet nalaaten 'er dit gedeelte, met 's
Jongelings Aandoeningen, uit af te schryven. Wanneer het Teleskoop by een stille
lugt en helderen hemel hem de Planeeten vertoont, spreekt een eerwaardig Leeraar
hem met een eerbiedwekkende en ontzaglyke stem aldus aan: ‘Jongeling! zie daar
de God van het Heeläl, die zich aan u door zyne werken openbaart. Aanbid den
God dier waerelden, dien God, wiens uitgestrekt vermogen, en het bereik van 's
menschen gezigt, en het bereik van zyne verbeelding zelve, te boven gaat. Aanbid
dien Schepper, wiens schitterende majesteit op de hemellichten, die zyne wetten
gehoorzaamen, geschreeven staat. Terwyl gy de wonderen beschouwt, die zyner
handen werk zyn, zo weet ook hoe heerlyk Hy het hart beloonen kan, dat zich tot
hem verheffen zal. Vergeet niet, dat, onder zyne heerlyke werken, de Mensch, die
met het vermogen begaafd is van dezelve te bespeuren en te gevoelen, den eersten
rang bekleed, en dat hy, Gods Kind zynde, dien eerwaardigen tytel moet eeren.’
Wanneer de Jongeling, met verbaasdheid, door het Microskoop de kleinste
leevende Diertjes bezien heeft, die zich in hunne onbegrypelyke kleinheid beweegen,
en met dezelfde werktuigen als de groote Dieren, vaart de Leeraar op denzelfden
toon voort. ‘Zwakke stervelingen, gelyk
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wy zyn, tusschen twee oneindigheden geplaatst, aan alle kanten door het gewigt
van Gods grootheid gedrukt, laaten wy stilzwygend dezelfde hand aanbidden, die
zo veele Zonnen ontstak, die onzigtbaare deeltjens het leeven en gevoel schonk!
Zonder twyfel, het oog, dat het teder gestel van het hart, van de zenuwen, van de
vezelen van het diertjen, gemaakt heeft, zal zonder moeite in de diepste schuilhoeken
van ons hart leeven. Welke inwendige gedagte kan voor dat onbepaald oog
verborgen blyven, voor welk de melkweg niet meer schynt dan de snuit van de myt?
Laaten wy maaken dat alle onze gedagten dien God waardig zyn, die haar ziet
ontstaan, en die haar opmerkt. Hoe menigmaalen 's daags kan het hart zich tot hem
opheffen, en zich in zynen schoot versterken! helaas! alle de dagen onzes leevens
kunnen niet beter besteed worden, dan met hem in den grond onzer ziel een eeuwig
gezang van lof en dank toe te zingen.’
‘De Jongeling, bewoogen, verwonderd, behoudt den dubbelen indruk, die hy byna
op 't zelfde tydstip ontvangen heeft; hy schreidt van blydschap; hy kan zyne
brandende nieuwsgierigheid niet verzadigen; zy ontbrandt op elke schrede, die hy
in die twee waerelden doet. Zyne woorden zyn niet anders dan een lang lied van
bewondering. Zyn hart klopt van verbaasdheid en eerbied, en gevoelt gy wel hoe
vuurig, hoe waaragtig, hy het Weezen der Weezens aanbid? Hoe vervult hy zich
met zyne tegenwoordigheid! Hoe breidt die Teleskoop zyne denkbeelden in
uitgestrektheid en grootte uit! Hoe maakt hy dien eenen Bewoonder van dat
uitgestrekte Heeläl waardig! Hy geneest hem van de aardsche eerzugt, van den
onbeduidenden haat, dien zy teelt; hy bemint alle menschen, die alle met denzelfden
adem des leevens bezield zyn; hy is een broeder van alles wat de Schepper heeft
aangeraakt. - Voortaan zal hy zyn grootste glorie stellen in door de hemelen, die
opëenstapeling van wonderen, in te oogsten. Hy vindt zich zelven minder klein,
zedert hy het geluk gehad heeft die groote dingen te zien. Hy zegt tot zich zelven.
God heeft zich aan my geopenbaard; myn oog heeft Saturnus, de Ster Sirius, en
de inëengedrongen zonnen van den melkweg, bezogt. Ik gevoel dat myn geheel
weezen is uitgebreid, zedert God eene gemeenschap heeft willen stellen tusschen
myn nietig weezen en zyne grootheid. Ach! wat schat ik my
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gelukkig het verstand en het leeven ontvangen te hebben! Ik bespeur reeds welk
het lot van den deugdzaamen zyn zal! ô heerlyke God! Maak dat ik u aanbid, maak
dat ik u eeuwig beminne!’
Uit de Opschriften der Hoofdstukken, hoe duister zommige voorkomen, is, egter,
genoegzaam op te maaken, dat zy eene vergelykende beschouwing opleveren van
Frankryk, en meer bepaald van Parys, tusschen den tegenwoordigen tyd, en dien
waar in de Droom den Schryver overvoert. Veele stoute waarheden vloeijen uit zyne
penne, ‘ik zag,’ schryft hy, onder anderen, in Nieuw Parys, ‘met veel vermaak, dat
(*)
men die geketende slaaven , die aan den voet van een onzer Koningen waren,
(†)
weggenomen hadt , dat men de hoogklinkende Opschriften hadt uitgewischt, en
schoon deeze lompe vleiery de minst gevaarlyke van alle is, hadt men zorgvuldig
den minsten schyn van logen en hoogmoed verwyderd.
Men vertelde my, dat de Bastille,’ (men bedenke dat MERCIER dit schreef, ettelyke
jaaren voor de omverwerping deezes haatlyken Gestichts) ‘tot den grond toe
afgebrooken was door eenen Vorst, die zig niet waande de God der menschen te
zyn, en die den Regter der Koningen vreesde: dat men op de puinhoopen van dat
ysselyk Kasteel, zo wel het paleis van de wraak (en van eene Koninglyke wraak)
genoemd, eenen tempel aan de goedertierenheid gestigt hadt; dat geen burger uit
de Maatschappy verdween, zonder openlyke regtspleeging, en

(*)

(†)

Aan den voet van het van verguld lood gemaakte Standbeeld van LODEWYK DEN XIV, door
de overwinning gekroond wordende, zag men vier overwonnen Natiën, heerlyk uit metaal
gegooten, gekluisterd; naa de Omwenteling hebben de Franschen, die eindelyk LODEWYK
DEN XIV openlyk op zynen waaren prys durfden schatten, geene Koningen, verstorvene noch
leevende, meer willen vleyen, en geene geketende Natiën meer willen aanschouwen, deeze
beelden weggenomen; en, by de Jacobynsche Omwenteling, zyn alle de heerlyke
Standbeelden der Fransche Vorsten, de bewondering der Vreemdelingen, vernield.
VERTAALER.
LODEWYK DE XIV zeide, dat, van alle Regeeringen der waereld, die van den Turk hem best
aanstondt. Men kon geene grootere blyk van trotschheid en onweetendheid geeven.
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dat Lettres de Cachet een naam was, het Volk onbekend; dat die naam slegts diende
om de onvermoeide geleerdheid van hun, die in den nagt der barbaarsche eeuwen
doordrongen, bezigheid te verschaffen, en dat men zelfs een boek geschreeven
hadt, ten tytel voerende: Vergelyking tusschen de Lettres de Cachet en de Asiatische
Stroppen.’
De Man met het masker, in het X Hoofdstuk, is een Schryver, die een slegt boek,
dat is te zeggen, een boek met gevaarlyke beginzelen, aan 't licht gebragt hadt, die
tegen de gezonde zedekunde aanliepen, en ter vergoeding een masker droeg om
zyne schande te verbergen, tot hy die hadt uitgewischt, door beter beredeneerde
en verstandiger dingen te schryven. Dit geeft gelegenheid over de vryheid van
schryven te handelen, en den Geleider van den zeventien honderd jaarigen Droomer
te doen zeggen: ‘Men heeft het zo dikwerf beweezen: de vryheid der Drukpers is
(*)
de waare schaal der burgerlyke vryheie . Men kan de een niet schenden zonder
de andere te vernielen. De gedagten moeten haaren vryen loop hebben. Die te
willen beteugelen, die in haar heiligdom te willen verstikken, is eene misdaad van
gekwetste menschlykheid. En wat zal my dan toebehooren, als myne gedagten myn
eigendom niet zyn?
Maar, hernam ik, in mynen tyd vreesden de groote Amptenaars niets zo zeer als
de pen der goede Schryveren. Hunne trotsche schuldige zielen sidderden in haare
diepste schuilhoeken, zo dra de billykheid durfde openbaaren, 't geen zy zig niet
(†)
geschaamd hadden te bedryven . In plaats van die openbaare berisping, die, wel
bestierd zynde, de grootste teugel voor de misdaad

(*)
(†)

Dit is zo goed als eene meetkundige betooging.
In een Tooneelstuk, getyteld: De Bruiloft van eens Konings Zoon, zegt een bedienaar van
het regt, een hofschurk, tot zyn' knegt, van wysgeerige Schryveren spreekende: ‘Myn Vriend!
dat is een verderflyk volk. Men kan niet het minste onregt doen of zy merken het. Te vergeefsch
mogen wy ons waar gelaat voor het doordringendst oog met een listig masker bedekken, die
lieden schynen u, in 't voorby gaan, te zeggen; ik ken u wel. - Myne Heeren Wysgeeren! ik
hoop u te leeren, dat het gevaarlyk is iemand van myn slag te kennen; ik wil niet dat men my
kennen zal.’
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en de ondeugd zou geweest zyn, te beschermen, veroordeelde men alle de Schriften
om door een zeef te gaan; maar de zeef was zoo naauw, zoo digt, dat, dikwyls, de
beste trekken verlooren geraakten; de schitteringen van het vernuft waren de wreede
schaar der middelmaatigheid onderworpen, die het zonder barmhartigheid de wieken
(*)
kortte .
Men begon rondom my te lachen. Dat moet, zeide men, eene zeer klugtige zaak
geweest zyn, lieden te zien, die deftig bezig waren om eene gedagte in tweeën te
snyden, en om lettergreepen te wikken en te weegen. Het is wel te verwonderen,
dat gy iets goeds te voorschyn hebt kunnen brengen met zulke banden. Hoe kan
men cierlyk en lugtig danssen onder de ontzaglyke zwaarte van ketenen? - ô! Onze
beste Schryvers hebben zeer natuurlyk de party gekoozen van die af te schudden.
De vrees verbastert de ziel van den mensch; die door menschlievenheid bezield is,
(†)
moet fier en kloekmoedig weezen . Gy kunt tegen alles schryven, wat u tegenstaat,
hernam men, want wy hebben geene zeef, noch schaar, noch handboeijen, meer;
en men schryft zeer weinig dwaasheden, om dat zy van zelve weder in den slyk
zinken, die haar element is. De Regeering is verre verheeven boven alles wat men
zeggen kan; zy vreest de verlichte Pennen niet; zy zou zich zelve beschuldigen, als
zy die vreesde. Haare verrigtingen zyn billyk en opregt. Wy pryzen haar steeds, en
als het belang des Vaderlands het vordert, dan is elk in zyn vak Schryver, zonder
uitsluitend op dien tytel aanspraak te maaken.’
In een Werk, waarin over zo veele zaaken gehandeld wordt, heeft ons alles niet
even zeer behaagd; en bejammeren wy het, dat de Schryver, die alleszins
opgeklaarde denkbeelden van den Natuurlyken Godsdienst en Zedekunde blykt te
bezitten, en dezelve overal, met ernst,

(*)

(†)

De meeste Boekbeoordeelaars, Koninglyke genoemd, zyn lieden, welke men niet onder de
Letterkundigen, zelfs van de laagste klasse, rekenen kan, en men kan van hun naar de letter
zeggen, dat zy niet leezen kunnen.
Neen! uitsteekend vernuft laat zich niet ketenen! Zoo schreef de schrandere MIRABEAU, in den
kerker, onder eene Lettre de Cachet, zugtende, zyn meesterstuk; zyn Werk over de Lettre
de Cachet.
VERTAALER.
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aandringt, door mangel aan onderscheidende begrippen van het waare Christendom,
deezen Godsdienst te veel met de dwaasheden van de bygeloovige begrippen der
Roomsche Kerke en van het Pausdom verward hebbe.
Wat MERCIER van de Algemeene Historie zegt, als mede van de verkleining, die
veele Boeken in 's Konings Boekery ondergaan hebben, de beoordeeling eener
menigte van Werken bevattende, heeft ons ten uiterste gesmaakt. Wy vinden ons
wel uitgelokt om 'er iets van over te neemen; doch zyn reeds breed genoeg in de
aankondiging van een Werk van vernuft, 't welk ons in een denkbeeldig Tydperk
overbrengt, zo zeer verschillende van 't geen wy beleeven; een denkbeeldig Tydperk,
waar in wy niet kunnen naalaaten veel schoons en wenschlyks te ontmoeten, indien
onze zielen gevoelig zyn voor Menschliefde en waare Vryheid. - Wy verlangen na
het volgende.

Het verloren Paradys. Het Engelsch gevolgd. Twee Stukjes. Te
Zutphen by A. van Eldik, 1791. In 8vo. 270 bl.
Schoon wy reeds twee Vertaalingen van MILTONS Paradys verlooren, in onze taale,
bezitten, als een in Verzen van PALUDANUS, en eene betere in Prosa van Dr. VAN
ZANTEN, verdient de Heer J.H. REISIG, welke, als Vertaaler, het eerste deezer Stukjes
aan den Wel Eerwaarden DELPRAT, Walsch Predikant in 's Gravenhagen, heeft
opgedragen, echter alle aanmoediging, om onze dichtlievende Landgenooten het
uitmuntend schoon van MILTON verder te leeren kennen. Ondanks de bedenkingen,
die men hier en daar op dit beroemd Heldendicht kan maaken, is het geheel toch
zoo origineel, en zoo onderhoudend, dat het leveren eener juiste Vertaaling te gelyk
eene weldaad is, die men onze Natie bewyst.
Men zal niet verwagten, dat wy eene volledige schets of beöordeeling van dit
Heldendicht mededeelen, nadien hetzelve, zo als wy zo even zeiden, reeds door
twee Vertaalingen in ons Vaderland bekend is: en de geleerde ADDISON zich boven
dien heeft toegelegd, om hetzelve uitvoerig te beöordeelen, en, door verscheidene
proeven, zyne Natie het naauwkeuriger te doen kennen; wordende deeze
beöordeeling, (behalven het geen de taal van MIL-
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betreft) in de XVII eerste Vertoogen van den Engelschen Spectator, door P. LE
vertaald, gevonden. Intusschen verdient de Dichter van het Stuk nog wel
eenige nadere kenschetsing, die wy hoopen dat de Heer REISIG, by de voltooijing
van het geheel, ook zal mededeelen, waar toe SAMUEL JOHNSON, in the life of MILTON,
den weg heeft gewezen.
MILTON, bekend door zyne verdeediging van den dood van KAREL DEN Isten, door
zyne verknogtheid aan CROMWEL, wiens Secretaris hy was, en door zynen twist met
SALMASIUS, Hoogleeraar te Leyden, over gemelde te rechtstelling; was een man,
die veel geleezen, en zeer veel gezien had. De oudste Heldendichten van ORPHEUS,
HOMERUS en VIRGILIUS, waren hem geheel eigen geworden; doch hy was niet minder
doordrongen van alles wat hy in de Boeken van MOSES, en in de Profetische
Schriften, ten opzichte van zyne stoffe, de val onzer eerste Voorouderen, gevonden
hadt. De gelukzaligheden van Eden bragten hem waarschynlyk de vlakte van Enna
te binnen, alwaar de verzamelplaatse der bloemen van PROSERPINE was. SATAN,
die, zoo hy al niet, volgens DRYDEN, de hoofdpersoon van dit Heldendicht is, evenwel
in hetzelve op MESSIAS volgt: SATAN neemt zynen weg door de met elkander
strydende Elementen, gelyk ARGO (by ORPHEUS) tusschen de Cyanesche Rotsen;
of gelyk ULYSSES (by HOMERUS) tusschen de twee Draaikolken van Sicilien. MILTON
was niet minder bekend met de Dichtstukken der Italiaanen, wier taale hy, door
eene reize in dat Land, volkomen verstond, als met de Mysteriën, of heilige
Tooneelspelen van dien tyd; welke op de meeste Tooneelen van Europa, toenmaals,
de geheimen van den Godsdienst, even zo belagchelyk als ernstig, voorstelden.
De Hel van MILTON is daar door niets anders dan de Hel van TASSO, maar zy is met
veel stouter en sterker trekken geschilderd. Dan, dit stoute wordt merkelyk verzwakt
door het belagchelyk denkbeeld van een Pandemonium, in het welk de Schaaren
der Duivelen, op een zeker teken, zodanig van gedaante verauderen, dat zy, die
nog korts de reuzen der aarde in grootte overtrossen, thans kleiner zyn dan de
allerkleinste dwergen; zo dat de engste ruimte tallooze legioenen bevat. Niet minder
ongerymd en onbevallig is de Episode der bloedschandige vereeniging van de
Zonde en de Dood, welke als wezenlyke Persoonen spreeken en
TON

CLERCQ
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handelen. Ook de kryg der Engelen tegen de Duivelen is, in veele opzichten,
berispenswaardig.
ADDISON heeft aangemerkt, dat het onderwerp van dit Heldendicht voor de meeste
Europesche Natiën van belang is, nadien de eerste Zonde hunner eerste
Voorouderen, of de Erfzonde, hen allen raakt. Doch MARMONTEL heeft onlangs, in
het Vyfde Deel der Elemens de Literature, daar tegen beweerd; dat, door aan alle
Natiën in 't algemeen van belang te zyn, dit Heldendicht voor geen ééne Natie, in
't byzonder, van belang is: weshalven het ook, by deszelfs eerste oorspronglyke
uitgave, Ao. 1668, zo weinig begunstigers vondt, dat het geheel in vergeetenheid
zoude geraakt zyn, indien STEELE, POPE, ADDISON, en andere Lieden, welken in staat
waren om 'er over te oordeelen, niet goedgevonden hadden, om de schoonheden
van dit Gedicht, welke boven den gezichtskring der meesten lagen, voor hen in het
juiste licht te plaatsen; waarna het dan ook telkens is herdrukt geworden: en nu
onlangs nog in Frankryk, zeer kostbaar, te gelyk met eene Fransche Vertaaling, is
in 't licht gekomen.
Om eene Proeve der Vertaalinge te geeven, kiezen wy den aanhef van den
Vierden Zang, bevattende de uitmuntende Aanspraak van SATAN aan de Zon, die
van alle kenners is bewonderd.
‘Waar is de waarschuwende stemme: Wee den Inwoonderen der aarde! welke
hy, die de openbaring zag, toenmaals luide in den Hemel hoorde roepen, toen de
draak na eene tweede nederlaag woedend nederkwam om wraak te neemen aan
de menschen? Waar is zy; om onze eerste Ouderen, nog tydig van de nadering
hunnes geheimen vyands gewaarschouwd, hem en zyne doodelyke strikken, gelukkig
te doen ontvluchten? Want thans streek Satan vlammende van woede, nu nog als
verzoeker, maar weldra als verschuldiger, neder, om aan den onschuldigen zwakken
mensch zyn verlies van den eersten veldslag, en zyne vlucht tot den afgrond, te
wreeken. Doch zonder zich te verheugen wegens zyne komst, van hoe verre ook,
hoe verwegen, en zonder vreeze; zonder oorzaak om zich in zyne nadering te
verblyden, begint hy zyne gruwzaame verzoeking; die thans naby baare geboorte
in zynen rusteloozen boezem kookt, en als een duivelsch werktuig op hem zelven
te rug
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slaat. Afgryzen en twyfeling verscheuren zyne ontroerde denkbeelden: overal is de
grond voor hem een bruizende afgrond; en onvermogend om door verandering van
plaats, zo min eenen voetstap van de hel, dan van zich zelven, te ontvluchten, draagt
hy dezelve in zynen boezem, en rondsom zich heen. Thans wekt het geweeten de
sluimerende Wanhoop, wekt de bittere gedachte aan dat geen wat hy was, wat hy
is, en het ysselyker toekomende, dat hem verwacht; op vreesselyker wanbedryven
moet een vreesselyker lyden volgen. Somtyds vestigt hy zyne gepynigde sombere
blikken op Eden, hetwelk zo bevallig voor hem lag; somtyds op den hemel en de
(*)
glansryke Zon, welke thans het toppunt van haaren middagstoren besteeg; dan
in diepe herinnering borst hy in de volgende woorden uit:
ô Gy, die met overtreffenden glans bekroond, gelyk de God dezer nieuwe Waereld
van uwe alleenheersching neder ziet; op wiens gezicht alle de starren haare kleinere
hoofden omhullen; tot u spreek ik, doch met geene vriendschaplyke stem, en voeg
uwen naam daarby, ô Zon! om u te betuigen hoe zeer ik uwe straalen haat, die my
herinneren uit welk eenen staat ik viel; hoe heerlyk ik eenmaal boven uwen kogel
verheven was, tot dat hoogmoed, en nog erger, heerschzucht, my, strydende tegens
den onwederstaanbaaren koning des hemels, in den afgrond stortten. Ach! waaröm
beoorloogde ik hem? hy, die my tot de straalende hoogheid schiep, waarin ik
geplaatst was, verdiende deze behandeling niet; nimmer wierp hy my zyne
weldaaden voor, en zyn dienst was niet zwaar. Wat kon geringer zyn, dan hem te
pryzen, en wat redelyker dan met dank hem te betaalen? Doch alle zyne goedheid
werkte boosheid en niets dan kwaadaartigheid in my. Zo hoog verheven, versmaadde
ik de onderwerping; een stap hooger, dacht ik, zoude my tot den hoogsten verheffen,
en in een oogenblik aan de onmeetbaare schuld van eindelooze dankbaarheid, zo
bezwaarlyk door eeuwig te betaalen, door eeuwig schuldig te blyven, ontheffen;

(*)

MILTON zegt zekerlyk: Which now sat high in his meridian tower: doch nadien een tooren by
Eden zeer byzonder klinkt, en het ook enkel hoogte kan betekenen, zouden wy hier haare
middaghoogte vertaald hebben.
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vergeetende wat ik onophoudelyk van hem ontving, en niet overweegende dat een
dankbaar gemoed, zyne schuld erkennende, niets schuldig blyft, maar altoos
betaalende op eenmaal in schuld komt, en zich uit dezelve ontslaat. - Waar was
dan die drukkende last? ô had zyn almagtig besluit my tot eenen geringeren engel
geschapen, ik ware gelukkig staan gebleven; geene onbegrensde hoop had myne
eerzucht doen ontwaaken. Doch waaröm niet? Veelligt had eene andere hooge
magt het oproer gezaaid, en my, hoewel geringer, tot zyne zyde overgehaald. Maar
andere magten, my gelyk, zyn niet gevallen; onbeweeglyk stonden zy, gewapend
tegens alle inwendige en uitwendige verzoekingen. Hadt gy dezelfde vryë wil en
magt om te staan? Gy had dezelven! Wien of wat hebt gy dan aan te klaagen dan
de vryë liefde des hemels aan allen in gelyke maat uitgedeeld? Dat dan zyne liefde
vervloekt zy! zyne liefde of haat, my onverschillig, verdoemde my tot eeuwige pynen.
Neen, vervloekt zyt gy! doordien uw wil tegens den zynen vrywillig gekozen heeft,
wat gy zo billyk thans beklaagt. Ik ellendige! waar zal ik den eeuwigen toorn, waar
de eindelooze wanboop, ontvluchten? Waar ik heen vlucht is de helle; ik verstrek
my zelven tot eene helle; in den diepsten afgrond opent zich een diepere, welke my
geduurig dreigt te verslinden, en waar tegen de hel die ik lyde een hemel schynt te
zyn. ô Keer dan eindelyk terug! is 'er nergens eene plaats voor berouw, nergens
eene voor vergiffenis open? Neen, geene dan door onderwerping. Aan dat woord
te denken verbiedt my myne trotschheid, en de vreeze voor schande by de geesten
des afgronds, die ik met andere beloften, met andere ydelheden, vervoerde, en my
beroemde den Almagtigen te kunnen onderbrengen. Ik ellendige! weinig weeten zy
hoe yslyk deze ydele verwaandheid my doet lyden, onder welke pynen ik innerlyk
verzucht: en terwyl zy my, in de hel ten troon gestegen, hoog verheven tot Diadeem
en Scepter, aanbidden, lig ik, alleen de hoogste in magt, ook de diepste in ellende
gevallen. Eene zodanige vreugde vindt de eerzucht! Doch gesteld, dat ik berouw
konde hebben; gesteld dat ik uit genade in mynen voorigen staat zou kunnen hersteld
worden; hoe rasch zou de grootheid de trotsche gedachten terug roepen; hoe rasch
dat geen terug roepen, wat eene geveinsde onderwerping had doen zweeren?
Welvaart zou de geloften, in pynen afgelegd, als
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afgedwongen en niet geldend verklaaren. Nimmer kan eene waare verzoening daar
stand grypen, waar de wonden van eenen doodelyken haat zoo diep zyn ingedrukt:
dit zou slechts oorzaak zyn van eene ergere vreedebreuk, en eenen zwaarderen
val. Dus zoude ik de korte stilstand duur, en met dubbelde smerten, koopen. Dit
weet myn rechter! hy, dierhalven, is zo verre om den vreede te schenken, als ik
ben, om denzelven te bidden; dus, van alle hoop verstooken, slaat hy, in stede van
op ons bannelingen en verworpenen, zyne oogen op het voorwerp van zyn genoegen,
den mensch, en op de voor hem geschapene Waereld. Vaarwel dan hoop! en met
de hoop, vaarwel vreeze! vaarwel wroeging! al wat goed is, is voor my verlooren!
boosheid! strek gy my tot eenen God, door u mogelyk zal ik het ryk met den koning
des hemels verdeelen, en mogelyk meer dan de helft daar van regeeren; hier van
zullen de mensch en deeze nieuwe Waereld weldra getuigen.
Terwyl hy dus sprak, verduisterde elke gemoedsbeweeging zyn gelaat, driemaal
door bleekheid, toorn, nyd en wanhoop, van verwe veranderd. Dit alles misvormde
zyne geleende gedaante, en verried zyne valschheid, by aldien eenig oog hem gade
sloeg. Want hemelsche gemoederën zyn aan zodanige onreine driften nimmer
onderworpen. Dus, als een konstenaar van bedrog, elke beroering met uitwendige
kalmte te vernissen, nam hy de verstelling te baat; hy was de eerste, die, onder den
dekmantel van heiligheid, de valschheid te werk stelde, om gruwzame euveldaaden,
van weerwraak zwanger, te verbergen. Doch nog niet genoeg was hy in dezelve
volleerd, om Uriël, reeds achterdochtig, te misleiden; het oog van dezen volgde hem
op zynen weg nederwaards, en zag hem op den Assyrischen berg in eene
ontsteltenis, grooter dan die, welke een der zalige geesten kon overkomen. Alleen,
niet bespied nog gezien, gelyk hy waande, bemerkte Uriël echter zyne trotsche
gebaarden, en zyne dolzinnige beweegingen.’
MILTON schynt eerst voorneemens geweest te zyn, om zyn Paradise Lost, in een
Mysteries Treurspel, of Religieuse Farce, voor te draagen: even als VONDEL zynen
LUCIFER gedaan heeft, welke, door het zien vertoonen van zulke Farcen by de
Rethorykers, niet minder van derzelver styl doordrongen was, dan MILTON. De tien
eerste Engelsche Verzen, uit de zo even medegedeelde Aanspraak van Satan aan
de Zon, maakten reeds de aanhef
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van dat gedeelte des Treurspels uit, dat PHILIPS verzekert 'er van gezien te hebben:
deelende te gelyk twee nagelaatene ontwerpen van dat spel mede. Intusschen heeft
de Leezer by de laatste schikking veel gewonnen, hebbende het Heldendicht een
veel ruimer vak. Deze twee eerste Stukjes dezer Nederlandsche Vertaaling maaken
slechts de helft, of Zes Zangen, van dit Dichtstuk uit: welke wy hoopen, dat spoedig
door de Zes overigen gevolgd zullen worden; zynde de Vertaaling, over 't geheel,
zuiver, en papier en letter keurig.

Kabinet van Mode en Smaak. Vierde Deel. Met gekoleurde Plaaten.
Te Haarlem by A. Loosjes Pz., 1792. In 8vo. 440 bl.
In dit Deel wordt de uitmuntende verhandeling over de Germaanen geduurig vervolgd.
Daar op volgt: eene beschryving der gestalte en kleeding der Moorsche Vrouwen.
Het vervolg der Fragmenten eener nieuwe Reize naar Spanjen. Plechtige openlyke
Tweegevegten. Het Koningryk Tunkin. Narichten aangaande de Samojeeden.
Beschryving van de Harem te Marocco; en van de Tournooy- en Ridderspelen.
Bericht aangaande de Yslanders. - De meeste deezer stukken zyn zekerlyk enkel
vertaalingen; doch die der Tournooyspelen schynt een Vaderlandsch opstel te zyn;
hebbende gewigtige ophelderingen, deeze stoffe betreffende. Het zelfde zy gezegd
van de In- en Uitlandsche Dragten, onder welken eene oude Ordonnantie van de
St. Joris Doelen te Noordwyk voorkomt. Behalven het Modenieuws, en
Tooneelnieuws, uit verschillende Ryken, treft men in dit Deel, even als in de voorige,
eenige Anecdoten en Gedichten, meer of min belangryk, onder den tytel van
Mengelwerk, aan: van welken wy de volgende zullen mededeelen; laatende, die
scandaleuse hoerengordynckens weggescoven, voor de Liefhebbers der oude
Vlaamsche dichtkunde over.

Anecdote eener schoone nachtwandelaares.
‘Een jong engelsch Edelman reisde, voor eenige jaaren, van London naar het westlyk
gedeelte van Engeland; zyn oogmerk was, een zeer waardigen man, zyn
bloedverwant, te bezoeken; welke op zyn landgoed leefde. Hy ontdekte, dat ter
zelfder tyd het huis van dien vriend, uit hoofde eener daarin gehouden bruiloft, vol
menschen was. De huisheer heette hem, wel is waar, hartelyk welkom, doch zeide
tevens: “Ik weet niet, waar ik u bergen zal; het huwelyk myner
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nicht heeft my niet ééne kamer overgelaaten. Ik heb 'er nog wel een, dan deeze
kan ik niet mede rekenen, wyl het daar in spookt: zoo gy daar in wilt huisvesten,
dan wil ik u een zeer goed bed daar in laaten brengen, nevens andere
noodwendigheden.” De gast verzekerde hem, dat hy voor dit aanbod ten hoogsten
verpligt was, wyl hy reeds dikwyls gewenscht had, in een plaats te zyn, waar het
spookte. Dit besluit was den huisheer zeer aangenaam; hy liet de kamer in orde
brengen, en, wyl het winter was, een groot vuur aanleggen.
Wanneer de tyd van slaapen daar was, geleidde men den jongen Edelman in de
voor hem bestemde kamer; hy beval zich in de zorg des hemels, en ging te bed.
Een geruimen tyd bleef hy wakker, en daar hy geen geruis, noch in het algemeen
geen het geringste gerucht, hoorde, sliep hy eindelyk in.
Om drie uur des morgens werd hy, door het opendoen der deur zyner kamer,
wakker. Hy zag iemand inkomen, welke, zoo het scheen, een jong meisjen was,
dat niets dan een nachtmuts en een korten onderrok aan had; hy kon echter haar
niet duidelyk genoeg zien, wyl zyn nachtlicht was uitgegaan, en het vuur niet dan
een gering schynzel gaf.
Deze onbekende gast echter naderde den schoorsteen, greep de tang, en roerde
het vnur om. Door dit sterker licht zag de jonge man in het bed, zeer duidelyk, de
gedaante van een jong meisjen; of zy echter van vleesch en bloed, of een spooksel,
ware, wist hy niet. Deze aartige gedaante bleef eenigen tyd voor het vuur staan, als
of zy zich warmen wilde; daarop ging zy eenige maalen de kamer op en neder,
naderde eindelyk het bed, waar voor zy eene kleine poos bleef staan; vervolgens
sloeg zy het dek op, legde zich neder, dekte zich toe, en lag zeer stil.
De jonge gast geraakte een weinig buiten zich zelven, by dit onbekend bezoek;
hy schoof, zo verre mogelyk, agter in het bed terug, en wist niet, of hy opstaan of
te bed zoude blyven. Eindelyk nam hy het besluit, zich niet te verroeren, tot hy
gewaar werdt, dat zyne slaapgenoote adem haalde. Nu vermoedde hy te meer, dat
hy vleesch en bloed naast hem had. Hy schoof dus een weinig nader by, raakte
haar aan, vond haar warm, en was overtuigd, dat hy met geen spooksel te doen
had; hy voelde een ring aan haaren vinger, welken hy voorzigtig 'er aftrok. Daar het
meisje aanhoudend rustig voortsliep, liet hy haar liggen, zonder haar in het minste
te stooren.
In eens sprong zy op, verliet het bed, ging, even als in het eerst, de kamer eenige
reizen rong, opende de deur der kamer, ging 'er uit, en sloot de deur agter zich toe.
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De jonge man vermoedde nu, op welk eene wyze de kamer den blaam van spookery
gekreegen had; hy stond op, grendelde de deur, legde zich neder, en sliep tot den
morgen.
Spoedig kwam de huisheer om naar zyn welstand te vraagen, en of hy in den
nacht iets gezien had? De gast gaf hem ten antwoord, dat 'er eene verschyning by
hem geweest was, dan, dat hy tevens de vryheid verzogt, 'er niet verder naar te
vraagen; dat hy het niet eer kon vertellen, dan na dat de gansche familie by een
was. De huisheer stemde zulks toe, en betuigde blyde te zyn, dat hy hem gezond
en welvaarend gevonden had.
De nieuwsgierigheid was hevig, en bragt alle takken der familie by een. Na dat
zy allen in eene zaal vergaderd waren, hief de jonge Edelman aan, dat hy van alle
de tegenwoordig zynde Dames iets verzocht, en dit was, te mogen weeten, of eene
haarer een ring verlooren had? De jonge Dame, een dochter van den huize, van
welker vinger denzelven genomen was, had hem bereids gemist, en wist niet, hoe
zy hem was kwyt geraakt. Zy bekende dus openhartig, dat zy den haaren miste. Op
de vraag, of dan deze de haare ware, zeide zy ja! en ontving hem dankbaar van
den Edelman. Deze keerde zich nu naar den gastheer, en zeide: “Nu, myn heer,
kan ik u verzekeren, dat deze Dame, welke ik hier by de hand neeme, de
beminnelyke geest is, die in uwe kamer gespookt heeft.” Hierop vertelde hy het
gansche geval. Geene woorden zyn in staat, de schaamte en verwarring der jonge
juffer uit te drukken; stamelende en beteuterd bekende zy 'er niets hoe genaamd
van te weeten; zy moest het echter gelooven, daar zy zeer wel wist met den ring
naar bed gegaan te zyn.
Dit voorval gaf het gansche gezelschap stof tot lagchen, tot eindelyk de Vader
verklaarde, dat hy, wyl zyne dochter reeds by haaren neef te bed was gegaan, haar
een goed uitzet zou geeven, ingevalle zy haare hand aan den Edelman geeven
wilde, wiens karakter zy van naby genoeg kende. Dit grootmoedig aanbod was zoo
voordeelig, dat de jonge Edelman het met vreugde aannam; en zyne slaapgezellinne
maakte ook geene zwaarigheid hem tot haaren man te neemen.’
Wy kunnen niet ontveinzen, dat het in bed gaan der Dame, naast den jongen
Edelman, ons zeer romanesk voorkomt: maar ook het Huwelyk, daar op gevolgd,
is het niet minder. Jammer is het, dat Vader CATS deeze Anecdote niet geweeten
heeft, hy zou zynen Trouwring anders zekerlyk nog met een Huwelyk door
Somnambulisme, of door Slaapwandelen, voorzien hebben. Doch, in de tyden van
CATS, wist men weinig van Somnambulen, en geheel niets van Magnetiseeren;
ontdekkingen voor onze wysgeerige Eeuw alleen bewaard!
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Wy eindigen met de twee volgende Puntdichten:

De man en de vrouw.
DE VROUW.
't Is in den Hemel toch veel beter, dan op aard'.
DE MAN.
Dat denk ik - en daaröm wou ik dat gy 'er waard.

Justus.
Het uur des stryds genaakt, en Justus tydt aan 't vliên.
Hy haat den vyand zóó, dat hy hem niet wil zien.

De ongelukkige Liefde, of Lotgevallen van Emma Cleveland. Uit
het Fransch. Twee Deelen. Met Plaaten. Te Leyden by L. Herdingh,
1791. In 8vo. 432 bl.
Daar de meeste Romans, even gelyk de meeste Tooneelspelen, eindigen met een
huwelyk tusschen de hoofdpersoonen, heeft deeze de byzonderheid, dat de twee
voornaamste persoonen niet trouwen, nadien EMMA CLEVELAND haare ongelukkige
liefde met de dood eindigt; schoon haar beminde COURTENAY, die haar eerst van
ontrouw verdacht hield, onverwagts voor haar ziekbed verschynt, om haar te
betuigen, dat hy leeft, om haar eeuwig aan te bidden. Intusschen moet men daar
uit niet opmaaken, dat EMMA niet zoude gehuwd zyn: zy is maar al te ongelukkig
met Mylord CLEVELAND gehuwd, welke zich op eene laage wyze laat verleiden, om
haar alle droefheid aan te doen. Het geheele Werkje is in LXXVII Brieven verdeeld;
zynde veele van dezelven meer treffende door hunnen droefgeestigen styl, dan
door de zeldzaame gebeurtenissen, welke in dezelven worden voorgedraagen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Aardrykskunde des Bybels, door Ysbrand van Hamelsveld.Derde
Deel. Te Amsterdam by J. Allart, 1792. In gr. 8vo. 464 bl.
De geleerde VAN HAMELSVELD ontvouwt in het derde Boek, 't welk het eerste gedeelte
van dit derde Deel beslaat, de inheemsche Aardrykskunde van MOSES; zodanig, dat
hy, in het eerste Hoofdstuk, de alöude Inwooners van Kanaän; in het tweede, de
Kanaäniten, als Inwooners van Palestina, ten tyde der Aartsvaderen en Moses; en
in het derde, den oorsprong dier Volken, hunne geäartheid, levenswyze, en
burgerlyke en godsdienstige gesteldheid, beschryft. In het vierde Hoofdstuk deelt
hy eene beschryving mede, van de Steden en Plaatzen in Palestina, van welken
MOSES in zyne Schriften gewaagt; en in het vyfde, van de togten en omzwervingen
der Aartsvaderen in Kanaän. De Aardrykskunde van het Boek Josua wordt in het
vierde Boek, of het tweede gedeelte van dit Deel, voorgedraagen; als, in het eerste
Hoofdstuk: de toestand van Kanaän, toen de Israëliten in dat Land trokken: in het
tweede Hoofdstuk, eenige algemeene berichten van de Israëliten. In het derde, de
woonplaats der Israëliten in Egypten; en hunne togten door de Woestynen van
Arabie. In het vierde, het recht der Israëliten op Kanaän, en hunne bezitneeming
van hetzelve; wordende de verdeeling van het Land onder de XII Stammen, in het
vyfde Hoofdstuk, voorgestelt; en de eerste verdeeling van het Land, beoosten den
Jordaan, aan twee en een halven Stam, in de eerste Afdeeling beschreven. De
bygevoegde Landkaart verbeeld de Woonplaatzen der alleroudste bewooners van
Palestina, en der nakomelingen van Kanaän, benevens de Landen der Filistynen,
Amalekiten, Edomiten, Moäbiten, Ammoniten, Midianiten, Ismaëliten, en
verscheidene anderen.
De vraag, in den aanvang van dit derde Deel, door VAN HAMELSVELD voorgesteld:
Wie waren de eigenlyke inwooners van Kanaän, ten tyde van MOSES? beant-
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woordt hy door een naauwkeurig onderzoek naar die oude Landbewooners. De
Krygstogt van KEDOR-LAÖMER, Koning van Elam, een Landschap van Persiën, met
zyne Bondgenooten, die door MOSES, Gen. XIV, beschreven wordt, meent hy, dat
in de eerste plaats in aanmerking moet komen. Op dezen togt sloegen deze
verbonden Vorsten de Refaïten in Asteroth Karnaim, als ook de Zuziten in Ham, en
de Emiten te Schaave Kiriathaïm, benevens de Horiten [of Holbewooners] in het
gebergte Seïr, tot aan El-Paran, welk aan de Woestyn grenst. Vandaar wendden
zy hunnen togt naar de bron Mispat, die ook Kades heet, en sloegen het gansche
Land der Amalekiten, midsgaders de Amoriten, die te Hazazon Thamar woonden,
waarna deze overwinnaars, de Koningen der vyf Steden overwonnen hebbende,
noordwaards togen, tot dat zy door ABRAHAM, by Hoba, ten noorden van Damaskus,
ingehaald en geslagen werden. - Deze togt is te merkwaardiger, om dat wy 'er niet
alleen verscheiden oude Volksstammen, maar ook hunne woonplaatzen, uit leeren
kennen. - Te weeten, men kan, wanneer men de bekende naamen van plaatzen,
die in het verhaal van den togt voorkomen, opmerkt, het beloop deszelven
naauwkeurig nagaan. De Krygsmagt van KEDOR-LAÖMER kwam uit de landen, ten
oosten van den Eufraat; en, het gebergte van Gilead overgetrokken zynde,
vermeesterde zy die Landstreek beoosten den Jordaan, welke naderhand door de
Israëliten aan de Koningen SIHON en OG ontnomen werdt; trok vervolgens zuidwaards
door de Landen, daar naderhand de Ammoniten en Moäbiten gewoond hebben;
vandaar wendden zy zich bezuiden het land der vyf Steden Sodom, Gomorra, enz.
westwaards, langs of over het gebergte Seïr en de Woestyn; trokken toen weder
noordwaards, wanneer zy de Koningen der gemelde vyf Steden ontmoetten, die
door hun geslagen werden, waarna zy noordwaards te rug keerden.
‘Eene andere plaats, die, behalven de Kanaäniten en derzelver Stammen, nog
van andere, denklyk ouder, bewooners van Kanaän schynt te gewaagen, is Gen.
XV: 20, 21, alwaar MOSES de Keniten, Keniziten, Kadmoniten en Feriziten noemt,
benevens de Refaïten, van welken het ten minsten twyfelachtig is, of zy niet van de
Kanaäniten onderscheiden Stammen geweest zyn, om dat, onder de Zoonen van
KANAäN, Gen. X: 15-18, geen
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één van deze naamen gevonden wordt, gelyk de overigen, by voorb. de Hethiten,
Amoriten, enz. naar hunne Stamvaders van denzelfden naam, Zoonen van Kanaän,
genoemd worden.
Eene derde plaats, die ons bericht geeft van de alöude inwooners van Kanaän,
is Num. XIII: 22, alwaar van de Verspieders, door de Israëliten in Kanaän gezonden,
om dat land te onderkennen, gezegd wordt, dat zy te Hebron vonden, ‘Ahiman,
Sesai, en Thalmai, Enaks kinderen’ vergeleeken vs. 28, daar de Verspieders zeggen:
‘Wy hebben daar ook des ENAKS kinderen gezien; de reuzen, de kinderen ENAKS,
van de reuzen.’ vs. 33. Behalven in deze plaatzen, ontmoeten wy Deut. II:10, 12,
20, 23, nog andere naamen van Stammen, die vóór de Kanaäniten, in het land
Kanaän, en op deszelfs grenzen, hunne woonplaatzen hadden.
Alles wat men, met eenigen grond van waarheid, van deze oude Volken kan
zeggen, heeft de Schryver beknopt en naauwkeurig tevens voorgedragen. De
Keniten, welken, Gen. XV: 19, genoemd worden, als een volk wier land aan ABRAHAM
wordt toegezegd, schynen, ten tyde van ABRAHAM, in het land Kanaän gewoond te
hebben; doch reeds vroeg daar uit verhuisd te zyn, zich nederslaande ten zuiden
van Kanaän. JETHRO, MOSES Schoonvader, behoorde tot hen, volgens Richt. I:16.
BILEAM, op hunnen naam Ken (een nest) en hunne wooning doelende, zeide in zyne
Godspraak, Num. XXIV: 21, 22: ‘uwe wooning is vast; maakt vry uw nest in de
rotzen! Nogthans zal men eens dat nest verstooren; hoe ver zal Assur u in
ballingschap voeren!’ Deze Keniten waren een omzwervend herdersvolk, hun
bestaan hebbende van de Veehoedery en Schaapenfokkery, gelyk zelfs uit het
voorbeeld van JETHRO blykt; Exod. III. en Richt. I:16, toont, dat zy weinig belang
stelden waar zy woonden, zo zy slechts goede Weiden vonden voor hun Vee, want
zommigen van hen trokken, na het overwinnen van Kanaän, naar het zuiden van
Juda, in de Woestynen. Immers zo leest men op de laatstaangehaalde plaats: ‘De
kinderen des Keniters, MOSES Schoonvader, toogen ook uit de Palmstad op, met
de kinderen van Juda, naar de Woestyn van Juda, die tegen het zuiden van Harad
is; en zy gingen heenen, en woonden met het volk.’ Zy betrokken genoegzaam
hunne oude woonplaatzen. Van de Keniziten en
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Kadmoniten, welke Gen. XV: 19 genoemd worden, valt weinig te zeggen; de naam
der laatsten betekent Oosterlingen, uit welken naam men zoude kunnen besluiten,
dat zy ergens in het oosten van Kanaän, langs den Jordaan, zullen gewoond hebben.
De Feriziten, of Dorpelingen, worden naar hunnen Hebreeuwschen naam dus
genoemd, woonende op Dorpen. Volgens Gen. XIII: 7, woonden zy met de
Kanaäniten, tusschen Bethel en Ai, volgens Gen. XXXIV: 30, om en by Sichem;
volgens Jos. XI: 3, bewoonden zy het bergächtig gedeelte des lands, en de laagte
niet verre van Efraims gebergte. Tot de alleroudste bewooners van Kanaän,
behoorden de Refaïten, welke het geheele land door verspreid, en ten oosten van
den Jordaan gezeten, waren. Een hunner Steden, Asteroth-Karnaim, is bekend als
eene Stad in de Over-Jordaansche Landstreek Bazan, zynde eene der Hoofdsteden
van OG, welken de Israëliten overwonnen hebben. De landstreek van Argob wordt
met het geheele Bazan, Deut. III:13, het land der Refaiten genoemd.
Oudtyds hadden zy hun verblyf ook in het Land der Ammoniten, welken hen
kenden onder den naam van Zamzummiten, of roekeloozen, Deut. II: 20, en van
welken MOSES, vs. 21, schryft, dat zy een groot, menigvuldig, en lang, volk waren,
als de Enakiten.
Onder de alleroudste Volken, welken zich omstreeks Gaza onthielden, telt de
Autheur de Aviten, welke door zommigen, doch verkeerd, dezelfde met de Heviten
geacht worden. Onze Nederduitsche Overzetters, Deut. II: 23, het woord Hazerim
voor een eigen naam gehouden hebbende, bepaalt zulks eene plaatse die 'er niet
is; kunnende beter door een' gemeenen naam van horden, dorpen van herdershutten,
uitgedrukt worden. De Heer VAN HAMELSVELD vertaalt derhalven dit vers: ‘Dus zyn
ook de Aviten, die, tot aan Gaza toe, in horden woonden, door de Kafthoriten, een
Volk uit Kafthor gekomen, verdelgd, welke thans hun land bewoonen.’ Vervolgens
gaat hy over tot de ontvouwing wat eigenlyk Troglodyten, of Holbewooners, waren;
zoekende deze hunne armoede en behoeften niet zelden door rooven, plunderen
en moorden, te verzachten, uit welke byzonderheid de plaatsen Jer. VII:11, en Matth.
XXI:13, licht ontvangen: waar by men de merkwaardige plaats Job XXX: 1-8 kan
voegen, alwaar, naar het gevoelen van MICHAëLIS, en anderen, eene juiste tekening
van zo-
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danige Holbewooners voorkomt, die ongelyk ruwer en woester van zeden zyn, dan
de Tentbewooners en Herdersstammen.
Tot deze eigenlyke Troglodyten, of Holbewooners, behooren, in de eerste plaats,
de Enakiten, of, gelyk zy anders heeten, de kinderen Enaks. MICHAëLIS leidt den
naam van dit Volk af van een werkwoord, het welk den aart van hetzelve te kennen
zoude geeven; namenlyk, menschen die in hunne holen kropen, gelyk de
Veldmuizen, of de Haazen, in hunne legers. VAN HAMELSVELD echter is niet voor
soortgelyke naamsafleidingen van volken en persoonen; nadien men 'er weinig met
zekerheid uit kan besluiten. Bovendien kan men den naam Enakim even goed
afleiden van een Arabisch wortelwoord, het welk uitsteeken, hoog zyn, te kennen
geeft, en met woorden die daar van afstammen, benoemen de Arabieren,
uitsteekende Mannen, Vorsten, de lengte van den hals, een verheven grond, een
hoogen heuvel, enz. en deze afleiding komt zeer wel overeen met de beschryving
die MOSES van hen geeft, dat zy een groot en lang volk waren. Hunne woonplaatzen
hadden zy in alle de bergächtige Streeken van Paloestina, doch byzonder om en
by Hebron, alwaar zich drie Stammen of horden, geenzins enkele persoonen, onder
den naam van Ahiman, Sesai en Talmai onthielden: volgens Num. XIII: 22,
vergeleeken met Jos. XV: 14, en Richt. I:20. JOSUA roeide de Enakiten uit;
verdryvende KALEB de even gemelde drie Stammen uit hunne bezittingen.
Ten zuiden van het gebergte Seïr, op de grenzen van Palestina, plagten
Holbewooners te woonen, onder den naam van Horiten, schoon zy anders Seïriten,
naar hunnen Stamvader SEÏR, Gen. XXXIV: 20, zouden moeten genoemd zyn. Zy
waren mede in verscheiden Stammen verdeeld, welker Stamvorsten, Gen. XXXVI:
20-30, opgenoemd worden. Wanneer ESAU zich uit Kanaän naar het gebergte Seïr
begaf, om te ruimer weiden voor zyne kudden te vinden, sloeg hy zich onder deze
Horiten neder, en vermaagschapte zich met hen; tot dat zyne nakomelingen, de
Edomiten, met deze Horiten in verschil geraakt zynde, hen uit hunne bezittingen
verdreeven; en in hunne plaatzen op het gebergte Seïr bleven woonen, alwaar zy
in MOSES tyd een aanzienelyk volk uitmaakten.
Onder de Kanaäniten, welken van KANAäN, NOACHS Kleinzoon uit CHAM, Gen. X:
6, afstamden, waren de
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Zidoniten de eersten en voornaamsten, welken zich reeds heel vroeg, buiten het
Land Kanaän, omtrend Zidon gevestigd hebben. Deze stad behoorde dus eigenlyk
niet tot Kanaän; het welk blykt, om dat de Zidoniten, Gen. XV, en elders, niet mede
geteld worden onder de volken, die door de Israëliten zouden overmeesterd worden;
gelyk dan ook de Aartsvader JACOB reeds, in zyne zegening over ZEBULON, Gen.
XLIX: 13, gezegd hadt: hy zal reiken tot aan Zidon: zo dat Zidon buiten de lyn der
grensscheiding van Kanaän moest liggen. De Arkiten, afstammelingen van KANAäNS
zevenden Zoon, vindt men duidelyk in de stad Arka, die in de Reistafelen van
ANTONINUS voorkomt, als eene stad van Syriën; wordende derzelver tegenwoordigen
toestand, door SHAW, dusdanig beschreven: ‘Vyf mylen van Simyra, ten oosten, zyn
de puinhoopen van Arka, de stad der Arkiten, die ook uit Kanaän oorspronglyk
waren. Zy is vlak over het noordelyk einde van den berg Libanus, in eene
alleraangenaamste gelegenheid; hebbende ten noorden een uitzicht op eene
uitgestrekte vlakte, met eene onëindige verscheidenheid van toorens en dorpen,
bruggen en rivieren; ten westen ziet zy de Zon in zee daalen, en ten oosten ziet zy
dezelve ryzen over een schakel bergen. Men ziet hier ook veele pylaaren van
Thebaansch marmer, en grootsche gevelspitzen, tot blyken van haaren ouden luister
en beschaafdheid.’
De Siniten, welken by MOSES onder de afstammelingen van KANAäN volgen, hebben
niets, buiten den naam, gemeen met de woestyne Sin, of den berg Sinaï, noch met
Sin in Egypte. Met meer waarschnlykheid heeft men hier te denken, aan de stad
Sini, welke niet verre van de zo even gemelde stad Arka, en van den Libanon,
gelegen, door verschillende lotgevallen des Oorlogs, verwoest is, zo dat enkel de
naam daar ter plaatze is overgebleven. Omtrend de Arvaditen is echter meerder
zekerheid, vooral, wanneer men daar by in acht neemt, dat men ook Araditen, of
Aroditen, mag lezen. Voor de kust van Syrië, eenige mylen benoorden Tripoli, ligt
een eiland Ru-ath, of Rouwadde, oudtyds Aradus genoemd, waar van by STRABO
de Aradiërs voortkomen. Tegen over dat eiland, op de vaste kust, lag de stad
Antaradus, of het hedendaagsch Tortosa, het welk wel van het oude Orthosia
onderscheiden moet worden. Uit Ezech. XXVII: 3 en 11, blykt niet alleen, dat de
Arva-
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diërs, of de Kinderen van Arvad, naauwe betrekking hadden op die van Tyrus, dewyl
de bezetting dier stad voor een gedeelte uit deze Arvadiërs bestondt, maar ook dat
zy goede Zeelieden waren, dewyl zy, benevens die van Zidon, als roeijers op de
schepen van Tyrus, dienden. Nog heden is het eiland niet ongelegen voor den
Koophandel, en heeft aan de oostzyde, daar men de ankers aan het strand kan
vast maaken, eene veilige legplaats voor de schepen; ook heeft men 'er twee
hoofden, of Moeljens, door kunst gemaakt, tusschen welken de schepen, digt onder
de kust, zeer veilig liggen. De Zemariten hadden hunne woonplaatze één en een
half uur van de Rivier Akker, agt engelsche mylen ten zuid-oosten van Tortosa, vyf
mylen ten westen van Arka; alwaar heden nog verscheiden puinhoopen zyn, die
men Sumrah noemt, met verscheide vruchtbaare plantaadjen van moerbeziën, en
andere vruchtboomen, die daar op en by groeijen. SHAW wil, dat dit het oude Simyra,
of Ximyra, van STRABO zy; in welke streek de Zemariten gewoond hebben, Gen. X:
18, en 1 Chron. I:16. De Hamathiten woonden in een Landschap, 't welk in den
Bybel Hamath heet, naar eene stad van denzelfden naam, op de noordelyke grenzen
van het land Kanaän, tusschen den Libanon en Anti-Libanon, in de laagte, die
naderhand het holle of laage Syrië genoemd is. Deze, tot hier toe opgenoemde
Kanaänitische Stammen, hadden het eigenlyk gezegde Kanaän verlaaten, en zich
benoorden hetzelve, voor een groot gedeelte, in het landschap, naderhand Feniciën
genoemd, gevestigd: zo dat het geenszins te verwonderen zy, wanneer Feniciërs
voor Kanaäniten, en ook Kanaäniten voor Feniciërs gesteld worden.
Behalven deze horden, bleven nog vyf Stammen in het eigenlyk genoemd Kanaän,
te weeten de Hethiten, Jebusiten, Emoriten, Girgaziten en Heviten; gelyk dezen dan
ook in de daad in de Schriften van MOSES, en de volgende Bybelboeken, als de
eigenlyke bewooners van dat land, ten tyde der Aartsvaderen, en by de bezitneeming
van hetzelve, door de Israëliten, genoemd worden: schoon niet altyd in een zelfde
orde; wordende zelfs zomtyds zeven Volken als bewooners van dat land benoemd.
De redenen van deze schynstrydigheid stelt de Heer VAN HAMELSVELD in het
duidelykste licht. En toont op welk eene wyze de betuiging van PAULUS, Hand. XIII:
9,
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dat God zeven Volken in het land Kanaän uitgeroeid heeft; en de opnoeming van
die zeven Volken door MOSES, Deut. VII:1, als Hethiten, Girgaziten, Amoriten,
Kanaäniten, Fereziten, Heviten en Jebusiten, verstaan moet worden.
Onder de vyf Stammen, in Kanaän gebleven zynde, waren de Hethiten,
afstammelingen van HETH, KANAäNS tweeden Zoon, de eerstgenoemde. Deze
woonden, volgens het bericht der Verspiederen, Num. XII: 29, benevens de Jebusiten
en Amoriten, op het gebergte; schynende daar door byzonder te verstaan, die
bergächtige landstreek, welke onder den naam van het gebergte der Amortten,
naderhand het gebergte van Juda, bekend is geweest; en welke eene groote
uitgestrektheid besloeg. Uit andere berichten weet men, dat de Stam der Hethiten
zich byzonder in en omtrend de stad Hebron onthield: want daar kogt ABRAHAM, de
Spelonk Machpela, tot eene erfbegraasplaats van de kinderen van Heth, Gen. XXIII.
en XXV: 8-10. Zuidwaards schynen zy zich uitgestrekt te hebben tot Berseba: want
daar bevondt zich het aartsvaderlyk geslacht, toen ESAU twee Hethitische vrouwen
trouwde, Gen. XXXVI. De naam der Hethiten wordt zomtyds voor het geheele land
der Kanaäniten gesteld: nadien zy waarschynlyk overäl in dat land hunne
volkplantingen hadden.
Naast de Hethiten woonden, mede op het gebergte, de Jebusiten. De hoofdstad
van hunnen Stam was Jerusalem, welke naar haaren Stamvader dikmaals Jebus,
welke is Jerusalem, geheeten wordt. De uitdrukking van EZECHIEL, Cap. XVI: 3. en
45, ten opzichte van die stad: ‘Uw vader was een Amoriter, en uwe moeder eene
Hethitische:’ wordt hier door zeer duidelyk. Zy bleef nog lang in handen der Jebusiten,
en zelfs tot den tyd van DAVID toe; wanneer 'er nog een Scheik, Emir, of Stamhoofd,
van dezelve in Jerusalem gevonden wierdt. 2 Sam. XXIV: 16-25. - De Stam der
Amoriten, of Emoriten, was zeer talryk, en genoegzaam in alle oorden van Kanaän
te vinden. De allereerste woonplaats der Amoriten was Hazazon-Thamar, welke
stad naderhand Engedi genoemd werdt, en gelegen was aan de westzyde van de
Doode Zee. Vervolgens woonden zy op het gebergte, tusschen de Middenlandsche
en Doode Zeeën, zynde het zuider gedeelte van Kanaän, het welk naar hen, Deut.
I:19, 20,
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het gebergte der Amoriten, en naderhand het gebergte van Juda, geheeten werdt.
Hunne lotgevallen en verhuizingen worden verder naauwkeurig beschreven.
Niet veel melding wordt van de Girgaziten, in den Bybel, gemaakt. Zo veel echter
is zeker, dat zy in het eigenlyk Kanaän, bewesten den Jordaan, gewoond hebben,
want zy staan mede verscheidenmaalen op de lyst der Kanaänitische volken. Eenige
gissingen, schoon niets onnatuurlyks hebbende, blyven, in dit geval, niet meer dan
waarschynlyke gissingen. De woonplaats der Heviten was het noordelykst gedeelte
van Kanaän, aan den voet van den Hermon, of Anti-Libanon, in het land Mizpa,
alwaar zy door JOSUA verslagen en overwonnen zyn. Zy bleven zich echter nog in
hun land handhaven, woonende van Baal-Hermon tot naar den kant van Hamath.
De melding hunner steden in DAVIDS tyd, vindt men 2 Sam. XXIV: 7, en van hunne
overblyfzelen, ten tyde van SALOMO, 1 Kon IX: 20. Volgens Jos. XI:19, was 'er geene
stad die vreede maakte met de kinderen Israëls, behalven de Heviten, inwooners
van Gibeön.
Wy hebben niet kunnen nalaaten, om de beschryving der oude Landbewooners
van Kanaän, dus, schetswyze, uit deze Aardrykskunde van den geleerden VAN
HAMELSVELD over te neemen; niet twyffelende of dezelve zal zommigen onzer
Leezeren zo voldoen, dat zy dezelve gaerne, meer uitgebreid, in het Werk zelve,
zullen leezen. Van het onlangs uitgekomen vierde Deel zullen wy eerlang bericht
geeven.

Geschiedenis des Joodschen Volks. (voor denkende Leezers van
den Bybel) Iste Deel. Van abraham tot den dood van David.Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1792.
In gr. 8vo. 322 bl.
De zonderlinge Tusschenvoeging op den Tytel deezes Werks, (voor denkende
Leezers van den Bybel) moet elk in 't oog vallen, en, in deeze Geschiedenis des
Joodschen Volks, iets doen verwagten, 't welk meer dan gemeen is, of by het gros
der Verklaarderen van dit gedeelte des Bybels voorkomt, die men zeker bekennen
moet zelve niet veel gedagt, noch voor denkenden geschreeven te hebben: eene
stelling, die wy overtollig agten te bewyzen: daar geheele planken, vol dikke Boe-
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ken, in een kas met Godgeleerde Schryvers, daar van de onwederspreekbaarste
blyken opleveren.
De groote Vraag is, of de Opsteller van dit Werk aan die door hem zelve gemaakte
uitzondering, welke hem zo zeer tot eere kan strekken, en aan zynen arbeid eene
heerlyke waarde byzetten, beantwoordt. Laaten wy hooren, wat hy, in zyne zeer
korte Voorreden, zelve zegt. ‘Niet,’ schryft hy, ‘voor eigenlyke Geleerden, maar voor
zodanigen, welke zich nopens de Lotgevallen des Joodschen Volks, tot op de laatste
verwoesting van Jerusalem, nader willen onderregten, en by het leezen der
Historische Boeken des H. Schrift, inzonderheid van die des Ouden Testaments,
een Leidsman wenschen te hebben, welke hen het overzien van het Geheel
gemaklyk maaken, en, by verscheide Geschiedenissen, alwaar zich zwaarigheden
van menigerlei natuur opdoen, licht kan geeven, stelde ik deeze Geschiedenis op.
Nieuwe ontdekkingen moet men, derhalven, ook in dit Boek niet zoeken; my was
het genoeg, van 't geen ik buiten de eerste bronnen, in grootere en kleindere nieuwe
Schriften, op de Joodsche Geschiedenis betrekking hebbende, vond, een
naauwkeurig en onzydig gebruik te maaken. - Daar alleen, waar ik in dit of dat opzigt
by en onder het leezen niet voldaan was, waagde ik het de gevolgen myner eigene
onderzoekingen voor te draagen - Verre van te waanen, dat myn werk volmaakt is,
zal ik veelëer elke gegronde onderregting gaarne en dankbaar aanneemen: die zal
gewin zyn voor de waarheid, en deeze alleen, niet myn gevoelen, is my dierbaar
en heilig. Voor 't overige bedanke ik de zo waardige Geleerden, uit wier Schriften
ik, geduurende de bewerking deezer Geschiedenis, zo veel goeds heb geleerd. Dat
ik ze niet altyd by naame heb genoemd, wanneer ik myn zegel aan hun gevoelen
hing. zal my hoop ik tot geen verwyt verstrekken, dewyl ik Geschiedenis, niet
Letterkunde, wilde schryven. En nu heb ik 'er niets verder by te voegen, dan den
hartlyken wensch, dat dit myn Werk ten minsten iets ter vermindering van zo veele
buitenspoorige vooroordeelen tegen den Bybel, ter bevestiging in den Godsdienst
en de Deugd, en ter bevordering van dezelve, moge toebrengen.’
Met weinige woorden ontvouwt dus de onbekende Schryver den aanleg, zyn
werkwyze, en oogmerk. In de daad, het Eerste Deel, 't geen wy doorleezen hebben,
wyst
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alleszins uit, dat de Opsteller gemeenzaam is met, en doorbedreeven in, de beste
en nieuwste Uitleggeren der Heilige Bladeren. - Hunne opgeklaarde denkbeelden
mengt hy, op eene ongedwongene wyze, in het Verhaal in, of, indien ze zich daar
in niet laaten vlegten, neemt hy de toevlugt tot Aantekeningen, die noch veelvuldig,
noch lang, zyn.
Van ABRAHAM, den Stamvader des Joodschen Volks, tot den Dood van DAVID,
loopt de Geschiedenis, in dit Deel, aaneengeschakeld en onafgebrooken, voort.
Aaneengeschakeld en Onafgebrooken schryven wy, met voordagt: dewyl het geheele
Boekdeel, zonder eenige Afscheidingen te maaken, een doorloopend Verhaal bevat.
Welke reden de Opsteller gehad hebbe, om die schryfwyze te verkiezen, en, op
voeglyke rustplaatzen, geene Afdeelingen te maaken, begrypen wy niet. Het zou
hem gemaklyk gevallen, en den Leezeren niet onaangenaam geweest, zyn, hadt
hy zulks gedaan. Kleine snipperingen, wy staan het toe, verwekten zeker in een
Werk, 't geen, in zo klein een beslag, zo veel bevat, een misstand; doch grootere
Afdeelingen, die b.v. de Aardsvaders van elkander scheiden, MOSES, JOSUA, en de
Regteren, op zich zelven deeden staan, tusschen SAUL en DAVID eene afperking
zetten; waren met den aart deezes Werks zeer wel bestaanbaar.
De voordragt der Geschiedenisse is zeer geregeld, de styl gepast aan het
onderwerp, de gewigtigste gevallen staan op den voorgrond, de min gewigtige in 't
verschiet, herhaalingen zyn vermyd, en wat tot de Geschiedenis eigenlyk niet behoort
is overgeslaagen. Weshalven men, in een kort begrip, zonder dor- en droogheid,
hier reeds zo bekende Geschiedenissen, met genoegen, konne leezen. - Bovenal
maakt hy zyn werk, om, in 't voorbygaan, op eene ongedwongene wyze, moeilyke
plaatzen op te lossen, en tegenwerpingen af te weeren; zich doorgaans, op eene
voeglyke wyze, bedienende van het Spraakgebruik en de Zeden der Oosterlingen;
terwyl hy, met eigenaartige kleuren, de Characters der voornaamste Persoonadien
schetst, en algemeene verkeerde opvattingen te keer gaat. In veele opzigten mag
hy gezegd worden voor denkende Leezers van den Bybel geschreeven te hebben;
niet denkenden zullen niet zelden grond waanen te vinden om hem als te vry te
wraaken; schoon hy geenszins behoore tot het aantal der zodanigen, die
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de vryheid van denken, in de uitlegging der Schriftuure, misbruiken. Hy moge alles,
wat men voor Bovennatuurlyk en Wonderdaadig houdt, niet als zodanig aanmerken,
en zo veel mogelyk eene natuurlyke oplossing aan de gevallen geeven, hy is verre
van het Bovennatuurlyke en Wonderdaadige geheel te verbannen.
Ons is in 't ooge geloopen, hoe de Schryver de veelvuldige verschyning van
Engelen merkiyk vermindert, en door dezelve menschlyke Boden verstaat. By de
ontmoeting van MELCHISEDEK, vinden wy deeze Aantekening: ‘MELCHISEDEK wordt
een Priester des allerhoogsten Gods genoemd; (GENES. XIV:18.) des moeten, ten
dien tyde, nog waare aanbidders van God in Canaän hier en daar geweest zyn,
wien mogelyk God zig insgelyks openbaarde, en welke hy zomwylen gebruikte, om
zyne bevelen aan ABRAHAM en anderen over te brengen. - Engel betekent in 't
algemeen een Bode, en men moet 'er niet altoos Engelen door verstaan.’ - By de
verschyning der drie Engelen, of Mannen, aan ABRAHAM, geeft hy als eene bedenking
op: ‘Het strydt met het oogmerk van dit Boek, my met de aanvoering en beoordeeling
der gevoelens van veele Geleerden over deeze Gebeurtenis in te laaten. Slechts
één schynt my aanneemelyk, en een nader onderzoek waardig, te zyn. Waren
naamlyk deeze Reizigers niet veelligt Priesters, en, zo wel als ABRAHAM en
MELCHISEDEK, Dienaars van den eenigen God, aan welken het Opperweezen zig
geopenbaard hadt? Het is zo; een hunner, die zig zeker, door de kleeding, of eenig
ander teken, van de anderen zal onderscheiden hebben, en dien ABRAHAM by
voorrang behandelde, sprak als God zelfs; doch het is bekend, dat deeze wyze van
spreeken, veelal, den van God gezonden Propheeten eigen was. - De gewoone
meening is: het was God met twee Engelen.’ - Omtrent de verschyning des Engels
aan MOSES, by den brandenden Braambosch, stelt hy zyne gedagten dus voor:
‘MOSES, zig met zyn Vee in den omtrek van den berg Horeb bevindende, zag
eensklaps, op eenigen afftand, een bosch, het welk hem toescheen in vlam te staan,
en evenwel niet verteerd te worden. Vuur was het zinnebeeld der Godheid: want
by vuur, en het schynzel des lichts, dagt de gryze Oudheid aan God. Naar alle
gedagten sloeg voor zyne oogen de blixem in een
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Doornbosch, en de slag was niet hard.’ En voegt 'er deeze Aantekening by: ‘Zeer
waarschynlyk is deeze verklaaring der Geleerden, als naar welke ook menige
omstandigheid, by voorbeeld, MOSES bezwaarde spraak, uitgelegd kan worden.
Engel betekent dikwyls dat geen, waar door God zyne tegenwoordigheid te kennen
geeft.’ - Om nog maar één voorbeeld by te brengen; van de Pest, door DAVID uit de
voorgestelde straffen gekozen, spreekende, voegt hy 'er deeze Opheldering nevens:
‘Dit uitbreeken van de Pest by den Dorschvloer van Aravna, is 2 SAM. XXIV: 16, op
de Oostersche wyze uitgedrukt. Daar staat: de Engel des Heeren nu was by den
Dorschvloer van Aravna. Dat is: de Pest berstte daar uit: want in het Oude Testament
worden Ziekten, enz. menigmaalen Boden, of Engelen Gods, zinnebeeldig, genoemd.
Toen nu DAVID hem zag (vers 17.) dat is, toen DAVID hoorde, en zag, dat de Pest
hier uitgeborsten was, bad hy God om afwending van dezelve.’
Tusschen beiden neemt de Schryver te meermaalen de gelegenheid waar, om
valsche en algemeen heerschende begrippen tegen te gaan. Van den glans, die
van MOSES aangezigt afstraalde, gesprooken, en de oorzaak van de begeerte der
Jooden, dat hy denzelven zou bedekken, ontvouwd hebbende, vaart hy voort: ‘Ik
kan niet voorby hier den oorsprong der buitenspoorige afbeelding aan te haalen,
naar welke MOSES met twee hoornen wordt verbeeld. In den grondtext naamlyk staat
van den glans, die MOSES omving, een woord, het welk zo wel een hoorn, als een
lichtstraal, lichtglans, betekent. De Latynsche Overzetting koos, ongelukkig genoeg,
de eerste betekenis; zettende over: zyn aangezigt was gehoornd. In de duistere
eeuwen, toen kennis der Hebreeuwsche taal onder de onbekende dingen behoorde,
en men, om zyne onkunde te bewimpelen, deeze Latynsche Overzetting met den
grondtext gelyk stelde, geloofde men styf en sterk, dat MOSES gehoornd geweest
was. Dit is de eigenlyke reden van die wanschapen wyze van voorstellen, dat men
MOSES met schitterende hoornen op het hoofd afbeeld, en 'er zelfs boeken, over
den Godsdienst geschreeven, mede meent op te schikken. Mogt tog eindelyk die
tyd eens komen, dat men alle zodanige afbeeldingen, welke onkunde en
bygeloovigheid vermeerderen, verbande!’
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Om een voorbeeld te geeven van des Opstellers eigen oordeel over een byzonder
stuk, diene 't geen hy wegens BILEAM optekent. Naa den voordragt der Gebeurtenisse,
zo als wy ze geboekt vinden, zegt hy: ‘Wie zig, by deeze Geschiedenis, zo als ze
thans verhaald is, gerust kan stellen, en 'er geene zwaarigheden by vindt, die doet
wél, wanneer hy de volgende bladzyden overslaat - maar, wie dit niet kan doen, die
(*)
leeze en beproeve. De Abt JERUSALEM merkt in zyne Betrachtungen aan , dat MOSES
hier een Volkszeggen aangenomen heeft. - Ik nu kan, noch, met zommigen, BILEAM
voor den vuilsten Booswigt, maar voor een waar Propheet van Jehova, noch, met
anderen, hem voor een valsch Propheet van een deugdzaam karacter, houden;
maar, zo menigmaal als ik de Geschiedenis overdenke, dan is de uitkomst: BILEAM
was een eerzugtig Dweeper, doch te gelyk een schrander en vernuftig man; dus in
allen gevalle een valsch Propheet, geen deugdzaame, maar ook juist geen deugniet
van den eersten rang. - Wie zoude gelooven, dat BILEAM niets van de Israëliten
geweeten hebbe? Gewis, hy had veel van dit Volk gehoord! en deszelfs onlangs
behaalde overwinningen op de Amoriten, Basaniten, en de bewooners van Arad,
waren hem insgelyks ter ooren gekomen. Zoude hy mede niet de Gezandten,
allereerst door BALAK aan hem afgezonden, volgens de wyze van dat slag van
Menschen, waar toe hy behoorde, hebben uitgehoord? Zouden deezen dan niet
alles met beangstheid hebben verhaald, wat ze maar van de Israëliten wisten, om
hem daar door des te eerder, het gevaar zo dringend zynde, te beweegen om mede
te reizen? Ik vinde niets, wat men daar tegen met grond zou kunnen inbrengen.
Wist nu BILEAM dit, dan zag hy, als een schrander, oordeelkundig, man, aanstonds
vooruit, dat de Canaäniten, al vereenigden zy zig alle zamen, niets tegen een Volk,
onder de bescherming van een zo magtigen God staande, zouden uitregten kunnen.
Uit dien hoofde maakte hy daadlyk een ontwerp, waar by zyne eer en zyn aanzien
geenzins iets verliezen konden. Deezen Jehova, welken de Moabiten zo zeer
ontzagen, maakte hy tot zyn ver-

(*)

JERUSALEM, Betracht. IV Absch. 1.
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trouwden. Welk een aanzien moest hem dit niet alreeds te wege brengen! Maar te
gelyk was hier door ook de weg alreeds gebaand tot eene goede verontschuldiging,
wanneer hy BALAKS wenschen niet beantwoordde. Hy zendt de eerste bezending
heen, onder het voorwendzel, Jehova hadde hem verboden om mede te reizen.
Maar de regte oorzaak was, om dat hem die bezending niet aanzienlyk genoeg
toescheen, en hy tyd wilde winnen, om het gemaakte ontwerp nog nader te
overdenken; want dat zig BALAK daar door niet terstond zou laaten vergenoegen,
maar veeleer op nieuw Gezandten zenden, zag hy vooruit. BALAK, welke deszelfs
(*)
karacter mogte kennen , zond nu een nog aanzienlyker Gezandtschap, dan het
eerste was, na hem toe, en terstond is ook BILEAM gereed om mede te reizen. Hy
was overtuigd, dat, wanneer hy, by den toenmaaligen toestand van zaaken, den
Israëliten het kwaade wilde wenschen, men hem naderhand voor een valsch
Propheet zoude houden. Dus beslooten hebbende, den vreemden het goede te
wenschen, maar evenwel BALAK daar door niet te onvrede tegen zig te maaken,
stelt hy eene vooraf wél overdagte list te werk. Op de reis verwydert hy zig, onder
eenig voorwendzel, van zyn gezelschap, en zig vervolgens by het zelve weder
gevoegd hebbende, geeft hy voor, God hebbe wegens zyne reis berouw gehad,
zyne Ezelin hebbe gesprooken, een Engel ware hem verscheenen, en hebbe hem
gelast dat geen alleen te spreeken, wat hy hem zoude ingeeven. De Gezandten,
met de grootte en waarde van hunnen Propheet dweepziek vooringenomen,
geloofden hem gaarne, en nu, van alle kanten zig beveiligd ziende, konde hy den
Israëliten, onbeschroomd, geluk en heil verkondigen. - Dit schynt my de natuurlykste
wyze van voorstellen, raakende deeze Geschiedenis, te weezen.’
Gelukkig is de onbekende Schryver in het schetzen van Characters: wy zouden
dat van LOT overneemen, doch het is te breed; beter aan ons bestek beantwoordt,
het geen hy van SIMSON meldt. Diens bedryven en dood verhaald hebbende, vraagt
hy: - ‘Stierf SIMSON dus den dood van een Held, wreekende nog in zynen

(*)

Vergel. NUMER. XXII: 37.
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dood het onderdrukte Vaderland? - - Geen van beiden! Hy stierf niet als een Held;
maar als een woedende; wreekte niet het Vaderland; maar, zo als hy zelf zeide, het
verlies zyner beide oogen. Over 't algemeen vinde ik juist niet veel in deezen Man
te pryzen. Wreedheid, wraakzugt, neiging tot wellust, trots op eigen sterkte, dit zyn
als de voornaamste trekken van zyn karacter; en, of deeze trekken lof- dan
berispenswaardig zyn, beslist zig zelf. Nogthans zyn 'er lofredenaars zyner daaden
geweest, verdeedigers zyner bedryven - of mensch- en waarheid-liefde,
godsdienstigheid, dan in de jeugd ingezogen wanbegrippen, uit hen spraken, wil ik
daar laaten. Zelfs de Bybel verdedigt hem niet. De eenige groote daad was, toen
hy zig van zyne eigene Volksgenooten liet binden, om dat hy bevondt, met welk
een zwak Volk hy te doen hadt, en hen dan toonde, hoe ze zig hunne Vryheid, zo
ze maar zelf wilden, heel ligt verschaffen konden. - De heerlykste aanleg vinden wy
by hem, om een groot Man, en de bewondering van de Naakomelingschap, te
worden; maar hy laat zyne talenten rusten, of hy besteed ze niet wél: dikwerf het
geval van groote verstanden! Inmiddels moesten evenwel zyne buitenspoorigheden
gelegenheid aan de hand geeven, om de vyanden der Israëliten in bedwang te
houden, dezelve te vernederen, en de Natie voor eene geheele onderdrukking te
bewaaren. En tot dat einde bediende zig Gods wysheid van hem.’
Niet talryk zyn de Aantekeningen des Overzetters, die zyne taak zeer wel heeft
uitgevoerd; nu en dan egter maakt hy eene korte: een voorbeeld hier van zal onze
Aankondiging van dit Eerste Deel besluiten. De Schryver, van de straffe over de
Beth-semiten, die te nieuwsgierig ‘de Arke des Verbonds beschouwden, en openden,’
gesprooken, en gezegd hebbende, ‘zeventig van hen wierden, wegens de schending
der schuldige eerbied, waarschynlyk door den blixem gedood,’ tekent daar op aan:
‘Daar staat wel 1 SAM. XVI:19, hy sloeg van den Volke zeventig mannen (en) vyftig
duizend mannen. Maar hier is eene schryffout, en zeventig is de egte leezing. Want,
hoewel Beth Semes eene Leviten-Stad was, en de Leviten geene akkers hadden,
des hier ook niet van de bewooners der Stad, maar van de geheele omliggende
streek, gesprooken wordt, het getal is evenwel
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veel te groot: zelfs JOSEPHUS weet slegts van zeventig menschen.’ - Dan de
Overzetter laat 'er op volgen: ‘Het valt gemaklyk eene schryffout ergens te stellen;
maar het is geen beweezen werk. Deeze vinding is, myns oordeels, hier nutloos.
Van de Israëliten waren, naar het voorgaande, 34000 gedood; zouden 'er dan niet
wel, te Asdod, Gath en Ekron, aan de byzondere kwaal, van de Philistynen 16000
menschen zyn gestorven? Dit aangenomen wordende, en de zeventig dooden te
Beth-Semes, komt het getal uit van 500070; immers staat 'er, in 't algemeen: hy
sloeg VAN DEN VOLKE.’

Waaragtig Verhaal van het voorgevallene tusschen philippus van
dueren, Predikant in den Fynaart, en Willem Mense,Lidmaat en
Diaken in de Klundert. Met aankleeve van dien. Door een Vriend
van goede Orde. Tweede Druk. Alom te bekomen. In gr. 8vo. 14
bl.
Naauwkeurig Verhaal eener Briefwisseling, en deszelfs gevolgen,
tusschen philippus van dueren, J.Z., Predikant in den Fynaart, en
willem mense, Lidmaat en Oud-Diacon in de Klundert; uit de egte
Brieven, Stukken en Bescheiden, opgesteld en uitgegeven door
philippus van dueren, J.Z. Te Dordrecht by D. de Vlugt en N. van
Eysden, 1792. In gr. 8vo. 117 bl.
In het eerstgemelde Stukje wordt het Publyk onder 't oog gebragt, een Verhaal
wegens een geschil, tusschen Dom. VAN DUEREN en den Ouderling MENSE, ontstaan
uit eene Briefwisselinge, van welke hier als de grondslag wordt opgegeeven, het
verzoek des laatstgemelden, om met den Leeraar, over deeze en geene Stukken,
in onderhandeling te treeden. Eenig misverstand hier omtrent, vooral de uitdrukking
van den Heere VAN DUEREN, dat hy niet wilde uitgehoord worden, maar wel aan den
anderen eenige Stukken voorstellen, over welke hy dan zyn oordeel mogt zeggen,
was oorzaak dat MENSE de pen opvatte, en zich eenige scherpe zeggingen liet
ontvallen; die voorts, naa veel over- en wederschryvens, ten gevolge hadden, dat
de Diaken onder Censuure gesteld, doch eerlang wederom daarvan ontheven,
wierdt. Dit Verhaal gevallen zynde in handen van Dom. VAN DUR-
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REN,

ontmoette zyn Eerw. daarin zo veele onnaauwkeurigheden en
tegenstrydigheden, dat hy zich verpligt oordeelde, het algemeen naauwkeuriger te
onderrigten. In deeze opgave vinden wy eene reeks van Brieven, Kerkelyke
Resolutien, en andere Stukken, dit geschil betreffende. Naardien het geschil geheel
personeel is, zullen wy met een berigt van het beloop daarvan onze Leezers niet
lastig vallen. Ook willen wy daarin geen party kiezen; maar kunnen evenwel niet
nalaaten, den Leeraar VAN DUEREN te beklaagen, zynen dierbaaren tyd te hebben
moeten spillen met een persoon, die ons uit zyne Brieven voorkomt, met gezond
oordeel zeer schaars bedeeld te zyn; althans de gaave, om zyne gedagten
verstaanbaar uit te drukken, in 't geheel niet te bezitten. 't Lust ons, eenen van 's
Mans Brieven aan Dom. VAN DUEREN den Leezer onder 't oog te brengen, om hem,
door een nieuw voorbeeld, te doen opmerken, tot welk eenen hoogen graad van
verwaandheid de verbeelding van eigen kunde in Godgeleerde Weetenschappen
iemand kan vervoeren; die, intusschen, tot niets anders bekwaam is, dan om kwalyk
zamenhangende woorden en onverstaanbaare wartaal voort te brengen. De Heer
VAN DUEREN hadt aan MENSE geschreeven, hoe hy het volkomen eens was met
zekeren Engelschman, PIKE genaamd, volgens welken de middelen der Genade
niet als bevorderende middelen tot 't Geloof, maar als gebodene pligten, moeten
voorgesteld worden, en dat een mensch buiten Christus alleen onder den eisch der
Wet is. Hier op schreef MENSE den volgenden Brief, welken wy letterlyk zullen
mededeelen:
‘Ik zyn waarlyk aangedaan over u brief die ik ontvangen hebbe Eensdeels vermids
het dingsdags avond by onse Geliefde Rentm. Aysma al bekend gemaakt was door
een brief dat ik u geschreven hebben daar by in dag ligt gestelt op een wys gans
niet beminnelyk (o boose werelt)
Andersdeels vermids uwe Lettere ook gans niet aangenaam waren daar ik in myn
Ziel voor god en Christus daar over bedroef zyn En wense ook aan niemant het te
klagen dan aan hem die myn klagen regt kan beoordeelen Regt te zyn of niet, ik
kan waarlyk zegge het doet my leet in myn Ziele ik wense het nogtans met
zagtmoedigheid te dragen ik zyn met veel Ruymte aangedaan dat al wat ik tragte
te
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vatte of meyne te begrype van de waarheid tot eer van Jesus borgtogt zoeke te
vatten zoo in zyn verdienende of betaalende als in zyn toepassende geregtigheid
ten dien Eynde Eerw. heer zou het wel kunnen gebeure dat ik in een of ander stuk
wat al te bekrompe stond vreesende Jesus middelaars werk leyd daar schade door,
dus waar het ook gelege met die vraag u gedaan want zoo een onbekeert mens
mag en moet gevordert worden god te gehoorzaamen uyt kragt van de gegeve wet
aan hem die nu nog buyten Christus is moet nootzakelyk tot zyn gevolg hebbe een
godsdienst de mens te leeren buyten Christus en adams Kroos weer na Edens hof
te weysen en na het Sacrament den boom des levens daar adam van god door den
Engel voor altoos van verwydert werd en opmerkelyk met een vuurig lemmer eens
Zweers zoo hy wilde wederkeere hy hem dan in Gods toorn zoude doode, en wel
na dat het vrouwe Zaat geopenbaard was is hy verdreve, Ismaël mogt niet langer
in abrahams huys blyve doe hy met Isaak spotte maar moest gaan dwale in de
woestyne daar geen water tot lissing van Zyn dorst was dan water des wets daar
hy meer dorst na kryge zoude verre van water des levens.’ - Qui capere potest,
capiat.

Verhandelingen over het Dierlyk Magnetismus, door de Heeren b.
franklin, majault, le roy, sallin, bauly, d'arcet, de bory, guillotin,
lavoisier, enz. enz. enz. Vervattende zo wel de wyze van
Mededeeling van het Magnetismus, als de Uitwerkzelen welke men
daar van te wagten heeft, met zeer veele Proeven bevestigd. Uit
het Engelsch vertaald, door H.A. Bake,M.D. Te Leyden by A. en J.
Honkoop, 1791. In gr. 8vo. 140 bl.
Daar, in onze Verlichte Eeuw!!! Piskykers en Horoscooptrekkers middelen hebben
weeten uit te vinden, om naam en geld te maaken, verdient het gewis weinig
verwondering, dat een MESMER, CAGLIOSTRO, DESLON, en meer andere zoortgelyken,
wel overtuigd van de waarheid van het bekende spreekwoord: Mundus vult decipi,
insgelyks, door de byzondere nieuwheid en
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vreemdheid hunner Kunstbewerking, op dezelfde voordeelen rekening konden
maaken; althans de ondervinding heeft zulks maar al te veel geleerd. Weinige
Landen van Europa zyn van deze gewaande Geneesmeesters onbezogt, en noch
minder onbesmet, overgebleeven; de trek tot het wonderbaare schynt by zeer veele
menschen zulk een overwigt boven haar gezond verstand te hebben, dat zy maar
al te dikwyls genegen zyn om deze geheel valsche sluitreden te maaken, ‘het komt
my onbegrypelyk voor, maar derhalven verdient het dat ik 'er de proef van neeme,’
daar toch zulke zwakke en lichtgeloovige schepzeltjes juist die geenen zyn, welke
door de begocheling van zulke doorsleepe Kwakzalvers het eerst bedroogen worden.
Dan dezen raaden wy vooraf deze Verhandelingen met oplettenheid te leezen,
welke geschreeven zyn door Mannen van beproefde kunde en eerlykheid, en hier
door zullen zy het best in staat gesteld worden om het schynbaar waare van het
wezenlyke te kunnen onderkennen, en de schadelyke gevolgen zien, die uit alle
zoortgelyke, alleen op bedrog der zintuigen, en overspanning der gevoelige
Zenuwgestellen, gegronde, beloofde geneeswyzen natuurlyk te verwagten zyn.
Echter moeten wy hun teffens hier by waarschuwen, van hier mede geheel niet de
door de Electriciteit bewerkt wordende geneezing der Zieken gelyk te stellen; deeze
steunt op gegronde redenen, en op duizenden met het gelukkigst gevolg herhaalde
proefneemingen, en behoeft niets van dien bygeloovigen gochelachtigen toestel,
welke de hoofdzaak in de te werkstelling van het Dierlyk Magnetismus alleen
uitmaakt.

Natuurlyk Toverboek, behelzende de verbaazendste Geheimen
van Natuur en Konst, opgehelderd met Plaaten. Eerste en Tweede
Deel. Te Amsterdam en Harlingen by Allart en van der Plaats,
1791.In gr. 8vo.
Groot is het getal, en zeer onderscheiden de aart, der Toverboeken, waar mede
men, van vroeg af, tot heden toe, der weetgierige wereld voldoening heeft willen
bezorgen omtrent veelvuldige Geheimen van Natuur en Kunst. Liefhebbers van
eenen minderen en hoogeren vlugt, van minder en meerder middelen, treffen
Onderwy-
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zers aan, naar hunne omstandigheden berekend; en kon de Kunstvaardigheid, by
veele Bewerkingen een onontbeerelyk vereischte, met de Voorschriften medegedeeld
worden, elk, op dit slag van vermaaken gesteld, zou een Tovenaar kunnen weezen;
dan, zo lang dit hapert, en het zal wel blyven ontbreeken, zullen de Afgerigten altoos
verwondering kunnen verwekken, schoon deeze grootlyks afneemt, wanneer men
dezelfde Kunstgreep beschreeven vindt, of in staat is, om, uit de overeenkomst met
beschreevene, dezelve af te leiden. Werken van deezen aart maaken, dat alleen
scheppende Vernuften in dit vak iets kunnen verrigten, 't geen de opgetoogene
verwondering, ook van Geletterden in deezen, zo wel wekt, als de gemeenste
Kunstverrigting het verstomd aangaapen van een kring Kinkels op Kermis.
Het Natuurlyk Toverboek, welks Eerste en Tweede Deel wy thans aankondigen,
behoort onder de Werken van den eersten stempel in deezen. Eene Voorreden
dient om het Nut van deeze Weetenschap aan te toonen, voornaamlyk ter weeringe
van Bygeloof, met den aankleeve van 't zelve; niet op een dorren trant beredeneerd;
maar door treffende voorbeelden opgehelderd. - De Liefhebbers deezer
Kunstbewerkingen, om een Gezelschap te vermaaken, en, in 't oog van Onkundigen,
Wonderen te verrigten, ontvangen in dezelve een dertiental Voorschriften, op welke
zy moeten letten, om geene misslagen te begaan, of, in 't midden hunner bedryven,
door oplettende Toekykers verrast te worden.
De Opsteller van dit Natuurlyk Toverboek, gelyk hy in de Voorreden voornaamlyk
gebruik gemaakt heeft van een Fransch Werkje, onlangs uitgekomen, onder den
Tytel van Testament de JERÔME SHARP, &c. ontgint het Werk zelve met de ontvouwing
der streeken eener gewaande Waarzegster, door dien Heer aan den dag gebragt,
en besteedt daar toe de twee eerste Hoofdstukken. Het derde behandelt eene ryke
stof, en loopt over de voornaamste Handgreepen, die men met groote vaardigheid
moet uitwerken, om aanmerkelyke Konststukken met de Kaart te kunnen verrigten.
Het vierde vervolgt dit onderwerp; Nieuwe, of ten minsten veel verbeterde,
Konststukken met de Kaart leerende. Het vyfde, waar in de Heeren SHARP en HILL
weder te voorschyn treeden, bevat, in een leerzaam voorbeeld, de bekwaamste
manier
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om een Gezelschap, door middel van de Natuurlyke Teverkonst, te vermaaken.
Het Tweede Deel vangt aan met de Opgave van veele Kunst- en Toverstukken,
zo genaamd, welker optelling ons te lang zou vallen; zy worden voorgesteld zo als
zy zich vertoonen, vervolgens uitgelegd, en des noodig met aanmerkingen
opgehelderd. Vervolgens geeft het verslag van verscheide oude en nieuwe
Konststukken, getrokken uit een Werk dat nog niet gedrukt is; zynde een Handschrift,
dat den naam draagt van Reizen en Avontuuren van twee Geleerden: de Schryver
van dezelve is de meergemelde Heer SHARP, die, met zynen Reisgenoot, den Heer
HILL, naa eene zeer gevaarlyke Reize, en het lyden van Schipbreuk, op het Eiland
Bourbon aankwam, en ontvangen werdt door eenen Hollandschen Koopman, VAN
ESTIN, by wien hy een ryke Bibliotheek, een kostlyk Kabinet van Natuurlyke Historie,
en eene menigte van Kunststukken, vondt, van welke wy hier de beschryving, en
gedeeltlyk de uitlegging, aantreffen.
Wy konden, by het doorleezen, niet nalaaten, byzonder ons oog te laaten vallen,
onder alle de Automaten, op het Schaakspel speelend Beeld. Wy herinnerden ons,
met verbaazing, jaaren geleden geleezen te hebben, de Brieven van CAREL GOTTLIEB
VAN WINDISCH, over den Schaakspeeler, of het Kunstbeeld des Heeren W. VAN
(*)
KEMPELEN ; als mede hoe wy onlangs in het schoone Stuk van HASELER, getyteld:
JULIUS, of de Onsterflykheid der Ziele, met ronde woorden te neder gesteld vonden,
‘dat een kleine Knaap in het holle lichaam deezer, door zo veelen bewonderde,
Machine was opgeslooten.’ De Heeren SHARP en HILL vonden by den Heer VAN ESTIN
een Automate, dat op het Schaakbord speelde, en gelyk was aan 't geen een
Hoogduitsch Werktuigkundige, voor eenige jaaren, met veel ophefs, te Parys, te
Weenen en te Londen, vertoond hadt. Zy geeven 'er deeze beschryving van:
‘Wy zagen een menschenbeeld van natuurlyke grootte, gekleed op zyn Turks,
zittende tegen eene Laadtafel, op welke het Schaakbord lag; de deuren der Laadtafe!
werden opengezet, om ons te doen zien, dat daar in niets te zien was dan raderen,
hefboomen, en veeren.

(*)

By den Drukker deezes, J. YNTEMA, in den Jaare 1785, uitgegeeven.
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Ook toonde men ons het binnenste van het Beeld zelf, waar in men niets zag dan
yzerdraaden, katrollen en touwen. Eindelyk werd het geheele Beeld gedraagen op
een voetstuk, 't geen op rolletjes rustte, en dus werd het over de kamer gereeden,
om alzo te toonen, dat het zelve geenerhande gemeenschap hadt met de nabuurige
vertrekken. Door het Beeld op zulk een wyze te vertoonen, scheen het onbetwistbaar,
dat het werktuig zich niet bewoog dan door zyn eigen raderwerk. Dit bleek egter
van eenen anderen kant onmogelyk te zyn; dewyl de beweegingen des werktuigs
eerder geleeken uitwerkzels te zyn van de diepste en bestäaneengeschakelde
redeneeringen.
Het konsttuig won immers byna altoos het spel tegen de beste Speelers, 't geen
volstrekt geen plaats kon hebben, zonder dat 'er alle oogenblikken nieuwe
vereenigingen van beweegingen wierden gemaakt; en gelyk de beweegingen, door
den Tegenspeeler gemaakt, oneindig veel veranderingen onderhevig waren, naar
maate der verschillende begrippen en handigheden van denzelven in den staat des
spels, zo moesten ook alle beweegingen van het werktuig daar mede volkomen
overeenstemmen.
De Heer HILL, geene redenen van zulk eene wonderlyke uitvoering kunnende
vinden, verzogt den Heer VAN ESTIN hem daar de oplossing van te geeven. Ik wil
wel, was het antwoord, voor deeze keer aan uw verzoek voldoen, en het raadzel
ontwikkelen; doch op voorwaarde, dat gy, in eene andere meer gewigtige zaak, my
niet zult vergen om de volkomene openbaaring myner geheime maatregelen te
mogen weeten.
De Heer HILL hervatte, dat, daar het geen hy zag, genoegzaam miraculeus was,
hy niet dagt ooit iets meer wonderbaarlyk te zullen aanschouwen.
Gy bedriegt u, was het antwoord van den Heer VAN ESTIN. In de Wysbegeerte is,
zo wel als in de Natuurlyke Historie, het wonderbaarlykste geval altoos dat geen, 't
welk wy voor de eerste reize zien, en waar van wy de redenen niet begrypen. Gy
weet zo ras 't waare beweegrad niet van dat geen, 't welk uwe nieuwsgierigheid
gaande maakt, of gy vindt het kinderagtig, terwyl iets anders, 't geen mogelyk nog
van veel geringer redenen afhangt, door u als een wonderwerk zal worden
beschouwd.
Toen openbaarde ons de Heer VAN ESTIN, dat het
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geheele werk werd uitgevoerd door een Dwerg, die een zeer bekwaam Speeler
was, en in de Tafel verborgen zat. Dezelve kon niet worden gezien, om dat, wanneer
de deuren werden geopend, hy daar niet geheel in was, maar met zyne beenen
verborgen zat in holle Cylinders, die geschikt scheenen tot het ondersteunen der
raderen en hefboomen; terwyl het overige van zyn lichaam buiten de Tafel onder
de kleederen des Beelds verborgen zat. Ondertusschen zou de Dwerg met geene
mogelykheid in de Lessenaar kunnen komen, zonder gehoord te worden, zo men
ook hier geen zorg voor hadt gedraagen. En dit is de reden van 't geheele raderwerk
des werktuigs. Het dient naamlyk nergens toe, dan om den aanschouwer van 't
spoor te brengen, en, terwyl men hem door dien verbaazenden toestel doet waanen,
dat de beweegingen, die volgen zullen, volkomen van een dood werktuig afhangen,
met het omdraaien van het raderwerk zo veel geraas te maaken, dat niemand 'er
iets van kan hooren, hoe en wanneer de Dwerg zich van zyne schuilplaats in 't hol
der Tafel begeeft, en, als hy zich daar in heeft verborgen, 't valletje, waar door hy
gekroopen is, achter zich toesluit.
Wanneer hy dus eenmaal in zyn schuilhoek verborgen zit, kan men zeer gemaklyk
het werktuig op zyne rolletjes laaten voortkruien, zonder dat men hem daar door
zal ontdekken, en, om de aanschouwers nog beter te overtuigen dat 'er geen mensch
in het werktuig verborgen zit, ligt men nu alle kleederen op, en opent het lichaam
van het konstwerk. Waar uit volgt, dat de toer op eene betooverende wyze voor de
toekykers moet eindigen, die alles toeschryven aan een horologie, 't geen niet dan
door een schrander brein kan worden verrigt.
Ondertusschen blyft 'er nog eene zwaarigheid over. Hoe kan naamelyk de Dwerg,
die in 't donker verborgen zit, weeten, hoedanig een stuk door zyn Tegenparty wordt
verzet, en hoe eigenlyk het spel staat? Dit kan op verschillende manieren geschieden;
doch 't best door middel van een halfdoorschynend Schaakbord, 't welk, 't bovenste
van de Tafel uitmaakende, 't binnenwerk geheel in 't donker laat, zo dat aldaar de
Dwerg niet kan worden gezien, terwyl hy egter ligts genoeg behoudt om alles te
zien wat buiten hem omgaat.
Wat eindelyk de middelen betreft, door welke de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

261
Dwerg den arm van het Beeld in beweeging brengt, en de stukken verzet, dezelve
verschillen niet veel van eene zogenaamde Pantographe of Tekenäap, van welken
men den eenen arm beweegt om eene Schildery in 't groot af te trekken, terwyl de
andere arm dezelfde lynen in 't klein op eene zeer kleine tekening afloopt.’
Men vergelyke deeze oplossing met de aangeduide Brieven over het Schaakspel
speelend Beeld; men zal veel, doch, uit de ongelykheid der beschryvinge, alles niet
opgelost vinden; dewyl egter de Heer HAESELER, met zo veel zekerheids, aangaande
den Schaakspeeler van VAN KEMPELEN, betuigt, dat 'er een Knaap in verborgen zat,
durven wy wel vaststellen, dat de gelukkige keus der middelen, welke hy ter
begogelinge gebruikte, in het verbergen van een kundigen Speeler bestaan hebbe.
Met genoegen zullen de Liefhebbers het berigt leezen van andere Kunststukken,
by den Heer VAN ESTIN gezien, en niet zonder verbaazing, de verscheide
Kunstbewerkingen, die hy, ter vermaaking en verstomming der Heeren SHARP en
HILL, te werk stelde.
Een aantal wel uitgevoerde Plaaten dient ter ophelderinge veeler Kunststukken
en Handgreepen, zonder dezelve niet wel te begrypen; doch met dezelve nog
bezwaarlyk naa te doen, zo men zich geene kunstvaardigheid en handigheid eigen
maake.

Vaderlandsche Historie verkort, van den Jaare 1751 tot op 1788.
Ten vervolge op dat van J. Wagenaar. By de Bezitters van het
Fonds vanIzaak Tirion, 1791. In 8vo. 180 bl.
Buiten twyfel stelde de Heer WAGENAAR der Vaderlandsche Jeugd een bevallig
Geschenk ter hand, toen hy zich verleedigde, uit zyne zo gezogte als beroemde
Vaderlandsche Historie, eene Verzameling te maaken van de uitsteekendste
gevallen, en by Vraagen en Antwoorden mede te deelen. Het verwierf aller
goedkeuring, en was ook in dit kleine Werkje den oordeelkundigen en
onderscheidenden geest diens Mans te ontdekken. Niet vreemd, dat men te raade
geworden is, om, van het Tydperk af, waar de Verkorte Vaderlandsche Historie van
WAGENAAR ophoudt, tot het Tydperk der Omwentelinge, in den Jaare 1788, een
dergelyk Werkje te vervaardigen. Dan, wy
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hebben, by het doorleezen, de meermaals gemaakte en gegronde aanmerking, op
nieuw, gestaafd gevonden, dat veelen, het maaken eens korten Opstels, of
Uittrekzels, voor een gemaklyk volvoerbaar werk aanziende, in de daadlyke
volvoering zeer te kort schieten. Keus en Schikking komt het voornaamlyk op aan:
en in deeze beide zal men het Stukje, thans voorhanden, maar al te gebrekkig
vinden, om van andere gebreken, die het ligt zou vallen aan te wyzen, te zwygen.

Gedenkschriften en Reizen des Graaven van benyowsky, door
hem zelven beschreeven, naar de Engelsche Vertaaling uit het
oorspronglyk Handschrift overgezet. IIIde Deel. Te Haarlem by A.
Loosjes Pz. 1792. In gr. 8vo. 155 bl.
Leezers, wier nieuwsgierigheid dus verre te gast ging op wonderbaare lotgevallen,
en uitgelokt werden om verder verzadigd te worden, vinden hier overvloed van
voorraad. In 't slot des voorgaanden Deels, zagen zy den Graaf VAN EENYOWSKY
(*)
het Water-Eiland verlaaten, om na Japan te stevenen . - Met zyne Reize derwaards
vangt dit IIIde Deel aan, vermeldt zyne aankomst, en 't vriendlyk onthaal hem daar
aangedaan.
Onder de gesprekken, die hy met een Bonze hieldt, betuigde hy: ‘Daar geland te
zyn vol vrees: dewyl de Hollanders boosaartig uitstrooiden, dat de Japanners de
Christenen om hals bragten. - Op deeze laatste woorden betuigde de Bonze, dat
'er in de daad een gebod des Keizers was, om geen Spaansch of Portugeesch
Christen in het Land toe te laaten; doch dat dit besluit geene Christenen betrof van
andere Volken, die nooit het Ryk eenig kwaad aangedaan hadden.’ - In een
onderhoud met den Koning des Landschaps, vroeg deeze hem wegens de
Hollanders? De Graaf moet geen gunstig berigt gegeeven hebben: dewyl, gelyk hy
schryft, ‘de Koning hem bedankte voor het vermelden der waarheid: want hy zeide,
zeer wel te weeten, dat de Hollanders een klein handeldryvend Volk waren,
onderworpen aan een Prins, die geld van hun trok, tot belooning dat hy hun door

(*)

Zie Alg. Vad. Lett. voor 1792. 1 St. bl. 158.
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zyn Krygsvolk verdeedigde.’ - De Graaf nam de vryheid, den Koning te vraagen, of
hy dagt dat de Hollanders Christenen waren? Hy antwoordde: ‘Dat Kooplieden geen
Godsdienst hadden: hun eenig Geloof bestaat in Geld te winnen, terwyl zy zich
weinig bekreunen omtrent het Geloof in GOD!’
's Graaven vraag gaf mogelyk gelegenheid, althans wy vinden dit vervolgens
opgetekend, tot de vraag, die de Koning hem deedt; ‘of hy een Christen was, sterk
genoeg om tot verdeediging van het Kruis te sterven?’ Hierop vinden wy deeze
Geloofsbelydenis des Graaven, die hem uit alle ongelegenheid redde: ‘Ik antwoordde,
dat ik geen eerbied voor het Kruis had, dan wat de waarde van de stoffe, waar uit
het was zamengesteld, vorderde; dat ik zeker geen Volk dagt aan te treffen, dwaas
genoeg om my ter dood te brengen, om dat ik met waarheid zeide, dat hout niet
meer noch minder was dan hout. Hierop betuigde hy, dat ik hem niet begreepen
had, hy wilde vraagen, of ik gereed was voor myn GOD te sterven? Ik zeide daarop,
dat ik, voor myn GOD stervende, tevens voor den GOD der Japanneren zou sterven;
dewyl ik één eenigen GOD beleed, den Schepper aller dingen. Dit antwoord voldeedt
hem: want hy riep uit, Namandabar! en liet my zeggen, dat ik in 't stuk van den
Godsdienst waarlyk een Japanner was, indien ik niets anders geloofde. Ik onderrigtte
hem, dat ik geen ander Geloof had, dan in den éénigen GOD, den Voortbrenger aller
dingen; en dat myn Godsdienst bestondt, in zo veel goeds te doen, aan myne
medemenschen, als ik kon, en niemand te verongelyken. Naa deeze ontvouwing
omhelsde my de Koning, zeggende: Sindaulla! Sindaulla! zo veel als zeer goed!
zeer goed!’ - Wy hebben dit kortlyk willen aanstippen, om te toonen hoe men in
Japan over onze Natie denkt, en met welk een Belydenis men volstaan kan in dat
Gewest, ten welks opzigte zo veel verteld wordt wegens het Jesumi, daar
(*)
afgevorderd, bestaande in het trappen eener schilderye van JESUS en MARIA .

(*)

Men zie, daar over, het Gedrag der Hollanderen in Japan, met betrekkinge tot den Christl.
Godsdienst, door den Heer o.z. van haren, in onze Vaderl. Letteroef. VI D. 2 St. bl. 273. enz.
als mede 316.
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Min gunstig was 's Graaven ontmoeting op een Eiland aan de Japansche kust,
vervolgens door hem aangedaan; eene onaangenaamheid, verzoet door het neemen
van een rykgelaaden Japansche Bark, welke zy, het Volk spaarende, naa de Laading
overgenomen te hebben, lieten zinken.
Wonderbaar waren BENYOWSKY's ontmoetingen, naa het verlaaten van Japan, op
Usmay Legon, een der Lequeis Eilanden, 't geen hy, veel Zeegevaars uitgestaan
hebbende, bereikte. Hier vond de Graaf het geraaden anders dan op de Japansche
kust te handelen, en den Brief eens Jesuitschen Zendelings, hem daar
overgegeeven, met eerbied te kusschen, als mede een Getydeboek, van dien
Geestlyken naagelaaten; hier beval hy een groot Christen Kruis, uit de Kerk van
Bolska medegenomen, aan te brengen, en 't zelve aan de Eilanders te vertoonen.
‘'t Was,’ meldt hy, ‘met een Sluier overdekt, en zo ras deeze was weggenomen,
vielen de Eilanders op hunne kniën, en, de handen ten hemel heffende, riepen zy,
Hisos, Hisos, Christos, Christos; en dewyl ik zag, dat zy niet wilden opstaan, zo lang
het Kruis voor hun was, liet ik het wegneemen: waarop de twee Hoofden, die het
Breviarium van Vader IGNATIO SALIS gebragt hadden, opstonden, en my beurtelings
te verstaan gaven, dat hunne vriendschap opregt was.’ Minzaam was het onthaal.
Een Tonquinsch Overste, met Vader IGNATIO op deeze Eilanden gekomen, verhaalt
de Geschiedenis diens Geestlyken, naa wiens overlyden hy Hoofd des Volks
geworden was. Het Graf en de Overblyfzelen diens Zendelings bezogt BENYOWSKY
staatlyk. Men wilde, dat hy hier zyn vast verblyf vestigde; doch hy streelde hun met
de hoop, dat dit naa twee jaaren zou kunnen geschieden, als hy wederkeerde. Het
verblyf, hier, was een uitspanning voor zyn Scheepsvolk: en ging hy 'er een slag
van Huwelyksverbintenis met een der Eilanderinnen aan; de Voorstelling, de
Huwelyksïnzegening, en de Plegtigheden deezer Verbintenisse aan TINTO VOLANGTA,
welke op een Pantomine uitliep, is zeer aartig beschreeven. Met deeze Eilanderen
ging hy een Verdrag aan tegen zyne wederkomst. Vyf zyner Scheeplingen bleeven,
uit eigen verkiezing, en met toestemming, op dit Eiland.
Weder in Zee gestooken, hadt hy eene ontmoeting met twee Hollandsche
Schepen, waar hy den onvertzaagden speelde. Toen hy de Schepen van verre zag,
gaf hy last, om alles tot een slag toe te rusten, en liet het eene ge-
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deelte der beste Schutteren in de marssen klimmen. Op een kanonschoot van
elkander zynde, ontdekte hy dat het Hollandsche Schepen waren; het een achttien,
het ander twaalf, stukken voerende. ‘Gereed ten stryde,’ dus vervolgt hy het verhaal,
‘kwam een der Schepen op een snaphaanschoot van ons; het deedt een schot, en
riep ons toe by te draaijen, en onze Papieren te brengen. Dit gedrag van den
Hollandschen Capitein verwonderde my zeer, en te meer, om dat ik, van Zeewetten
geheel onkundig, niet wist wat hy door de gevorderde Papieren verstondt; hierom
antwoordde ik met vier kanonschooten, en de Schutters in de marssen begonnen
te vuuren, 't welk hem niet aanstondt. Hy wagtte zyn Makker, die tot zyn bystand
kwam; doch zich vergenoegde met op een grooten afstand van ons te blyven. Ik
haalde de vlag van de Republiek van Poolen by, en zette myn koers Zuidwaards
voort. In 't eerst scheenen zy beiden my te willen volgen; doch, op het gezicht, dat
ik my gereed maakte om hun te ontvangen, koozen zy voor zich de beste party in
van ons af te laaten, en hun eigen koers te houden. Ik had vast beslooten een
derzelven aan te klampen, en hun, 't geen zy gedaan hadden, duur betaald te zetten.
Dit kleine gevegt, het eerste dat ik immer op Zee zag, kostte ons alleen eenige
weinige schooten, en de moeite van het slagvaardig maaken; waarop het de
Hollanders te staan kwam, is my nooit gebleeken.’
Mogt 's Graaven verblyf op Usmay Legon een Blyspel heeten, Formosa, de eerste
plaats waar hy vervolgens landde, leverde een Treurspel op. Eerst werd hy 'er
onvriendlyk ontvangen, vervolgens beter onthaald. Hier trof hy een Gelukzoeker,
een Spanjaard, Don HIERONYMO PACHECO, aan, die hem op Formosa grooten dienst
deedt. Dan, zyn Boezemvriend PANOW werd met nog twee andere Tochtgenooten
verraadlyk vermoord, over welken moord hy een wraakneemenden Oorlog voert,
een Legerplaats oprigt, een Bezoek des Generaals van Prins HUAPO ontvangt, en
van den Prins zelve; met welken Vorst hy eene Verbintenis aangaat, en met dien
een vyand bestrydt, in dit alles door PACHECO geholpen. Den vyandlyken nabuur
overwonnen hebbende, ontving hy ryke Geschenken, die hy onder zyne
Tochtgenooten uitdeelde. Zy wilden op Formosa blyven, van welk gevoelen hy hun
afbrengt. - Dit gedeelte geeft ons een groot denkbeeld van BENYOWSKY's Krygsbeleid,
moed, en
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bekwaamheid om zyn Volk in zyne belangen over te haalen.
Van het Eiland Formosa verschaft hy ons dit kort berigt: ‘Het Eiland Formosa
draagt by de Chineesen den naam van Touai-ouai, en by de Inboorelingen heet het
Paccachimber. 't Is een der schoonste en rykste Eilanden der Wereld. De grond
brengt, op zeer veele plaatzen, jaarlyks twee Oogsten van Ryst en andere Graanen
voort, met eene groote verscheidenheid van Boomen, Planten, en Vrugten; Rundvee,
Schaapen, Geiten, en Gevogelte, is 'er in menigte. De veelvuldige Rivieren, Meiren,
en mindere wateren, leveren overvloed van Visch. Het heeft veele gemaklyke
Havens, Baaijen, en Inhammen, aan de kust. Uit het Gebergte haalt men Goud,
Zilver, Vermillioen, rood en wit Koper, als mede Steenkoolen.
In acht Vorstendommen is het Eiland Formosa verdeeld. Drie liggen 'er aan de
Westzyde, en worden bestuurd door de Chineesen, en van 't zelfde Volk bevolkt.
Alle jaaren komt 'er een Gezant uit China, om de Schatting op te haalen van deeze
drie Landschappen, welke by wyze van Hoofdgeld geheeven wordt. De Keizer houdt
vyfhonderd Schepen, om 's jaarlyks deeze Schatting over te voeren, welke bestaat
in eene groote menigte Ryst, Graanen, ruuwe Zyde, Katoen, Goud, Zilver, en Kwik.
De Bestuurders deezer Landschappen breiden steeds hunne Bezittingen uit, of door
list, of door het aangaan van Verbintenissen, in zulker voege, dat zy verscheiden
Steden en Landen van hunne Nabuuren verkregen hebben.
De Inwoonders van dit Eiland zyn beschaafd, uitgenomen die aan de Oostkust
leeven. Over 't algemeen verwyfd van aart, en moedeloos; overgegeeven aan luiheid;
aan de zagtheid der Lugt- en Landstreek zyn ze hun bestaan verschuldigd; de grond
levert alles met zeer weinig arbeids op. Als men de drie Chineesche Landschappen
uitzondert, zyn de Mynen op dit Eiland overal onbearbeid. Zy vergenoegen zich met
het Zand te wasschen, om 'er het Goud uit te haalen. Vinden zy Paarlen in de
schulpen, het is enkel by toeval. Het gemeene Volk op Formosa gaat gekleed in
blaauw Katoen. De Steden zyn altoos in de vlakten gebouwd, de Dorpen op 't
gebergte. De Huizen van aanzienlyke Lieden zyn schoon en groot, maar eenvoudig;
die des gemeenen Volks niet meer dan Hutten, en staat het hun niet vry, betere te
bouwen: de
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meeste vindt men met stroo en riet gedekt, en ze staan met pallisaden van
elkanderen afgezonderd. Het Huisraad is niet meer dan 't geen de nooddruft volstrekt
vordert. In de huizen der voornaame Formosaanen zyn afzonderlyke vertrekken,
waarin zy eeten, Vreemdelingen ontvangen, en zich verlustigen. De vertrekken der
Vrouwen staan altoos op zichzelven, van het Huis gescheiden, schoon in denzelfden
omtrek; het staat niemand vry daar in te treeden. Op dit Eiland zyn geene Herbergen
voor Vreemdelingen; maar de Reizigers zetten zich neder in 't eerste Huis waar zy
komen; de Eigenaar ontvangt hun vriendlyk, onthaalt ze op Ryst, Vleesch, Tabak,
en Thee.
De eenige Handel, dien de Inwoonders van Formosa dryven, is met zommige
Japansche Barken, die hier aankomen, en met de Chineesen.
In elk Landschap zyn vyf of zes Steden, die inrigtingen hebben, om de Jeugd
leezen en schryven te leeren. Hunne schryf- en cyfferletters zyn zo moeilyk als die
der Chineesen. Hun uitspraak is nu eens schielyk en schel, dan weder langzaam
en grof. Zy krygen hunne boeken uit China. Men vindt 'er Tovenaars en
Gelukzeggers, die eenen grooten invloed hebben op het Volk. Hun Godsdienst
bestaat in het aanbidden van éénen GOD, en het volvoeren der gezellige pligten.
De onoverheerde Landschappen worden bestuurd door Prinsen en Koningen, die
een volstrekt Oppergezag oefenen over hunne Onderdaanen. Geen deezer laatsten,
den grootsten niet uitgezonderd, heeft eenigen Landeigendom. Zy trekken hunne
voordeelen van de Landen, aan het goeddunken van den Vorst onderworpen, en
van de verdiensten hunner Slaaven. Eenigen der voornaamsten hebben duizend,
ja twee duizend, Slaaven. De Raad der Prinsen bestaat altoos uit hunne eerste
Krygsbevelhebberen; zy houden bestendig hun Krygsvolk in dienst, verdeeld in vier,
vyf, of zes, Smaldeelen, die geduurig op de grenzen blyven. De Lyfwagt der
Souverainen bestaat uit vyf of zes honderd Jongelingen; gesprooten uit de Huizen
hunner aanzienlykste Onderdaanen. De oude Soldaaten worden gebruikt tot het
Bevelhebberschap der Steden en Dorpen: want 'er is geen Dorp op Formosa, of
het staat onder een Krygsman, die 's jaarlyks aan zyn Opperbevelhebber eene lyst
moet opgeeven van het Volk in zyn Regtsgebied.
Formosa, door de Zee omringd zynde, onderhouden
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deeze Prinsen bestendig een zeker getal van Vaartuigen, met twee masten en vier
en twintig riemen. Zy gebruiken geen kanon, maar veel kunstvuurwerken.’ - Een
plan ter oprigting eener Volkplanting op dit Eiland, geeft de Graaf aan de hand.
Dit Eiland verlaaten hebbende, bereikte hy de Chineesche kust, en ontmoette te
Tanasoa een vriendlyk onthaal. Macao verschafte hun een dergelyke bejegening.
Hier treffen wy Juffrouw APHANASIA, de Dogter des Gouverneurs in Kamtschatka,
op de reis als vergeeten, weder aan; doch alleen met vermelding van haar dood,
‘die my,’ schryft BENYOWSKY, ‘zeer trof; byzonder dewyl dezelve my beroofde van
de voldoening om haare verknogtheid aan my te vergelden, door het Huwelyk met
den jongen POPOW, Zoon van den Archimandrit, aan wien ik den bynaam myner
Familie gegeeven had.’ - Op deeze plaats overleeden drie en twintig zyner
Tochtgenooten. - Veelvuldig, doch vergeefsch, waren de aanzoeken zo der
Engelschen als der Hollanderen, om den Graaf tot zich te trekken, ‘mits hy zich
verbondt om zyne Papieren aan de Engelsche of Hollandsche Compagnie ter hand
te stellen, in derzelver dienst te treeden, en geen zyner Ontdekkingen aan anderen
mede te deelen,’ dan hy was met de Fransche reeds in Onderhandeling getreeden.
Eene gedugte Zamenzweering van STEPHANOW en WYNBLATH ontkwam hy, als mede
het gevaar eener zwaare Ziekte, en de laage om hem als een Zeeschuimer by de
Chineesen te verklaagen.
Met de Franschen een Verdrag gemaakt hebbende, verliet hy Macao, waar hy
zich ontsloeg van den hem steeds verraadenden STEPHANOW, dien hy vier duizend
Piasters gaf, met vryheid, om te gaan waar 't hem behaagde. Deeze vervoegde zich
(*)
by de Hollanders, en werd na Batavia gezonden .

(*)

Van deezen STEPHANOW hebben wy, in onze N. Alg. Vaderl. Letteroef. IV D. 2 St. bl. 210, een
verslag gegeeven, door het plaatzen van een Kort Verhaal der Lotgevallen en zonderlinge
Reize van HIPPOLYT STEPANOFF, uit deszelfs Ballingschap in Kamtschatka na Macao en van
daar na Batavia, getrokken uit een omstandig Berigt van hem zelven, in de Russische taal
opgesteld, en naar het origineel vertolkt. Door JACOB CASPAR METZLAR, Lid van de Hollandsche
en Zecuwsche Maatschappyen, weleer Predikant te Batavia, nu te Beusichem.
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Voorts behelst het laatste Hoofdstuk, deezes Deels, zyne Reis van Macao na Isle
de France, en van daar na Frankryk. In dit Ryk werd hy heusch ontvangen, door
den Hertog D'AGUILLER. Deeze stelde hem voor, in den dienst des Konings te treeden,
met aanbod van een Regiment Infantery: dit nam hy aan, onder beding, dat het zyne
Majesteit behaagen zou zich van hem te bedienen, om Vastigheden aan geene
zyde van de Kaap aan te leggen. Hy trof 'er een Oom aan, met een
Bevelhebberschap en een Ridderorde beschonken. Door diens bystand, en 's
Konings goedheid, vondt hy zich in staat een Postbode na Hungaryen te zenden,
om onderzoek te doen na zyne Huisvrouw en Kind. Die eerlang by hem kwam; doch
kort te vooren haar Zoon verlooren hadt. - De Staatsdienaar stelde BENYOWSKY, die
zo vol ontwerpen was, de begeerte zyns harten voor, tot het opregten eener
Vastigheid op het Eiland Madagascar; hy volgde bereidvaardig dien wenk, en zal
een volgend Deel ons den uitslag leeren.

Alcibiades. Door A.G. Meiszner.Op een vryen trant in 't Neêrduitsch
gevolgd. Derde Deel. Te Haarlem by F. Bohn, 1791. In 8vo. 332 bl.
De daaden, welke ALCIBIADES, in de eerste helft van zynen mannelyken ouderdom,
verrichtte, worden in dit Derde Deel, door den bekwaamen MEISZNER, op zyne hem
alleen eigene, en reeds genoeg bekend zynde, wyze, voorgesteld. Die ouderdom
is ryk van gewigtige voorvallen, vooräl in eene Republiek als Athene, in den tyd van
ALCIBIADES, was; en in den rang die deeze in dat beroemd Gemeenebest bekleedde.
Wy kiezen geenzins de aanmerkelykste voor den Staat, maar zeker een der beste
daaden van ALCIBIADES, uit, wanneer wy, in het volgend Tafereel, zyne
edelmoedigheid, in het vergeeven zyner lasteraars, doen kennen. Het verbeeld een
openlyk middagmaal, en wordt door een fraai Plaatje opgehelderd.
‘TISSAPHERNES (zig nederzettende.) Zet u nevens my, Zoon van KLINIAS! volgens
gewoonte. (Tegen eenen die agter hem staat.) Waar is BAGOAS de Kamerheer? Hy moet my den wyn aanbieden.
Kamerheer. Myn Gebieder! hy had reeds gisteren het geluk; TISS. En hy moet het heden wederom hebben. Roep hem.
Kamerh. Ten eersten, want hy is in de kamer hier naast. (Een misneegd gemompel
der Hofbedienden. Bagoas verschynz;
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trotsch tegen de overigen, en deemoedig tegen zynen Beheerscher.)
TISS. (Zig naar het einde der tafel, tot Bagoas wendende.) Weet gy wel, BAGOAS
aan wien gy die onderscheiding te danken hebt, om my tweemaal agter elkander
te mogen opwagten?
BAG. (Met de handen kruiswyze over elkander geslagen.) Ik zal my gelukkig
schatten, wanneer myn zwakke, maar trouwgemeende, dienst mynen glorieryken
Gebieder behaagt.
TISS. (Op een' bestraffenden toon.) Wanneer zy trouw gemeend ware, zou zy my
zeker behaagen: maar thans bedoel ik niet zo zeer uwen dienst, als wel een
Voorspraak, die my u aanbeval.
BAG. Mogt ik zo gelukkig zyn van den begunstiger te kennen, die zo weldaadig
omtrend my is!
TISS. (Op Alcibiades wyzende.) Zie hem hier.
BAG. (Eenigzins verleegen terwyl hy zich herstellen wil.) Gy, doorluchtige Zoon
van KLINIAS? - In de daad, ALC. (Lagchende.) Ha! ha! Gy weet misschien niet, myn goede Vriend! waar door
gy myn aandenken verdiend hebt. - Edele Satraap! verlicht hem zyn verstand!
TISS. (Op een bitteren toon.) Even als ware de eene aanbeveeling de andere niet
waardig! Uw Brief, BAGOAS, heeft wel niet gewerkt, maar zyn Voorspraak heeft
gegolden.
BAG. (Verleegener.) Welke Brief? myn gloriewaardigste Gebieder!
TISS. (Hem den Brief voorhoudende.) Wiens hand is dit?
BAG. Ik ken ze niet.
TISS. (In volle gramschap.) Gy kent ze niet? - Ha! Ellendige! uw wreevel durft dan
zo verre gaan, dat gy door uwe leugens myn gehoor poogt te kwetzen? - Zyn dit
niet uwe letters? Was het gisteren de dag van uwen dienst niet? Wie anders dan
gy kan in de kamer geweest zyn, waar ik deezen brief heb gevonden? Waart gy het
niet, dien myn Wagt steelswyze 'er uit heeft zien sluipen? Zyn u niet meer dan eens
halve spotternyen tegen deezen mynen Vriend ontvallen? - Waart gy niet, - maar
waar toe verneder ik my langer, om zo veelvuldige bewyzen tegen zulk een'
Onwaardigen aan te voeren? 'Er zyn nog middelen genoeg, om uit zulke hardnekkige
Booswigten de waarheid te krygen. Kies dan in dit oogenblik, of vrywillige bekentenis,
of pynelyke ondervraaging!
BAG. Knielende.) Indien myne onschuld.....
TISS. Onschuld? - Hoe! nog langer? Myn Wagt! - Grypt deezen Booswigt, en leg
hem op de ergste pynbank! - En, niet voor dat hy zyn laatsten adem uitblaast, of
zyn laatste Guitenstuk bekend heeft, moet gy 'er hem asneemen.
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(De Wagt grypt hem aan: Alcibiades schynt te willen spreeken.)
BAG. ô Genade! genade! (Terwyl men hem wil voortsleepen.) 'Er zal geen pynbank
noodig zyn! - Ik zal alles bekennen! - Ik schreef den brief.
TISS. (Op Alcibiades wyzende.) Wend dan het aangezigt naar deezen, en doe
bekentenis! Aan hem geef ik uwen rykdom, uw leeven, en alles over, wat gy bezit!
- Hy is uw Heer en Rechter.
BAG. (Zig voor Alcibiades met het aangezicht ter aarde werpende.) ô Mogt gy!
ALC. (Met eene edele houding.) Myn warmste dank, edele Satraap! voor dit
vereerend blyk van uw vertrouwen! - 't Is billyk, dat ik my beyvere, om het te
verdienen. - BAGOAS! ik zal meer zyn dan uw Rechter; ik zal ook uw zachtmoedige
Rechter weezen. 't Is waar, ik zou u kunnen vraagen; waarmede heb ik, - ik, die u
nooit met woorden of gedagten beleedigde, uwen haat, en wel deezen uwen
doodelyken haat, verdiend? Ik zou u kunnen vraagen: wie de Deelgenooten van dit
uw boevenstuk zyn? Op dat ik my ook voor hem zou kunnen wagten, en zy naast
u zouden moeten knielen! Maar ik wil ze niet weeten, en wil u ook niet straffen! sta op! ik wreek my niet.
Gemompel der Menigte. Grootmoedig! - Edel! - onbegrypelyk edelmoedig!
TISS. (Verwonderd.) Hoe! ALCIBIADES! gy wilt,....
ALC. (Hem in de reden vallende.) Ook u wilde ik bidden, om te doen het geene ik
deed. Deeze Ongelukkige, TISS. Hem vergiffenis te schenken? - Neen! nooit! - Wagten! grypt hem! De dood
aan 't kruis, ALC. (Hêm in de reden vallende.) Spreek het niet uit, edele Satraap! Hoe!
TISSAPHERNES kan zyn woord te rug neemen? Het lot van BAGOAS stelde hy in myne
handen, en ik beslischte!
TISS. Welaan! het leeven kunt gy hem schenken; maar myne vergiffenis erlangt
hy nooit. Hy zy ontzet van zyn Ampt; verbannen van myn Hof, en zie nooit weder
myn aangezicht!
ALC. Dit niet! edelmoedige TISSAPHERNES! Half, - vrugtloos zelf, zou dan myn
geschenk, en mooglyk ondraaglyker dan de dood zelf, zyne straf weezen. Schadeloos
was zyne onderneeming ten mynen opzigte; ze zy ook schadeloos voor hem zelf.
Hy poogde my van uw vertrouwen, van uwe zagtmoedigheid, te versteeken! het
kragtigste bewys dat hem zulks mislukte; het verschriklykste voorbeeld voor zyne
Medegenooten, of voor dezulken, die eveneens denken als hy, zal uwe
bereidwilligheid zyn, om myne verzoeken over 't algemeen, en dit in het byzonder,
te verhooren.
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Menigte van Hovelingen. (Half overluid.) Eene grootmoedigheid zonder wedergade!
TISS. Zoon van KLINIAS! aan welk een onwaardig Voorwerp verkwist gy uwe
goedheid en edelmoedigheid! - De overreeding spreekt van uwe lippen! - Maar ik
ben nog sterker verplicht om naar de stem der Gerechtigheid te hooren. - (Tegen
Bagaos.) Onwaardige Slaaf! hoor uw vonnis; dat door geen tegenspraak of
voorbeden meer ontzenuwd kan worden! Hoor het, by het heilig vuur der Zon, by
de waare glansch der Godheid! bevestigen. - Dank het ALCIBIADES, dat ik u het
leeven schenk! - Dank het zyne onbaatzugtigheid, dat ik de helft uwer goederen, ik
ken uwe gierigheid en uwen rykdom, - aan u laate, en hem slechts de andere helft
daar van beloove! - Dank het zyne meer dan menschelyke grootmoedigheid, dat ik
u niet voor eeuwig verbanne! - Verwyder u heden uit myne tegenwoordigheid! eerst dan, wanneer na verloop van een maand deeze edele Criek een woord ten
uwen voordeele spreekt, dan mooglyk, Slaaf! kunt gy u andermaal voor my
nederbukken.
BAG. ô! Laat my heden nog maar het stof kusschen, 't welk uwe voeten gedrukt
hebben! Laat ik voor u - doorluchtige ALCIBIADES!
ALC. Ga, BAGOAS! uwen dank begeer ik niet, en uw verzoek kan ik alreeds raaden.
Wees verzekerd, wanneer het aan my legt, dat de eerste dag van de volgende
maand de laatste uwer verbanning zal weezen! - Wees ook niet bezorgd voor uwe
goederen. Myn Vorstelyke Vriend heeft ze my geschonken, doch het weder weg
schenken heeft hy my niet verboden. Huishoudlyk voor my zelf te weezen versta ik
my niet, maar het voor anderen te zyn, hoop ik te verstaan. (Bagoas verwydert zich.)
TISS. Braave ALCIBIADES! - Eenige Griek! die verdient myn Vriend te weezen. Het
echte Goud wordt nooit zekerder op een toetssteen bevonden echt te zyn, dan de
waare edelmoedigheid uwer Ziel zich, by dit geval, doet kennen. Over hem, die
slegts met een oogopslag u beleedigt, kome myn bitterste toorn! En doodstraf zonder
genade, onafwendbaar, zelf niet op uwe voorspraak, zy het lot van hem, die nog
één woord tegen u spreekt of schryft; zelf zal ik dien geenen straffen, welke u slegts
benyd, alhoewel ik zelf van deeze ondeugd niet verre ben! - Gy versmaad myn
geschenk, met de goederen van BAGOAS; doch deezen ring van mynen vinger zult
gy echter niet versmaaden. Ik schenk hem u daarom niet, vermids geen
Juweelkenner het nog ooit heeft durven waagen, om hem op prys te stellen. Hy zy
slechts eene herinnering van deezen Dag, en meer niet.’
In het daar op volgend Gesprek blykt, dat ALCIBIADES in dit geval meer edelmoedig
in schyu, dan weezenlyk grootmoedig,
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handelde; hebbende hy enkel naar eerst wel overdachte staatkundige grondregelen
gewerkt, die hem Vrienden moesten doen winnen, en zyne Vyanden ontwapenen.

Stichtend en vermaaklyk Handboekje voor Kinderen en
Kindervrienden. Gevolgd naar het Hoogduitsch van den Heere
salzman. Te Leyden by A. en J. Honkoop, 1792. In 8vo. 178 bl.
Als een tweede Deel, hoewel met een weinig veranderden tytel, kan dit Werkje
beschouwd worden van den Stichtend vermakenden Leeraar van Kinderen en
Kindervrienden, welke, nu omtrent vyf jaaren geleeden, door dezelfde
Boekverkoopers wierdt afgegeeven. Ook hier ontmoeten wy een reeks van kleine
Stukjes, meestal in de gedaante van Zamenspraaken, alle welke eene heilzaame
strekking hebben, door het bestryden van ondeugden of vooroordeelen, en het
vertoonen van deugd en gehoorzaamheid in een behaagelyk licht. Het uitvoerigste
van allen is een klein Blyspel, getyteld: ‘Denk, dat het meest van u zelven afhangt,
genoegen te hebben,’ 't welk vry wel is uitgevoerd, en zich met genoegen laat leezen.
Dewyl wy dit en soortgelyke Werkjes, om hunne nuttigheid, gaarne in de handen
van schrandere Kinderen, of wel van derzelver Opvoeders, zagen, zullen wy, om
dien wensch meer kragt by te zetten, ons de moeite der afschryvinge eener
Zamenspraake getroosten, de Jood getyteld, om te dienen tot eene proeve, op
hoedanig eene wyze de schrandere SALZMAN de schadelyke vooroordeelen te keer
ging.
‘LEANDER liet een Jood op zyn kamer komen, om een paar gespen van hem te
kopen, en, terwyl hy met dezen aan 't handelen was, sloop zyn zoontje Adolf, een
loos platje, stil weg, liet zich van de keukenmeid een stuk Spek geven, en stak dit
vervolgens zeer behendig in den zak van den Jood. Terstond liep hy vol vreugde
na zyn broêr Pieter, en vertelde hem dien slechten pots, dien hy den armen Jood
gespeeld had.
Aan de tafel zittende, bemerkte Leander terstond, dat 'er iets moest zyn
voorgevallen, want Piet en Adolf zaten elkander gedurig aan te kyken en te lachen.
Hoe zy ook hun best deden, om het lachen in te houden, dit wilde niet gelukken, zo dra de eene maar eenigzins weder begon, kon ook de andere zich niet
weerhouden.
Leander vroeg al eens, wat 'er gaande was? maar kreeg geen antwoord. Eindelyk
gebood hy Pieter ernstiglyk, hem te zeggen, waar over zy lachten, en deze ver-
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haalde toen, wat Adolf gedaan had; waarop dit gesprek volgde:
LEANDER. Wat heeft u bewogen, Adolf! om dezen moed. wil te plegen?
ADOLF. Ik wilde eens een grapje uitvoeren, Vader.
L. Dat verbiede ik mynen Kinderen niet, dat ze somwyl eens een grap hebben. Maar de grap moet een ander niet beledigen.
A. Ik hebbe immers den Jood niet beledigd. Ik zou het geheel niet kwalyk nemen,
al stak my ook iemand een pond Spek in den zak.
L. Dat gelove ik, want gy eet het gaarn. Maar hoe zou het zyn, als iemand u een
stuk hondenvleesch in den zak stak?
A. Ai, foei! dat zou een elendige pots zyn.
L. En, als gy dan een boterham kocht, en die onwetend by het hondenvleesch
stak, - hoe zou u dat smaken?
A. Daar kon ik geen brok van eeten.
L. En waarom niet?
A. Foei! hondenvleesch is toch geheel asschuwelyk.
L. Immers neen. De Inwoonders van Othaheita eeten niets liever dan
hondenboutjes.
A. Foei! foei! - dat moeten varkens van menschen zyn?
L. En nogthans, als gy op dat eiland geboren waart, en van jongs af uwe Ouders
en Vrienden honden had zien eeten, zou het hondenvleesch u dan nog wel zo
afschuwelyk zyn?
A. Ik gelove, neen. Dan zou ik misschien al menig een hondengebraad mee
helpen opeeten.
L. Maar, waar van daan komt het dan nu, dat gy zo walgt van hondenvleesch?
A. Wel Vader! gy walgt immers daar ook van, en Moeder en allen walgen daarvan.
Ik hebbe nog nooit gezien, dat gy hondenvleesch hebt gegeeten. Ook heeft men
my wel gezegd, dat het niet te eeten was.
L. Gelooft gy wel, dat de Jood by zynen Vader varkensvleesch heeft zien eeten?
A. Neen, dat kan ik bezwaarlyk geloven. De Joden eeten immers geen zwynenvle
sch.
L. Heeft hy ook van zyne Ouders niet dikwyls gehoord, dat een varken een onrein
dier is?
A. Waarschynlyk, ja.
L. Hoe moet de Jood dan wel te moede zyn, wanneer hy varkenvleesch ziet?
A. Dit zal hem ook wel walgen?
L. Eveneens als gy walgt, wanneer gy houdenvleesch ziet?
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A. Dat denke ik.
L. En evenwel hebt gy den armen Jood Spek in den zak gestoken, dat voor hem
zo afschuwelyk is als het hondenvleesh voor u; en gy zoud het zeer euvel opnemen,
wanneer u iemand hondenvleesch wilde schaffen. Hoe slegt betracht gy dan die
goede les van Jesus: ALLES, WAT GY WILT, DAT U DE MENSCHEN DOEN ZULLEN, DOET
HEN OOK ALZO!
A. Maar Vader! hy is maar een Jood!
L. Dat weet ik wel. Maar, waar onder rekent gy de Joden? onder de menschen,
of onder de dieren?
A. Zekerlyk onder de menschen.
L. By gevolg moet gy ook alles omtrent hen betrachten, wat gy wilt dat anderen
jegens u betrachten, en moet gy hen niets doen, 't geen gy niet van anderen zoud
willen verdragen.
A. Maar, ik dacht, Vader! dat de Jood een Christen kon worden; dan zou hy ook
Spek leren eeten, en behoefde zich niet meer te laten kwellen.
L. Nu ja, dat kon hy doen, zegt gy. Maar wilt gy wel een Jood worden?
A. Dat verhoede God! zulks zult gy ook niet van my vermoeden.
L. En waarom niet?
A. Dan moest ik immers den Here Christus verlochenen, die Gods Zoon is!
L. Van waar weet gy dat?
A. Dat staat immers zoo veele malen in het Nieuwe Testament.
L. Van wien hebt gy het Nieuwe Testament gekregen?
A. Van u, lieve Vader!
L. En waarom geloost gy dan dat Nieuwe Testament?
A. Om dat het van God is.
L. Wie heeft u dat gezegd?
A. Gy hebt my dat gezegd, en myn Leermeester nevens u heeft my dit ook
bewezen.
L. Maar, als gy nu een Jood tot een Vader gehad had, zou die ook het Nieuwe
Testament voor u gekocht hebben?
A. Dat denke ik niet.
L. Zou die u wel geleerd hebben, dat Christus de Zoon van God is?
A. Onmogelyk; want een Jood geloost dat niet.
L. Zoud gy dan ook wel geloosd hebben, dat Christus Gods Zoon is?
A. Wel neen, Vader! evenwel ik zou een Nieuw Testament voor my hebben konnen
kopen, en het hebben konnen lezen.
L. Dat zoud gy hebben konnen doen. Dan, als uwe Ouders en Vrienden u allen
te samen voor dat boek gewaar-
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schouwd hadden, zoud gy het dan wel gekocht hebben? Als dezen u van jongs of
aan hadden voorgepraat, dat Christus een bedrieger geweest was, dat hy het offeren
en de besnydenis, schoon door God ingesteld, had asgeschaft, zoud gy dan Christus
nu wel voor Gods Zoon houden?
A. Dat is zeer onwaarschynlyk.
L. Zou het wel billyk zyn, als iemand u daarom bespottede?
A. Neen, lieve Vader! dat zou niet billyk zyn. Ach! ik zie nu wel, dat ik den Jood
onheusch behandeld hebbe.
L. Dat is my lief. Maar wenschte gy wel, dat de Jood een Christen wierd?
A. Van ganscher harten! ja ik weet niet wat ik wel zou willen geven dat ik hem
bekeren kon.
L. Dat zou moeilyk gaan. Een mensch, by wien de doling zo diep geworteld is,
laat zich bezwaarlyk daar van afbrengen. Maar, als gy dan der Joden bekering
wenscht, zoud gy dan die wel willen verhinderen?
A. Vooral en vooral niet.
L. Zoo moet gy dan ook alles vermyden, wat hun afkeer tegen de Christenen kan
doen toenemen.
A. Zekerlyk.
L. En als gy den Jood dan Spek in den zak steekt....
A. Ach! Vaderlief! vergeef het my! ik zie - ik zie - dat ik onrecht gedaan hebbe. Ik
hebbe den goeden Jood niet alleen beledigd, maar ook zyne bekering verhinderd.
L. Maar, daar gy dit nu erkent, dat gy den Jood beledigd hebt, wat wilt gy dan nu
wel doen?
A. Ik moet hem om vergiffenis verzoeken.
L. Goed! zal ik den Joed dan laten weerom roepen?
A. Ja, ja, Vader! doe dat. Het zal my aangenaam zyn, dat ik hem myn' misslag
belyde.
Hierop liet Leander den Jood roepen. Adolf kuste hem de hand, bad hem, met
blykbaar leedwezen, dat hy hem zynen moedwil wilde vergeven, en beloofde, dat
hy van zyn leven geen Jood meer kwellen zou.
Leander sprak nog meer met den man, en verzocht, dat hy deze belediging niet
aan hem, maar aan het onverstand van zyn kind, zou toeschryven. Ware Christenen
plegen nimmer iemand in zynen Godsdienst te kwellen, want Christus, in wien zy
geloven, heeft hen geleerd, dat men alle menschen moet liefhebben gelyk zich
zelven.
Deze onverwachte grootmoedigheid trof den Jood by uitstek. Hy werd wel geen
Christen; maar kreeg doch veel groter achting voor de Christenen, en ging veel
bescheidener met hen om, dan te voren.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

277

Sakontala, of de beslissende Ring, een Indiaansch Schouwspel
van Kalidas,oorspronglyk geschreeven in de oude Sanskritische
en Prakitische taal; met ophelderingen van G. Forster.Te Haarlem
by A. Loosjes, Pz. 1792. Behalven het Voorberigt, 198 bl. in gr.
8vo.
In de daad een alleraangenaamst geschenk voor Liefhebbers van schoone Kunsten
en fraaije Letteren! Een Indiaansch Schouwspel, reeds ouder dan onze jaartelling,
en vol van de uitgezochtste schoonheden! Wy hebben hetzelve eigenlyk te danken
aan den beroemden Heer WILLIAM JONES, Schryver van den Commentarius de Poësi
Asiatica, en andere uitstekende Werken, en Stichter van de Asiatische Maatschappy.
Deze haalde het uit de duisternis te voorschyn, zettede het eerst woord voor woord
in het Latyn over (welke taal hy zegt der Sanskritische zoo zeer gelyk te zyn, dat zy
zich veel beter dan eenige andere tot zulk eene overzerting schikt), vertaalde het
daar uit weder woordelyk in het Engelsch, en benam eindelyk aan zyne overzetting
dat onnatuurlyke styve, zonder ergens eene wezendlyke uitdrukking by of af te doen.
De Heer FORSTER heeft het in 't Hoogduitsch vertaald, en 'er ophelderende
aanmerkingen bygevoegd, waar van de Nederduitsche Overzetter eenige weinige
heeft overgenomen.
Het Stuk is zeer onregelmaatig, 'er is geene éénheid van tyd of plaats in, en het
is, vooral op het laatst, doorweven met gedrochtelyke verdichtzels uit het oud
Mythologisch Systema van Indiën ontleend. Wy ontslaan ons daarom ook van de
moeite, om aan onze Lezers eene opgave van den inhoud of eene ontleding van
het geheel, mede te deelen. Men moet dit Stuk niet lezen om de houding of inrigting
van het geheel, maar men moet het lezen, en bestuderen zelfs, om de menigvuldige
schoonheden, die overal door hetzelve verspreid zyn, uit de afzonderlyke deelen
op te zamelen, te genieten, en zich ten nutte te maaken.
Om den Lezer eenigermaate den aart dezer schoonheden te doen kennen, zullen
wy eenige trekken asschryven uit dat toneel, waar in SAKONTALA, na het hof van den
Koning DUSCHMANTA, aan wien zy verloofd was, zullende vertrekken, in gezelschap
van GAUTAMI, eene oude Kluizenaares, en van twee Braminen, SARNGARAWA en
SARADUATA. een teder asscheid neem van haaren Pleegvader, den heiligen KANNA,
en van haare jonget Speelgenooten ANASUYA en PRIYAMWADA.
KANNA.

Hoort gy boomen van dit heilig woud! gy boomen, in welke de Woud-godinnen
woonen! hoort en verkondigt het, dat
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naar het paleis haares Echtgenoots vertrekt: zy, die, schoon zy dorst
had, niet dronk, voor gy bevochtigd waart; zy, die uit liefde voor u geen uwer frische
bladen afplukte, hoe gaarne zy haare hairlokken daar mede had opgesierd; die
haare grootste vreugde in het jaargety vond, dat u met bloemen doet pronken.
SAKONTALA

CHOOR DER ONZIGTBAARE WOUD-NIMPHEN.

Geluk verzelle haar, op haar weg! hartverkwikkende windjes strooien welriekend
stof, van kostelyke bloemen, tot streelend genot, rondom haar! vyvers van helder
water, door groene Lotos-bladeren overdekt, verkwikken haar, waar zy wandelt! dat
lommerryke takken haar overal bedekken voor de zengende straalen der zon! (alles
luistert, verwonderd.)
SARNGARAWA.
(*)

Was dit de stem van den Kokila , die onze Sakontala eene gelukkige reize wenscht?
of zongen de Nimphen, die vermaagschapt zyn met de vroome bewoonders van dit
bosch, dien harmonischen vogel na? en maakten zy zyn groet tot den haaren?
GAUTAMI.

De Woud Godinnen! myne Dochter! die haare nabuuren, de Kluizenaars, beminnen,
hebben u geluk gewenscht; uwe eerbiedvolle dank komt haar toe.
(Sakontala gaat in 't rond, en neigt zich tegen de Nimphen.)
SAKONTALA,

(ter zyde tot Priyamwada.)

Osschoon de gedachte, van mynen wederhelft te zien, my verrukt, nochtans ontzinkt
my de moed, daar ik dit bosch, de schuilplaats myner jonkheid, zal verlaten; myne
krachten bezwyken.
PRIYAMWADA.

Gy klaagt niet alleen! ziet het bosch zelf treurt, nu het uur des asscheids genaakt.
De Gazelle herkauwt niet meer van 't verzamelde Kussagras; de Paauwin danst
niet meer op het veld; de Planten van het woud laaten haare bleeke bladeren ter
aarde zinken; haare kracht en haare schoonheid verwelken.

(*)

Kokila, een in Indiën zeer bekende zwarte Vogel, die zich des nachts laat hooren, en even
als de Nachtegaal veel afwisseling in zyne toonen heeft, maar harder geluid maakt.
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SAKONTALA.

Sta my toe, eerwaardige Vader! deze Madhawi-strulk, wiens roode bloemen het
bosch doen gloeien, aan te spreeken!
KANNA.

Myn kind, uwe liefde voor dit gewas is my bekend.
SAKONTALA,

(omvat de plant.)

ô Schitterendste der slingerende planten! ontfang myne laatste omarming!
beantwoord die met uwe buigzaame takken: van dezen dag af ben ik, in weerwil
der ruimte die my van u asscheid, toch de uwe; zie, ô myne geliefde Vader! zie deze
plant aan, als myn ander ik.
KANNA.

Uwe beminnelykheid, myn dierbaar kind! heeft u eenen wederhelft gegeven, die u
gelyk is. Lang heeft myn hart, om uwent wil, dezen wensch boven alle andere
wenschen gevoed. Thans, daar myne zorg voor uwe verbintenis geëindigd is, wil
ik uwe lievelingsplant met baaren Bruidegom Amra vereenigen; die in haare nabyheid
welriekende geuren verbreid. - Trek gy nu heen, myn kind, en volbreng uwe reize.
SAKONTALA

(nadert de beide Meisjes.)

Tedere Vriendinnen! deze Madhawi-struik zy een kostbaar onderpand in uwe handen.
ANUSUYA EN PRIYAMWADA.

Ach! myne Vriendin! en onder wier bescherming blyven wy? (beide weenende.)
KANNA.

Traanen zyn ydel, Anusuya! uwe moed moest haar versterken, en gy maakt haar
weekhartiger door uwe traanen.
(zy gaan alle voorwaards.)
SAKONTALA.

Myn Vader! gy ziet gindsch die zwangere Antelope, die door haaren zwaaren last
zoo langzaam voortgaat; wanneer zy van dien last zal ontslagen zyn, zult gy my
dan die vrolyke boodschap met een berigt van haar welstand toezenden? - Ach!
vergeet dit toch niet.
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KANNA.

Neen, myn lievel ik zal het niet vergeeten.
SAKONTALA

(gaat vooraan, en houd dan weer stil.)

Ach, wat is het, dat de zoom van myn kloed vasthoud, en my te rug trekt!
(zy ziet om)
KANNA.

Het is die Rheewelp, uw aangenomen voedsterling, wiens lippen, wanneer zy door
het scherpe Kussagras gewond waren, gy zoo dikwils met genezende Sesam oly
bestreekt; dat gy zoo dikwils met een handvol Syamaka-korrels voedde: het wil de
voetstappen van zyne beschermster niet verlaaten.
SAKONTALA.

Wat weent gy, teder schepseltje! over my, die ons gemeenschappelyk woonoord
verlaaten moet? Hoe zorgvuldig heb ik u opgevoed, na dat gy kort na uwe geboorte
uwe moeder verloort. Even als ik, zal myn Pleegvader, nu wy scheiden, u beschutten
met zorgvuldige goedheid: keer te rug, arm schepsel, te rug, - wy moeten scheiden!
(zy breekt in traanen uit.)
KANNA.

Uw traanen, myn kind, passen by uw voornemen niet. Wy zullen elkander weerzien.
Vat moed. Trek den regten weg, die voor u ligt, op en volg hem, - wanneer de
zwellende traanen door uwe schoone ooghairen loeren, - weêrhou dan hunnen
vryen vloed met een vasten moed. Op uwe wandelpaden door dit leven, waar de
weg nu hoog, dan diep, en het regte pad zelden kennelyk, is, zal zeker het spoor
uwer voetstappen niet altyd effen zyn, maar de deugd zal u altyd in een regte lyn
voorwaards stieren.
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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.
Theol & Phil. Doctor, Hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid en
Kerkelyke Geschiedenis, aan het Illustre Athenoeum, en Predikant
in de Gemeente te Amsterdam; mitsgaders Lid van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen. XXIVste Deel. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1792. 546 bladz. Behalven eene Inleiding
van CLXXXVIII bladz. In gr. 8vo.
Dit Deel bevat de Uitbreidingen van, en Aanmerkingen, over de Brieven aan de
Thessalonicensen, aan Timotheus, aan Titus, aan Philemon, en aan de Hebreeuwen.
Voor hetzelve is eene Inleiding geplaatst, in denzelfden smaak, als die voor de
voorige Deelen. Daar over verscheidene byzonderheden, den Brief aan de
Hebreeuwen betreffende, veel verschil onder de Geleerden is, heeft de Hoogleeraar
zich, in zyne Inleiding, by denzelven het langst opgehouden. Hy handelt, naamelyk,
in IX Hoofdstukken, over den Schryver van dezen Brief; over de personen, aan
welke dezelve is ingericht; over de taal, in welke hy is geschreven; over de plaats,
alwaar, en den tyd wanneer, hy geschreven is; over de aanleiding tot het schryven
van denzelven; over het oogmerk, dat de Apostel 'er mede had; over den inhoud;
over de verdeeling; waar by eindelyk komt eene opgave van de uitlegkundige
Schriften, die over dezen Brief in onze taal voorhanden zyn.
Volgens de gedachten van den Heer KLINKENBERG, is 'er geen twyffel overig, of
Paulus is de Schryver van dezen Brief; hy is geschreven aan de gemeente der
Christenen, die uit de Joden bekeerd waren, te Jerusalem of in Palaestina; het
Grieksch is de grondtaal van dezen Brief; hy is waarschynlyk te Rome geschreven,
een welnig voor of na dien aan de Christenen te Philippi, in het Jaar 57, wanneer
de Apostel, uit de omstandigheden, en de zachte manier, op welke hy behandeld
werdt, hoop
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schepte, dat hy eerlang zoude ontslagen worden; de aanleiding, die Paulus tot dit
geschryf kreeg, is te vinden in de omstandigheden, in welke de Hebreeuwsche
Christenen in Palaestina, en byzonder te Jerusalem, verkeerden: zy waren over het
algemeen zeer gehecht aan den voorvaderlyken Godsdienst, en de schaduwachtige
plechtigheden van den Levitischen eerdienst: in deze vleeschelyke vooroordeelen
werden zy gedurig gesterkt door de tegenwerpingen van hunne ongelovige
broederen, welke des te meer invloed op hen hadden, naar maate zy doorgaands
traager en meer ongeoefend waren; hier kwam nog by, dat zy, van hunne ongelovige
broederen, niet alleen door beloften verzocht werden, om het Christendom vaarwel
te zeggen, maar dat zy ook veelszins vervolgd en mishandeld werden; zy liepen
dus groot gevaar, om wederom van het Christendom tot den voorvaderlyken
Godsdienst af te vallen; zommigen waren reeds afgevallen, en veelen schroomden
reeds, om de godsdienstige vergaderingen der Christenen by te woonen: toen
Paulus voor de laatste maal te Jerusalem was, en aldaar gevangen raakte, had hy
dezen hunne treurigen toestand leeren kennen, en, zedered zyne overvoering na
Rome, waren de zaaken nog aanmerkelyk verergerd, waarvan de Apostel door deze
en geene reizigers, in zyne gevangenis, berigt kan gekregen hebben: eindelyk,
veele van hunne Leeraars waren reeds overleden, en zommigen hadden eenen
geweldigen dood ondergaan: ook schynt 'er geen Apostel meer by hen geweest te
zyn, ten zy misschien JACOBUS de jongere nog in leven ware: dit maakte hunnen
toestand nog zorgelyker, en bewoog den Apostel, hun dezen Brief, of liever
vermaaningsreden, te schryven, om hen tegen den afval te waarschouwen, en hen
aan te moedigen, dat zy, in weêrwil van alle verzoekingen en tegenstand, by de
belydenis van het Christendom standvastig volharden zouden: en de inhoud van
dezen Brief is dus eene vermaaning, om de belydenis van het Euangelie
onwankelbaar vast te houden, en standvastig te zyn, onder alle verzoekingen en
vervolgingen.
Alle deze byzonderheden poogt de Hoogleeraar te betogen; zyne bewyzen echter
voor zommige van dezelven zyn veelal zo zwak, dat zy niet in staat zullen zyn, om
iemand, die van een tegengesteld gevoelen is, te overtuigen. Doch ons bestek laat
niet toe, over dit onderwerp, dat eene uitvoerige verhandeling vereischen zou, ons
ver-
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der uit te laaten. Liever willen wy nog de Aanmerkingen van den Heere KLINKENBERG,
op eene of andere moeilyke plaats, aan onze Lezers mededeelen, en wy kiezen
daar toe Hebr. X: 26.
De Uitbreiding van deze plaats luidt aldus: ‘Want so wy willens, tegen ons beter
weten aen, sondigen, en, tegen de overtuiging van onze harten aen, het Christendom
verzaken, na dat wy de kennisse der waerheyt ontfangen hebben, na dat wy niet
alleen in de leer van het Euangelie onderwezen zyn, maer ook, door een behoorlyk
onderzoek der bewyzen, van hare waerheid, in onse harten, volkomen zyn overtuigd
geworden, so en blyft daer geen slachtoffer meer over voor de sonden, dan is onse
misdaed so afschuwelyk, dat wy gene vergeving te wachten hebben. (verg. 1 Sam.
Ill: 14.)’
En wy vinden hier by de volgende Aantekening: ‘Heeft de Apostel hier het oog,
op de zonde tegen den Heiligen Geest, welke, volgens 's Heilands uitspraek, niet
zal vergeven worden, noch in deze noch in de toekomende eeuw? (vergel. Matth.
XII: 32.) - Geenszins. De zonde tegen den Heiligen Geest was van eenen geheel
anderen aert; deze bestondt in de boosaertigheid der Pharizeeuwen, die de wonderen
van den Heer JESUS, welke Hy, door de kracht van zyne eeuwige Godheid, verrichtte,
aen Beëlzebub toeschreven; zy werdt, derhalven, bepaeldelyk op dien tyd begaen,
wanneer de Heiland wonderen op aerde verrichtte, en kan daerom, in volgende
tyden, gene plaets hebben. (vergel. XVIII Deels p. 232-).
Blyvt 'er dan, voor ieder eenen, die wiliens zondigt, geen slachtöffer over, en kan
iemand, die, tegen zyn beter weten aen, gezondigt heeft, nimmer op vergeving
hopen? Deze is de mening in het geheel niet: het bloed van JESUS CHRISTUS, den
Zoon van God, reinigt ons van alle zonden. (vergel. 1 Joh. I: 7.) Heeft iemand ooit
willens, tegen zyn licht en beter weten, gezondigt, het was althans PETRUS, toen hy
zynen Goddelyken Meester verlochende, en evenwel heeft hy genade gevonden.
De Apostel heeft hier het oog op eene bepaelde zonde, welke bedreven werdt
door bepaelde personen, door Joden namelyk, die belydenis gedaen hadden van
het Christendom, in bepaelde omstandigheden, na dat zy
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de kennis der waerheid ontvangen hadden, en op eenen bepaelden tyd, toen de
dag van Jerusalems verwoesting naderde. - Wauneer wy deze bepalingen in het
oog houden, laet zich des Apostels mening ligtelyk ontwikkelen. Hy spreekt van
Joden, die de kennis der waerheid ontvangen hadden, en van de zekerheid der
Christelyke leer grondig overtuigd waren. Wanneer dezen willens zondigden, tegen
hun licht en beter weten het Christendom verzaekten, de onderlinge byeenkomsten
nalieten, en zich wederom by hunne verharde landgenoten voegden, die den naem
van den gezegenden JESUS smaedheid aendeden, dan bleev 'er geen slachtöffer
over, voor hunne zonde; dan hadden zy gene vergeving van dien verfoeilyken afval
te wachten. Dit bracht, niet de aert der zake zelve, maer de toenmalige
tydsömstandigheid, mede. De dag naderde, de Heer had lang genoeg geduld gehad
met de hardnekkige Joden, de tyd der langmoedigheid snelde ten einde. Misbruikten
zy dien tyd van behoudenis, welke 'er nog overig was, dan zou de deur der genade
voor altoos gesloten worden.’

De Brief van Paullus aan Filémon, in Leerredenen, door Jacobus
Rysdyk Takens,Predikant te Delfshaven. Te Rotterdam, by C. van
den Dries, 1792. In gr. 8vo. 140 bladz.
Met regt, zo als wy het stuk, al lang, bebben ingezien, beschouwt de Eerw. TAKENS
den Brief van Paulus, of, (zo als zyn Eerw. ‘naar aanwyzing van zynen Leermeester,
Professor DE RHOER,’ verkiest dien naam te spelden) Paullus, aan Filémon, als een
waardig overblyfzel der gewyde aloudheid. De redenen, welke, voor deeze
hoogschatting, worden aangevoerd, komen ons voldoende voor. ‘Gelyk de
gemeenzaame omgang en briefstyl, wanneer dezelve slechts gewoone onderwerpen
in de t'zamenleeving betreffen, van het grootst belang zyn, om iemands karakter te
leeren kennen en beöordeelen: zoo is ook dees Brief een onwaardeerbaar juweel,
om ons met het karakter van den grooten en belangryken Paullus niet alleen nader
bekend te maaken; maar om ons ook de waare grootheid en schoonheid van dat
karakter, zoo als het door de genade van J.C. geheiligd was, te vertoo-
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nen, en ons op hetzelve ten uitersten te doen verlieven.’ De nutte leering en stigting,
in het onderwerp, hoe gemeenzaam ook, in den trant, op welken Paulus hetzelve
behandelt, opgeslooten, is eene verdere reden ter aanpryzinge van deezen Brief;
gelyk eindelyk ook, het menigvuldige, 't welk deeze Brief inhoudt, ten betooge van
de kragt des Euangeliums, tot bevorderinge van waare zaligheid. Voldoende redenen
waren deeze, dat de Eerw. TAKENS zich zelven de taak opleide, om deezen Brief,
in eenige agtervolgende Leerredenen, (zy zyn vyf in getal) voor zyne Gemeente te
verklaaren; wy voegen 'er nevens, de wyze van uitvoeringe in aanmerking genomen
zynde, om dezelve door den druk gemeen te maaken. In het geheel beloop toont
zyn Eerw. een man te zyn, die zyn onderwerp volkomen meester is. Zonder
verveelende langwyligheid, ontvouwt hy den inhoud en de meening des Briefs; doet
de opmerking zich bepaalen tot het karaktermaatige der persoonen en voorvallen,
daar in vermeld; en leidt, telkens, uit het verhandelde, nutte gevolgen af, die, met
zeer veel ernst en aandrang, op de verbetering van hart en zeden worden toegepast.
Dit alles wordt omkleed met eenen styl, het onderwerp waardig, hoewel, naar het
ons voorkomt, zomwylen, een weinig te naby aan het zwellende, of windrige,
grenzende.
Tot eene proeve bepaalen wy ons thans by eenige trekken van het karakter van
Paulus, door den Heer TAKENS ontleend, uit de wyze, op welke Paulus het pleit voor
Onesimus by Filemon voortzet en voldingt. Hy bewondert daarin de bescheidenheid,
- het Christelyk hart, - en het wys beleid, des Apostels.
‘Wie is bescheidener (dus schryft zyn Eerw.) dan Paullus? Hoe beschaafd, hoe
wellevend! Hy vindt nodig zich voor Onesimus borg te stellen; maar hy wil hierdoor
Filémon niet beledigen. Van ter zyde brengt hy hem daarin onder het oog, dat hy
niet volstrekt dacht, dat hy de betaaling van hem afëischen zoude. - En zyn besluit
vs. 21. waar drukte zich ooit de waare wellevenheid verplichtender uit: “Ik maak
staat op uwe gehoorzaamheid, weetende, dat gy zelfs doen zult boven het geen ik
zegge.” Niets laags, niets kruipends, zal de vitzucht in deeze woorden ontdekken;
terwyl tevens de vriend der welluidenheid ze zoo beschaafd moet heeten, als men
immer van den best opgevoeden man hooren zou.
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Hoe klopt daar by het Christelyk hart! Beschaafdheid en menschkunde vinden nodig,
slechts van ter zyde den trek van “gehoorzaamheid” in het voorstel in te mengen.
Evenwel hy komt 'er in. De handhaaving van Jesus leer, en verplichte
gehoorzaamheid aan dezelve, leggen mynen Paullus allernaauwst aan het hart.
Toegeevenheid moet het gevoel van plicht niet ten eenemaal verdooven. - En dat
“gy zyt u zelven aan my schuldig”....hoe geschikt, om groote gedachten van het
Christendom, en van de voorrechten daar aan verknocht, in te storten, en levendig
te houden! - Predikt voords de zaligmakende genade-leer rechtvaardigheid; Paullus
stelt zich liever borg, dan dat hy dulden zou, dat de rechten dier gewyde deugd
eenigermaate gekrenkt zouden worden. - En hoe kan Christelyke broederliefde zich
tederder uitdrukken, dan in vs. 20. “Ai! broeder! laat ik vrucht van u trekken. Verkwik
myne ingewanden!” Ja waarlyk Christelyke broederliefde, die in den Heere by
herhaaling eindigt.
Aan wys beleid, eindelyk, mangelt het hier zoo min als elders. Verbeeldt u het
hart van Filémon, zoo als Paullus hetzelve geschetst heeft; verbeeldt u een hart,
by het welk liefde en mededogen, door genade geheiligd, eene geopende deur
vinden,....en kan zulk een hart beter veröverd worden, dan door de menschkunde
van eenen Paullus?...Moet het niet smelten, als wasch, voor dat vuur van liefde,
van tedere liefde, met hetwelk hy op het zelve indringt?...Zal dat hart aan Paullus
alles schuldig zyn, en zich toeknypen voor zoo veel bidden, voor zoo veel betuigen
van vertrouwen?...Maar wist ooit iemand juist de ader van het hart beter te treffen,
dan Paullus, de onvergelykelyke Paullus? - Ik besluit, en neem volgaarne over het
geen een der nieuwste Uitleggeren, ten slotte van zyne Aanmerkingen over dit
gedeelte van deezen Brief, schryft....Met één woord, deeze brief is een meesterstuk.’
Wy eindigen ons berigt, met de verklaaring, daar de Heer TAKENS, met de
overtuiging des verstands, eene voegzaame roering der hartstogten zamenvoegt,
dat wy geenzins twyfelen, of deeze Leerredenen zullen, van veelen, met genoegen,
en tot stigtinge, geleezen worden.
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Beschouwingen over het toekomend Leeven, voor denkende
Christenen, door K W Goldammer,Archidiakonus te Pegau. Uit het
Hoog uitsch vertaald, door C. Muller,Predikant te Zyderveld. Te
Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1792. In gr. 8vo. 378 bl.
Daar het einde des Christlyken geloofs is, de zaligheid der Ziele, of het
deelgenootschap aan een toekomend heerlyk Leeven, viel de behandeling van het
bovenstaand zeer gewigtig onderwerp, natuurlyk, in het plan der
Christen-Godgeleerden en Zedeschryveren. Van hier, dat men, om van eene menigte
afzonderlyke Verhandelingen niet te gewaagen, onder de duizenden Zamenstelzels
van Godgeleerdheid en Zedekunde, naauwlyks een ontmoet, welks Opsteller die
taak niet op zich heeft genomen. Eene moeilyke taak, in de daad, uit aanmerking,
dat, niettegenftaande de onlochenbaare waarheid der zaak zelve, nogthans de
omstandigheden daar van, ten onzen opzigte, met een dikken sluier bedekt zyn.
Met deeze aanmerking willen wy den arbeid van den Heere GOLDAMMER geenzins
afkeuren. Wanneer, zo als een buitenlandsch Recensent aangaande dit Werk getuigt,
‘geene teugellooze verbeelding, maar een bedaard onderzoek der zekerheid en
hoedanigheid van een toekomend beter Leeven, volgens 't licht van Bybel en Redeu,’
een Geschrift kenmerkt, verdient de Opsteller lof en goedkeuring. En, naar het ons
voorkomt, is deeze vereischte door den Aardsdeken vry wel in agt genomen.
Als een Eerste Deel, verschynt het thans aangekondigde in de Waereld. In derden
Afdeelingen, hier Beschouwingen genoemd, handelt het over zulke Waarheden,
die als eene inleiding of voorbereiding tot het groote doel des Schryvers kunnen
beschouwd worden: hoedanigen zyn, de zekerheid van een toekomenden Staat,
de Onsterflykheid der Ziele, de Opstanding, de hoedanigheid des toekomenden
Lichaams, en soortgelyken. De natuur, of de ingrediënten, der toekomende
Gelukzaligheid, zullen in een volgend Deel behandeld worden. De hoofdzaaken,
thans voorgedraagen, hoewel op eenen bescheidenen toon, en tot eene stigtelyke
en gemoedelyke strekkingen, loopen in den gewoonen trant, en bevatten niet veel
nieuws.
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Eéne Beschouwing, nogthans, hier voorgedraagen, wekte onze opmerking, als
behelzende eene Vraag, welke dikmaals gedaan, en, in de meeste Leerboeken, of
geheel niet, of slegts ter loops, wordt behandeld: ‘Waarom weeten wy zoo weinig
aangaande de eigenlyke hoedanigheid van het toekomend Leeven.’ Daar de Schryver
ook hier zyne gewoone bescheidenheid in agt neemt, zal een berigt van 's Mans
voordragt daar omtrent, vertrouwen wy, zommigen onzer Leezeren niet
onaangenaam zyn.
Als eenen grondslag zyner oplossende bedenkingen, laat de Heer GOLDAMMER
de volgende aanmerking vooraf gaan: dat het onderwys, welk de Godheid, wegens
een toekomend Leeven, ons medegedeeld heeft, tot onze rust en tevredenheid niet
alleen, maar ook tot onze deugd en regtschapenheid, of, het geen het zelfde is, tot
eene waardige voorbereiding tot een toekomend Leeven, volkomen toereikende is;
dat wy zoo veel weeten, als wy behoeven, en voor ons heilzaam en weldaadig is.
Doch de zinlyke mensch is hier mede niet voldaan; hy zou gaarne den hemel
geopend, en alle groote voorwerpen willen zien, welke dezelve bevat. De redenen,
welke, tot het niet voldoen deezer begeerte, of nieuwsgierigheid, kunnen worden
aangevoerd, zyn, volgens onzen Schryver, onder andere, de navolgende.
De Christlyke Godsdienst moet tegen de heerschende zinlykheid aanwerken; hy
moet den waardigen Christen opleiden en aanzetten tot denken, tot de
hoogstmogelyke beschaaving van alle zyne redelyke vermogens, om zyne Ziel van
het zinlyke tot het geestlyke, van het zigtbaare tot het onzigtbaare, te verheffen, en
tot het veredelen van zich zelven gewennen. Maar dit groote doelwit zou niet bereikt
worden, indien de Godheid nadere ontdekkingen, aangaande den toekomenden
Staat, hadt medegedeeld; want, in zulk een geval, indien de aankondiging iets
zinlyks behelsde, zou de mensch, ligtelyk, alle hoogere, geestelyke, geneugten uit
het oog verliezen, zich geheel aan zinlyke voorstellingen overgeeven, en zich over
de geschiktheid tot reinere vergenoegingen weinig bekommeren, en het genot van
zinlyke vermaaken als zyne bestemming, zyne geheele gelukzaligheid, aanmerken.
Daarenboven, indien de gantsche hemel, in deszelfs volkomene heerlykheid en
gelukzaligheid, met alle zyne schatten en rykdommen, voor het
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verlangend oog der menschen open stondt; hunne deugd, in plaats van te winnen,
zou daar by verliezen, zou bekrompener, minder rein, en onedeler, worden. 's
Menschen deugd, zal zy Gode behaagen, moet edel en rein zyn, en, als zodanig,
uit de zuivere bronnen voortvloeien van liefde tot God, en geneigdheid tot zedelyke
orde en schoonheid, in de hoop op de goedkeuring en genadige vergeldingen van
den algemeenen Regter. Maar dit kenmerk der deugd zou geheel wegvallen, zy
zou onrein en onedel, laag en loonzuchtig, worden, ‘indien wy slegts geduurig de
heerlyke belooningen in 't oog hadden, slegts op dezelve zagen, en, overeenkomstig
haare grootheid en voortreffelykheid, de grootheid en voortreffelykheid onzer deugd
inrichteden.’ - De godzaligheid is tot alle dingen nut, en heeft de beloften van het
tegenwoordige en toekomende Leeven; dit is voor den echten vriend der deugd
genoeg. Hy weet wel niet op welke wyze eigenlyk de Godlyke goedheid zyne edele
daaden beloonen zal; maar dit verontrust hem niet; hy houdt zich aan de
toezeggingen, en vraagt niet, by elke goede daad, op eene loonzuchtige wyze: wat
zal ik hier voor genieten? - Eene naauwkeurige bepaaling der hemelsche
gelukzaligheid zou voorts 's menschen yver voor dezelve beperken en verminderen.
In de tegenwoordige onkunde, in welke betrekking de deugd tot het toekomend
geluk staat, en hoedanigen invloed ieder goede daad daar op zal hebben, moet,
eigenaartig, de yver, tot het doen van den geheelen wil van God, kragtdaadig worden
aangevuurd. - Hier komt by, dat eene duidelyker onderrichtinge aangaande de
toekomende zaligheid het vrolyk genot des tegenwoordigen leevens, aanmerkelyk,
zou verminderen. ‘Hoe wel bevindt de zorgelooze (onbezorgde) Jongeling zich niet
in de armen van zyne beminde Ouderen! Hunne rykdommen en vermaaken zyn de
zyne. - Maar, 'er worden hem bekoorlyker vooruitzichten geopend! De gedachte,
om eens meester van een aanzienlyk vermogen te worden, het zelve geheel naar
zy u welgevallen te kunnen gebruiken, de levendige voorstellingen der geneugten,
welke hy dan hebben, van het aanzien, welk hy verkrygen, de eereposten, tot welke
hy zich verheffen, de vryheid, welke hy niet genieten kan, - deeze gedachten en
voorstellingen verminderen niet zelden het vreugdegenot in het ouderlyk huis, laaten
hem zyn tegenwoordig geluk niet geheel genieten, benevelen
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zyn hart, en vervullen het met eene boosaartige onvergenoegdheid’ - Zou dit niet
de geschiedenis van meenig gelukkig mensch zyn, vraagt de Heer GOLDAMMER,
indien naamlyk de toekomende Gelukstaat hem klaar en duidelyk bekend ware? Van den anderen kant zou, door een duidelyker bepaaling van den volgenden Staat,
de last deezes leevens merkelyk verzwaard worden. Het aandenken aan eene
gelukkige standsverandering verligt, in der daad, de aardsche onaangenaamheden.
Doch deeze verwisseling moet zich niet in haare geheele voortreffelykheid vertoonen.
Want, zo ras de Ziel het naderend geluk zich in deszelfs geheele grootte kan
voorstellen, gevoelt zy haare tegenwoordige elende des te sterker, naar gelange
haare verwagtingen grooter zyn. Ware de kennis, aangaande de toekomende
gelukzatigheid, duidelyker en vollediger, de Verbeeldingskragt en de Dweepzucht
zouden een ruim veld voor zich zien open leggen, waar in zy een onuitputbaar
voedzel zouden kunnen vinden. Eindelyk zou, door eene nadere bepaaling der
toekomende geneugten, de begeerte na dezelve mmder gevoed worden. ‘Een geluk
welk ik geheel overzien kan, een vermaak, welk niets onverwagts voor my heeft,
maakt my minder gaande dan eene verwagting, van welke ik wel de grootste hoop
heb, van welke ik my het volmaaktst genoegen beloove; maar welke my, ten aanziene
der hoedanigheden haarer voordeelen en vermaaken, in ouzekerheid laat.’ Zou ook
(vraagt de Eerw. GOLDAMMER, ten besluite) onze arme, bekrompene, taal wel
toereikende zyn, om zulke verhevene, hemelsche, voorwerpen te tekenen, en daar
te stellen. ‘Hoe onmagtig en ongeschikt is onze taal op deeze waereld, als hy een
inwendig gevoel, de gewaarwording van hoogere vermaaken, wil uitdrukken? Wie
kan met woorden de zaligheidvolle gewaarwordingen, welke de vuurige bidder, in
de plegtige oogenblikken zyner hem tot den Oneindigen verheffende aandacht,
heeft, uitdrukken? Of wie vermag, het stille, de geheele Ziel doordringend, vermaak
in het gevoel der deugdzaame Vriendschap, der tedere Lievde, in derzelver geheele
grootte, met woorden te tekenen? - En, nogthans, zou deeze gebrekkige waereldtaal
in staat zyn, om zulke geheel vreemde gevoelens en gewaarwordingen, zulke
hemelsche voorwerpen, vatbaar en duidelyk voor te stellen, - om ons op eene
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waardige wyze de genoegens en zaligheden der verklaarde geesten af te schilderen?’
- Wy twyfelen niet, of deeze bedenkingen, immers zommige van dezelve, zullen
veelen niet onaanneemelyk voorkomen, en over de geöpperde Vraag eenig
geruststellend licht verspreiden, in het gemoed derzulken, die dezelve met
belangneemenden ernst voordraagen.

Lazarus, voor Lydenden. Uit het Hoogduitsch van J.L. Ewald.Te
Utrecht by de Wed. S. de Waal en Zoon, 1791. In gr. 8vo. 147 bl.
De Schryver, opgemerkt hebbende, dat men veel voor Lydenden, maar zeer weinig
van Lydenden geschreven heeft, bepaalde zich ter beschouwing van LAZARUS, en
tot alles wat aanleiding gaf tot deszelfs Geschiedenis. Zyn Geschrift is zo min een
Commentarius, als eene Zedekundige Verhandeling, over dat onderwerp; hebbende
hy daar in alles geplaatst, wat zyn verstand en hart hem, by die beschouwing, heeft
opgegeeven; en de denkbeelden, die dezelve in hem verwekten, of de
gewaarwordingen, die zy levendig maakten. Daar hy een geheel byzonderen weg,
ter vertroosting van Lydenden, voor zich gekozen heeft, durven wy ons, uit het
geheel beloop van dit Stukje, vleien, dat het by zommigen van byzonder nut zal zyn,
die 'er dikmaals de taal eenes Lydenden tot zynen lydenden Medgezel in ontmoeten
zullen.

Geneeskundige Verhandeling over de Dauwworm der Kinderen;
en zyne veiligste Geneeswyze, door een Specificq Geneesmiddel.
Gevolgd na den Hoogleeraar strack, met Aanmerkingen en
Waarneemingen, door J.C. Krauss,M.D. Te Amsterdam by L. van
Es, 1791. In gr. 8 vo 81 bl.
Dit Werkje behelst niet alleen de opgave van een Specificq Middel, ter geneezing
van den Dauwworm der Kinderen, de Jacea, Viola tricolor, maar teffens eene korte
beantwoording op twee Prysvraagen, door de Koningl. Academie van Konsten en
Weetenschappen te Parys, in de Jaaren 1774 en 1776, opgegeeven, om te weeten,
welke, van de binnenlandsche Plantgewassen met de Hypecacuanha,
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de Koortsbast en de Senebladeren, in haare werking gelyk te stellen zyn, en welke
nieuwe ontdekkingen in het Plantenryk de nuttigste voor de Materia Medica zyn,
enz. Men vind dus hierin zeer leezenswaardige aanmerkingen en vergelykingen
van verschillende Braak- en Purgeermiddelen, vooral over de werking der
Hypecacuanha. Vervolgens wyst de Auteur de kenmerken aan, die tot een Specisicq
vereischt worden, en gaat daarop tot het boven reeds genoemde Geneesmiddel
over, waarby hy eerst de Ziekte met derzelver kenmerken en toevallen, en vervolgens
de Geneeswyze daarvan, opgeeft. De geleerde Vertaaler, de Heer Doct. KRAUSS,
heeft hier en daar eenige, ter breeder verklaaring of verbetering strekkende, Noten
daar by gevoegd.

Ceneeskundige Verhandeling over de Borst-Waterzucht. Zynde
een Antwoord, op de, door de Hollandsche Maatschappy der
Weetenschappen, te Haarlem, voorgestelde, Vraag. Te Amsterdam
by J.A. Crajenschot, 1791. In gr. 8vo. 213 bladz.
In dit Stukje word deeze in ons Land, vooral by Bejaarden, maar al te dikwyls
voorkomende Ziekte, op eene geregelde wyze behandeld, en alles, wat tot derzelver
kennis en geneeswyze behoort, gestaafd met bondige bewyzen, uit de beste
Geneeskundige Schryvers getrokken, opgegeeven. En, schoon het zelve, by de
Heeren Directeuren der Haarlemsche Maatschappy, beneden de Verhandeling van
den zeer geleerden Heer VEIRAC, over dit onderwerp, geoordeeld is; kunnen wy
echter niet afzyn, den ons onbekenden Auteur van dit Stukje onze erkentenis te
betuigen, dat hy het zelve in het licht heeft gegeeven; om dat het gewis, nevens
andere Verhandelingen over deeze Ziekte, zeer wel een plaatsje verdient.
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De Crimineele Ordonnantien van Koning Philips van Spanje,
laatsten Graaf van Holland, ten dienste van zyne Nederlanden
uitgegeeven. Fransch en Nederduitsch, naar de oorspronglyke
Drukken van den Jaare 1570. Verzeld van eene Verhandeling over
het verstand van de Ordonnantie op den styl van procedeeren in
Crimineele zaaken; mitsgaders van Aantekeningen, by
verscheidene Artikelen van die Ordonnantie. Door Mr. bavius
voorda, Lid van het Zeeuwsch Genootschap van Weetenschappen
te Vlissingen. Te Leyden by Honcoop en van Tiffelen,
1792.Behalven het Voorbericht, 587 bl. in gr. 4to.
Aan allen, die binnen den Lande van Holland en Westfriesland aan de uitoefening
van het Crimineel Regtsgebied deel hebben, mitsgaders die Amptshalven met het
beleiden en vervolgen van Regstzaaken belast zyn, schenkt de Heer B. VOORDA,
voorheen Hoogleeraar in het Romeinsch en Hedendaagsch Regt aan 's Lands
Hooge School te Leyden, een voor hun onontbeerelyk Werk, daarom met zeer veel
gepastheids ook aan hun opgedraagen door den Hooggeleerden Schryver, die,
thans Amptloos, in geene veragtlyke ledigheid weg kwynt.
Alom bekend zyn de Crimineele Ordonnantien, in den Jaare MDLXX, door den
Hertog van ALVA, op den naam van PHILIPS, Koning van Spanje, en Heer van de
Nederlanden, uitgegeeven, om alhier voor een Wetboek te dienen; dit scheen een
Nieuwe Uitgave overtollig te maaken; dan de Heer VOORDA, voorneemens zynde,
om de Ordonnantie op den styl en manier van Procedeeren in Crimineele zaaken
op te helderen, oordeelde eene Nieuwe Uitgave zo van den Franschen, als van den
Nederduitschen, Text, naar den oorspronglyken Druk, beide van dat Jaar, te moeten
laaten vooraf gaan; om dat in den Druk van Mr. SIMON VAN LEEUWEN, met zyne
Aantekeningen verrykt, de Nederduitsche Text, op veele plaatzen, gebrekkig
voorgesteld wordt. In het Groot Plakaat-Boek van CAU en SCMELTUS, in het Utrechts
Placaat-Boek, als mede in het Friesch Placaat- en Charter-Boek, wordt de
Nederduitsche Text wel eenigzins naauwkeuriger, doch niet geheel zuiver, gevonden.
Ook zyn die groote en kostbaare Werken niet in elks handen, en ge-
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heel ongeschikt om voor een dagelyks Handboek te dienen. Daarenboven vindt
men den Franschen Text in geene van die Verzamelingen. Het meer algemeen
maaken van deeze, die men bykans nooit te zien krygt, agtte de Schryver ten
hoogsten noodzaaklyk, om de egte leezing van zommige Artykelen in den
Nederduitschen Text, waaraan getwyfeld wordt, en de zin en meening van andere
Artykelen, welker leezing vast gaat, op te helderen. Eene bedenking, die te meer
klems krygt, wanneer men, met groote waarschynlykheid, vermoedt, gelyk de
Hoogleeraar in het Voorberigt aantoont, dat de Ordonnantien allereerst in 't Fransch
ontworpen zyn, om dat die Taal te Brussel, en ten Hove, meest in gebruik was, en
dat gevolglyk de Nederduitsche, hoe zeer ook op publiek gezag in 't licht gekomen,
en met de kragt van Wet begaafd, eigenlyk eene Vertaaling van de Fransche is.
Van den Franschen Text, en haaren oorspronglyken Druk, om gemelde rede van
zo veel belangs te agten, hadt de Heer VOORDA nooit meer dan één Exemplaar
gezien, te vinden by den Heer Mr. JACOB VISSER, in 's Haage, die de vriendlykheid
hadt 't zelve den Schryver, zo lange en zo dikwyls hy het verkoos, ten gebruike by
te zetten. - Van den oorspronglyken Nederduitschen Druk vindt men een Exemplaar
in de keurige Boekenschat van 's Lands Universiteit. Naa deezen afgeschreeven
en tegen het gedrukte letterlyk vergeleeken te hebben, ontdekte hy, dat de Heer
Mr. CORNELIS JAN DE LANGE, Heer van Wyngaarden en Ruygbroek, desgelyks een
oorspronglyk Exemplaar van de Nederduitsche Ordonnantien bezat, die het hem
ten gebruike toestondt; aan 't welk hy den voorrang gaf boven dat van 's Lands
Universiteit, als zynde een andere Druk, van 't zelfde Jaar; doch, ten teken van
egtheid, voorzien met eene Acte van Collatie en Authentizatie van den Heer BARTOL
ERNST, in den Jaare MDLXX Griffier van het Hof van Holland. Dit noodzaakte hem,
uit hoofde van eenige verscheidenheden, schoon van geen groot belang, het
Nederduitsch andermaal af te schryven, en zich de moeilyke bezigheid eener
letterlyke en spellende vergelyking te getroosten, die hy andermaal in het naazien
der Proefbladen, zo van het Fransch als van het Nederduitsch, op zich nam, om de
Drukfeilen onmiddelyk daar uit te verbeteren. Voor welken onaangenaamen arbeid
hy het genoegen heeft van den Leezer byna te
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durven verzekeren, dat 'er tusschen deezen Druk, zo der Duitsche als der Fransche
Ordonnantien, en de oorspronglyke, geen onderscheid is, uitgenomen, dat gelykheid
der Nederduitsche Characters, op eene enkele plaats, ff en ff, mitsgaders u en n,
by ongeluk, verwisseld zyn. Achter deeze met zo veel moeite welnageziene Drukken,
vindt men eene lyst van de Drukfeilen in den oorspronglyken Druk, zo van Fransch
als van Duitsch, met voordagt in deezen niet verbeterd.
Verder onderrigt ons de Heer VOORDA, dat in den oorspronglyken Druk van de
Crimineele Ordonnantie van den 5 July MDLXX, beide in 't Fransch en 't
Nederduitsch, boven ieder Artykel geplaatst, en dus in den Text zelve ingelascht,
is, een Opschrift; en dus van den Wetgeever afkomstig. Maar de Ordonnantie op
den styl van Procedeeren, van den 9 July, daar aan volgende, is in het oorspronglyke,
in beide de taalen, zonder zodanige Opschriften gedrukt. Dit heeft hy zo naagevolgd;
doch, ten gemak van den gebruiker deezes Werks, ook hier toe Opschristen
vervaardigd; maar, om dat ze niet van den Wetgeever zyn, op den kant geplaatst.
Voorts is het Fransch en Duitsch zodanig tegen over elkander gedrukt, dat men
beide de Texten gereed met elkander kunne vergelyken. - Eene zo keurige uitvoering,
en het in 't licht brengen dier Stukken, verdient aller Letterlievenden en
Rechtsgeleerden dank. Dezelve beslaan met elkander 74 bladz.
Dan, nog grooter dank is men den Oud-Hoogleeraar verschuldigd. Te regt merkt
hy met den aanvange zyner Inleidinge tot de Verhandeling over het verstand der
Ordonnantie op den styl der Crimineele Proceduuren van Koning PHILIPS op: ‘Indien
ik het by de bloote Uitgave, volgens derzelver oorspronglyken Druk, liet berusten,
zou ik zeer weinig aan myn voornaam oogmerk voldoen. Myn oogmerk is, om allen,
die, in de Provincie van Holland en Westfriesland, met de handhaaving der
Crimineele Justitie, en met het beleid van Crimineele Regtszaaken, amptshalven,
gemoeid zyn, te doen zien, dat in dat bestuur, en met naame in de zogenaamde
extraordinarisse Proceduure, zeer aanmerklyke en gewigtige verbeteringen kunnen
gemaakt worden, en wel zonder de tusschenkomst der Wetgeevende Magt; dat het
daadlyk invoeren van die verbeteringen van het goedvinden der Regtbanken zelve
afhangt; dat hun ge-
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zag ten eenemaal toereikende is, wel niet om alles, het geen verbetering behoeft,
te hervormen, maar om nogthans van stonden aan een groot getal gebreken en
misbruiken te weeren, en eene menigte van verkeerde begrippen te laaten vaaren,
die de vrugtbaare moeders zyn van abuizen, van kwellingen, van ongeregeldheden,
en van meer en meer toeneemende belemmeringen. Konden de Crimineele
Regtbanken zo hooge als laage van zich verkrygen, om die hervorming, ieder in de
haaren, in te voeren, en de Crimineele Regtspleeging in de geheele Provincie te
brengen op een egaalen voet, volgens het rigtsnoer, 't welk hun in deeze
Verhandeling zal aangeweezen worden, zo houde ik my verzekerd, dat de
extraordinaare, zo geheeten, Proces-orde, die thans by kundigen en onkundigen
het voorwerp van berisping is, en waartegen ik meer heb in te brengen dan my
zelven aangenaam is, in beteren reuk by het publiek zal komen, dat de Regters
zelve, en inzonderheid de Graaflykheids-Officieren, in het waarneemen van hunne
ampten, die uit haaren aart niet van de aangenaamste zyn, eene merkelyke verligting
zullen gevoelen. Ja, ik houde my verzekerd, dat de Souverain zelve daar door
ontheven zal worden van klagten, die nu dagelyks ter tafel van Haar Ed. Groot Mog.
komen, en van een netelig onderzoek op (veelvuldige) klagten.’
Opgehaald hebbende, hoe men, zints eene Eeuw, reeds by Hun Ed. Gr. Mog.
bedagt geweest is, op het weeren van ongelykheid en wanorde in het stuk der
Crimineele Regtspleeging, en hoe men een zeker Ontwerp eener nieuwe Ordonnantie
op den styl van Procedeeren in Crimineele zaaken ingediend heeft, betuigt hy het
‘ten eenemaal buiten zyn bestek te zyn, dat Ontwerp van stuk tot stuk ter onderzoek
te brengen, en daar over zyne gedagten te uiten, hoe zeer hy ook in den loop der
volgende Verhandeling, gelyk mede in de Noten, by zommige Artykelen van de
Ordonnantie van Koning PHILIPS gevoegd, niet heeft kunnen vermyden van eenige
punten te verhandelen, die inloopen in dat Ontwerp, waar uit derhalven de Leezer
zal kunnen zien, in hoe verre hy het, zo veel die punten aangaat, eens of oneens
is.’
Tot zo lang de vrugten van dien Staatsärbeid niet tot rypheid gebragt zyn, oordeelt
de Heer VOORDA, dat zyn
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arbeid dienstig weezen kan aan hun, wien de Oppermagt het werk der herziening
heeft toevertrouwd; het de welmeening van hun Ed. Gr. Mog. zynde, dat in de
Ordonnantie van PHILIPS het kwaade en onnutte worde uitgezift, en het goede en
bruikbaare behouden. Zich geheel niet begeerende te mengen in het werk van die
Staatscommissie, om na te gaan, welke verbeteringen en noodige voorzieningen,
voor het toekomende, dienen vastgesteld te worden, zal hy zich stiptlyk houden aan
het reeds vastgestelde Regt. Waar op hy vervolgt: ‘En als vastgesteld Regt, 't welk
nog heden ten dage in Holland en West-Friesland eene verbindende kragt voor alle
Wethouders heeft, beschouw ik de Crimineele Ordonnantien, door Koning PHILIPS,
als Graave van Holland, in den Jaare 1570, gegeeven, met naame de Ordonnantie
op den styl van Procedeeren in Crimineele zaaken, uitgenomen nogthans het 48ste
(*)
en 60ste Artykel , die niets ter wereld raaken aan den styl van Procedeeren, en
zaaken onderstellen, waar in men niet verpligt was den Graave te gehoorzaamen;
doch om welke Artykelen even weinig, de geheele Ordonnantie verworpen mag
worden, als het geoorlofd is om een geheel Testament, dat voor 't overige wel in
den haak is, te verwerpen, om dat 'er één of meer buitenspoorige verordeningen in
staan.’ Met deeze uitzondering, en dat hy het veel beter keurt, ter bespaaringe eener
menigte van valsche Eeden, de Gevangen zonder Eed te verhooren, 't welk PHILIPS
by het zesde Artykel uitdruklyk gebiedt, houdt hy, naa alle zwaarigheden, die hy zelf
heeft kunnen uitdenken, of die hem door des kundigen zyn aangeschaft, en waar
over men deeze Inleiding zelve moet inzien, de Ordonnantie op den styl van
Procedeeren nog heden ten dage voor een verbindende Wet in Holland, en het
eenig Rigtsnoer, waar volgens, zo in hooge als laagere Crimineele Regtbanken van
Holland en West-Friesland, alle zaaken beleid en behandeld moeten worden, ten
tyd toe, dat hun Ed. Gr. Mog. een ander

(*)

Deeze Artykelen gewaagen van het vervolgen, het te regtstellen, der Ketters, en het verbeurd
verklaaren hunner Goederen, in weerwil van de Privilegien van veele Steden en Plaatzen,
alwaar men de verbeurtverklaaring voor zekere somme kon afkoopen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

298
Rigtsnoer zullen gelieven voor te schryven. Waar op hy vervolgt: ‘Het bezef,
derhalven, van gehoorzaamheid, aan die Ordonnantie nog heden ten dage
verschuldigd, heeft my aangespoord om in de volgende Verhandeling, gelyk mede
in de Noten op de byzondere Artykelen, aan die Ordonnantie zo veel Juridiek licht
by te zetten, als my mogelyk was. Ik heb dit werk met zo veel te meer genoegen
ondernomen en doorgezet, om dat, hoe meer ik daar in vorderde, en hoe meer ik
den styl van PHILIPS, zo in zyn geheel als in zyne byzondere deelen, overwoog, zo
veel te meer overreed ben geworden, dat deeze styl van Procedeeren, mitsgaders
de groote Crimineele Ordonnantie, die vier dagen te vooren was vastgesteld, beide
meesterstukken van wysheid, van voorzigtigheid, ja van gemaatigdheid, zyn: waar
in eene doorwrochte Regtskunde, gevoegd by eene ongemeene ervaarenheid in
het behandelen van crimineele zaaken en persoonen, mitsgaders eene naauwkeurige
kennis van alles, het welk in de Nederlanden, met naame in Holland, schoon buiten
de Regtbanken omgaande, nogthans (helaas!) maar al te veel invloed op de
Regtspleeging, en op de gemoederen der Wethouderen, heeft, om stryd uitblinken.’
Naa vermelding, hoe de President VIGLIUS VAN ZUICHEM VAN AYTTA, die voor den
Hoofdopsteller van die Ordonnantien doorgaans gehouden wordt, klaagt, dat 'er,
door toedoen van VARGAS, en andere Lieden van den Raad der Beroerten, verscheide
Artykelen, strydig met der Landen Privilegien en Gewoonten, tegen zyn zin waren
ingelascht: welke VIGLIUS zeer wel begreep, dat het onregtmaatig en onvoorzigtig
was, dit in de Ordonnantien te plaatzen; naardemaal de haat tegen ALVA hier door
op nieuws stondt gaande gemaakt te worden, en daar door deeze Ordonnantien,
die voor 't overige veel meer ingerigt zyn tegen de misbruiken der toen aanweezende
Officiers en Justiciers, dan tegen de Ingezetenen, en in tegendeel ter hunner
verligting dienden, in kwaade reuk by de Gemeente te brengen, ‘keurt hy het zeer
dwaas en belachlyk, dat men, om die Artykelen, by welken de Roomsch-Catholyke
Godsdienst ondersteld wordt te zullen blyven de openbaare Godsdienst van het
Land, de geheele Ordonnantien, en den styl van Procedeeren daarby
voorgeschreeven, heden ten dage zou willen verwerpen. In den Jaare 1570 en
vervol-
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gens, tot op den tyd dat PHILIPS van de Heerschappy over deeze Landen vervallen
verklaard is, kon het onder de staatkundige streeken geteld worden, dat 'er niets
goeds moest komen van den kant der Spaansche Regeering, maar alles, wat van
dien kant kwam, met haatlyke verwen afgemaald, ten einde weeke en twyfelagtige
gemoederen niet te doen agteruit deinzen, als 't op de voltooijing van het groote
werk, de afzweering, zou aankomen. Maar zedert de afzweering is 'er geen reden,
om dat blind vooroordeel langer te voeden, en naa verloop van twee eeuwen is het
meer dan tyd om hetzelve geheel af te leggen. Ik ten minsten zal het my geheel niet
bekreunen, zo men my tegenwoordig voor Spaanschgezind wil uitkryten, om dat ik
de Crimineele Ordonnantien van PHILIPS aanpryze, en aller betragting waardig keure.
Ook blyft 'er overvloedige stoffe overig, om de afzweering zelve te billyken, al is het
dat wy in onzen toenmaaligen vyand nu ter tyd iets goeds erkennen; want alle
bezwaaren, die, in het Placaat van afzweering, op rekening van PHILIPS gezet zyn,
behouden haare volle kragt.’
Geene blinde vooringenomenheid beheerscht ondertusschen den Schryver. Hy
heeft tegen de Crimineele Ordonnantien van PHILIPS, en inzonderheid tegen die van
den styl, in te brengen, dat zy veel te kunst-kundig is opgesteld, en zulk eene maate
van Regtskunde, om ze naauwkeurig te kunnen nakomen, onderstelt, die de meeste
Crimineele Regters en Officieren niet bezitten, en die ook van hun, welker beroep
en andere omstandigheden verhinderen, om hun tyd aan de Regtsgeleerdheid te
besteeden, niet gevergd kan worden. En als men in aanmerking neemt, dat de taal
en styl, tegenwoordig, ouderwets is; dat zy niet alleen met Kunstwoorden, maar met
bastaard Latynsche of Fransche woorden, die men hadt kunnen vermyden, is
opgevuld, zo is het geen wonder, dat niet slegts Huisluiden ten Platten Lande, als
Crimineele Regters zittende, maar zelfs Schepenen en Officieren van Steden, met
het stuk niet weeten om te gaan, noch hoe zy 't werk, dat hun een gevangen of in
persoon gedagvaarde verschaft, moeten aanvatten en bestieren. In welk geval zy
niet altoos by zich hebben de Practisyns en Consulenten, om hun te onderrigten
hoe en wat zy moeten doen, volgens een Ordonnantie, die voor hun onverstaanbaar
is. Hy beklaagt hun, indien zy,
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als dan, in geen beter handen vallen, dan in die van Mr. SIMON VAN LEEUWEN, die
de Ordonnantien van PHILIPS met zyne Noten verrykt heeft; en dat, diens voetspoor
gevolgd wordende, de administratie der Crimineele Justitie, by verre het grootste
getal der Regtbanken, in een bejammerenswaardigen toestand is. Voorts met de
stukken aantoonende, hoe zeer het te wenschen ware, dat VAN LEEUWEN, dien hy
den lof van arbeidzaamheid, als mede van kennis in de Historien en Oudheden van
Holland, geenzins wil betwisten, aan de Regtsgeleerdheid, en met naame aan de
Ordonnantien van PHILIPS, nimmer de hand geslaagen hadt. Met hoe veel regts
vaart de Oud-Hoogleeraar uit tegen dit eenig Handboek van zo veelen! de tastbaarste
blyken aanvoerende, dat hy aan de Ordonnantie op den styl van Procedeeren eene
geheel andere gedaante en uitlegging geeft, dan de Wetgeever en de Opstellers
gemeend hebben. Hy schryft dit toe aan mangel van de vereischte Regtskunde, en
gemis van smaak aan de Verbeterkunde (Ars Critica) 't geen hem gelegenheid
verschaft om de verhevener Letterkunde, en de beoefening van het Romeinsche
Regt, den zodanigen aan te pryzen, die het Vaderlandsche Regt van weezenlyken
dienst willen zyn, en aan 't zelve eer en luister byzetten.
Gegrond is des Heeren VOORDA'S vooruitzigt; ‘zonder twyfel zullen myne
uitleggingen en gevoelens, nopens de behandeling van Crimineele Persoonen en
Zaaken, veelen nieuw en vreemd voorkomen.’ ‘Dan,’ voegt hy 'er met evenveel
gronds nevens, ‘ik houde my verzekerd, dat, by aldien men ze gelieft te vergelyken
met de Ordonnantie op den styl zelve, en met de verdere Placaaten en gemeene
Regtsgronden, waar van ik my zal moeten bedienen, dezelve bevonden zullen
worden in de Wetten, ja in de gezonde Reden, gegrond, en dus zo oud als die
Wetten zelve, te zyn. Naardemaal ik nogthans voorzie, dat ik, om myne gevoelens,
daar het behoort, ingang te doen vinden, veel meer zal moeten worstelen met
ingewortelde vooroordeelen, nopens onredelyke gewoonten, en met
herssenschimmige denkbeelden van grootheid en onafhangelykheid van
Regtsgebied, dan met Regtskundige tegenwerpingen, zo is
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Myn vriendelyk verzoek, aan al wat Rechter heet,
En die mag zyn met Ampt-mans waardigheid bekleed,
Dat zy in 't onderzoek 't hart geeven aan de Reeden,
Van heersch- van winzugt los; van aangewende Zeeden:
Want alle dit gedrocht, door muitende gewoel,
Het reed'lyk oordeel stoot uit zynen Rechterstoel.

Vindt dit zyn verzoek, uit het begin des vierden Boeks van HUIG DE GROOT'S Bewys
voor den waaren Godsdienst ontleend, en met eene kleine verandering op zyne
stoffe gepast, by zommigen, al te zeer aan ingekankerde gebruiken en zeden
verslaafd, geen ingang; deezen wyst hy na het vermaan van JUSTINIANUS: Dat men
over het beste, en wat het echte zy, niet moet oordeelen, noch 't zelve afmeeten
naar het getal der Schryveren, zulk een gevoelen toegedaan: want dat het zomtyds
gebeurt, dat een enkel Regtsgeleerde, schoon op verre na niet van den eersten
rang, nogthans, ten aanzien van eene byzondere stoffe, het wint van anderen, die
over 't algemeen hem verre overtreffen. ‘Dit zeggen,’ vervolgt hy, ‘vertrouw ik, zal
my insgelyks dekken tegen het vermoeden van verwaandheid, als of ik, de
tegenwoordige manier van extraordinaar Procedeeren in Crimineele Zaaken
bestrydende, en eene betere uit de Wetten zelve opdelvende, my begeere te
verheffen, niet alleen boven al wat den naam van Regtsgeleerde in Holland voert,
maar zelfs boven alle Regters en Vierschaaren, daar onder zelfs de aanzienlykste,
de Hoven van Justitie. Ik worde dagelyks gewaar, hoe veel my, naa een veertig
jaarigen arbeid, te rekenen van den tyd af, dat my het Meesterschap in de Regten
is opgedraagen, in de beschouwende en in de werkdaadige Regtskunde, nog
ontbreekt; en bezeffe ten vollen, hoe ligt ik my, in het verhandelen deezer stoffe,
iets kan laaten ontvallen, 't welk lieden, die dagelyks de Crimineele Practyk oefenen,
bestuuren of bywoonen, met reden zullen afkeuren, of, dat ik zelve, onaangezien
het verlaaten van alle verkeerde begrippen, en ondeugende gewoonten, onuitvoerlyk
agtte. - Ten blyke, derhalven, dat ik gaarne onderregt wil worden, en dat het my
geenzins te doen is, om in alles gelyk te hebben, maar om, als Regtsgeleerde, aan
de Regtspleeging zo veel verbetering, zonder tusschenkomst van de Wetgeevende
Magt, als my mogelyk is, te bezorgen, terwyl ik de eer der
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uitvindinge gaarne aan anderen overlaate, zo noodige ik elk, die meent, dat ik hier
of daar mistaste, om my zyne gedagten mede te deelen, zo over de Uitlegging, die
ik aan de Ordonnantie op den styl geeve, als over het Gebruik, dat, naar myn inzien,
van nu af aan, zonder na eene nieuwe Wet te wagten, kan en behoort te worden
gemaakt. Doch men gelieve wel in agt te neemen, dat ik my bepaale binnen mynen
kring als Regtsgeleerde, en dus my stiptlyk binde aan dat geen, 't welk ik, naa ryp
overleg, houde voor het tot deezen tyd toe in Holland vastgesteld Regt. Meent
iemand, dat ik dit, hier of daar, niet wel heb getroffen, hy deele my by openbaar
geschrift zyne gedagten mede. Vind ik, dat hy gelyk heeft, zo zal ik hem, in 't
openbaar, met dankbetuiging toevallen; doch kan hy my niet overreeden, dan zal
ik het met stilzwygen beantwoorden, naardemaal ik geen lust tot penne- stryd hebbe.
Voor 't overige dient, dat aanmerkingen niet over het Jus Constitutum, maar die het
Jus Constituendum raaken, op 't geen ik te berde brenge, geheel niet zouden sluiten.’
In de Verhandeling houdt de Heer VOORDA deeze orde, dat hy, in de eerste plaats,
opgeeft de extraordinaris manier van Procedeeren, naar de beschryvinge van Mr.
SIMON VAN LEEUWEN, en met zyn eigen woorden; in de tweede plaats, die zelfde
manier van Procedeeren, naar de beschryving die men vindt in Mr. PIETER BORT'S
Tractaat van Crimineele Zaaken; want BORT komt niet in alles met VAN LEEUWEN
overeen: het welk gedeeltlyk daar aan toe te schryven is, om dat BORT de Crimineele
manier van Procedeeren, voor het Hof van Holland plaats hebbende, beschryft;
doch VAN LEEUWEN, die van het Platte Land en de Steden van Holland.
Vervolgens brengt hy beider Stellingen, zo wel de geene, waar in zy
overeenkomen, als die geene, die aan één van beiden byzonder eigen zyn, ter
toetze van het Regt, en van de gezonde Reden, met oplossinge van die
Regtsgeleerde gronden en andere zwaarigheden, die doorgaans ter verdediginge
van verkeerde handelwyzen en onredelyke gewoonten worden bygebragt. Dit is de
stoffe van het eerste Hoofdstuk. - In het tweede stelt hy de Ordonnantie van Koming
PHILIPS op den styl en manier van Procedeeren in Crimineele Zaaken in haaren
zamenhang voor, en wyst byzonder uit de orde en aaneenscha-
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keling der Artykelen, aan, wat eigenlyk het extraordinaar Crimineel Proces is, in de
Ordonnantie bedoeld, en van welks gebruik, zyns bedunkens, geen Crimineel Regter
zich mag verschoonen, of zich daar aan onttrekken.
Tot byzonderheden in deeze meesterlyk geschreeven Verhandeling, welker
oogmerk wy door het breed verslag der Inleidinge genoegzaam ontvouwd agten,
kunnen wy ons niet inlaaten; desgelyks niet om iets, schoon 'er veel, zeer veel, des
waardigs in voorkome, te ontleenen uit de Aantekeningen by verscheiden Artykelen
van de Ordonnantie op den styl; wy zeggen 'er niet te veel van, als wy betuigen een
schat van Vaderlandsche Geschied- en Regtskunde daar in ontdekt te hebben.
Noodig vinden wy 't nog aan te tekenen, dat de Hooggeleerde Schryver, en de
Verhandeling en de Aantekeningen, vooraf, aan eenige Vrienden te leezen gegeeven
heeft, die hem hunne gedagten en bedenkingen over verscheide punten
mededeelden. Schoon hy hunne gedagten in alles niet heeft kunnen volgen, maakte
hy van hunne aanmerkingen vry wat gebruik ter verbetering, opheldering en
uitbreiding, zyns Werks; tot welk laatste verscheide Staatsstukken, het Justitieweezen
raakende, hem verschaft, eene byna al te over vloedige stoffe opleverden.
Aan die Vrienden hadt hy ook te danken, dat hy op den weg geraakte om de
Fransche manier van Procedeeren te onderzoeken; waar uit, toen alles zo goed als
afgewerkt was, een Aanhangzel gebooren is. In de Fransche Werken van de Heeren
JOUSSE en SERPILLON, vondt hy zo veel ter opheldering van het Hollandsch Regt,
en ter staaving zyner genite gevoelens, dat hy een uitgewerkt Aanhangzel
vervaardigde. Welks slot een voegelyk einde zal maaken aan deeze onze
Aankondiging, en teffens ten staale dienen van de vrye en rondborstige schryswyze
des Oud-Hoogleeraars, die bekend staat voor een Man van onbezweeken moed.
‘Ik sluit, naa overweeging van al het bygebragte, dit Aanhangzel, en dit geheele
Werk, met de woorden van PHILIPS in de Voorreden van de Ordonnantien op den
styl, die ik gaarn de myne maak, dat deeze styl in zich vervat al 't geen by de forme
en maniere van Procedeeren van herwaards over bevonden is, het allerbeste,
practicabelste en de rechtveerdiglykste te zyn. Met nadruk beyver ik my, om haar
ook practicabel te noemen, zonder de minste vreeze, dat de aanpryzing van de
stipte naako-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

304
ming van deezen styl, in de Punten en Artykelen, door my aangeweezen, te houden
zouden zyn voor eene enkele schaduwe van herssenschimmige en onbestaanbaare
volmaaktheid: want alleen voor dezulken, die, verslaafd aan vooroordeelen,
schroomen te onderzoeken, of die by de misbruiken best hunne rekening vinden,
is niets, dat na verbetering smaakt, uitvoerelyk. Voor de eerstgemelden doen 'er
zich altoos honderd zwaarigheden op: en de laatstgemelden zyn vindingryk in
voorwendzels, waarom men by 't oude moet blyven. Doch ik heb betere gedagten,
zo wel van onze Justiciers en Officiers, als van hun, by wien zy ten advyfe gaan.
Ook zal 'er, naa de verbanning van alle door my aangeweezen misbruiken en
gebreken, nog gebrekkigs genoeg, zigtbaar en onzigtbaar, overblyven, 't welk onzen
afstand van het volmaakte meer dan al te wyd zal bepaalen.’

Romeinsche Geschiedenissen, door M. Stuart.Met Kaarten en
Plaaten. Eerste Deel; behelzende de Geschiedenis der Koningen.
Te Utrecht by B. Wild en J. Altheer, 1793. Behalven het Voorwerk
520 bl. In gr. 8vo.
Schoon wy geenzins tot der zodanigen aantal behooren, die over Vertaalingen,
zeker zeer veelvuldig in ons Land, den neus vieslyk opschorten; schoon wy die van
waarlyk goede en nuttige Werken hoogschatten, en, wel uitgevoerd, eene weezenlyke
aanwinst rekenen voor alle Letterminnaaren, die zich anders in de onmogelykheid
vinden, om die Schriften der Buitenlanderen, daar de meesten thans in hunne eige
Landtaal schryven, tot hun vermaak of nut te gebruiken; verheugen wy ons, egter,
wanneer zich de gelegenheid aanbiedt, om in onze Vaderlandsche Letteroefeningen
te mogen spreeken van eenigzins belangryke Werken, oorspronglyk uit eene
Vaderlandsche pen gevloeid, en draalen wy daarom niet, met de Aankondiging des
Werks van den Eerw. STUART, welks Eerste Deel thans voor ons ligt.
Aangezien 't zelve van eene merklyke uitgebreidheid konne worden, wanneer de
Schryver, op dien voet, de Romeinsche Geschiedenissen voortzet, kunnen wy niets
beters doen, dan onze Leezers, by deezen, te onderrigten, van des Schryvers Plan,
in de Inleiding breedspraakig
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ontvouwd. - In de Inleiding, welke aanvangt met een welgepast en oordeelkundig
Vertoog over het Aangenaame, Nutte, ja Noodzaaklyke, der Leezinge en Beoefeninge
van de Romeinsche Geschiedenis, waaruit wy wel in bekooringe kwamen, iets te
ontleenen; doch het zou ons de plaats ontrooven, die wy geschikt hadden, om
bepaalder het doel en plan van den Eerw. STUART te ontvouwen, als waaraan onze
Leezeren wel het meeste gelegen ligt. Wy zullen het doen, meest met de eigen
woorden des Schryvers.
Naa in veelvuldige betrekkingen, het aangenaame, nutte en noodzaaklyke, der
Romeinsche Geschiedenis, in het eerste gedeelte der Inleidinge, ontvouwd te
hebben, merkt de Heer STUART, over de wyze van derzelver Bewerking handelende,
op, dat, hoe yverig de Oude Grieksche en Latynsche Schryvers geweest zyn, om
de Gebeurtenissen van Rome, door hunne welversneeden pennen, te vereeuwigen,
nogthans het dierbaar overschot der oude Letterkunde niet één eenige volledige
Geschiedenis van Rome oplevert; dat de yver van eenige Geleerden 'er zich op
toelag, om, uit zo veele onderscheidene Schryvers, de gedeelten eener geheele
Geschiedenis zamen te brengen; dat zy alles, wat tot derzelver kennis vereischt
kon worden, zo zorgvuldig opzogten, en zo ryklyk mededeelden, dat men zich
eerlang even verlegen vondt by de keuze van alle de aangebodene diensten, als
(*)
wel eer by het gebrek van alle handleiding tot eene gemaklyke kennis . - Ook deeze
keuze behoorde wederom door anderen te geschieden, wien het aan geenen tyd
en smaak ontbrak, om alles te beproeven, uit dien overvloed het beste te kiezen,
en denzelven dus weezenlyk bruikbaar en nuttig te maaken. ‘Dit,’ schryft hy
‘geschiedde. Italiaanen, Franschen, Engelschen en Duitschers, deeden hunnen
Landgenooten den weezenlyken dienst, van hun aaneengeschakelde Geschie,
denissen van Rome te bezorgen, in derzelver eigene taalen geschreeven, en
voorzien van allerleie ophelderende aanmerkingen. Alleen onze Natie, welke zich
anders, met regt,

(*)

Men neeme de Bibliotheca Historica van J.G. MEUSELIUS slechts in handen, en gevoele zyne
eigene verbystering by de beschouwing der twee aanzienlyke banden van het vierde Deel
van dat Werk; waarin alleen eene opgave en korte beoordeeling voorkomt van alle de
Geschristen over dit onderwerp.
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onder de letterminnende Volken, eene aanzienlyke, zo niet de eerste, plaats mogt
toeëigenen, moet zich het verwyt getroosten, van nog niets ter bevordering deezer
belangryke kennis voor het algemeen te hebben toegebragt. Onze oude Geleerden,
wier gedagtenis geheel Europa nog dankbaar vereert, vergenoegden zich, door
hunne uitsteekende taal- en oudheid-kennis, de bouwstoffen op te leveren, waarvan
zy anderen de eer der optrekking van den tempel der Geschiedenissen vergunden.
Niemand stak, zo ver my bekend is, tot op deezen dag, onder ons eene hand uit,
om eene uitvoerige Romeinsche Historie zamen te stellen, schoon de beste uitgaven
der Ouden in ons Land geschied, en de rykste voorraad van alle noodwendigheden
daar toe in onze eigene Schryvers te vinden was. - Waren de voortbrengzelen van
anderen hierin volmaakt geweest, en hadt men ons met derzelver naauwkeurige
Vertaalingen geholpen, zo zou dit verwyt zeer veel van deszelfs gegrondheid
verliezen; maar, het een, noch het ander, is waar.
Alle de hedendaagsche volledige Romeinsche Geschiedenissen in andere taalen
hebben, even als alle andere menschlyke voortbrengzelen, haare onderscheidende
gebreken. De eene is te droog om met genoegen geleezen te kunnen worden; de
andere is te vol bygeloovige vertelzelen; een derde verveelt door eene menigte van
Zedenkundige en Godsdienstige aanmerkingen; den bevalligsten hapert het aan
een naarstig en oordeelkundig onderzoek van de Oude Grieksche en Latynsche
Schryvers; en allen aan dien wysgeerigen smaak, die het belangryke der Romeinsche
Geschiedenis in allerlei betrekkingen genoegzaam in 't oog moet doen houden, om
(*)
dezelve tot geene naakte Jaarboeken van den voorleden tyd te maaken .
De uitmuntendste stukken over de Geschiedenis van Rome, welken waarlyk aan
het belangryke van dezelve voldoen, zyn alleen te vinden in de wysgeerige
beschouwingen van zommige voortreflyke Vernuften over eenige gedeelten dier
Geschiedenis. Hier aan egter heeft men zonder de kennis der Geschiedenissen
zelve niets: wyl

(*)

PALISOT, Histoire Raisonnée des premiers siecles de Rome, pref. p. 22, 23, 24. NOBISII
Commentarii Rerum Romanarum, praes. HOOKE Rom. History. Vooral de beoordeolingen
van MEUSELIUS.
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daarin alle gebeurtenissen alleen maar in zo verre worden aangehaald, als dezelve
tot het byzonder doel des Schryvers noodig zyn, en de geheele Geschiedenis niet
zelden dienstbaar gemaakt wordt aan eene bloote wysgeerige beschouwing.
'Er is dus waarlyk, in weerwil van den schynbaaren overvloed, ook in vreemde
taalen, een weezenlyk gebrek aan zulke Romeinsche Geschiedenissen, als de Man
van smaak, die alleen voor zyn vermaak leest, en de Man van letteren, die zich de
ondervinding van voorige eeuwen in alle opzigten ten nutte wil maaken, waarlyk
behoeven.
Wat gebruik hebben, intusschen, onze Landgenooten, die anders zo greetig de
voortbrengzelen van anderen overneemen, en daar door thans byna alle eigen
werkzaamheid afleggen, van het werk van Vreemden, hoe gebrekkig dan ook,
gemaakt? Hebben zy eenige volledige Romeinsche Geschiedenis vertaald? Ik voor
my ken ze niet. Alles, wat wy immers hebben, is in eenige Algemeene
Geschiedenissen ingevlogten.
Ons weezenlyk gebrek in zulk een allerbelangrykst vak, deedt my eerst om eene
Vertaaling denken van de beste Romeinsche Geschiedenis, welke andere Volken
bezaten. De vergelyking van de onderscheiden waarden dier voortbrengzelen bragt
my daar naa tot het besluit, om, uit alle de beste hedendaagsche Geschiedschryveren
van Rome, eene nieuwe Geschiedenis zamen te brengen, waar in derzelver
onderscheiden verdiensten overgenomen, en derzelver gebreken, zo veel mogelyk,
ontweeken waren. Doch de beroemdsten dier Geschiedenissen ten toets brengende
by de echte gedenkstukken der oudheid, en, naa een ryken oogst, nog hoop op
eene schoone naleezing vindende, verwierp ik andermaal myn voorneemen, en
omhelsde nu een geheel nieuw plan, by wiens grootheid zich alle de zenuwen van
myn denkvermogen spanden, terwyl myn huiverig hart eerst angstvallig voor deszelfs
onderneeming te rug deinsde. Het bestondt, in zelf een geheele Romeinsche
Geschiedenis te schryven, op zulk een wyze, als dezelve algemeen belangryk zou
kunnen maaken.
Niemand bezeft leevendiger de stoutheid van zulk een onderneeming, dan ik
dezelve gevoel. Het gering getal van hun, die deeze taak ooit op zich namen, is
geen gering bewys voor derzelver moeilykheid. Zeer ernstig moeten ongetwyfeld
de poogingen, en niet gering de
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kragten, des geenen zyn, die zich daar aan durft waagen. Dan, hoe noodzaaklyk
de kennis van eigen kragten zy, dezelve is echter even moeilyk als alle andere
zelfkennis. Als nog is het niet uitgemaakt, welke van beiden meer naadeels gedaan
heeft, een te angstvallig wantrouwen aan eigen kragten, of eene kwaalyk gegronde
onderneemende stoutheid. De laatste brengt broddelwerk voort, en maakt zich zelf
bespotlyk; het eerste doet niets, onthoudt de maatschappy eene menigte goeds,
en brengt dezelve daar door een weezenlyk nadeel aan. - Langzaam ontslaagen
van zulk een angstvallig wantrouwen, beoordeele een ander, of myn hart zich niet
te zeer geneigd heeft naar het tegenovergesteld gebrek. Terwyl wy deeze uitersten
myden, geraaken wy toch dikwyls in geenen.
Van den ernst myner poogingen, en van derzelver aanleg, mag ik zelf spreeken.
(*)
Behalven myne Amptsbediening , is en zal myne geheele werkzaamheid aan deeze
onderneeming toegewyd blyven. Zo min dezelve alleen wordt ingericht voor den
geleerden Leezer, even min heeft zy enkel ten oogmerke den algemeenen Leezer
te vermaaken. Bereik ik myn doel, dan moet myn verhaal niet droog en leevenloos
voor den laatsten, niet geheel belangloos voor den eersten, zyn. Het zelve zal geheel
geput worden uit de oude zuivere bronnen. Derzelver aanhaalingen zullen elke
opgegeeven daadzaak bevestigen. Het schilderagtige van der Ouden voordragt zal
het eenige voorbeeld ter stipte navolging zyn; derzelver Redenvoeringen, waar over
de wysgeerige oordeelkunde zich zo streng laat hooren, als de Beminnaar van het
bevallige schoone dezelve dankbaar bewaart, zullen noch geheel overgenomen,
noch geheel agter gelaaten worden; maar in zo verre worden geplaatst, als zy de
meeste waarschynlykheid voor zich hebben, en het beste geschikt zyn om tot
spreekende characterschetzen te verstrekken, en een vrolyk leeven in de geheele
Geschiedenis te brengen. Alleen hier voor zal ik eenpaarig zorgen, dat ik myne
woorden nimmer in den mond van hun leg, met wien de afstand van tyd, en het
verschil van zeden, ons zekerlyk, in weerwil onzer vlytigste naspooringen, veel
minder bekend doen zyn, dan de oudste Geschiedschryvers. - Tusschen de
verschillende verhaalen der Ouden, zal

(*)

De Heer STUART is Leeraar der Remenstranten, te Utrecht.
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ik my onthouden van eene meesteragtige beslissing, en myne Leezers niet lastig
vallen met scherpzinnige oordeelkundige en letterkundige aanmerkingen; maar
tevens, zo veel zulks doenlyk is, eene weifelende voordragt vermyden, waar door
alles in het onzekere blyft, en de Geschiedenis zelve niets wordt. Ik zal eenvoudig,
zonder eenige gehegtheid aan eigen wysgeerige beschouwingen, dat gezag volgen,
voorstellen en aanwyzen, het geen my als het afdoenendst voor zal komen.
Schoon ik alleen uit de Ouden zal putten, zal ik egter dankbaar de aanwyzing en
hulp van hun omhelzen, die deeze bronnen reeds zelven beproefd en gebruikt
hebben, om daaruit hunne geheele of gedeeltlyke Geschiedenissen op te stellen.
Naa de leezing der Ouden, zal eene oplettende en oordeelkundige leezing der
hedendaagsche Schryveren, myne eigen bewerking vooraf gaan, en geene
eigenzinnigheid my te rug houden, van een vrymoedig gebruik van die diensten,
welke zy ter verligting myner taak aanbieden. Hoewel de beroeping op gezag onzin
is, wanneer het gezond verstand deszelfs opperste uitspraak doen moet, nogthans
zal myne dankbaare openhartigheid, by het overneemen van welgegronde
aanmerkingen, ook de Werken van hun noemen, aan welken ik dezelve verpligt
ben.
Niet slechts de geheele of gedeeltlyke Romeinsche Geschiedenissen van
hedendaagsche Schryvers; maar tevens alle belangryke stukken, welke 'er, ten
opzigte der Staatkunde, Regtspleeging, burgerlyke Inrigtingen, Leefwyze, Kunsten
en Weetenschappen, der Romeinen, ooit zyn uitgegeeven, of van tyd tot tyd nog
uitkomen, zullen myne schatkamers zyn, waaruit ik de vercierzelen voor myne
Geschiedenis zal haalen, welke haar belangryk voor elken Leezer maaken zullen.
Daar men niet ophoudt over de Romeinen te schryven, en 'er, naa de laatste
bewerking eener volledige Geschiedenis, de keurigste Verhandelingen en
wysgeerigste Aanmerkingen zyn uitgekomen, kan het vlytig gebruik van al dat
nieuwe, misschien, reeds eenig belang aan myne Geschiedenis geeven, boven
dien myner Voorgangeren, die van zo veele hulpmiddelen verstooken waren; en,
zo wy eerlang van den Abt DE VELLA de Latynsche overzetting en uitgave van eenige
gevonden Arabische Afschriften van verscheiden vermiste Boeken van LIVIUS,
behelzende het belangrykste tydvak der geheele Geschiedenis, volgens deszelfs
belofte, ontvangen, dan
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erkent elk van zelfs, welk een verdienste het gebruiken van dien wedergevonden
schat aan myne onderneeming, boven al het geen wy dan ook in onze taal over
(*)
Rome al mogen hebber, geeven zal .
Daar het voorneemen is, in plaatze van verscheiden Kortbegrippen, en andere
dorre en gebrekkige geraamten, eene volledige Romeinsche Geschiedenis te
leveren, kan uit dit geheele Werk niet een eenig gedeelte weg blyven, waar na de
Beoefenaar dier Geschiedenisse met recht zou kunnen verlangen; doch, daar het
groote oogmerk hier by tevens was, om elken Leezer in het algemeen de
aangenaame Leezing der belangrykste Geschiedenis te verschaffen, zal men even
zeer van den anderen kant zorgen, dat geene langgerekte verhaalen, wydloopige
aanmerkingen, of te ver voortgezette geleerde onderzoekingen, deszelfs aandagt
pynigen, en zynen naauwlyks gewekten lust ten eenen maale verdooven en
uitblusschen.
Misschien denkt men hier by terstond; wederspreekt dit gedeelte der Geschiedenis
van Rome, het welk wy thans voor ons hebben, deeze belofte niet? daar hetzelve

(*)

Weinig of liever niets hebben wy des te wagten, en zal het uitzigt van den Heer STUART op
eene volslagene te leurstelling uitloopen, indien het waarheid is, 't geen wy aantreffen in de
keurlyke Berigten van Napels en Sicilie, door den Hoogleeraar F. MUNTER, II. D. bl. 65, te
Haarlem by A. Loosjes, Pz. ‘De Hoogleeraar VELLA schynt een tweede ANNIUS VITERBIENUS
te zyn, en de gaapingen, welke hy aantreft, door eigen vinding te willen aanvullen. Zo beweerde
hy, al ras naa zyne komst, eene Arabische Vertaaling van verscheide verlooren Boeken van
LIVIUS, naamlyk van het LXVI tot het LXX Boek, gevonden te hebben. Dan dit is, naar alle
gedagten, een leugen, en geen verstandig Man in Sicilie slaat 'er meer geloof aan. Het eenige,
waarop die geheele ontdekking, naar alle waarschynlykheid, zal nederkomen, is 't geen de
Marokkaansche Gezant reeds gezegd heeft, de Briefwisseling van de Emirs in Sicilie met
elkander, en met de Vorsten van Kairvan: en dit zal den Abt VERRA begeerig gemaakt hebben,
om, nog door andere ontdekkingen van meer belang, zich een naam te maaken. De tyd zal
leeren, of hy, of zyn tegenparty, gelyk hebbe. Dan het geen men ten bewyze tegen zyne
voorgeevingen te berde brengt, is zo gewigtig, dat men rede heeft om aan zyne opgave te
twyfelen, tot dat hy met dugtige bewyzen te voorschyn komt.’
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met de Koninglyke Regeering reeds zulk een aanzienlyk Boekdeel beslaat? - Over
't algemeen beslischt de veelheid van Deelen de langwyligheid van eenig Werk niet.
Lang en kort, weet elk, zyn betrekkelyke woorden. Een eenig Boekdeeltje kan te
lang zyn over een onderwerp, het welk zich op een enkel blad had kunnen laaten
afhandelen: een Werk van verscheiden Deelen kan nog te kort zyn, wanneer het
niet volledig alles bevat, wat tot deszelfs uitvoering noodig was. Men onderscheide
slechts lang van langwylig, en de Leezer oordeele in hoe verre myn Werk myne
beloste wederspreekt. - Wat dit Deel in 't byzonder betreft, hetzelve is daarom te
uitvoeriger bewerkt, om dat de Koninglyke Regeering den geheelen grondslag byna
bevat van het gansche volgende Staatsgestel, geduurende de geheele Geschiedenis.
- Om reeds gemelde redenen heb ik in dit gedeelte myner Geschiedenis, aan myne
voordragt eenen stelligen toon gegeeven, daar, intusschen, de vyf eerste Eeuwen
van Rome door meer dan eenen Geleerden voorgesteld zyn; als geen de minste
zekerheid voor eene eenige daadzaak opleverende. Hoewel myn gevoelen zyn zou,
dat zy, die aan geene daadzaak van dien tyd twyfelen, en hunne tegenspreekers,
die alle stellige zekerheid daaromtrent betwisten, in uitersten geloopen zyn, waar
tusschen de waarheid het veilig midden houdt, heb ik echter begreepen, dat eene
twyfelagtige opgave nergens meer nadeel kan doen, dan in de Geschiedenis, welker
(*)
voorbeelden boven allen twyfel verheven, of zonder eenige kragt, moeten zyn .
De nadere ontwikkeling myner taak, welke ik thans mynen Leezer heb
medegedeeld, maakt het voor des

(*)

Men kan de Twistschriften van J.L. DE POULLY en CL. SALLIER, in de Mem. de l'Acad. des
Inscript. (A 1729.) Tom. VI. te vinden, hier over met elkander vergelyken: gelyk ook L. LE
BEAUFORT, sur l'Incertitude des cinq premiers siecles de l'Histoire Romaine, met de geleerde
Aanmerkingen van den Hoog, leeraar CHRIST. SAX, in Miscellaneis Lipsiensibus Novis, Vol.
I. P. I. p. 40. seqq. Vol. II. P. III. p. 400. seqq. P. IV. p. 620. seqq. Vol. III. p. 235. seqq. & 743.
seqq. Vooral leeze men de uitmuntende Verhandeling über die quellen der ältesten Römischen
Geschichte und ihren Werth, voor de Hoogduitsche Vertaaling van A. FERGUSON's History of
the Progress and Termination of the Roman Republic, door den Leipziger Hoogleeraar CHRIST.
DAN, BECK.
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kundigen overtollig, aan te merken, dat dezelve met geene overyling kan worden
afgewerkt, maar vordert tevens van my de belofte, dat ik met een langzaame haast
werkzaam zal zyn, op dat het lang wegblyven van elkander volgende Deelen den
indruk niet wegneeme, welke het geheele der Geschiedenis op het verstand en hart
van derzelver Leezers maaken moest. - Gelyk ik verklaard heb, aan dit Werk geheel
myn vryen tyd te zullen wyden, wil ik deeze beloften gaarne doen, en kan ik tevens
verzekeren, dat het Tweede Deel reeds op de Pers is. Alleen zal het van het grondig
oordeel van kundigen, en den algemeenen ontvangst van myn Werk by myne waarde
Landgenooten, afhangen, of ik myne onderneeming vervolgens staaken, dan wel
met verdubbelden moed en yver voort zal zetten, wanneer anders de Alregeerder
het my aan gezondheid, vermogens of tyd, niet ontbreeken laat.’
Wy kunnen, uit dit Eerste Deel, genoeg opmaaken, dat de Eerw. Schryver tot de
door hem ondernomen taak is opgewassen; 't zelve beantwoordt aan de verwagting,
welke men op zyne toezeggingen grondt. Veele voorbeelden zouden wy hier van
tot staavende bewyzen kunnen aanvoeren; doch bespaaren wy dit, daar de
tegenwoordige Aankondiging reeds onvermydelyk zo breed is uitgeloopen, tot wy
het volgend Deel in handen krygen. Wy wenschen, dat het goed vertier moge
uitwyzen, dat het den Nederlanderen aan geen smaak ontbreeke, en dat dit, met
de goedkeuring, welke wy reeds, tot ons groot genoegen, uit den mond van bevoegde
Regters in dit vak, hebben mogen verneemen, den jongen Schryver ten prikkel
strekke, om een oorspronglyk Werk, 't geen den Lande eer aandoet, onvermoeid
voort te zetten.
Om het algemeener uitgebreidheid te geeven, dan de beperkte kring waar
Nederduitsch geleezen wordt, toelaat, zal 'er eene Fransche Vertaaling van komen,
't geen misschien de rede is, dat de daarby gevoegde Kaart een Fransch Opschrift,
enz. heeft: 't welk anders in een oorspronglyk Nederduitsch Werk eenigzins een
zeldzaam vertoon maakt. Het Werk is voorts keurig uitgevoerd, en met bevallige
Plaaten opgecierd.
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De Nieuwe Reiziger; of Beschryving van de oude en nieuwe
Weereldt. Uit het Fransch. XXIXste Deel. Behelzende Vrankryk. Te
Dordrecht by A. Blussé en Zoon, 1791. In gr. 8vo. 300 bl.
De Abt DE LA PORTE, aan wien wy de XXVI eerste Deelen deezes onderhoudenden
Werks te danken hebben, vondt eenen Opvolger, naa zyn dood, die ons het XXVII
en XXVIIIste Deel leverde, en den Schryftrant zyns Voorgangers zo meesterlyk
(*)
(†)
trof . Aan dit Werk, waarvan wy 't laatst in den Jaare 1784 spraken , ontbrak nog
een zeer groot Ryk, het eigen Land des oorspronglyken Onderneemers van deezen
bevalligen Letterärbeid. Thans komen ons Vier Deelen in handen, ter aanvullinge
van dit ontbreekende.
Het Voorberigt des Nederduitschen Vervaardigers, den 4 Feb. 1792, te Duinkerken,
gedagtekend, behelst eenige byzonderheden, die het overneemen daarvan by de
Aankondiging van dit voltooiend Vervolg noodig maaken. 't Zelve luidt: ‘De Schryvers,
welke bezig zyn, om, in de Fransche Taal, deezen nuttigen arbeid te voltooijen,
leverden aanvangelyk zulk een ontzaglyken voorraad van Beschryvingen, betrekkelyk
hun Vaderland, op, dat wy al ten eersten het besluit namen, om hen in die onmeetlyke
zee geenzins te volgen. Want, ofschoon het waar zy, dat dergelyk eene
alleruitvoerigste Beschryving van Vrankryk, in dat Land zelf, van zeer veel nut en
ten hoogsten aangenaam zyn kan, kon het echter niet missen, of zulk een verdrietige
omweg zou den Nederlandschen Leezer doodlyk moeten verveelen. Uitvoerige
beschryvingen van Steden, Kerken, Kloosters, enz. van zyn eigen Land te leezen,
zonder byna eenige verwisseling, is op zichzelven reeds lastig, en hoe lastig moet
het dan niet zyn, wanneer wy ettelyke boekdeelen voor ons aanschouwen, die wy
ons zelven opleggen om te leezen, schoon 'er niets anders dan zulk eene
verschriklyke opéénstapeling van dorre Plaats- en Gebouwbeschryvingen in
gevonden wordt, en dat wel van een vreemd Land?

(*)
(†)

Algem. Vaderl. Letteroef. V. D. 1 St. bl. 592.
Ald. VI. D. 1 St. bl. 298.
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“Wy begreepen, derhalven, onzen Leezer meer dienst te zullen doen, met hem het
voornaamste uit dit Fransche Werk, voor zo verre het 'er reeds is, en zulks wel op
een geheel vryen trant vertaald, te leveren; en 'er verder het merkwaardigste uit de
beroemdste Schryvers, zo Franschen als Nederduitschen, (waar van een overvloed
voorhanden is,) by te voegen; zomtyds met hun eigen woorden, en in dit geval
hebben wy 'er meest al deeze kenmerken”’ by geplaatst. - Zy, die beleezen zyn in
de geagtste Werken van de Reizigers, die Vrankryk bezogten, zullen met een opslag
van het oog zien, waar wy, om zo te spreeken, te markt geweest zyn. Zy zullen, 't
is waar, eenige dingen dus voor de tweedemaal leezen; maar deezen zullen gelieven
te begrypen, dat wy een geheel maakten van de stukken, die wy elders verspreid
vouden, en dat wy liever eene egte waarheid wilden afschryven, dan den Leezer
een sierlyk uitgevonden leugen in de hand stoppen. - Behalven deeze ryke
hulpmiddelen, hebben wy nog gebruik gemaakt, van 't geen wy, of zelf, geduurende
ons verblyf in dat Land, ondervonden hebben, of van de Berigten, welke wy van
onze Vrienden, waarop wy ons verlaaten konden, ontvingen. - Uit deeze bronnen
puttende, hebben wy het nuttige en vermaaklyke allerwegen gepoogd hand aan
hand te doen gaan.
‘Vermids de Reiziger - uit hoofde der voorige Deelen - zyn Reis in 1760, en
vervolgens, doen moest, was het onmogelyk, hem, tot onzen tyd toe, op weg te
laaten. Wy moesten, derhalven, onze Beschryving naar dat Tydperk inrigten, en de
Landverdeelingen, toen plaats hebbende, volgen. - Wy zouden den Reiziger, waren
de zaaken in Vrankryk op denzelfden voet gebleeven, naa een jaar of twee reizens,
zyn afscheid hebben kunnen doen neemen, en dit Werk, met een Deel minder,
beslooten hebben. - Maar, Vrankryk speelt thans de eerste rol in Europa, en is
merkwaardiger, dan het, geduurende zyn bestaan, immer geweest is! Met recht
waren onze Leezers misnoegd geworden, wanneer wy niets van de groote
Geschiedenis onzer dagen gemeld hadden. - Om dit voor te komen, beslooten wy
tot een Byvoegzel of Aanhangzel; waarin wy den Reiziger zyn verhaal laaten
voortzetten, en hem de tegenwoordige Gebeurtenissen doen beschouwen. - 'Er
moest, 't is waar, eene kleine opoffering aan de waarschynlykheid geschieden - de
lange leeftyd,
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naamlyk, van den Reiziger, dien wy ingewikkeld veronderstellen, moesten wy te
baat neemen. Maar, welk eene kleinigheid is dit, en hoe gemaklyk kan de
goedgunstige Leezer 'er over heen stappen.’
Wy bepaalen ons thans tot het XXIXste Deel. De Reiziger, te Marseille
aangekomen, beschryft die Stad: schenkt eene algemeene opgave van Frankryks
Uitgestrektheid, Vrugtbaarheid, Volkrykheid, enz. en zet zich voorts, om de Oude
Geschiedenis van Frankryk te geeven. Loopt het vroege tydperk der Celten door,
tot dat PHARAMUNDUS het eerst de Koninglyke waardigheid bekleedde, opgevolgd
door CLOVIS, wiens Zoonen, tot het einde van dien Koningstam, ten tooneele treeden.
En vervangen worden door den Tweeden Stam der Frankische Koningen, wier
Geschiedenis voortgezet wordt, tot CAREL DEN VI. De Reiziger breekt den draad
zyner Briefswyze medegedeelde Berigten, wegens het voorgevallene onder de
Regeering van zo veele Vorsten, af, door een Brief te schikken tot het mededeelen
eeniger Algemeene Aanmerkingen op het eerst doorloopen Tydperk; eindigende
met den Stam van CLOVIS. - Vervolgens, door in twee Brieven eene beredeneerde
Landkaart van Frankryk te geeven, naar de Verdeeling van dat Ryk, zo als die plaats
hadt vóór de Omwenteling, in 't Jaar 1789; gepaard met eene Beschryving van alle
Fransche Steden, die slegts van het minste aanbelang voor den Reiziger zyn: doch
welke hy enkel aanstipt; dewyl hy naderhand, de voornaamste Steden in persoon
bezoekende, gelegenheid zal vinden om 'er meer byzonderheden van te melden,
gelyk wy in dit Deel van Calais aantreffen, uit welke Stad, en Marseille, alle de
Brieven in dit Deel gedagtekend zyn.
Die zelfde kortheid, welke het aanvanglyk Werk van den Abt DE LA PORTE kenmerkt,
is hier ook doorgaande in agt genomen; de treffendste en belangrykste voorvallen
zyn, met oordeel, uitgekoozen, welgeschikt en leevendig verhaald: de donkerheid
en domheid der behandelde tydvakken, waarin de zogenaamde Heilige Oorlogen,
of Kruistochten, geen gering aandeel hebben, worden op een gispenden en
steekeligen trant behandeld.
Dan, laaten wy, om een voorbeeld van de Schryf- en Denkwyze deezes Vervolgs
aan te bieden, ons, als 't meest op zichzelven staande, bepaalen tot de opgave
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van den voornaamen inhoud der Algemeene Aanmerkingen op het eerste Tydperk.
‘Na tot dus verre de Opperhoofden des Frankischen Volks ten tooneele geleid te
hebben, moeten wy de onregtvaardigheid niet bezitten, om het gros deezer Natie
te vergeeten. - Ik wil zeggen, om het geheel, waar van wy eenige afzonderlyke
deelen beschouwd hebben, niet mede in aanmerking te neemen.
Over 't algemeen moet men de Franken van het Tydperk, dat wy doorloopen
hebben, als van een zeer onrustigen en oorlogzugtigen aart beschouwen. De eer,
die men aan de zegenpraalen hegtede; de gemaklykheid, waar mede men zich
vyanden maakte, die men te vuur en zwaard mogt aanvallen, en wier tegenstand
misdaad genoeg was, waarom men hun billyk mogt verdelgen; de voordeelen, die
men als krygsman kon behaalen, en de ruwheid van zeden en vooroordeelen, die
vermaak en glorie in 't bloedvergieten stelden, waren sterke dryfveeren voor een
woelziek en ligt aangevuurd Volk, om telkens de vernielende wapenen in de hand
te neemen. - Iets, dat naderhand te noodzaaklyker werd, om dat zy, van alle kanten
de rust verstoorende, de rust niet vinden konden, waar door de onrust van den
gestadigen kryg eene gewoonte voor hen werd, die versterkt werd door de aanvallen
van de menigvuldige Vyanden, die, zo dikwyls zy konden, den kans waarnamen,
om de beledigende Franken op den huid te komen.
Hoe kwalyk de Vryheid ook begreepen mogt worden, zy was het echter, die door
de Franken, by alle gelegenheden, werd voorgestaan. Zulks blykt, al vroeg, in het
huishoudelyk bestuur der Celten, waar uit zy hunnen oorsprong namen. In deeze
groote Volksvergaderingen, die meestal uit Krygsluiden bestonden, om dat, in deeze
oorlogzugtige tyden, elk waar Vaderlander vast een Krygsman was, en deezen ook
het meest de Maatschappy van dienst waren, verkoos men den bekwaamen en
verdienstlyken Man, om het Opperbevel te voeren, en zette men den geenen af,
die bevonden werd zulk een gewigtigen post, of het algemeen vertrouwen, onwaardig
te zyn. De verkleefdheid aan den Bewindhebber, die het Volk, om zo te spreeken,
zelf geschaapen had, was ook ongemeen groot, wanneer hy aan de algemeene
verwagting beantwoordde. 't Was minder een eer dan een pligt, om voor
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zulk een geliefd Bestuurder, des noods, het leeven te laaten, en dergelyk eene zugt
kon niet missen Helden te formeeren, wier grondbeginzels niet dulden konden, om
hunne aanvoerders anders dan door den dood te ontvallen.
In deeze Vergaderingen, waar de Raadpleegers gewapend verscheenen, was
alle dwang eene zo verschriklyke zaak, dat men liever met bloedstorting, dan met
eene laffe onderwerping, verkoos te eindigen. Zelden stelde men iets vast, waarvan
men algemeen de nuttigheid niet begreep. Het veld van Mars, in Vrankryk, (dus
geheeten, om dat men in Maart dergelyke Vergaderingen gewoon was in het veld
te houden,) strekte veelmaalen hier ten getuigen van.
Dan, deeze Vergaderingen bragten hun nut voort, zo lang zy uit een maatig getal
leden bestonden, en welke leden geene omslagtige Staatkunde hadden. De Vryheid
van eene Maatschappy is grooter, wanneer zy uit weinige, dan wanneer zy uit veele,
leden bestaat. De mensch, op zich zelven geheel en alleen staande, (ware zyn
stand mogelyk,) zou de onbepaaldste Vryheid bezitten: zo dra echter begeeft hy
zich niet in 't gezelschap van een tweeden, of hy moet iets van zyne Vryheid afstaan
aan zynen Medgezel, wiens Vryheid hy ook eerbiedigen moet. Vereenigen deeze
twee zich weder met anderen, de gedeeltlyke afstanden hunner Vryheid
vermenigvuldigen, en houden niet op te vermenigvuldigen, zo lang hun gezelschap
aangroeit.
Dus ging het ook met de oude Volksvergaderingen. Toen zy uit een ontzaglyk
aantal begonnen te bestaan, moesten zy, of byster lang duuren, eer elk zyne
belangen en gedagten gezegd hadt; en dergelyk eene uitgerekte byeenkomst streed
met het ongeduld en de drift van de grootste hoop, of met de omstandigheden van
plaats en tyd - of zy moesten door eenige weinigen vry willekeurig bestuurd worden,
of in eene deerlyke verwarring geraaken. De noodzaaklykheid vernietigde dus een
zeer groot deel van de Frankische Volksvryheid. Den Aanzienlyken en Ryken ontbrak
het aan geene middelen om zich te doen gelden, en eindelyk de Volksregten aan
zich te trekken. Het Volk, steeds verward, steeds oneens met zichzelven, steeds
'er op uit om zich te laaten misleiden, was tegen de vereenigde magt en list der
Grooten niet opgewassen, en gaf verder alles aan zyne Overwel-
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digers over, wat het zaaklyke betrof, en stelde zich met de ydele klank der verlooren
Vryheid en Rechten te vreden.
Dus pronkten de Wetten der Franken nog lange met deeze grootsche woorden,
MET DE TOESTEMMING DES VOLKS. Intusschen is het zeker, dat 'er een menigte van
Wetten te voorschyn kwam, waar van het Volk niets wist, alvoorens het 'er deeze
uitdrukking in las.
De Koninglyke Magt werd dus schielyk gebooren. Veele omstandigheden liepen
'er zamen om die te bevestigen en beminnelyk te maaken! - Men heeft echter weinig
beminnelykheid gevonden, zal men zeggen, in de Koningen, die wy hier beschreeven
vinden! - 't Is waar; doch wy, die dus oordeelen, bezitten eenen geheel anderen
smaak! - Waren de Vorsten van dien tyd ruw en woest, het Volk was het niet minder.
Een zagte geaartheid deedt den Stam van CLOVIS van den throon vallen.
De Wetten van een Volk zyn, in zeker opzigt, een groot kenmerk eener Natie.
Onder de Franken van den tyd dien wy beschouwd hebben, duiden dezelve, wel is
waar, eenvoudigheid en eene zekere maat van opregtheid aan, maar ook teffens
woestheid, onkunde en byster schadelyke vooroordeelen. De Bloedverwant wreekte
den vermoorden, of verdroeg zich met den Moordenaar, terwyl de Wet in dit opzigt
geheel stom was. Het Tweegevegt werd bevolen, ingevalle gerechtlyke bewyzen
ontbreeken mogten. De grond, hier voor, was de valsche opvatting, dat de
Rechtvaardigheid steeds zegepraalde, en dat God, door een wonderdaadige
tusschenkomst, de schuld openbaarde, door den schuldigen te doen bezwyken voor
de kragten van zyn Bestryder. Zonderling is de reden, die GONDEBAUT, (omtrent het
einde der vyfde Eeuwe) Koning der Bourgondiers, van de wettigheid der
Tweegevegten geeft. Wy, zegt hy, stellen dezelve vast, ten einde onze Onderdaanen
niet meer eeden zouden doen over duistere stukken, noch zich aan meineedigheid
schuldig maaken omtrent gevallen, welke zy volstrekt zeker weeten.
De Vuur- Water- Kruis- en andere Proeven, (om de onschuld aan den dag te
leggen,) welken door burgerlyk en kerklyk gezag gestaafd waren, en waarop het

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

319
Volk dwaas genoeg was, de uitspraak hunner zaaken, met een heiligen eerbied, te
laaten aankomen, bewyzen insgelyks de geringe vorderingen van het gezond
verstand, en de reuzenstappen van bygeloof en domme woestheid, zo wel in de
Tempels en Gerichtshoven, als in de hutten der armen.
Daar soortgelyke wreede middelen gebezigd werden door de Bedienaars van
den Godsdienst zelf, kan men onmogelyk zich een groot denkbeeld vormen van de
Leerstukken des toenmaals aangenomen Godsdiensts. 't Is waar, de Franken
noemden zich Christenen; maar met welk een medelydend oog moet men deeze
Belyders van de verheevene Leer van JESUS beschouwen, die, oneindige maalen
zyn naam uitspreekende, byna nooit iets anders deeden dan het tegendeel van 't
geen hy geboden hadt!
De Geestlyken scheenen de waereld met geen ander oogmerk te verzaaken, en
'er dapper tegen uit te vaaren, dan om 'er te onverhinderder en ruimer genot van te
hebben. De Geschiedenis brandmerkt hunne onmaatige heerschzugt, waarvan
Rome het middelpunt was. Van daar verdoemde de knegt der knegten de Heeren
en Meesters der aarde! Van daar gingen die zwermen van geschooren en
ongeschooren zendelingen uit, die zich allerwegen in Staatszaaken mengden, en
alle Landen, die geen hulde aan Rome deeden, in beroering, en op den rand van
hun verderf, bragten! 't Viel den Geestlyken niet moeilyk, om, volstrekt over de zielen
heerschende, de lichaamen naar welgevallen te doen bukken.
De kunstjes, ten deezen oogmerke in 't werk gesteld, moesten menigvuldig zyn.
Men moest het Volk dom en bygeloovig houden! Men moest het met heilige
bedriegeryen en kerklyke klugten om den tuin leiden! Met één woord, men moest
de groote bedoeling van alle Maatschappyen, het geluk van allen, steeds
tegenkanten, en op allerlei wyzen verydelen!’
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Verzameling van alle de Stukken, gevonden in het Cabinet van
den Koning der Franschen, by den Heer de la Porte,Intendant der
Civile Lyst, en andere Persoonen, zederd den 10 Augustus 1792,
welke, in gevolge van het Decreet van de Nationaale Vergadering,
door daar toe benoemde Commissarissen zyn geïnventariseerd,
en aan de Departementen en Armeen verzonden. Uit het Fransch
vertaald. No. 2, 3, 4. Te Haarlem by J. Tetmans; maakende met No.
1. 453 bl. in gr. 8vo.
(*)

By onze aankondiging van No. 1. deezer Verzamelinge , welke niemand missen
kan, die wegens den toedragt der Fransche Staatsomwenteling, in dit Tydvak,
onderrigt wenscht te bekomen, hebben wy, daar de Stukken alle tot eikander een
meer of min onmiddelyk verband hebben, en voor geen Uittrekzel vatbaar zyn, niets
te voegen, dan dat ze, in het laatste Stukje, beslooten worden, met een Rapport
van LOUIS JEROME GOHIER, Gedeputeerde van het Departement d'Isle & Villaine,
betrekkelyk de geïnventariseerde Papieren in de Bureau van de Civile Lyst, gedaan
in de Zittinge van Zondag voor den middag, den 16 Sept. 1792, gedrukt op Order
van de Nationaale Vergadering, gezonden aan de Armeén en Departementen. 't
Zelve behelst, naar de taal des Opstellers, in den aanvange, eene Ontleeding van
medegedeelde Stukken, en een Tafereel van dezelve, waaraan men den Tytel zou
kunnen geeven, ‘de noodzaaklykheid van den Dag van den 10 Augustus, beweezen
door de Opschriften zelf, geïnventariseerd by de voornaamste Hoofden der
Contrarevolutie.’ Wy vinden daar in het gedrag van LODEWYK DEN XVI, in alle
opzigten, berispens- en strafwaardig afgeschetst, en wordt het zelve met deeze
zegepraalende taal beslooten:
‘Het groot Systema van zamenzweering tegen de Fransche Vryheid, hing in alle
zyne deelen te samen. Niet slegts verwaarloosde de magt, die belast was met de
verdediging van den Staat, alle de middelen, die noodig waren om zig in een staat
van tegenweer te stellen; maar zy begunstigde ook openlyk de poogingen der
binnen- en buitenlandsche vvanden; zy kweekte eene noodlottige verdeeldheid aan
tusschen de Burgers, wier vereeniging hen alleen ontzaglyk kon maaken: zelfs de
Majesteit der Nationaale Vertegenwoordiging, waar in het hoofd der verdedigende
Magt deelde, is door haar niet geëerbiedigd geworden.
Wie ziet niet, dat de hand, die zig verbonden hadt om de Constitutie te
handhaaven, den Schepter poogde te her-

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1792. 1ste Stuk, bl. 612.
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winnen, die de Helden van 14 July hem ontrukt hadden, en die door de Helden van
10 Augustus is verbryzeld geworden? De oude Zegels van den Staat, verdonkerd,
en, by wyze van berging, in vreemde handen gesteld, toonen genoeg aan, dat
LODEWYK DE XVI niet, zonder hoop van wederverkryging, afstand deedt van derzelver
(*)
gebruik .
Het ontwerp zelf eener nieuwe Constitutie, die de gedrogtlyke vereeniging van
de wetgeevende met de uitvoerende Magt daar stelde, en de onderscheidingen
deedt herleeven, zo haatlyk aan de vrienden der Evengelykheid, wagtede, in de
Bureau der Civile Lyst, slegts op het gunstig oogenblik om in 't daglicht te verschynen.
Eindelyk, het licht van den blixem, die op het Kasteel der Tuilleries nederstortte,
heeft de donkerheid opgeklaard, waar in wy geketend omwandelden; en de
Nationaale Vergadering, van boeijen ontslaagen, die haar gevangen hielden, heeft,
van dat oogenblik af, zig in alle haare grootheid vertoond. De Eed, van de Vryheid
en de Evengelykheid te zullen handhaaven, is vrywillig afgelegd. De gemeene zaak
niet weetende te behouden met de magt, die haar ter hand was gesteld, heeft zy
tegen het Volk, dat zy de eer hadt te vertegenwoordigen, gezegd: Weet u zelven te
behouden! Oefent de volheid van uw Souverein vermogen! en eene Nationaale
Conventie word geformeerd!
Dat de vyanden der wetgeevende Magt als nog derzelver verrigtingen beschimpen,
en vraagen wat zy gedaan heeft? Zy is alle strikken ontsnapt, die men niet
opgehouden heeft haar te spannen Zy heeft, geduurende een geheel jaar, met moed
tegen de kunstenaaryen van allerlei soort geworsteld! Zy heeft de Constitutie
verdedigd, tot zo lange, dat zy zag, dat zy kiezen moest tusschen de Constitutie en
de

(*)

Een der Zegels van den Staat, vóór de Revolutie in gebruik, naamlyk, welk diende ter
verzegeling van de Wetten, verzonden aan het Dauphiné, is gevonden by den geweezen Abt
DE LA PORTE, Broeder van den Intendant der Civile Lyst. De Doos, waar in dit Zegel was
beslooten, was in een omslag, waar op geschreeven stondt: Depôt fait par la dame de Hargne,
pour étre retiré par le sieur Champion, qui en ont de mort, avoit donné l'adresse de son frere,
l'Archeveque de Bourdeaux. Wat was de bedoeling van deeze bewaaring? Met wat
voorneemen werd dit Zegel opgeligt? Werd het geschikt om te dienen op het oogenblik der
Contrarevolutie? - Wat ook het oogmerk deezer ontvreemding moge geweest zyn, zeker is
het, dat de Zegels van Staat niet gevonden behoorden te worden by den Abt DE LA PORTE,
by een geweezen Groor-Vicaris van een Zegelbewaarder der oude Regeering: zy behoorden
niet aan een Vrouw overgeleverd, en by gevolg 'er ook niet door bewaard te worden.
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Vryheid, en, toen zy bespeurde dat het haar onmogelyk was om dit kwalyk
zamenhangend en kwalyk bevestigd gebouw te kunnen handhaaven, is zy de
overheersching voorgekomen, die deszelfs instorting gemaklyk hadt kunnen maaken!
In dit tydstip der Crisis schortede zy het eenige gezag op, dat te vreezen was! Ten
koste van het vermogen, dat haar was toevertrouwd, heeft zy de Souvereiniteit des
Volks in al derzelver volmaaktheid gehandhaafd! Zy heeft veel van het Vaderland
verdiend, by aldien de Franschen waardig zyn vry te weezen!

Over de Verlossing der Menschen van de Ellende, door Jesus;van
C.G. Saltzman, als een Vervolg op Karel van Karelsberg. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Tweede Stuk. Te Amsterdam by de Wed. J.
Dóll, 1791. Behalven het Voorberigt, 219 bl. in 8vo.
Dit Deeltje behelst twee Overdenkingen.
De eerste handelt over de Verlossing van de Onkunde. In het begin zegt de
Schryver, dat de onkunde alles, wat de mensch anders nog bezit, nutteloos maakt,
hem diep beneden zyne waardy verlaagt, hem dikwyls krachteloos, bedeesd,
kruipende jegens alle de geenen die hem omringen, maakt; in één woord, de
hinderpaal zyner gelukzaligheid, en de bron zyner ellende, is. Het schynt,
ondertusschen, voegt hy 'er by, dat de ondervinding tegen deze stelling opkomt;
dewyl de woonplaatsen der weetenschappen niet slechts door dezelfde ongemakken
bezocht worden, waar onder de onkundige inwooner der geringe hut op het land
zucht, maar aldaar ook gemeenlyk veel talryker en knellender zyn. Zyn dan misschien
verlichting en weetenschap bronnen der menschelyke ellende; is misschien de
onkunde een bescherm-engel, eene troosteresse, des menschdoms?...Ja! en neen!
zo als men 't begrypt. Beschaaving, kunsten en weetenschappen, maaken den
mensch wezenlyk rampzaliger, wanneer hy, nopens de zaaken, welke op zynen
voor- en tegenspoed invloed hebben, zo onkundig is als de landman. Omtrent die
zaaken ondertusschen heerscht by alle zoorten van menschen eene vry algemeene
onkunde; men weet doorgaans weinig van de gevolgen zyner daaden, van de
uitwerkzelen en krachten der dingen, die ons omringen. De oorzaaken van deze
o

onkunde zyn: 1 . Dat de menschen tot hiertoe byna in 't geheel geen aanleiding
o

hadden, om op zich zelven, en de dingen die hen omringen, te letten: 2 . Dat men
zo veel moeite aanwendt, om hunne oplettendheid van zodanige dingen, die op
hunnen voor- en tegenspoed invloed hebben, vroegtydig af te trekken, en op dingen
te vestigen, welke daar mede in het

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

323
o

geheel geene, of althans in eene zeer verre, betrekking staan: 3 . Dat de minsten
den post bekleeden, waartoe de natuur hen verordend heeft. - Men behoeft niet te
denken, dat deze bronnen van ellende niet gestopt kunnen worden, dan door
tusschenkomst van de Regeringen. De Verlosser wyst ons naar niemand anders,
dan naar ons zelven; vermaant ons tot zinsverandering, dat wy zullen trachten naar
eene heilzaame kennis, naar de heerschappy over ons zelven, naar trouw in ons
beroep, en yver om iets goeds te werken. ‘Voelt gy u dan gedrongen (zegt hy), om
de verderffelyke onkunde by uwen evenmensch weg te neemen, laat dan uw eerste
werk zyn u zelven te verlichten. Laaten de bezigheden, welke gy waar neemt, de
gezelschappen, waarin gy verkeert, u nooit zodanig wegsleepen, dat gy u-zelven
vergeet; maar bepaal dagelyks eenen tyd, waar in gy, in u-zelven gekeerd, de
dryfveeren uwer daaden, de oorzaaken van het wel of kwaalyk gelukken uwer
bezigheden, van de vrolykheid en mismoedigheid uwer ziel, van de gezondheid en
zwakheid uws lighaams, naspoort, en tracht te ontdekken, waar door gy u het
misnoegen, de beledigingen, van veele menschen berokkend hebt, waar uit het
gebrek en de behoeftigheid ontstaan, die u misschien drukken, en door welke
middelen gy uwe volmaaktheden vergrooten, en uwen innerlyken en uiterlyken
toestand verbeteren kunt. Wees ten hoogste voorzichtig in de keuze der middelen.
Hoe verder zy moeten gezocht worden, en hoe meer zy samengesteld zyn, des te
meerder moet gy dezelven wantrouwen. - Kunt gy iets uitvoeren door de inspanning
uwer krachten, en door de krachten van de uwen, waarom wilt gy dan het geheele
Vaderland op de been helpen? Zie, derhalven, met een oplettend oog, rond, op die
plaats, waar gy u bevindt, leer den aart van den bodem kennen, op welken gy staat,
zo wel als van de planten, die rondom u groeien. Tracht by iedere wandeling na te
spooren, of gy niet iets ontdekken kunt, het welk voor u en uwe natuurgenooten van
nut kan wezen. Bovenal, onderzoek de menschen, met welken gy verkeert, en uwe
betrekking, waar in gy staat jegens uwe meerderen, jegens de geenen waar mede
gy omgang hebt, en die onder uw opzicht staan, altoos met het oogmerk, om te
ontdekken, hoe gy, ter bevordering uwer bedoelingen, gebruik kunt maaken van
uwe betrekkingen, en van de persoonen, met welke gy verkeert. Zyt gy zo gelukkig
van na verloop van eenigen tyd vermindering van uwe rampen, en vermeerdering
van uw genoegen, te bespeuren, leg 'er u dan op toe, om de wysheid, welke gy
verworven hebt, ook aan anderen mede te deelen, enz.’
De tweede Overdenking gaat over de Verlossing van Dwaaling. Na dat hy hier
gezegd heeft, dat wy, den eersten oorsprong van alle ellende, van alle plaagen,
onder welke het menschdom zucht, naspoorende, denzelven meestal in de Dwaaling
ont-
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dekken, gaat hy over ter beantwoordinge van de volgende vraagen: Wat is dwaaling?
Hoe komt dezelve in de menschelyke ziel? Wat is waarheid? Welke middelen moet
men in het werk stellen, om de dwaaling door haar te bannen?
'Er staan zekerlyk in dit boek verscheidene goede en waare aanmerkingen; maar
men zou zich bedriegen, indien men in den Schryver den man meende gevonden
te hebben, die aan ieder individu den zekeren, en van een ieder betreedbaaren,
weg aanwees, om van de ellenden, die de gevolgen van onkunde en dwaaling zyn,
verlost te worden. Daar toe werdt een man van oneindig meer waereldkennis, en
van eene meer gezonde en sterke redeneeringskracht, vereischt. In de opgave der
bronnen van de menschelyke ellenden zelve, wordt dikwyls van loutere beuzelingen,
en van byzonderheden, die alleen door de verbeeldingskracht van den Schryver
zelven geschapen of aanmerkelyk vergroot zyn, met even veel ophef gesproken,
als van de voornaamste en ontwyfelbaarste oorzaaken der menschelyke rampen.
By voorbeeld, van de verkeerde gesteldheid der zintuigen, als eene voornaame
bron van dwaalingen onder het menschdom, sprekende, zegt hy, dat deze
werktuigen, onder anderen het gezicht, by zeer veele menschen zeer stomp zyn;
dat men tot hier toe ook nog weinig of niet gedaan heeft, om de kracht der oogen
te oefenen; dat hierom by de meeste menschen, in hunne denkbeelden, die zy door
middel van het oog ontvangen, alles door elkanderen loopt; dat hier door ieder spar
by hen een denneboom is; dat juist die geenen, welke bovenal verpligt zyn om de
menschen te verlichten, namelyk de geleerden, de slechtste oogen hebben: ‘de
meesten (zegt hy) zyn kortziende, veelen hebben druipende en pynlyke oogen:’ hy
voegt 'er by, dat de dertig kinderen, die hy opvoedt, met ongedekten hoofde slaapen
en waaken, of op zyn best het hoofd met eenen hoed bedekken; alle morgen het
hoofd aan de sontein wasschen, en daar van een p ar kopjes drinken; zo lang het
water niet al te koud is, zich dikwyls baaden, en hun lighaam veel bewegen; en dat,
onder deze kinderen, niet een is dat roode oogen, of eenig ander gebrek aan de
werktuigen der zinnen, heeft. - Wy weten wel, dat men zich in het zien van
voorwerpen op eenen verren afstand veel meer zou kunnen oefenen, dan gewoonlyk
geschiedt: doch, dat het gezicht van zeer veele menschen zo ongesteld zoude
wezen, dat zy onnaauwkeurig zagen, en dat daar in eene voornaame bron der
menschelyke dwaalingen te vinden zou zyn, is ons onbewust. Wy weten wel, dat
veele Geleerden, uit zeer natuurlyke oorzaaken, kortzichtig zyn; doch voor de
walgelyke beschryving, die de Heer SALTZMAN van de oogen der meeste Geleerden
geeft, weten wy geene bewyzen. De leefregel, die hy aan zyne opvoedelingen
voorschryft, is goed; maar
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geenzins byzonder: hy zou dezelve in Nederland in duizend huisgezinnen vinden,
en hy zal dierhalven hier door, althans aan verstandige leden onzer Natie, de
voorkeur van zyn Opvoedings-institut niet bewyzen, of hen bewegen om hunne
kinderen na Schnepsenthal te zenden. Wy weten ook ze veele voorbeelden van
roode, of ongestelde, oogen niet, dat dit gebrek verdiene onder de algemeene
bronnen der menschelyke ellende, of onder de oorzaaken der dwaalingen opgeteld
te worden. Kende de Schryver misschien twee of drie zulke ongestelden onder zyn
vriendenkring, en vermenigvuldigde zyne verbeeldingskracht het getal van dezelven
onder het menschdom? Dan, voorzeker, bedroog de verbeelding, tegen welker
misleidingen hy zo yverig waarschuwt, hem zelven vry sterk.
De stelling van den Schryver, ‘dat het begin der menschelyke kennis dwaaling
is,’ komt ons ook, wanneer zy zo algemeen en onbepaald gesteld wordt, vry vreemd
en onbewysbaar voor. ‘Gelyk voor elken opgang der zon de nacht vooraf gaat, is
ook altoos het begin van den weg, om tot kennis der waarheid te komen, dwaaling.
Dit is volstrekt niet te veranderen. Zo lang als de inrichting in de natuur stand grypt,
dat de menschen eerst kruipen, eer dat zy recht overeind gaan, dat zy zich eerst
door de navelstreng voeden, eer dat zy de spys door den mond tot zich neemen;
zo lang moeten zy eerst dwaalen, eer zy de waarheid erkennen. Wil men deeze
noodzaaklykheid van te dwaalen Erfzonde noemen, ik heb 'er niets tegen; doch dan
moet het my ook vergund zyn, de navelstreng mede tot de erfzonde te rekenen, die
allen menschen aankleeft, en evenwel moet weggenomen worden, wanneer het
beeld van God in ons volmaakter worden zal.’ Deze plaats, die wy woordelyk
afgeschreven hebben, moge van het oordeel, den smaak en de kieschheid, van
den Schryver eene proeve opleveren; en tevens een bewys van de uitmuntendheid
zyner opvoedingswyze. Het zou ons althans zeer ontschieten, indien een verstandig
Opvoeder geene zorge draagen kon, dat zyne kweekelingen omtrent een aantal
onderwerpen, ten minsten, rigtige begrippen verkregen, zonder daar toe door den
weg der dwaaling te geraaken.
Onder de oorzaaken der onkunde telt de man ook dit, ‘dat men volstrekt van alle
Geleerden het beöefenen van de oude Schryvers eischt.’ Hy laat zich daar tegen
zeer uitvoerig en hevig uit, en schroomt niet te schryven, dat de beoefening der
Ouden niet alleen tot vorming van den smaak volstrekt niet noodzaaklyk is, maar
zelfs, dat het lezen der Ouden den smaak van veelen onzer tydgenooten voorzeker
bedorven heeft, en dat de menigte van armzalige gedichten, waar mede wy van tot
tyd tot tyd bezocht worden, misschien
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voor het grootste gedeelte gewrochten zyn, die uit deze lecture ontstaan zyn. Waarlyk, SALTZMAN zelf is een levendig voorbeeld van den bedorvenen smaak van
hun, welke de Ouden verachten; en, om niet eens van den smaak te spreken,
wanneer hy zich uit hunne schriften meer menschenkennis (eene weetenschap, tot
welker verkryging zy onlochenbaar oneindig meer gelegenheid hadden, dan wy)
hadt willen verzamelen, hy zou geschikter zyn tot den taak, dien hy op zich genomen
heeft.
Zelfs ontkent hy, dat aankomende Leeraars van den Godsdienst eene bondige
kennis van de Hebreeuwsche en Grieksche taalen moeten hebben. ‘Begeert men
(zegt hy) dat hy zich bekwaam zal maaken, om de grondtaalen zelven te verklaaren,
en de uitleggingen van anderen te toetsen, dan is dit zulk een moeilyk werk, dat hy
zich aan deze bezigheid geheel moet overgeven, en daarëntegen kundigheden,
welke veel noodzaaklyker en nuttiger zyn, ongetwyfeld verwaarloozen. En - heeft
de natuur hem de begaafdheid der Uitlegkunde geweigerd, dan is alle arbeid en
moeite verlooren, die hy daaraan besteed heeft, en alle zyne naarstigheid heeft tot
niets anders gestrekt, dan dat hy zich tot zyn ampt onbekwaam heeft gemaakt.’
Even als of 'er voor eenen Leeraar van den Godsdienst nuttiger kundigheden waren,
dan uit zyn eigen oogen te kunnen zien, als hy uit zynen Bybel, die het rigtsnoer
van zyne prediking moet wezen, zyne Gemeente de waarheid poogt te doen
verstaan: en even als of hy, aan wien de natuur de begaafdheid der Uitlegkunde
geweigerd heeft, nog bekwaamheden genoeg bezitten kon, om een Leeraar van
den Godsdienst te wezen, en niet veeleer tot de Schaafbank of het Ambeeld
verwezen moest worden. - In de daad, men kan, zonder verontwaardiging, zulke
ellendige redeneringen niet lezen, wanneer men bedenkt, hoe geschikt zy zyn, om
als een verborgen en zoet vergif door de, reeds veel al zo logge, studerende
jongelingschap te worden ingezogen, en het opkomend licht der waare bybelstudie
weder te doen verwisselen met een donkeren nacht van monniken-onkunde, en
dogmatisten-trots, of van redenloos ongeloof en bespotting van de heiligste
overblyfzelen der eerwaardige oudheid.
Zo scheef de Schryver dikwyls over de bronnen van Onkunde en Dwaaling
redenkavelt, zo ontoereikende zyn ook de middelen, die hy, ter verbanning daar
van, aanpryst. Ook dit zouden wy met een aantal proeven staaven kunnen, zo ons
bestek het toeliet. Laat ons dit thans maar alleen zeggen, dat men, wat hy daar ook
tegen aanmerke, met alle zyne vermaaningen, by het onverlichte, dat is, verre het
grootste, gedeelte des menschdoms, velstrekt geen nut kan slichten, zo lang de
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Overheden niet tusschen beiden komen, en met oordeel, en waaren ernst, zulke
inrigtingen treffen, als tot verspreiding van wezenlyke verlichting meest bevorderlyk
zyn.
In het Voorberigt spreekt de Schryver van de Fransche Staatsomwenteling, en
zegt, ‘dat dezelve, over het geheel genomen, eene voor het menschdom
allergewigtigste en weldaadigste gebeurtenis is, welke de verlichte Menschenvriend
niet zonder de hartelykste deelneming kan beschouwen.’ - Hier op volgt een
onderzoek, of het wel waarschynlyk is, dat Duitschland dezen stap volgen zal; en
of het wel te wenschen is, dat zulks geschiede? Beide deze vraagen beantwoord
hy ontkennender wyze. Hy erkent, echter, dat ook in Duitschland hier en daar
gegronde klachten plaats hebben, en houdt in het byzonder eene zwaare weeklachte
over de rampen, die veele Duitsche Vorsten, door hunne oorlogen, over hunne
onderzaaten brengen. Hoe veel ook op dit Voorberigt met regt aan te merken zy,
zo is toch de aanspraak, die hy over dit laatste stuk aan de Vorsten doet, schoon,
en regt tydig. God weet, hoe veele traanen van Weduwen en Wezen op dit oogenblik
de billykheid dezer klachte verzegelen!
Aan het einde, berigt hy ons, dat hy het vervolg van dit Werk weder in het gewaad
van de Roman zal kleeden, om dat hy gemerkt heeft, dat veele Lezers hem verlaaten
hebben, zederd dat hy zich van dit ontleend gewaad ontdaan hadt. - Een verschynzel,
dat weinig eer doet of aan de Lezers van den Heer SALTZMAN, of aan zyne
redeneerwyze!

Staatkundige Verhaalen, met Fragmenten, voor echte Beminnaars
van Waarheid, Regt en Vryheid. Te Dordrecht by de Leeuw en
Krap, 1792. 129 bl. in gr. 8vo.
Een aantal van XXIII Stukjes, van onderscheide grootte en waarde, nu eens by
wyze van Verhaal voorgesteld, dan eens in den vorm van Zamenspraak gegooten,
en ook in het gewaad van een Fabel omkleed, of als Fragmenten geplaatst, maaken
dit Boekdeeltje uit, geschikt voor Leezers, die op den Tytel worden aangeduid; en
zullen van hun meerendeels met genoegen geleezen worden. - Nu en dan vlegt de
Schryver Fransche Aanhaalingen en Gezegden in zyn Geschrift, zonder eene
vertaaling daar van te geeven; 't welk den enkel Nederduitschen Leezer niet kan
bevallen. Dat men de oorspronglyke woorden, wanneer'er eene byzondere
zeggingskragt insteeke, die misschien door de vertaaling te veel zou verliezen,
bybrenge, is noodig; doch dit is, by lange naa, op alle plaatzen het geval niet; en
het op 't onverduitschte Fransch slaande hangt, voor den in die taal onkundigen,
veelal in de lugt; en hy moet
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zich vergenoegen met een pynigend gissen, wat wel dat Fransch wilde zeggen.
Genoeg zal het zyn, een der kortste Stukjes over te neemen, ten opschrift
voerende: DE SPINNESTAAT.
‘De Spinnen, in eene Zaal by malkander woonende, verkoozen een fraai gekleurde
Kapél tot haaren Koning. Wy zyn, dagten zy, een zwak klein Volkje in het Ryk der
Dieren; de Kapél, wegens haar bevallig bont zomerkleed bewonderd en bemind,
kan onze eer bevorderen, en den haat der edeler Dieren tegen onzen staat doen
afneemen. Wysheid, verstand, bekwaamheid, hebben wy niet noodig; wy willen
slegts een Koning voor staatsie, en dit kan die sraaije bonte Vogel best weezen: wy
leiden en stieren hem naar ons welgevallen, en zyn aangebooren zwakheid zal ons
alles gemaklyk maaken. Zy sponnen, ter zyde, daar het zonnelicht in de Zaal viel,
een fyn, fraai net, rondom haar Opperhoofd; bragten hem kostlyken honig der
bloemen; liefkoosden hem naar de wyze der Spinnen, en deeden hem allen vermaak
aan in zyn zyden kerker. Doch de voornaamste gaven, met haar scherp spinnenöog,
agt op elke beweeging der vleugelen, op elke verandering der kleur aan haaren
bonten Koning; inzonderheid op zyne luimen en grillen; en naar dezelve schikten
zy haare gebaarden, kunsten en handelwyze. In den spinnenstaat werd daar door
geen groot geluk bewerkt; maar zy, die naast by het net rondsom den Koning waren,
hielden zig voor gelukkige schepzels: want zy beheerschten hem en den Staat
volgens haaren zin, deelden den buit der muggen uit naar haar goeddunken, en
verheften haare Vrienden tot den eersten rang. Men vraagde niet meer, wie het
fynste, sierlykste, sterkste net konde maaken; kunst, waakzaamheid en
werkzaamheid, waren, in den spinnnenstaat, geen verdiensten meer.
****
In de Historie ontmoet men allerwegen Vorsten, welke niets meer waren, dan de
Koning in deeze Fabel. Lievelingen, pluimstrykers, hadden, door hunne praktyken,
rondom hen zulk een net gespannen, dat hen pas een vonk hunner waare aangeërfde
vryheid overig bleef. Zy dagten, spraken, wilden, handelden, alleen door het verstand,
de gevoelens, taal en hartstogten, der weinigen, welke als hoeders en waakers
waren van den grooten Gevangenen.’
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geöpenbaarden
Godsdienst, uitgegeeven door Teyler'sGodgeleerd Genootschap.
XIIde Deel. Te Haarlem by Joh. Enschedé en Zoonen en J. van
Walré, 1792. 508 bl. in gr. 4to.
Dit Deel bevat twee bekroonde Antwoorden op de zeer gewigtige Vraag: ‘Heeft
Christus, in zyne prediking, hebben de Euangelisten en Apostelen, in hunne schriften,
zich somtyds, naar de toen heerschende Volksbegrippen, geschikt? zo ja; in welke
gevallen, en hoe verre? en hoe zeer kan dit denkbeeld, wel begrepen, dienen, ter
verklaringe der Schriften des Nieuwen Verbonds.’
Het eerste Antwoord is van den Heer PAULUS VAN HEMERT, voormaals Predikant
te Wyk by Duurstede, thans Hoogleeraar in de Wysbegeerte aan het Kweekschool
der Remonstranten, te Amsterdam; het andere van den Heere WILLEM DE VOS,
Leeraar der Doopsgezinden, te Amsterdam.
Wy zullen, om de aangelegenheid van het onderwerp, beide deze Antwoorden
uitvoerig schetzen.
Na eene korte Voorafspraak over het gewigt der Vraage, en derzelver gepastheid
in dezen tyd, deelt de Heer VAN HEMERT zyne Verhandeling in drie Hoofdstukken.
In het eerste onderzoekt hy, of Christus, in zyne prediking, en of de Euangelisten
en Apostelen, in hunne schriften, zich somtyds naar de toen heerschende
volksbegrippen geschikt hebben; in het tweede, zo ja; in hoe verre, en in welke
gevallen, men dit, behoudens het oogmerk der zendinge onzes Heeren, en den
eerbied, aan zyn Godlyk karakter, en aan de braafheid zyner Ryksboden,
verschuldigd, schynt te mogen, en te moeten onderstellen; en eindelyk, in het derde,
hoe zeer dit denkbeeld, wel begrepen, en volgens aannemelyke regels verklaard,
dienen kan, ter verklaaringe van de Schriften des Nieuwen Verbonds.
Het eerste Hoofddeel is wederom in twee Afdelingen
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gesplitst, waar van de eerste eenige voorbereidende Aanmerkingen, tot het
onderwerp betrekkelyk, bevat; terwyl in de tweede de groote hoofdzaak nader
overwogen wordt.
o

De voorbereidende Aanmerkingen zyn zeven in getal, 1 . stelt de Schryver, dat
men, ter volledige beäntwoordinge van de Vraag, op de volksbegrippen van Joden
o

en Heidenen beiden behoort acht te geven, 2 . onderzoekt hy, wat men hier door
volksbegrippen te verstaan hebbe, en besluit uit het beloop der Vraag, dat hier
inzonderheid zulke begrippen van een geheel volk, of ten minste van deze of gene
secte, bedoeld worden, welke betrekking hebben op den Godsdienst, en welke
tevens, met den waaren aart der voorwerpen, bezwaarlyk overeen te brengen zyn,
o

3 . merkt hy aan, dat iemand, die zich schikt naar volksbegrippen, dezelven niet
goedkeurt, en daar aan zelf geen geloof geeft, maar integendeel dezelven voor
eene zwakheid houdt; aan welke hy echter, om zekere reden, niet raadzaam oordeelt,
o

tegenstand te bieden. 4 . De onderscheiden wyzen, waar op men zich naar
volksbegrippen schikt, brengt hy tot twee: of van ter zyde, wanneer men eene
volksdwaaling met stilzwygen voorby gaat, juist dan, als men gelegenheid heeft,
om dezelve aan te tasten: of regelregt, wanneer men eene volksdwaaling daadlyk
overneemt, het zy, door van de dwaalende begrippen zelven werkelyk gebruik te
maaken, en volgens dezelven zyne redeneering in te rigten; het zy, door zich van
o

zodanige spreekwyzen te bedienen, welken op eene volksdwaaling rusten. 5 . Om
de volksdwaalingen van Joden en Heidenen, met betrekking tot den Godsdienst,
ten tyde van Christus, te leeren kennen, verzendt hy na de Voorrede van JO. DE
o

KLERK, voor zyne Kerklyke Geschiedenis der twee eerste eeuwen. 6

. Op de Vraag,
waar uit men weete of eenige leer, ten tyde van Christus, een heerschend volksbegrip
geweest zy, antwoordt hy: ‘Wat de Joden belangt, konnen wy hier, behalve Mozes
en de Profeten,’ [hoe dezen hier te stade zouden komen, kunnen wy niet bevroeden,
daar toch alleen de begrippen dier Joden, die ten tyde van Christus en de Apostelen
leefden, hier bedoeld worden,] ‘nog andere Gedenkstukken noemen. Om van
sommige Kerkvaders niet te gewagen, die hier mede zouden kunnen in aanmerking
komen, meld ik alleen den Talmud, verscheiden schriften der Rabbynen, de
Pseudepigrapha, de Apocryphe boeken van het N.T., de Targumim, vooral die van
On-
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kelos en Jonathan, de Werken van PHILO en die van JOSEPHUS. Ten aanzien der
Heidenen, moet men met de schriften dezer menschen, voornaamlyk der zulken,
die het naast aan den leeftyd van Jezus en de Apostelen grensden, en met de
o
boeken van sommige Kerkvaderen, raadplegen.’ - Hy voegt 'er echter 7 . by, dat
het gebruik der genoemde schriften veel behoedzaamheid vereischt, het welk hy,
ten opzichte van Joden en Heidenen, in eenige byzonderheden aanwyst.
En, nu tot de groote hoofdzaak overgaande, poogt hy eerst uit het oogmerk van
de komste onzes Heeren, en van den arbeid zyner Leerlingen, reeds van voren de
waarschynlykheid te bewyzen, dat Christus, de Euangelisten en Apostelen, zich, in
veele opzigten, naar sommige verkeerde begrippen, zullen geschikt hebben: en
dan ten tweeden, van achteren, uit de schriften van het N.T. te betoogen, dat zy dit
werkelyk gedaan hebben. Hier komen ons de volgende byzonderheden voor:
1. ‘Christus, de Euangelisten en Apostelen, moesten zich, in alle opzichten, naar
de vatbaarheid, en de omstandigheden des volks schikken, en dit deden zy ook
werkelyk, by alle gelegenheden.’ Dit wordt uit de handelwyze van iederen
verstandigen Leeraar, die verstaan wil worden, en met zyn onderwys iets goeds
stichten, opgemaakt, en uit het gedrag van Jesus en zyne Apostelen bewezen.
2. ‘Christus, de Euangelisten en Apostelen, moesten zich, van de algemeene
volkstaal, gelykenissen, toespelingen, spreekwoorden, en uitdrukkingen, in
onderscheidinge van de spraak- en redeneer-konst der scholen, bedienen, en
bedienden zich daar van werkelyk.’ Deze stelling, die weinig meer dan een
gevolgtrekking uit de vorige is, wordt op dezelfde wyze betoogd.
3. ‘Christus, de Euangelisten en Apostelen, schikten zich, ten aanzien van
natuurlyke zaken, naar de volkstaal, en de heerschende, schoon valsche, begrippen.’
Na hier wederom eerst van voren betoogd te hebben, dat men dit met grond van
hun verwachten kon, bewyst hy van achteren, dat zy dit waarlyk hebben gedaan,
ten welken einde hy zich op Matth. V: 45; Joh. XII:24; 1 Cor. XV:36; Gal. III:1; Hand.
XVI:16, en andere plaatzen beroept; terwyl hy tevens uit het O.T. bewyst, dat deze
schikkingen niets buitengewoons waren, dewyl de oude Propheten 'er zich veeltyds
van bedienden.
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4. ‘Christus, de Euangelisten en Apostelen, hebben zich ook somtyds, betrekkelyk
eenige zaken van den Godsdienst, naar de heerschende dwaalbegrippen hunnes
tyds geschikt.’ Om dit te bewyzen, worden vooreerst de verklaaringen van JESUS
en PAULUS, Matth. XIII: 28-30; 1 Cor. IX: 20-22, aangevoerd, en dan ten tweeden
eenige voorbeelden, waar uit de Schryver besluit, dat CHRISTUS en zyne Leerlingen
zich zomtyds, en van ter zyde, en regtstreeks, naar volksdwaalingen in zaaken van
den Godsdienst geschikt hebben. Tot het eerste zoort brengt hy het stilzwygen van
den Heiland op de dwaaling der Samaritaansche Vrouwe, raakende de plaats van
den openbaaren eerdienst; het aanhaalen van een onvoldingend bewys voor de
opstanding, uit de boeken van MOSES, tegen de Sadduceeuwen, in plaats van een
bewys, dat meer scheen af te doen, uit de andere boeken te ontleenen, om dat de
Sadduceeuwen geene andere boeken, dan die van MOSES, voor Godlyk hielden;
het niet verbeteren der verkeerde denkbeelden van SALOME, betreffende den aart
van JESUS Koningryk; enz. om het tweede te betoogen, namelyk, dat JESUS en zyne
Leerlingen zich rechtstreeks naar zommige Godsdienstige dwaalingen geschikt
o

hebben, behandelt hy de volgende byzonderheden, 1 . zegt hy, zy bedienden zich
van valsche benaamingen. Wanneer JESUS de uitdrukking één van deze minste
geboden bezigt, Matth. V: 19, schikt hy zich naar de verkeerde onderscheiding, die
de Joden tusschen de groote en kleene geboden der wet maakten: hy schikt zich
naar Joodsche begrippen, wanneer hy, Matth. XV: 26, de Heidenen honden noemt:
hy gebruikt valsche benaamingen, wanneer hy van den Mammon, dat is, den God
der rykdommen, spreekt, Matth. VI: 24; wanneer hy de Phariseeuwen en
Schriftgeleerden, met den naam van regtvaardigen, wyzen en verstandigen,
bestempelt, Matth. IX: 13, XI: 25; en wanneer hy de Strafplaats der zondaaren, in
de andere waereld, Gehenna noemt, Matth. V: 22. Verder worden hier toe gebragt
de geest van Pytho, Hand. XIV: 16; maanzieke menschen, Matth. IV: 24, XVII: 15;
de valsche onderscheidingen, b.v. van geest en ziel, 1 Thess. V: 23; de
o

onderscheiden rangen der Engelen, Col. I:16, en elders. 2 . Zy gebruikten geheele
spreekwyzen, welken enkel op valsche volksvooroordeelen schynen gegrond te
zyn. Hier toe worden gebragt, de zeer betwiste spreekmanier δαιμονιον εχειν, of
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δαιμονιζεσδαι, een Daemon hebben, of van een Daemon bezeten zyn; het schryven
van JOANNES, dat de Satan in JUDAS voer, en alle andere spreekwyzen, waar in de
Satan voorkomt, als een, tegen God overgesteld, doch eenigszins zwakker, beginzel,
als de oorzaak van het zedelyk en natuurlyk kwaad in de waereld; de
spreekmanieren, afkomstig uit het volksgevoelen, dat de luchthemel vol Daemons
o
of Spoken is, dat de Engelen taalgeleerden zyn; enz. 3 . Zy kleedden de gebeurde
zaaken, welken zy verhaalen, geheel en al in, in den geest van hunnen tyd, en
schreeven gevolglyk op zulke eene wyze, welke wel altyd met de zwakke
denkbeelden hunner tydgenooten, maar niet altyd met de wezendlyke waarheid,
overeenkomt. Hier toe behoren, volgens den Heer VAN HEMERT, wederom de
verhaalen aangaande de bezeten menschen; het berigt, dat de Sadduceeuwen het
bestaan van Engelen en Geesten lochenen, Hand. XXIII: 8; het verhaal van de
beroering van het badwater Bethesda, Joh. V: 1-4; het laaten spreken van byzondere
personen, overeenkomstig derzelver dwaalbegrippen, zonder daaromtrent
wedersprekende aanmerkingen te maaken, waar toe het gezegde van den
o
Hoofdman, Matth. XXVIII: 54, gebragt wordt. 4 . Zy bedienden zich in zaaken, welken
tot den Godsdienst betrekking hebben, vaakmaalen van argumenta ad hominem,
dat is, van bewysredenen, welken met de verkeerde begrippen der menschen
stroken, en ook tevens geschikt zyn, om de menschen, naar hunne eigen beginselen,
aangaande de ongegrondheid van eenig vermoeden, of aangaande de waarheid
van eenige stelling', te overtuigen, of hen te bedaaren, of wel te beschaamen: zie
Luc. XXIV: 37-39; Matth. XII: 27; IX: 12, 13; XXV: 26, 27; Luc. XIII:16; 1 Cor. VII:14;
o
misschien ook Hand. XVII: 22, 23. - 5 . Zy schikten zich, belangende geestlyke
voorwerpen van den Godsdienst, naar den zinnelyken aart der menschen, en
derzelver grover bevatting' van zaaken: b.v. in de beschryvingen van het verblyf der
afgestorvenen, van de eeuwige gelukzaligheid, van de toekomste en het ryk van
JESUS, van de rampzaligheden der onverbeterde zondaars, van de omstandigheden
die by de opstanding plaats zullen hebben, van de plechtigheden van het laatste
o
gerigt; enz. - 6 . Zy schikten zich, in de aanhaaling van de schriften des Ouden
Verbonds, naar de toen heerschende begrippen der Joden, en maakten dus althans
niet altyd
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van die schriften zulk een gebruik, als derzelver oogmerk vordert: zie, b.v. Matth.
XIII: 34, 35, verg. met Ps. LXXVIII: 2; 1 Cor. I:19, 20, verg. met Jes. XXIX:14,
o

XXXIII:18; enz. 7 . De Schryvers van het N.T. hebben aan den heerschenden smaak
hunner Joodsche tydgenoten zelfs zoo veel toegegeven, dat zy niet alleen allerleië
personen, gebeurtenissen, en plegtigheden van de oude wet, tot CHRISTUS en zynen
Godsdienst, by wyze van allegorische toepassing', gebragt hebben; maar
daarenboven ook joodsche fabelachtige overleveringen, als waarheden, vermeld,
en, om zoo te spreken, vergeestlykt hebben: zie Gal. IV: 24; 1 Cor. X: 1-4; Jud. vs.
9; 2 Pet. II:11; en de redevoering aan de Hebreeuwen, op verscheidene plaatzen.
o

3 . Christus en de Apostelen lieten sommige valsche begrippen, nopens voorwerpen,
tot den Godsdienst betrekkelyk, onaangeroerd, ja namen dezelven, in hunne
gesprekken, nu en dan over, het zy het geloof van zekere Leerstukken aan gewigtige
waarheden vermaagschapt was: het zy het zelve geene gemeenschap had met
hunne menschlievende hoofdbedoeling', en de voortplanting' van den waaren
Christelyken Godsdienst geenszins benadeelde; het zy om andere redenen. Wy
zullen hier eenige van die volksbegrippen laaten volgen, en 'er tevens die plaatzen
byvoegen, waar in Jesus en de Apostelen, volgens den Heer VAN HEMERT, zich naar
dezelven geschikt hebben. Het begrip van den Doods-Engel, Hebr. II:14, 15; de
Bewaar-Engelen van ieder mensch, Matth. XVIII:10; de tegenwoordigheid der
Engelen in de Godsdienstige vergaderingen, 1 Cor. XI:10; de zielsverhuizing, Matth.
XVII:10-13, enz.; de nabyheid van den dag des oordeels, Matth. XXIV. XXV., 1
o

Thess. IV: 15, 1 Cor. XV: 51, Jac. V: 9, enz. Eindelyk, 9 . Het geheele leven van
Christus en de Apostelen was eene aanhoudende schikking naar de heerschende
denkbeelden van hunne tydgenooten omtrent den Godsdienst; want zy namen de
uitwendige plechtigheden van dezelven stipt en naauwkeurig waar, om zich naar
de zwakkeren te schikken, en aldus de Kerk in de Kerk zelve te hervormen. - En
hier mede houdt de Schryver het voor bewezen, dat Christus, de Euangelisten en
Apostelen, zich naar de valsche vooroordeelen hunner tydgenooten, ook ten aanzien
van den Godsdienst, in meer dan in één opzicht, geschikt hebben.
Hy gaat nu over, om, in zyn tweede Hoofdstuk, te on-
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derzoeken, in hoe verre, en in welke gevallen, men deze schikking, behoudens het
oogmerk der zendinge onzes Heeren, en den eerbied, aan zyn Godlyk karakter, en
aan de braafheid der Apostelen, verschuldigd, schynt te mogen, en te moeten
onderstellen. Dit Hoofdstuk bevat drie Afdelingen. De eerste geeft eenen Algemeenen
regel op, waar naar men beoordeelen moet, in hoe verre 'er schikking heeft plaats
gehad; zy is deze, ‘dat geen der heilige Mannen zich in zulke zaken, welken den
eigenlyken geest en het ware wezen van den Godsdienst, in de daad, betreffen,
naar de volksdwalingen geschikt zal hebben.’ De eigenlyke geest en het waare
wezen van den Godsdienst, in het gemeen, en van den Christelyken in het byzonder,
is niets anders, dan de liefde tot het beminnelyke Opperwezen, geboren uit een
levendig bezef, en eene volkomen overtuiginge, van deszelfs volmaakte natuur, en
vruchtbaar in alle goede gezindheden, en in eenen doorgaanden, standvastigen,
regtschapen wandel, omtrent alle onze medeschepselen, naar de verschillende
betrekkingen, in welke wy tot hen staan. De Zoon van God, en zyne Apostelen,
afgezonden om dezen Godsdienst te verhelderen, te bevestigen, en nieuwe kracht
en beweegredenen aan denzelven by te zetten, mogten dus, volgens Gods weldaadig
oogmerk, geenzins te kort doen aan die waarheden, welken op de deugd en de
gelukzaligheid der menschen eenen kennelyken invloed hebben, of zich naar eenigen
van die volksvooroordeelen voegen, welken de begrippen van Gods onpartydige
liefde, den eerbied voor het hoogste Wezen, de gronden en den waaren aard der
werkdaadige Godvrucht, natuurlyk verzwakken en belemmeren konnen: in tegendeel,
moesten zy alle dergelyke denkbeelden der toenmaalige waereld, voorzigtiglyk,
besnoeijen, en betere in de plaatse stellen, om, langs dezen weg, de menschen te
bereiden tot eene beter beantwoording' aan hunne eindlyke verordening'. En dit
deeden zy in de daad ook, gelyk hier met verscheiden voorbeelden bewezen wordt.
Doch, daar deze Regel meer ontkennender wyze aanduidt, waarin zy zich niet
geschikt hebben, dan wel stellig, in hoe verre, en in welke gevallen, men deze
schikking onderstellen mag, zo volgen hier nog eenige aanmerkingen, die echter
kort zyn, en ook konden zyn, om de uitvoerigheid, waar mede de voorbeelden in
het eerste Hoofdstuk waren opgegeven. Wy zullen het vooraamste
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hier zamentrekken. Christus en de App. schikten zich, ten aanzien van natuurlyke
zaaken, naar de valsche spreekwyzen en begrippen des volks, doorgaands,
uitgezonderd wanneer deze begrippen hun voorkwamen met de eer of wezendlyke
belangen van hunnen Godsdienst strydig te zyn; want in dit geval verzetteden zy
zich 'er openlyk tegen, gelyk met een voorbeeld uit Joh. VI: 30-38 aangewezen
wordt. Ten aanzien van den Godsdienst, hebben zommigen dezen algemeenen
regel willen geven, dat Christus en de App. zich geschikt hebben, ten opzigt van
zodanige begrippen, welken onschadelyk zyn: maar de Schryver vindt dit te algemeen
gesproken, vooral ook daarom, om dat 'er begrippen zyn, welken voor kinderen
nuttig, althans niet schadelyk, zyn, maar welken voor mannen zeer schadelyk zouden
kunnen wezen; om dat het ontydig te keer gaan van die begrippen by kinderen,
buiten twyfel, meer schaaden zou, dan het laaten rusten van dezelven, en het dus
het werk van een wys man is, uit twee onvermydelyke kwaaden, het minste te kiezen.
Hy houdt zich dierhalven by den boven opgegeven algemeenen regel.
Hy verdedigt dezen regel, in de tweede Afdeling, tegen twee Bedenkingen: de
eerste is van de zodanigen, die meenen, dat het tegen het ambt en karakter van
JESUS en van zyne App. strydig is, zo wy onderstellen, dat zy zich naar eenige
volksdwaalingen somtyds schikken mogten, en daadlyk geschikt hebben: de andere
is van die geenen, welken meenen mogten, dat althans sommige voorbeelden,
welken van den Schryver aangevoerd zyn, den waaren geest van het Christendom
betreffen.
‘Nog anderen (zegt de Heer VAN HEMERT,) zullen zorgen, dat, volgends myne,
gelyk ik meen, bewezen' onderstelling, alles op losse schroeven gesteld wordt, en
dat dus de waarheid grootlyks gevaar loopt, by gebrek van genoegzame kenmerken,
waar door men de eigenlyke leer van het Euangelie zoude konnen onderscheiden,
van de leerwyze, waarop deszelfs Grondlegger, en zyne eerste Dienstknegten,
hetzelve hebben willen voordragen.’ En het is deze bedenking, die hem aanleiding
geeft, om, in de derde Afdeling, eenige kenmerken op te geven, ter onderscheidinge,
wat tot de eigenlyke leer van JESUS en zyner Apostelen, en wat tot de leerwyze,
behoort. Wy zullen deze kenmerken hier blootelyk met de woorden van den Schryver
mededeelen;
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maar ons uittrekzel wordt reeds zo lang, dat wy 'er niets kunnen byvoegen van dat
geen, wat hy ter ontwikkeling' en bevestiging' dezer kenmerken bybrengt:
‘1. De heilige Mannen schikten zich naar de begrippen van hunnen tyd, zoo dikwyls
zy zulke dingen zeiden, welken met de algemeenlyk aangenomen en herkende
waarheden van het gezonde verstand stryden.
2. Een ander kenmerk van schikking is, wanneer wy, op de ééne plaats, zoodanig
iets vinden, welk, op eene andere, wordt tegengesproken, en met herkende
beginselen minder overeenkomt, dan het geen elders geleerd wordt.
3. Somtyds gebeurt het, dat de Spreker zelf wenken geeft, waar uit een nadenkend
Lezer ligtlyk kan opmaken, dat hy zich naar het volksbegrip voegt.
4. Wanneer eene zaak, onder verschillende beelden, welken allen op zekere
gebruiken van een volk opzigt hebben, of onder verscheiden verbloemde byzondere
uitdrukkingen, wordt voorgesteld; dan kan men zeker zyn, dat de Schryver, in het
voorstellen van de zaak, welke hy bedoelde, zich naar den aart en het begrip van
een byzonder volk geschikt heeft.
5. Wanneer 'er zoodanige bewyzen voorkomen, welken, volgends de wetten eener
goede redeneerkunde, geene kracht altoos hebben, om de zaak te staven, kan
men, in het lezen van het N.T. veiliglyk besluiten, dat zich de heilige Mannen, in
zulke gevallen, naar den bekenden verkeerden smaak der Joodsche natie geschikt
hebben.
6. Wanneer wy de heilige Mannen eene spreekwys hooren gebruiken, welke
tegen hunne aangenomen zedelyke beginzels, of duidelyk verklaarde bevattingen
van zaken, strydt; dan is dit voor ons een genoegzaam bewys, dat zy zich naar de
denk- en spreekwys hunner Landgenooten voegen.
7. Laat my hier nog byvoegen (zegt de Schryver), dat, gelyk de Ouden reeds
hebben aangemerkt, ons menschen een zeker gevoel van waarheid, en tevens van
verdigting', natuurlyk eigen is; welk gevoel by den éénen fyner, by den anderen
grover, nogthans niet geheel kan worden uitgeroeid.
8. Eindelyk, het is een bewys, dat de heilige Mannen zich schikten naar het begrip
hunner tydgenooten, wanneer zy zoodanig iets te voren zeggen, welk door de
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ondervinding niet bevestigd, maar destyds algemeenlyk verwacht werd.’
Dit alles wordt met eenige voorbeelden kortelyk opgehelderd.
Het derde Hoofdstuk bevat nog eenige aanmerkingen, betrekkelyk tot het laatste
gedeelte van de Vraag, in hoe verre dit denkbeeld, wel begrepen, ter verklaaringe
van de Schriften des N.T. kan strekken. In dit Hoofddeel waren reeds zo veele
plaatzen opgehelderd, dat de Heer VAN HEMERT hier kort wezen kon. De
aanmerkingen, dierhalven, die hy hier nog geeft, zyn de volgende:
1. Indien dit denkbeeld waar is, dan doen die, onder onze hedendaagsche
Hervormers, kwalyk, die overal, waar zy slegts met eenigen schyn van reden kunnen,
de woorden der heilige Mannen in een' anderen zin verklaren, dan de toenmalige
begrippen toelaten: - of ook eenige plaatzen, welken zy, op hunne wyze, niet weten
te verredenlyken, voor onëcht verklaren, en, zonder genoegzamen grond, verwerpen.
2. De tweede aanmerking betreft het voordeel, dat de Christelyke Godsdienst uit
dit denkbeeld, wanneer het wel begrepen, duidelyk verklaard, en in goede
voorbeelden aangewezen is, trekken kan; dewyl het dient ter aanwyzinge van de
wysheid, die in dezen Godsdienst doorstraalt, en ter onderscheidinge van den
kindschen staat van dezen Godsdienst van deszelfs manlyken ouderdom.
3. Naar mate iemand meer bekend is met de spraak, de gewoonten, de
spreekwoorden, gelykenissen, begrippen, manieren van bewyzen eener stellinge,
welken by die geenen plaats hadden, onder welken JESUS en de App. verkeerden,
naar die mate zal hy ook in de uitlegginge van de Schriften des N.V. gelukkiger
slagen.
De vierde aanmerking, eindelyk, betreft het misbruik, dat SPINOZA, MALEBRANCHE,
en anderen, van de verdedigde stelling maken; een misbruik, waar tegen men zich
te wachten heeft, maar het welk ons echter niet beletten moet, de stelling zelve aan
te nemen, indien zy genoegzaam bewezen is.
Deze Verhandeling getuigt van de geleerdheid en schranderheid des Opstellers.
Van die van den Heere DE VOS, zullen wy in ons volgend Stukje verslag doen.
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De Vereischten van waare Godsvrucht, om Gods Beeld op Aarde
te weezen. Door C.C.H. van der Aa,Bedienaar des H. Euangelies
in de Gemeente, toegedaan de Onveranderde Augsburgsche
Geloofsbelydenisse; Lid en Secretaris van de Hollandsche
Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem. Te Haarlem by C.
Plaat, 1792. In gr. 8vo. 224 bladz.
Naar aankondiging in een kort Voorberigt, waren deeze Verhandelingen al voor
ettelyke jaaren, door den geagten VAN DER AA, ter Drukpersse gegeeven; doch de
daadelyke uitgave daar van door verscheidene onvoorziene omstandigheden
verhinderd, en geheel agter gebleeven; tot dat de Boekverkooper Plaat, door
aankoop, eigenaar deezer papieren geworden zynde, om de toestemming tot het
in 't licht geeven van dezelve verzogt, en die met 'er daad verkreeg. Wy twyfelen
niet, of veele Leezers zullen, zo wel over het aanzoek des Boekhandelaars, als over
de bewilliging des Schryvers, hun genoegen betuigen; voor zo veel, door het een
en ander, het getal van stigtelyke Leesboeken eene nutte bydraage heeft ontvangen.
Gelyk de voortreffelyke VAN DER AA, in zyne Redevoeringen van den Kansel, zich
als eene hoofdbedoeling voorstelt, zyne medemenschen tot het goede, en langs
dien weg tot eeuwig heil, op te leiden, in het thans aangekondigd Werk straalt het
zelfde loflyk oogmerk door. Al is het, derhalven, dat een Geschrift zich niet
onderscheidt door diepzinnigheid van onderwerpen, of door fyn uitgeploozene
redeneeringen, het verdient, evenwel, lof en goedkeuring: en nog te meer, om dat
het, naar de gemeene behoeften en vatbaarheden berekend zynde, daarom dies
te algemeener, en te grooter, nut kan uitwerken.
De Eerw. VAN DER AA, naamelyk, staande in het aanneemelyk begrip, wegens het
naauw verband, tusschen het tegenwoordig en het toekoomend leeven, uit kragt
waarvan in den mensch zekere voorafgaande gesteltenissen vereischt worden, niet
slegts als voorwaarden, maar als noodige toebereidingen, om de genoegens der
hemelsche heerlykheid te kunnen smaaken: in dit begrip heeft de Eerwaardige
Grysaart deeze Verhandelingen doen vooraf gaan, als een Voorlooper, of Inleiding;
‘om
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den weg te baanen tot het Vertoog van eenen staat van volkomenheid, dien de
Godvruchtigen in het toekomende leeven hebben te verwachten:’ met oogmerk om
in deeze Inleiding te doen zien, ‘hoe een mensch in zyn zedelyk karakter behoorde
gesteld te weezen, om aan den grooten eernaam, van GODS BEELD te zyn, te kunnen
beantwoorden.’
Ten dien einde loopt de eerste Verhandeling over de natuur der uitgestrektheid
van 's menschen Godsvrucht; terwyl de zwaarigheden, welke zo uit de H.S., als uit
de Reden, tegen deeze uitgestrektheid, worden aangevoerd, in de tweede
Verhandeling worden opgelost. De natuur van de bestendigheid en van de sterkte
der Godsvrucht, en eene aanwyzing van gepaste hulpmiddelen daar toe, zyn het
onderwerp der twee volgende Verhandelingen. De verlichting des verstands, tot
voedzel der waare Godsvrucht, in het voorbeeld van GOD en van J. CHRISTUS, en in
de leeringen der H.S. wordt in de vyfde, zesde en zevende, Verhandeling
beredeneerd; wordende, eindelyk, in de twee laatste Verhandelingen, onderzogt,
‘wat men te doen hebbe, opdat het licht van GODS Woord ons op onzen weg tot licht
diene; en hoe het licht, dat GOD ons geeft, voor ons licht worde.’
Uit deeze ontleedende opgave, ziet de Leezer het groote doelwit van den
godvrugtigen Schryver. Tot eene proeve van 's Mans denkwyze, zullen wy den
hoofdzaaklyken inhoud der laatste Verhandelinge mededeelen: te meer, dewyl het
Opschrift daar van, veelligt, iemand verkeerde begrippen, aangaande die denkwyze,
zoude kunnen doen opvatten.
In de voorgaande Verhandeling hadt de Eerw. VAN DER AA, bepaaldelyk, stil
gestaan op de kragt van het Gebed, ter bevorderinge der Godsvrucht, en aldaar
aangetoond, ‘dat men van het Gebed geene onmiddelbaare instorting, van het geen
men in dit of dat geval noodig heeft, moet verwachten, maar dat het een middel is,
't geen in zynen eigenen aart dient, om onze oplettendheid, op het geene ons te
doen staa, te verdubbelen, en dus de ontdekking van het beste te bevorderen: en
dat men daar benevens van GOD mag smeeken en verwachten, dat Hy, op het
welmeenende gebed van deugdlievende menschen, de omstandigheden zoo zal
doen zaamenloopen, dat het voor ons moge-
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lyk zy te onderscheiden, wat wy te doen of te laaten hebben; doch dat dit alles met
het behoorelyk gebruik van onze vermogens, en de handleidingen, dewelken ons
voorkoomen, om te onderscheiden wat des Heeren Wil zy, moet gepaard gaan.’
Hieruit volgt, dat men de hulpmiddelen, die men heeft en kan bekoomen, nevens
zyne eigen bekwaamheden, moet gebruiken, om te ontdekken, wat GOD van ons
eische, en zich daar mede overeenkomstig te gedraagen. Nu valt dan de vraage,
welke deeze hulpmiddelen zyn, en hoe zy ten nutte moeten gebruikt worden? Op
dat niemand op het vermoeden valle, dat de kennis van onze pligten gemaklyk, en,
diensvolgens, het aanwyzen van hulpmiddelen daartoe een noodloos werk zy, wordt
vooraf aangemerkt, dat hoewel dit in zommige, zelf in veele, gevallen, waarheid is,
'er nogthans gelegenheden voorkoomen, waarin het niet aanstonds zo duidelyk is,
wat in het geval, waarin wy thans zyn, van ons geëischt worde. In zulke en
soortgelyke gevallen stelt de Eerw. VAN DER AA tot eenen eersten en voornaamsten
regel: Volgt de stem of het voorschrift van uw Geweeten; zynde het oordeel, wat
men in een of ander geval te doen hebbe, om den Heere te behaagen. Deeze was
ook de regel van Apostel Paulus, in de vermaarde plaats, Rom. XIV: 23. Al wat uit
den geloove niet is, dat is zonde; waar van de meening is, dat een mensch, die 'er
aan twyfelt, of het geoorlofd zy, eenige daad te doen, inderdaad kwaad doet, als hy
die daad verrigt; voor zo veel het blykt, dat hy niet vast is in zyne meening, die hy
nogthans volgt; en dat alles, 't geen men doet, kwaad is, wanneer men niet van
gevoelen is, dat men het mag doen; of dat, wanneer men het licht van zyn geweeten
niet volgt, men altoos kwaad doet. Want al is het, dat de daad, die men verrigt, goed
is, het hart is tog ondeugend, bekwaam om te doen, 't geen het voor zondig keurt.
‘Niet alleen moeten wy niets doen, 't geen strydt tegen ons geweeten, maar wy
moeten zelfs niets doen, zonder dat ons geweeten ons verklaart, dat men het behoort
te doen, of, ten minsten, dat het ons geoorlofd is.’ Noodig is het, derhalven, dat men
zyn geweeten behoorlyk tragte voor te lichten, door aandagtig te letten op de
omstandigheden, in welke de Voorzienigheid ons geplaatst heeft: naardien uit de
verscheidenheid deezer omstandigheden onderscheidene pligten voortvloeien, en,
uit kragt van
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dezelve, 't geen voor den eenen geoorlofd of pligtmaatig is, voor eenen anderen
ongeoorlofd zyn kan. Voorts, gelyk eene daad, die men vooraf als betaamelyk en
pligtmaatig hadt beschouwd, eer men ze verrigtte, naa dat dezelve geschied is, zich
in een geheel ander licht kan vertoonen; zo behoort de betaamelykheid van ons
gedrag ook van agteren beoordeeld te worden, om alzo, overeenkomstig het oordeel,
't geen wy alsdan vellen, ons volgende gedrag te kunnen inrigten. Wyders, op dat
het gedrag zo veel te onberispelyker zyn moge, moet ook de Burgerlyke Wet gekend
worden, ten aanzien der pligtmaatigheid der gehoorzaamheid; van welke wy in het
voorbeeld en gebod van onzen Zaligmaaker genoegzaam steunzel vinden.
Daarenboven, gelyk zo min de Godlyke als de Burgerlyke Wet geene bepaalde
aanwyzingen doet, op alle omstandigheden des leevens toepasselyk, is het noodig,
zich juiste denkbeelden te vormen, wat, in byzondere gevallen, de reden en billykheid
van ons eische, en wat met de zeden en gewoonten des Lands meest
overeenstemme. Zo gebiedt, b.v. Paulus, dat wy doen zullen al wat waaragtig, lieflyk
en welluidend, is; eerlyk te wandelen by de geenen, die buiten zyn; bevelen,
onmogelyk in de uitvoering, 't en zy wy de regels der natuurlyke billykheid verstaan,
en met de gewoonten des Lands bekend zyn. Eindelyk hebbe men den raad van
anderen in te neemen, en, in zo verre men dien kan goedkeuren, zich van denzelven
te bedienen. - Het gebruik van deeze onderscheidene hulpmiddelen zal ten gevolge
hebben, eene onderscheidene kennis, hoe iemand, in de meest voorkomende
gevallen des leevens, zich hebbe te gedraagen, overeenkomstig het welbehaagen
des Heeren; terwyl de misslagen, tot welke hy, door onschuldige dwaaling, mogt
vervallen, daar zy zyn hart niet besmetten, op zyn toekomend geluk geen nadeeligen
invloed zullen hebben.
Dit genoeg oordeelende, als eene proeve van des godvrugtigen Schryvers manier
van denken, zullen wy van het Vervolg op dit Werk eerlang verslag doen.
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's Heeren Geregtigheid, voorgesteld als het alleen verheven
onderwerp der vermelding van eenen Euangely-Dienaar. In eene
Verhandelinge over Psalm LXXI:16, gehouden by zyne Intreede in
de Gemeente van het Hoogeveen, door C.A.W. Hein,laatst Predikant
op het Hoogeveen. Waarby gevoegd is eene Leerrede van
denzelven Schryver, over 's Heilands biddenden Eisch, ter
volmaking van den Gelukstaat van hun, die hem van den Vader
deel
gegeven zyn. Uit Johann. XVII: 24. I . Te Deventer by G. Brouwer,
1793. In gr. 8vo. 237 bl.
De Eerw. HEIN gewaagt een en andermaal, in dit Werkje, van de byzondere
lotgevallen, hem wedervaaren, en van een Verhaal daar van, door hem in
openbaaren druk afgegeeven. Gelyk ons de eerste onbekend zyn, zo is ook het
gedrukt Berigt daar van, zo veel wy weeten, met den stroom van steeds toevloeiende
Schriften, nooit tot ons gekomen. Indien 's Mans ontmoetingen zo zonderling zyn,
en afwykende van den gewoonen weg, als de Intree-rede, hier aangekondigd, met
opzigt tot derzelver uitgebreidheid, zullen ze voorwaar een vreemd voorkomen
hebben. Onder het doorloopen van dezelve moesten wy ons dikmaals herinneren,
dat wy niet een Boek of Verhandeling, maar eene Leerrede, onder 't oog hadden.
Hoe vervaarlyk sterke spraakspieren en longen moet niet Dominé HEIN hebben, en
met welk eene gantsch ongemeene maate van geduld moet de Hoogeveensche
Gemeente begaafd zyn, dagten wy by ons zelven, toen wy eerst op de
acht-en-negentigste bladzyde (en de Letterdruk is niet van de grootste soort) den
Leeraar tot de Toepassing zagen overgaan, en deeze niet vroeger, dan op de
honderd-vier-en-zeventigste bladzyde, ten einde loopen! Meermaalen, by het
aankondigen van soortgelyke Gelegenheids-Redevoeringen, hebben wy de
algemeene aanmerking gemaakt, dat dezelve in de Klasse van die Schriften geene
onwaardige plaats bekleeden, en met stigting kunnen geleezen worden. Wy
gelooven, deeze aanmerking op dit Geschrift niet te mogen toepassen. Althans is
het te duchten, dat, door de langdraadigheid en herhaalingen, het stigtelyke, dat 'er
in gevonden mogt worden, zal verlooren gaan, terwyl veele Leezers, van verdrietende
verveeling bevangen, de Leerrede zullen ter zyde leggen; verlangt, intusschen,
iemand
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een voorbeeld van uitvoerig textverklaaren, hy zal, in beide Leerredenen, zynen
lust voldaan vinden. Geen enkel woord komt 'er in de beide texten voor, welk de
Eerw. HEIN niet in alle mogelyke betekenissen beschouwt. Trouwens, 'er ware ook
anders geene mogelykheid, tweehonderd - zeven - en - dertig bladzyden te vullen,
met eene zogenaamde Uitlegging en Toepassing van texten, die, op zich zelve
beschouwd, niet veel duisters behelzen.

Franc. tavares, Med. Doct. in Conimbr. Universit. Mater. Med. &
Pharmac. P.P.O. Medicamentorum Sylloge, propriae
Pharmacologiae exempla sistens in usum Academicarum
praelectionum. Hanc editionem curavit jac. d'ancona, Med. Doct.,
qui Praefationem addidit. Juxta Exemplar Conimbricense, ex
Typographia Academico-Regia, A.C. ci i cclxxxviii. Amstelodami,
apud J. de Coster, MDCCXCI. 223 pp. in 8vo. f.m.
Deeze Verzameling van Geneesmiddelen, en de manier om dezelve te bereiden,
is door den Hoogleeraar TAVARES uit een aantal der beste, in het Werk opgenoemde,
Genees- en Scheikundige Werken en Apotheken byeengebragt en in het licht
gegeeven, met oogmerk om dezelve by zyne Academische Voorleezingen breeder
te verklaaren en uit te leggen. Het is dus wel geen, met openlyk gezag uitgegeeven,
voorschrift voor de Apothecars, maar alleen een handboek voor zyne Leerlingen:
dan, de Hoogleeraar heeft dezelve echter in die orde geschikt, en zo verre uitgebreid,
dat dezelve daar voor zeer wel zoude kunnen dienen; en dit was ook noodzaaklyk,
indien hy anders, zo als blykt, ten doelwit hadde, om zyne Leerlingen eene vereischte
kennis der Geneesmiddelen niet alleen, want deeze kan men uit de gewoone
Voorleezingen over de Materies Medica bekomen, maar hoofdzaakelyk der
Pharmacie, of Kruidmengkunde, met de daar aan verbondene Scheikunde, te doen
verkrygen.
Het eerste gedeelte bevat, in eene Alphabetische orde, met Latynsche naamen,
de enkelvouwige Geneesmiddelen, waarby de Portugeesche, Engelsche en
Fransche, ook opgegeeven worden, by welken de geleerde Uitgeever van deezen
Druk ook nog de Hollandsche gevoegd heest, en tessens

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

345
met een * onze Inlandsche Gewassen getekend, welke allen, door den Hoogleeraar,
met verkorte karakters, volgens het Zamenstelzel van LINNAEUS beschreven, en den
tyd en plaats van haaren groei en bloei aangeweezen zyn.
Het tweede gedeelte behelst de wyze van de bereiding der Geneesmiddelen, het
derde derzelver zamenstelling en vermenging; wordende by ieder de hoeveelheid
der gewoone giften tevens aangeweezen, en dit alles beslooten met een algemeen
Register der verhandelde Voorschriften.
De Hoogleeraar, schoon hy dezelve alle uit voornaame Schryvers ontleende,
heeft het echter daar by niet gelaaten, maar die, wier zamenstelling door een
nuttelooze vermenigvuldiging der ingredienten onzeker, of wel geheel krachteloos,
gemaakt waren, doorgaans verminderd, de bereiding van de zogenaamde Galenica,
als Chymica, aanmerkelyk ingekort en verbeterd, en van het een en ander voldoende
redenen daar voor opgegeeven; des wy dit Werkje, als aan zyn oogmerk zeer wel
voldoende, veilig durven aanpryzen, teffens den geleerden Uitgeever, den Heer
Doctor ANCONA, onder wiens opzicht deeze Druk, van eenige fouten gezuiverd,
bezorgd is, voor zyne genomen moeite onzen dank betuigende.

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. IIIde Deel, R-Z. Te
Haarlem by C. Plaat, 1791. Buiten de Registers, 265 bl. In gr. 8vo.
(*)

Alles wat wy van de twee eerste Deelen van dit Werk reeds gezegd hebben , kan
ook op dit derde en laatste toegepast worden: het is voor den Heelmeester een
nuttig Handboek, en geeft hem handleiding om de beste Schryvers over die
onderwerpen, over welken hy inlichting verlangt, te kunnen naslaan. By het Woord
Syphilis, Luës Venerea, enz. zouden wy, ten aanzien van het besmettend vermogen
van dat gift, wel iets aan

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1792, p. 235.
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te merken hebben, te weeten, dat wy het op verre na niet voor zó besmettend
houden, als het hier beschreven word, en wel hoofdzaaklyk, om dat, door eene al
te groote toegeevenheid aan die leerwyze, zomtyds een schuldige vrygesproken,
en een onschuldige verkeerd zoude kunnen beoordeeld worden; dan, daar hier
voornamentlyk bedoeld word, om den Heelmeester de mogelykste voorzichtigheid
aan te raaden, ten einde niet door eene zorgelooze behandeling het vergift aan
anderen over te brengen, welke, schoon zy al, naar onze gedachten, juist daar door
wel geene Luës zelve zouden krygen, niet te min evenwel benadeeld konden worden,
zo willen wy zulks liever terug houden, en het oordeel daar over aan ervaarene
Kunstgenooten overlaaten.

Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle
Volkeren; behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden,
en wel byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen vercierd.
IIIde Deels 1ste Stuk. Te Amsterdam, Leyden, Dort en Harlingen,
by J. de Groot, G. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P. Blussé
en V. van der Plaats, 1792. In gr. 8vo. 302 bl.
In het XVIIde Hoofdstuk, waar mede dit Derde Deels Eerste Stuk der keurig
uitgevoerde Beschryving van Overyssel een aanvang neemt, handelt de verdienstlyke
Schryver, over de wyze van Invordering van de Provinciaale Schattingen, en de
Amptenaaren daar toe betrekking hebbende, en is dit het laatste der dingen, die de
geheele Provincie, als één lichaam beschouwd, aangaan. Hy maakt een begin met
de byzondere deelen zynen Leezeren te vertoonen.
Het Deel, thans voor ons, loopt geheel over de Stad Deventer. Eerst wordt de
Historie van die Stad ontvouwd, vervolgens de Regeeringswyze in ouder en laater
tyden uitvoerig behandeld, daar op eene Beschryving der Stad zelve gegeeven; en
dit alles beslooten met een Berigt van het Schoutsampt Kolmeschate.
Schoon dit Stuk zeker het belangrykst is voor de Ingezetenen van Deventer, heeft
de Schryver zyn Werk zodanig ingerigt en bearbeid, dat het van allen, die
Vaderlandsche Kundigheden wenschen op te doen, met zeer groot genoegen zal
geleezen worden. Te meer,
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daar hy, ten opzigte van veele zaaken, zyne Stedelyke Leezers wyst tot bronnen,
waar zy een bepaalder weetlust kunnen lesschen.
Met den aanvang der Beschryving van de Stad Deventer, doet hy eene opgave
van vroegere Beschryvingen, in welker slot hy dit te kennen geeft. Het zal niet
ongevallig weezen onzen Leezeren mede te deelen, wat hy van deeze zyne
Voorgangers zegt. - ‘Men heeft vier Beschryvingen van de Stad Deventer, de eene
meer, de andere minder, uitvoerig, ieder in eene byzondere Eeuw opgesteld. De
oudste is van ARNOLDUS HEYMRICIUS, Deken te Xanten, Kanonnik en Koster van St.
(*)
Lebuïnus Kerk te Deventer , vervat in eenen latynschen Brief, in den Jaare 1476
geschreeven. Aan eenen welgevoeden Geestlyken, die de herderlievende schaare,
in vergenoegdheid des harten, tot het outer ziet naderen, en haare gaven ten offer
aanbrengen, is de toon eens Lofredenaars, misschien, gemaklyk te vergeeven:
maar deeze, en de opgeblaazenheid van styl, welken men in zynen tyd voor
welspreekenheid opvattede, maaken, dat men uit zyne Schriften niets zeer bepaalds
kan trekken. Alle Gebouwen zyn by hem fraay, alle onderneemingen voorspoedig,
alle Regenten regtvaardig, wys en onbaatzugtig, alle mannen gastvry, welleevend,
milddaadig, inzonderheid jegens de Priesterschap; en om de tedere kunne, volgens
zyne denkbeelden, te schetzen, zoude het niet genoeg zyn de trekken van Venus,
met de aanloklykheden der Gratien, ten modél te neemen, indien men de
volmaaktheden eener Penelope en eener Lucretia wilde vergeeten. In der daad
zouden wy, alle zyne bloemen overneemende, bedugt zyn van den schyn te geeven,
als of wy niet zo zeer het tafereel van iets dat weezenlyk hadt bestaan, als wel een
hekelschrift op onze dagen begeerden te vertoonen; doch desniettegenstaande
blykt uit dit stuk, gepaard met andere berigten, die ons de Historie oplevert, genoeg,
dat Deventer, ten dien tyde, in welvaart en vermogen, en in de deezen steeds
verzellende weelde, onder veelen der Nederlandsche Steden uitmuntte, en, zelfs
onder de Koopsteden, eene zeer aanzienlyke plaats bekleedde; eene plaats, welke
menigvuldige veranderingen van omstandigheden, inzonderheid

(*)

Ap. DUMBAR, Anal. Tom. I. p. 412. seqq.
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de veranderde loop en gedaante des Koophandels, haar belet hebben in te houden,
(*)
en voor altoos zullen moeten beletten te herkrygen .
Het tooizel, met te veel zorg door den Kanonnik opeen gepakt, is geheel vergeeten,
of versmaad in de Memorien der Nederlandsche Geschiedenissen van den
ongeletterden en braaven REINICO FRESINGA, waar over het karakter van den Soldaat
en van den opregten vryen Friesch, dat naïve verspreidt, het welk, de afweezigheid
van alle kunst veronderstellende, door de kunst zo bezwaarlyk is na te bootzen, en
(†)
ons het kunstige zo bereidwillig doet derven . Ondertusschen, niets dan een
Krygsman zynde, zag FRESINGA ook byna niets, behalven de Vestingwerken, van
welker toestand, geduurende dat de Stad, in den Jaare 1578, door RENNENBERG
belegerd werd, hy ons een verslag mededeelt, waar uit men kan besluiten, dat
Deventer, zedert dat de weetenschap des Oorlogs zulke groote veranderingen
ondergaan heeft naauwlyks onder de geveste Steden te rekenen, ten dien tyde by
(‡)
uitstek wel in staat was, om een belegeraar de handen vol te geeven .
GUALTERUS SYLVANUS, die hier, in 't voorste der Zeventiende Eeuwe, Rector der
Schoolen was, en naderhand te Doesburg Burgemeester werd, een zeer geleerd
(§)
Man en uitsteekend Poëet, volgens het getuigenis van ARNOLD MOONEN , heeft ons
(**)
eene Beschryvinge van Deventer naagelaaten , welke, schoon zeer beknopt,

(*)

(†)

(‡)
(§)
(**)

Nog in 't Jaar 1587, werd Deventer, ‘by veelen, naest Antwerpen en Amsterdam, voor de
derde Coopstadt van alle Nederlanden gehouden,’ zegt EV. VAN REYD, Hist. der Nederl. Oorl.
B. VI. bl. 173.
Over den Persoon van FRESINGA, zie DUMBAR Analect. Tom. III. in proef. Hy was tegenwoordig
by de meeste dingen, die hy beschreef, zo als doorgaans uit de Memorien te zien is, tot dat
hy naa het ontzet van Steenwyk, in 't Jaar 1580, gelyk hy zelve, Ibid. p. 467, verhaalt, van
zynen Hopman een eerlyk afscheid nam, om zich voor een tyd te rusten.
Zie boven, bl. 77.
Chron. van Deventer, op 1609.
Men vindt dit Stukje agter den tweeden Druk van MOONENS Chronyke, niet lang naa deezes
dood, in 't Jaar 1714, uitgekomen. Het werd gedrukt naar een Afschrift, welk de toenmaalige
Secretaris GERHARD DUMBAR in handen hadt.
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door hem, dien Stads tegenwoordigen toestand bekend is, en die de dan eens
zagter, dan eens plotslings, werkende hand des tyds, in het maaken van zedelyke
en natuurlyke veranderingen, beminnen op te merken, met genoegen kan worden
geleezen.
(*)
Alle deeze stukken liggen thans byna vergeeten, verdrongen zynde door het
uitvoerige Kerkelyk en Wereltlyk Deventer van GERHARD DUMBAR: een Werk, het
welk, Historie en Beschryving ondereen vermengende, onzen arbeid tot bloot
uittrekken zoude bepaalen kunnen, zo niet de te vroege dood des Schryvers, die
in den Jaare 1744 voorviel, het zelve onvoltooid hadt gelaaten. Het eerste Deel
verscheen in het Jaar 1732, en het tweede, in 't Jaar 1788 uitgegeeven, hoewel
Stads geschiedenissen niet verder dan tot het Jaar 1463 brengende, heeft alle hoop
(†)
op een verder vervolg afgesneeden . - De aanleg van dit Boek, volgens welke ieder
stigting op het tydperk van haaren oorsprong, met alle de daar in naderhand
gemaakte veranderingen, beschreeven wordt, heeft ten gevolge, dat ook veele
byzonderheden van laater dagen daarin zyn aan te treffen. Over 't geen daar
gevonden wordt, zullen wy ligter heenen glyden, den Ingezetenen der Stad, die
veelligt meer begeeren zouden, herinnerende, dat dit gedeelte van onzen arbeid
niet voornaamlyk voor hun geschikt is, en dat zy hunnen weetlust elders kunnen
voldoen: by dingen die uit min algemeen bekende bronnen moesten geschept
worden, zullen wy ons misschien veroorloven, hier en gindsch een weinig langer
stil te staan.’
Dit doet de Schryver werklyk, gelyk wy door eene menigte voorbeelden zouden
kunnen staaven. Zonderling genoeg dagt ons, 't geen hy wegens de Mennoniten,
of Doopsgezinden, vermeldt, om het over te neemen. ‘De Vergaderingen deezer
niet talryke Gezindheid werden te De-

(*)

(†)

Wy maaken opzettelyk geen gewag van de Beschryving, die ARNOLD MOONEN, in de Inleiding
tot zyne Chronyke, gegeeven heeft, dewyl zy en te kort is, en te na aan den tyd van het
Kerkelyk en Wereltlyk Deventer komt, om opmerking te verdienen.
Die eenig meerder berigt, nopens den Schryver en deszelfs overigen letterarbeid, begeert,
kan het in des Uitgeevers Voorberigt, aan 't hoofd van dit Tweede Deel geplaatst, aantreffen.
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venter, voor de eerste reis in den Jaare 1620, en in volgende jaaren meermaalen,
(*)
verboden . De herhaalingen, ondertusschen, bewyzen, dat de Regeering haare
verordeningen maar slaplyk handhaafde. Vóór het Jaar 1652, hadden dezelven
zeker wederom eenigen tyd plaats gehad: dewyl wy een raadsbesluit van dien tyd
(†)
vinden, strekkende om dezelven vervolgens niet meer te gedoogen ; doch ook dit
kan niet lang stand gehouden hebben: want in den Jaare 1663 maakte men een
Konkordaat, niet, gelyk voorheen, om die Byeenkomsten geheel te stremmen, maar
om der Mennoniten ‘overgroote licencien in haare publyke Kerklyke exercitien en
(‡)
consummatien van huwlyken, in haare vergaderingen te refreneeren ,’ en zedert
weeten wy ook niet, dat immer een volstrekt verbod hebbe plaats gehad, hoewel
ook in laater tyden nu en dan bekrompene zielen opstonden, welken deeze
Gezindheid naar hun vermogen poogden te onderdrukken. Vooral dient onder
deezen de naamlooze Schryver van zeker in den Jaare 1670 verspreid
(§)
Blaauwboekje, die zich zelven een Liefhebber van waarheid en regte vryheid noemt ,
in aanmerking te komen, en zommigen der redenen, welken dezelve, benevens
veele andere meer algemeene, uit godgeleerde en staatkundige gronden afgeleid,
bybrengt, om te toonen,

(*)
(†)

(‡)

(§)

Zie Concord. van den 8 Febr. 1620, en de Publicatien van den 8 Febr. en 14 Mey 1620, welker
eerste in de Jaaren 1623 en 1628 vernieuwd is.
Zie Resol. van den 6 Jan. 1652. Evenwel blykt uit de Handelingen der Mennoniten Synode
in Juny 1648, te Haarlem gehouden; dat die van Deventer toen geenen Leeraar of Vermaaner
hadden. Zie het hier na aan te haalen Boekje, Redenen waarom, enz. bl. 14.
Zie Concord. van den 24 Sept. 1663. Nogthans wilde men, een jaar te vooren, de Gemeente
der Mennoniten nog niet als een wettig Lichaam aanmerken: want een Legaat van 400 Gulden,
aan dezelve gemaakt, werd verklaard aan den Huisarmenstaat vervallen te zyn, by Resol.
van den 25 Oct. 1662.
De titel is deeze: Redenen waarom de Ed. Achtb. Magistraat den Mennisten tot Deventer,
niet magh toelaten Conventiculen te houden, door een Liefhebber van Waerheyt en van rechte
Vryheyt. In dit Stukje zyn ook de boven aangehaalde Publicatien te vinden.
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welke hindernissen de Volgers van MENNO aan den bloei der Stad veroorzaakten,
zyn ons zo onderhoudend voorgekomen, dat wy geene verschooning denken te
behoeven, wanneer wy de beide laatsten hier woordlyk inlasschen.
‘Om datse, tot sonderlinge schade van veele Gereformeerde Burgeren, de
Neeringen weeten nae haer te trekken: midts haere vermogende middelen plaetzen
zy haere Winckels in 't beste en 't gelegenste van de Stadt: versien haere Winckelen
met zeer goede Waren; neemen niet de hoogste winste: veele Gereformeerde uyt
gebreck van sulcke middelen, connen dit alles (dat in sich niet quaet is,) soo niet
nadoen.
Veele Ingezetenen der Stadt, zelfs in professe gereformeert, ontbloot van den
yver voor de Religie, en van de liefde tot hare Geloofsgenooten, gaen haere
Medebroederen verby, en brengen haer gelt in de Winckelen der Mennisten, welcke
twee laetste Redenen niet daer heenen tenderen, om de Mennisten die der syn uyt
de Stadt te wysen: maer om haer niet te doen voortgroeijen, en te doen uytsterven,
metter tydt, door het verbieden haerer Conventiculen: want sy niet geern en woonen,
daer sy so ingetoomt werden, datse geen Conventiculen houden mogen.’
‘Ondertusschen denke men niet, dat eene diergelyke redeneertrant zonder
voorbeeld is. Neen. De Patriarch RIBERA gebruikte, onder anderen, eene drangreden
van dezelfde gehalte, toen hy PHILIPS DEN III wilde overhaalen, om de Mooren uit
Spanje te verdryven: dat is tot het neemen van dien maatregel, welks uitvoering zo
zeer gestrekt heeft, om den welvaart uit dat Ryk voor eeuwen te verbannen. “De
Mooren,” zeide deeze Spaansche Liefhebber van waarheid en regte vryheid, “zullen,
niet uitgedreeven wordende, eerlang alle de rykdommen van het Koningryk in hunne
handen hebben. Zy zyn niet alleen werkzaam, maar ook zuinig en spaarzaam in
den hoogsten graad. Zy kunnen voor kleiner dagloonen arbeiden, en vergenoegen
zich in den handel met veel geringer winsten, dan 'er vereischt worden om de
Spanjaarden te doen leeven: waar van het gevolg is, dat veelen onder deezen, en
van koophandel en van arbeid worden uitgeslooten, en dus vervallen tot behoefte.
Door gansch Kastilie en Andalusie, ziet men de Spaansche Dorpen in een vervallen
staat, terwyl die
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der Mooren toeneemen en bloeijen; en de Spaansche huislieden, schoon de
vrugtbaarste gedeelten des lands bebouwende, zyn buiten staat om hunne pagt te
betaalen, terwyl de Moorschen, niet tegenstaande dat zy doorgaans de dorste
streeken bewoonen, het derde gedeelte hunner voortbrengzelen aan de eigenaars
der landhoeven kunnen uitreiken, en tevens niet alleen hunne huisgezinnen
onderhouden, maar nog jaarlyks iets opleggen, ter vermeerdering hunner
(*)
bezittingen .”
De Schryver van 't genoemde Blaauwboekje verhaalt ons, bl. 19, dat de
Mennoniten ten zynen tyde in twee Sekten verdeeld waren, de eene naar eenen
TEN CATE, de andere naar eenen KREMER, den naam draagende: en dat die van TEN
CATE onder de Vlaamingen, de andere tot de Vlaamsch-Vriesen, behoorde. Wat
hier van zy, tegenwoordig hebben zy maar ééne Kerk, schoon 'er nog enkele
huishoudingen gevonden worden, die zich niet eigenlyk onder dezelve agten te
behooren; en deeze wordt, zedert een dertig jaaren, door een regelmaatig beroepen
Predikant bediend, het welk te vooren alleen geschiedde door eenen Vermaaner,
uit het midden der Gemeente daar toe verkoozen.
De afkondiging en inzegening van der Mennoniten Huwelyken veroorzaakten, in
de voorige Eeuw, eenige moeilykheden: dewyl men hun niet wilde toelaaten, die in
(†)
hunne eigene Kerk te laaten geschieden ; doch naderhand werd vastgesteld, dat
zy, door eene Commissie uit de Magistraat, in den Egt zouden bevestigd worden,
volgens een afzonderlyk daar toe beraamd Formulier, en deeze schikking wordt
(‡)
nog heden agtervolgd .
Naardien de Doopsgezinden, uit hoofde van begrippen, welke het wenschlyk ware
dat door de geheele wereld gekoesterd wierden, maar welker algemeene naaleeving
de werklyk plaats hebbende omstandigheden ondoenlyk maaken, weigerden
gewapend op te trekken, trof de Regeering, in den Jaare 1690, met dezelve eene
over-

(*)
(†)
(‡)

R. WATSON's Hist. of the Reign of Philip III. Vol. 3. B. 4.
Concord. 31 Dec. 1644. Resol. 26 Jun. 16 Nov. 1644. 17 Dec. 1646.
Resol. 31 Dec. 1670. 5 Oct. 1679. 21 Dec. 1680.
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eenkomst, volgens welke zy twee brandspuiten tot 's Stads behoef onderhouden,
en daar tegen van alle dadelyke wagten en togten vry zyn, en ook geen hooger
(*)
wagtgeld, dan andere Burgers, behoeven te betaalen .’

Reize door Duitschland en Zwitserland, sederd 1781. Met
Aanmerkingen over den Godsdienst, de Zeden, den staat der
Geleerdheid, de Fabrieken, den Koophandel, enz. Door F.
Nicolai.IVde Deel. Te Amsterdam by A. Mens, Jansz., 1791. In gr.
8vo. 202 bl.
Op louter herhaalen zou het uitkomen, indien wy, 't geen in deeze Reize te pryzen,
of in dezelve, als mede in de Vertaaling, te berispen valt, ten aanzien van dit Vierde
Deel wilden bybrengen. De Leezer, des begeerig, zie te rugge op onze
(*)
Aanmerkingen, de Drie voorgaande Deelen betreffende . Wy vergenoegen ons met
den Inhoud van het tegenwoordige, en eenige staaltjes uit het zelve, op te geeven.
Met het Vierde Boek vangt dit Vierde Deel aan, en voeren de XXIIste Afdeeling
tot de XXVste, waaruit het bestaat, deeze Opschristen: - Van den Koophandel, de
Manufacturen en Fabrieken, en over 't algemeen van de Neering en Industrie binnen
Weenen. - Van de vormende Kunsten, en de Bouwkunde, in Weenen. - Van de
Muziek in Weenen. - Van de openlyke Schouwspelen in Weenen.
De eerste Afdeeling is zeer breedvoerig, en brengt ons eene menigte
Handelgebreken, en Bezwaaren die dezelve drukken, onder 't ooge. Mislukkingen
en derzelver oorzaaken worden opgegeeven. Eenige deezer zyn plaatslyk, andere
werken algemeener, en hebben elders slegts eene andere rigting, 't welk gelegenheid
geeft tot bedenkingen, die met toepassing kunnen geleezen worden. ‘Men toonde,’
schryft hy, bl. 12, ‘van eenige (voorheen opgenoemde) verhinderingen, zo weinig
denkbeeld te hebben, als van de waare natuur des Koophandels en der Kunsten,

(*)
(*)

Concord. 8 Nov. 1686. Resol. 18 Oct. 1690.
Zie N. Algem. Vaderl. Letteroef. V D. 1 St. bl. 553, enz. en Algem. Vaderl. Letteroef. voor
1791. 1 St. bl. 441, enz.
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toen men, in den Jaare 1752, (onder het opperst bestuur van den Graaf VAN CHOTEK,)
een Hof-kommercieraad oprichtte, om, dit zyn de eigen woorden der Instructie, “den
Oostenrykschen Koophandel over 't geheel eene nieuwe wending te geeven.” - De
Koophandel laat zich in der daad door de magt der Landsheeren zeer gemaklyk
wenden; maar mogelyk laat zy zich des te moeilyker met voordeel wenden, hoe
uitgestrekter hunne magt is. Eene waarheid, die, door zo veele mislukte proeven,
toch eindelyk eenmaal zou moeten worden ingezien, en die men, helaas! nog, tot
op den huidigen dag, bynaar nergens inziet. In Oostenryk scheen men toenmaals
allerminst daar aan te denken: men geloofde, in tegendeel, dat de Koophandel reeds
zou beginnen te bloeijen, en uit de Kunsten voort te spruiten, byaldien men slechts
een genoegzaam aantal Staatsbedienden hadt, welken het hunne daar by toebragten,
om alles zodanig te wenden, als hun zulks gevoeglykst dunkte. Men richtte dus,
gelyk gezegd is, in 1752, binnen Weenen, den Hof-kommercieraad op, als eene
byzondere Instelling des Lands, en alleen van de Landsheeren afhangende: men
gaf hem eenen Voorzitter, eenen Ondergeschikten Voorzitter, een aantal Hofraaden
met groote inkomsten, en Secretarissen en Onderhoorigen in menigte: men stelde
in de Provintien Kommerciekoncessen aan, welken van Weenen afhingen, en
Byzitters in menigte hadden. Of deeze lieden iets van den Koophandel in 't algemeen,
of van de gesteltenis des Oostenrykschen Koophandels in het byzonder, verstonden,
daar aan wierd in waarheid niet op gedagt. De Heer VAN W. zegt ergens, “onze
welmeenende nieuwe Hof-kommercieraad wist ondertusschen zelf niet, wat de
inwooners der Erflanden hadden, noch wat zy hebben konden. Even onbekend was
hun, of de buitenlanders iets van ons, als mede wat zy van ons gebruiken konden.”
Diergelyke Kommercieraaden, welke welmeenend, maar ten uitersten onweetend
zyn, heeft men in veele Landen aangetroffen, en door hun is aan de Kunsten en
den Koophandel een groot nadeel toegebragt, terwyl men meende nuttig te willen
worden.’
De Oprigting van niet minder dan zes Koophandel-Maatschappyen moest de
bezigheden deezer wending des Koophandels verlichten; deeze worden vervolgens
beschreeven, als mede den aanleg van eene menigte Fabrieken en Handwerken;
gepaard met veele Inrichtingen, om buiten-
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landsche Waaren en Gewerkte Stoffen te bezwaaren. ‘Byaldien,’ zegt NICOLAI, ‘een
buitenlander over deeze gedrochtlyke Inrichtingen spreekt, ingevolge zy zulks
verdienen; ja, wanneer hy dezelve niet pryst, legt men zulks door geheel Duitschland
uit als nyd, lastering en kwaadaartigheid. Zo weinig zyn wy Duitschers, die ons zo
zeer roemen de waarheid te beminnen, gewoon, haar te willen hooren. Ik wil dus
het gevolg van deeze Inrichtingen met de woorden van eenen doorzichtigen en
onpartydigen Vaderlander, den Heer VAN W. ter nederstellen. ‘Het krediet verliet
eindelyk den Koopman geheel en al. De goederen der Fabrikanten lagen ongezocht,
en renteloos opeengepakt, in gewelven en pakhuizen. De bouders der Actien kreegen
geene betaaling. Met één woord, alle deeze groote onderneemingen leeden
schipbreuk; de schatten, welke men zich gevleid hadt door deeze onderneemingen
te zullen winnen, verdweenen als een nevel, en zelfs die schatten, welke men aan
denzelven besteed hadt, waren meer dan half gelyk als door de zee verslonden.’
Ook werd de Hof-kommercieraad in den Jaare 1776 opgeheeven.
Inmiddels hadt men, om het aan niets te laaten ontbreeken, wat den Akkerbouw
en Kunsten, en bygevolg ook den Koophandel, eene nieuwe wending kon geeven,
in 1767 en 1768 eene Vaderlandsche Maatschappy opgericht, in elke Duitsche
Provintie der Erflanden, ingericht op den voet der Koophandel-Maatschappyen. Zy
worden breeder bl. 20 omschreeven. ‘Doch thans,’ zo drukt de Vertaaler zich uit,
‘zyn alle deeze Gezelschappen zo niet in formali, ten minsten in materiali, buiten
werkzaamheid’
‘Ik verzoek,’ luidt de herinnering van NICOLAI, ‘dat myne Leezers, welken in de
Geschiedenis van Koophandel en Kunsten niet onervaaren zyn, zich herinneren,
of niet dergelyke dingen, als ik hier verhaald heb, tevens in andere Landen ook
voorgevallen zyn. Men vergeet dezelve meestal zo rasch zy voorby zyn; maar men
heeft ongelyk. Het verhaal van mislukte welmeenende onderneemingen kan leerzaam
zyn; en geldt dit niet alleen voor Oostenryk, maar ook voor alle Landen: want, ik
herhaal het, byna in alle Landen is het dus toegegaan, en gaat het daar gedeeltelyk
nog heden zo. Men moest de herdenking van
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diergelyke gebreken niet onderdrukken: want een mislukt gevolg kan menigmaal
leerzaam zyn voor het toekomende. Zy kan eene waarschuwing zyn, om niet te
vroeg met zichzelven te vrede te zyn, niet op eene ledige theorie en woorden te
vertrouwen, waar door lieden van een middelmaatig doorzicht zich het aanzien
geeven van eene diepe kennis in de kundigheden van den Koophandel, en allerminst
de blinkende beloften van projectmaakers te vertrouwen. 'Er zyn zekere tydstippen
van beproeving en ondervinding, welke ieder Land byna moet ondergaan. Gelukkig
de Staat, die zyne eigene misslagen erkent, en door schade leert wys worden.’
Verder merkt de Heer NICOLAI op, dat deeze onderneemingen niet geheel van
vrugtgevolgen verstooken geweest zyn; doch geeft onbewimpeld op, welke
hinderpaalen tot nog Handel en Kunsten belemmeren, bl. 22. enz. ‘De Militaire
Regeering zal,’ volgens zyne aanmerking, als hy van de Kroaten en Illyriers spreekt,
‘buiten twyfel, ieder een, die ooit de natuur der Menschen heeft gadegeslagen,
aanzien, als de slegtste gesteldheid van een Land; door dezelve worden de
Menschen noch gevormd, noch verbeterd, noch tot nadenken, noch tot yver voor
Kunsten, opgewekt.’
In 't Jaar 1781, werden de Kooplieden in Weenen in drie klassen verdeeld; 1)
Stapelhandelaars; 2) Grossiers en 3) Kraamers, alle breeder beschreeven, bl. 42.
Omstandig is het verslag des Boekhandels te Weenen. De kosten en de lastigheid
der Boekcensuur, en de Belasting op de Boeken, is den Boekhandel daar ten
hoogsten nadeelig. Onder de negen Boekdrukkeryen te Weenen, is de
Hof-boekdrukkery van den Heer TRATTNER de voornaamste. ‘In zyn huis heeft hy
vier, en in zyn tuin zestien, perssen, welken geduurig aan den gang zyn. Het geviel
my zeer wel, dat de Korrectors in eene byzondere kamer geduurig bezig waren, om
dat geen na te zien, wat van de perssen kwam. Als mede dat door de kunst, waar
door het water tot de fonteinen in den hof werd in de hoogte gedreeven, ook het
water in de tweede verdieping van het huis gevoerd wierd, om de vormen van de
daar staande Drukkery te wassen. Men heeft daarby nog eene Lettergietery van
zes fornuisen; eene koperen Plaatdrukkery van zes perssen; eene Boekbindery
waarin tien persoonen arbeiden, en een groot Pakhuis voor Papier, het welk hy zelf
op zyne belang-
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ryke Papiermolen te Ebergässing, eenige uuren van Weenen, maaken laat. Nergens
in Duitschland vindt men zo veele voornaame Inrichtingen van deezen aart by
elkanderen, dan die van den Heer TRATTNER zyn; men moet daar by tevens
opmerken, dat hy alles, hoewel met ondersteuning van de overledene Keizerin
Koningin, van den grond af aan heeft opgericht. De onderneeming der Lettergietery,
alleen, is van zeer veel aanbelang. Hoewel een groot gedeelte van zyne karakters,
voornaamlyk der Duitschers, de schoone gedaante niet heeft van BREITKOPF en
anderen, moet men tevens daar by bedenken, van welk eene ellendige ouderwetsche
gedaante de Oostenryksche Schriften waren vóór den tyd van den Heer TRATTNER.
Buiten zyne opgenoemde Etablissementen, heeft hy nog eene Boekdrukkery in
Inspruck en Agram, aan beide plaatzen ook Koophandel in Boeken, en ook
Boekwinkels in Praag en Brunn. Hy is uit Hongaryen geboortig, en het doet hem
waarlyk eer aan, dat hy, uit eenen geheel laagen staat, en zonder het geringst
vermogen, alleen door zyne arbeidzaamheid, tot die hoogte geklommen is, en alle
deeze Inrichtingen heeft aangelegd.’
Om een verder verslag van de Fabrieken, Handwerken en Ambagten, moeten
wy den Leezer tot de Reize zelve verzenden. Alleen tekenen wy nog op, dat onder
de hindernissen aan de Fabrieken, enz. geteld wordt, de drukkende zwaarte der
Burgerlyke Belastingen. ‘Men rekent, bl. 66, dat een Burger in Weenen, byna een
zevende gedeelte zyner inkomsten, aan vastbepaalde Belastingen uitkeeren moet,
zonder de indirekte uitgaven aan accynsen, tollen, imposten op den drank, op
brandspuiten, fonteinen of bronnen, enz. mede te rekenen. Wanneer hy een huis
bezit, moet hy het zevende gedeelte van de huishuur als een impost opbrengen.
Daarby komt nog, dat, in de Stad Weenen zelve, de derde verdieping den Keizer
tot hofkwartieren toebehoort.’
By de uitvoerige beschryving van de Keizerlyke Koninglyke Academie der
vormende Kunsten, komt die van de Schildery-Verzameling van den Vorst van
KAUNITS, en van den Vorst VAN LICHTENSTEIN, van verscheide Prent- en
Muntverzamelingen; en een lyst van de voornaamste Kunstenaars in Weenen, die
in veele opzigten eer verveelend dan leerzaam is.
Meer onthaals zal de Liefhebber van de Muziek, in de XXIVste Afdeeling,
ontmoeten; deeze draagt de merk-
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tekens van de hand eens oordeelkundigen Lief hebbers, die by zyn verblyf in Weenen
opmerkzaam geweest is omtrent alles wat de Muziek betrof, en voornaamlyk op dat
geen, wat het karakteristike van dezelve in Weenen uitmaakt. Byzonder staat hy
stil op de Muziek van GLüCK, omtrent wien de Kenners tot nog verdeeld geweest
zyn, of hy, ondanks zynen algemeenen roem, in zyn oogmerk, om de Muziek der
Opera geheel te hervormen, en dezelve tot haar natuurlyk oogmerk, om den zm
des Dichters, naamlyk, buiten de begrensde paalen te doen uitbreiden, te rug te
brengen, met betrekking tot de uitvoering en in zo verre dit uit te voeren is, volkomen
heeft kunnen slaagen. ‘Ik kan,’ schryft NICOLAI, ‘en wil, het geringste hier omtrent
niet beshssen. Intusschen ben ik geen vriend van alles blindlings toe te stemmen,
en vertrouw, ten opzichte der kenners van partituren in de Muziek, alleen myne
oogen, en met betrekking tot de uitvoering alleen myn gehoor, myne verbeelding
en myn gevoel; al het geen ik, door een veeljaarig aanhooren en vergelyken der
beste Muzikaale Werken, verworven heb.’ Men leeze, ten blyke dat hy deezen
regelmaat in 't oog houdt, zyn oordeel over den gemelden beroemden Componist.
De beschouwing der openlyke Schouwspelen in Weenen zal over 't algemeen
behaagen. Is iets buitengemeen doms ook schoon! dan zal men schoonheid vinden
in een opgegeeven inhoud van een Treurspel, in den Jaare 1725, door de Jeugd
by de Jesuiten uitgevoerd, getyteld: ABRAHAMI TEGEN GOD, EN ISAACI TEGEN ZYN
VADER, GEHOORZAAM. - Met een Voorspel: de Zeenimphen bestellen wegens
CASSIOPHS hoogmoed ANDROMEDAM haare Dochter eenen Walvisch voor te werpen,
en reiken haar MERCURIO om aan eene Steenrots te binden. - Met een Tusschenspel:
MERCURIUS bindt ANDROMEDAM aan een Steenrots, welke de Walvisch met
opgesperden muil aanspoort - en een Naaspel: PERSEUS voert de alreeds door hem
ontketende, en den Walvisch ontrukte, ANDROMEDA als zyne Bruid weg, bl. 130. NICOLAI doorloopt het Duitsch Tooneel te Weenen, met de veranderingen en
verbeteringen, beschryft de Kreutzerkomedie in de Voorste en. Tot dezelfde
Volksspelen behoort ook het Krippelspel, 't welk, door Marionetten, de Geboorte
CHRISTI voorsteh. Nog in 1783 ston it het volsende in de Weener Courant: ‘de
respective Liefhebbers van hoogen en laagen stand wordt hier
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mede bekend gemaakt, dat, met verlof der hooge Overigheid, geduurende de Advent
en Kerstyd, tot aan het einde der Vasten, wederom by den gouden Adelaar in het
Leeuwrikveld zal vertoond worden, de by het K.K. Hof sints veele jaaren
geproduceerde Krippe; het geheele werk bestaat uit 31 Machines, welke alle op het
volkomenst verbeterd en verlicht te voorschyn komen, en allen genegen
Aanschouweren een volkomen genoegen verschaffen zullen.’
Voorts ontmoeten wy een verslag van de Vuurwerken, by de Inwooners te Weenen
zo zeer bemind, en zeker zeer zonderling in de aangekondigde voorstellingen;
WERTHERS vrolyke dagen, WERTHERS gescheiden vereeniging, WERTHERS
zamenkomst met LOTJE in zyne rustplaats, in het Frontvuur, en WERTHERS en LOTJES
verblyf in de velden van Elysium, in eene Decoratie, afgebeeld te zien, klinkt vreemd.
Geestig is NICOLAI's beschryving van de toegezegde Vuurspuwende Berg Vesuvius;
en zal men met hem het Dierengevegt te Weenen, waar mede dit Boekdeeltje eindigt,
verfoeijen.

Dagverhaal van eene Reis van de Kaap de Goede Hoop, in de
Binnenlanden van Afrika; ondernoomen in de Jaaren 1790 en 1791,
door Jacob van Reenen,en anderen, naar het Wrak van het
Engelsch Oost-Indisch Compagnieschip de Grosvenor; om te
ontdekken of 'er nog eenige Schipbreukelingen in leven waren.
Uitgegeeven door Kapitein edw. riou. Uit het Engelsch vertaald.
Te Leyden by A. en J. Honkoop, 1793. In gr. 8vo. 80 bl.
Op den 13den van Zomermaand 1782, zeilde het Engelsch Oost-Indisch
Compagnieschip the Grosvenor, Kapitein COXON, van Trinconomale. In den tyd van
een maand ontmoette het slechts één Schip op Zee; en werdt, den 2den van
Oogstmaand, van een zwaaren storm beloopen, welke twee dagen bleef aanhouden,
geduurende welke men geene Waarneemingen konde doen; 't geen dan ook tot
groote misrekening van den Kapitein aanleiding kan gegeeven hebben. Op Zondag,
den 4den van Oogstmaand, in den agtermiddag om vier uuren, maakte men een
bylegger. Twee Matroozen, in de mast geplaatst, riepen dat zy land zagen, en dat
men 'er op aan dreef. Dit bericht werdt in het eerst door den derden Waak
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bespot; vervolgens aan den Kapitein te kennen gegeeven; doch toen was het reeds
zo laat, dat het Schip op de blinde klippen stootte, van welken het omringd was, zo
dat elk Scheepeling onmiddelyk den dood verwagtte. Alles werdt gedaan om Schip
en Volk te redden, doch het eerste was onmogelyk, nadien hetzelve, even voor de
groote mast, in tweeën brak. Gelukkig dat een stuk van het Wrak, op het welk zy in
menigte stonden, by het omloopen van den wind naar land, in ondiep water begon
te vlotten; terwyl het ander gedeelte de woede van die zwaare Zeeën bleef breeken,
die hen anders zekerlyk verzwolgen, of tegens de klippen verbryzeld, zouden hebben.
Geduurende de eerste poogingen, om het Schip te redden, hadden zy reeds 20
Mannen verlooren. De Inboorlingen hadden hen geholpen; maar toen zy op het
vlotgeworden Wrak aan land kwamen, was de dag reeds geheel verloopen, en
hunne Helpers waren vertrokken. De gloeiende assche van hun vuur was het
Scheepsvolk en de Passagiers echter van dienste, om drie andere vuuren te
ontsteeken; hun eeten klaar te maaken, en zich eenigzins te herhaalen. Verscheiden
Vaten met Vleesch, Spek, Meel, enz. werden vervolgens nog geborgen, en door
den Kapitein uitgedeeld; terwyl men, van twee zeilen, twee tenten voor de Dames
maakte, om in dezelve den nacht door te brengen. Den volgenden dag kwamen de
Inboorlingen, en namen weg wat hen aanstond; zynde de plaatse der stranding,
volgens rekening van den Kapitein, omtrent 15 of 16 dagreizen van de Kaap de
Goede Hoop; naar welke Hollandsche Volkplanting zy, den volgenden dag, beslooten
heen te trekken.
Niet verre op hunnen togt gevorderd zynde, werden zy van eene bende der
Inboorlingen ontmoet, onder welken een man was, die hen in het Hollandsch
aansprak. Deeze, volgens de berichten, door JACOB VAN REENEN in dit Dagverhaal
medegedeeld, waarschynlyk een weggeloopen Slaaf van de Kaap zynde, die aldaar
nog eene Vrouw en twee Kinderen had; gaf hen eene al te waare, en tevens
droevige, beschryving, van de gevaaren, welken zy op deezen hunnen togt stonden
te ontmoeten, voor zy aan de wooning van eenigen Europeaan komen konden. Alle
aanbiedingen en verzoeken, by deezen man, die zich TROUT noemde, te vergeefsch
zynde, om hen als Gids te dienen - waar van de reden zigtbaar ge-
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noeg is - trokken zy nog 4 of 5 dagen voort, terwyl de Inboorlingen geduurig om hen
te zamen schoolden; hen alles afnamen wat zy goedvonden; de Dames ruw
behandelden, en het Volk, in 't algemeen, zo tergden, dat zy somtyds geweld
moesten gebruiken: het welk echter niet veel konde betekenen, nadien zy geene
wapenen by zich hadden. Eindelyk ging de baldaadigheid der Wilden zo verre, dat
zy de Dames van haare Juweelen en Horologien beroofden; terwyl den mannen,
de eenigste Tonderdoos die zy hadden, en die dus by hen op eenen hoogen prys
stond, mede ontstoolen werdt.
Na het overtrekken van een Rivier; na het verteeren der meeste levensmiddelen;
en by het aangroeijen van den arbeid, om de Vrouwen en Kinderen te helpen; begon
het Scheepsvolk te morren, en het gezelschap scheide, met gemeene bewilliging,
in verschillende benden van elkander. Eén van die benden, de eenigste welke aan
de Kaap gekomen is, had zekeren HYNES tot voorganger; uit wiens mond ook dit
Verhaal is opgeschreven. Deeze had byna ongelooflyke ellende uit te staan. De
Scheepelingen, welke dezelve uitmaakten, waren genoodzaakt van beeziën, wilde
zuuring, landkrabben, slakken, enz. te leeven; ja zy waren somtyds in het grootste
gevaar om van honger te sterven, schoon zy, op andere tyden, oesters,
schelpvisschen, krengen van gestrande walvisschen, en robben, als lekkere spyzen,
konden bekomen. Honderd en vyftien dagen gereisd hebbende, en zeer door den
dood geminderd zynde, ontmoette deeze troep, by toeval, eenige Hollandsche
Boeren, die hen met groote gastvryheid behandelden. Zy wierden vervolgens op
karren naar Swellendam gebragt; van waar twee of drie hunner naar de Kaap
gevoerd wierden, en voorts in Engeland te rug kwamen.
Daar men uit de aangekomen ongelukkigen aan de Kaap, het omzwerven en
agterblyven van nog zo veele anderen vernoomen had, ondernam een gezelschap
van Hollandsche Volkplantelingen, in het volgend jaar, het land te doorkruissen, om
hen, die agter gebleeven waren, op te spooren; doch zy konden 'er geen van vinden:
weshalven men onderstelde, dat zy toen reeds alle door honger, ongemakken, en
door de handen der Kafferen, waren omgekomen. Tien jaaren laater werdt echter
het gerucht weder levendig, dat zich nog eenige van deeze Schipbreukelingen, en
wel bepaald eenige Vrouwen, in
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het leven bevonden. Dit gaf aanleiding dat een aantal onvertsaagde Planters het
voorneemen vormden, om het land nog eenmaal door te trekken, en zelfs tot aan
het Wrak van de Grosvenor voort te reizen, om dus van de waarheid of valschheid
van dit gerucht verzekerd te worden, en om die ellendelingen, zo zy nog leefden,
uit hunnen beklaaglyken toestand te redden. Van deezen togt bevat het voor ons
liggend Dagverhaal de weetenswaardigste byzonderheden, welke, by de Reizen
van LE VAILLANT en SPARMAN, altoos met eenig nut gelezen kunnen worden; schoon
geene opzettelyke Waarneemingen behelzende.
De verwondering, dat men dit Dagverhaal uit het Engelsch heeft moeten vertaalen,
daar het eene Reize van Hollanders betreft, zal ras ophouden, wanneer men in
aanmerking neemt, dat de oorzaak, om welke deeze Reize ondernoomen en volbragt
werdt, voornaamlyk en alleen ongelukkige Engelschen betrof, die onder de Wilden
(zo men meende) rond zworven. Kapitein RIOU was aan de Kaap tegenwoordig,
toen dezelve ondernomen werdt; hy was 'er zelf nog, toen VAN REENEN, met zyne
overige reisgenooten, te rug kwamen; en hy kon zich niet genoeg verwonderen, dat
zy hunnen togt, tot den ongelooflyken afstand van vier honderd en zeven en veertig
uuren, of groote mylen, van de Kaap voortgezet hadden, eer zy de terugreize
aannamen. Schoon zy geene der Scheepelingen levendig hadden kunnen vinden,
was het Dagverhaal hem merkwaardig genoeg voorgekomen, om een afschrift van
hetzelve te verzoeken; 't welk hem vervolgens door den Broeder van VAN REENEN,
op eene verpligtende wyze, naar Engeland werdt overgezonden: en aldaar in het
Engelsch uitgegeeven.
De persoonen, welke deeze vermoeijende, en geheel menschlievende, Reize
ondernamen, waren J.A. HOLTSHAUSEN, H. MULDER, J. VAN REENEN, C.J. MULDER, L.A.
PRINS, P. LOMBART, T. VAN DER WALDT, H. JANSSEN VAN RENSBURG, S. SCHEEPERS, P.
HOLTSHAUSEN, I. MULDER EN P. VAN DER WALDT. Na vooraf met elkander een verdrag,
van zeven Artykelen, gemaakt en ondertekend te hebben, vertrokken de eersten,
den 24sten van Oogstmaand 1790, met vier Wagenen, naar de bestemde
verzamelplaatse. Den 18den van Wynmaand, kwam, tot hunne algemeene
verwondering, JACOB JOUBERT, met een Wagen, en alleen van agt Hottentotten ver-
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gezeld, mede in hunnen kring, hebbende hen, met eene onbegrypelyke stoutheid,
door alle de Wildernissen gevolgd, alleen om dat hy beloofd had by hen te zullen
komen. Op den 1sten van Louwmaand 1791, keerden zy van hunnen togt te rug,
hebbende twee van hunne reisgenooten door den dood verlooren, namenlyk, J.A.
HOLTSHAUSEN, 23 November, aan de gevolgen van een' val in een' kuil, welke de
Inboorlingen, tot het vangen van Oliphanten, gemaakt hadden; zynde met paalen,
in het vuur gehard, voorzien, welke hem ysselyk in de palm van zyne slinkehand
wondde. De ander was LODEWYK PRINS, die geen minder deerlyk lot wedervoer, 't
welk wy uit dit Dagverhaal zullen mededeelen.
Den 30sten November kwam een groote mannetjes Oliphant by hunne Wagenen.
Terstond vervolgden zy hem, en tastten hem aan; hy had verscheiden schooten
ontvangen, en was reeds twee maalen gevallen geweest, wanneer hy in een zeer
dik doornachtig kreupelbosch kroop. Meenende dat zy hem de rest gegeeven
hadden, zo naderden T. VAN DER WALDT, L. PRINS en I. MULDER de plaats daar hy
zich verborgen hieldt; wanneer hy in eens woedend uit het kreupelbosch ten
voorschyn kwam, en met zynen snuit LODEWYK PRINS, die toen te paard zat, vatte,
en onder zyne voeten vertradt. Hy stak vervolgens eenen van zyne slagtanden door
zyn ligchaam, en smeet hem in de lucht, dat hy op den afstand van dertig voeten
nederviel. De anderen, ziende dat 'er geene mogelykheid was van te paard te
ontsnappen, steegen af, en kroopen in het kreupelbosch om zich te verschuilen.
De Oliphant, nu niets in het oog hebbende dan het paard van VAN DER WALDT, volgde
hetzelve eenigen tyd lang, wanneer hy omkeerde, en weder omtrent de plaats kwam,
daar het dood ligchaam lag, en naar het zelve rond zag. Op dit tydstip hernieuwde
het geheel gezelschap den aanval om hem van de plaats te verdryven, wanneer
hy, na nog eenige schooten ontvangen te hebben, wederom in het dikst van het
bosch ontsnapte. Nu dagten zy dat hy verre genoeg af was, en hadden reeds
begonnen een graf voor hunnen ongelukkigen medgezel te delven, waar mede zy
druk bezig waren, wanneer de Oliphant weder uit het hout ten voorschyn rende, en,
hen alle wegjaagende, op de plaats alleen bleef. T. VAN DER WALDT kreeg gelegenheid
om hem nog een schot toe te brengen op den afstand van honderd schre-
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den. Toen deeden zy alle te gelyk eenen anderen aanval op hem, wanneer hy, nog
verscheiden kogels ontvangen hebbende, begon te wankelen, en, toen vallende,
doodden hem de Hottentotten met nog een schot of twee, terwyl hy op den grond
lag. De woede van dit dier was onbeschryflyk. Zy, van het gezelschap, die kundigheid
van de Oliphantenjagt hadden, verklaarden, dat deeze de snelste en woedendste
was dien zy ooit gezien hadden. De Hottentotten zeiden, by die gelegenheid, dat
het de gewoonte van den Oliphant is, als hy aangevallen wordt, een dood ligchaam
niet te verlaaten, voor dat hy by stukjes het geheele lyk heeft opgegeeten; doch de
Vertaaler twyfelt met reden aan dit beweerde, nadien de Oliphant geen vleeschëetend
dier is.
Schoon deeze Reize niet aan het oogmerk voldaan heeft, is men door dezelve
echter van het bestaan eener Kraal, of Dorp, in het land der Hambonaas verzekerd
geworden, welke van andere en vroegere Scheepbreukelingen oorspronglyk was:
de Reizigers vonden nog drie Vrouwen van dezelve in het leven. De Kok van het
Schip de Grosvenor was, twee jaaren te vooren, volgens bericht van een
Bongoneeschen Slaaf, aan de kinderpokjes gestorven. - De Heer J.D. PASTEUR heeft,
als Vertaaler, de leezing van dit Dagverhaal bevalliger gemaakt, door den vorm van
hetzelve, als Journaal, te veranderen, en het drooge en verveelende van deszelfs
styl, zo veel mogelyk, weg te neemen.

Godsdienst. Door Jan Lugt, Dirksz.Te Amsterdam by P.J.
Uylenbroek, 1793. In 4to. 16 bl.
Verëerers van den Godsdienst zullen den welmeenenden yver van den Dichter
LUCT, gewisselyk, hoog achten, dat hy hen, in deezen tyd, een Dichtstuk in handen
geeft, 't welk het bekoorlyke van het Onderwerp, met het troostryke van deszelfs
invloed, op eene gepaste wyze voorstelt. Een enkel staal zal die achting zeker doen
billyken.
Volmaakte GODSDIENST! hoe beminlyk,
Hoe schoon, hoe zagt, is uw gebied!
Hoe zegenryk, hoe onverwinlyk,
Is uwe onschatbare invloed nie!
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Gy zyt der hoogste Wysheid waardig;
Eenvouwdig, reedlyk, zonneklaar.
Ach! of heel 't menschdom slechts volvaardig
Gehoorzaam aan uw leiding waar'!
‘Eer God; bemin uw medemenschen;
Doe wél, schoon 't aan uw Vyand zy;
Wees mensch, ô Mensch!’ Zie daar uw wenschen,
ô Godsdienst! Hoe volmaakt zyt gy!
Het Ongeloof moog' zich vermeten
Te spotten met uw hemelsch licht;
Het vlieg, van dollen waan bezeten,
God lastrende, u in 't aangezigt;
Het Bygeloof miskenne uw luister;
't Verlieze u in verborgenheên,
Of volg', geprangd in Dweepzuchts kluister,
Angstvallig, zuchtende, uwe schreên;
Gewetensdwang doe vryë zielen,
In 't voetstof van eene dwingeland,
Voor de afgoôn van zyn staatzucht knielen,
Gods toorn' tot spyt, en u tot schand':
Ge aanschouwt, bedaard, elks avrechtsch pogen;
En, wars van wraak, van twist, en haat,
Perst liefde u slechts een' traan uit de oogen,
Waar deernis in geteekend staat.
Te oneindig boven 't lot verheven
Dan dat u iets vertsagen kan,
Doet laster, list, noch woede, u beven,
Van vrygeest, dweeper, of tiran.
Sterk door 't geloof, draagt ge uwe zorgen,
Het heil van 't redelyk heelal,
Hem op, die gisteren, die morgen,
Die eeuwig heerschte en heerschen zal.

De eenige aanmerking, die wy op den Styl van dit Dichtstuk zouden maaken, is
deeze: dat dezelve meer betoogt dan schildert; waar door het Vers, over 't geheel,
meer rede- dan dichtkundig is. Dan, deeze schryfwyze is welligt een voordeel voor
dit Dichtstuk, en is, bovendien, den Heere LUGT veeltyds eigen.
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Christelyke Gezangen, ten gebruike der Doopsgezinde Gemeente,
vergaderende by het Lam en den Toren, te Amsterdam. Te
Amsterdam by P.J. Uylenbroek, L, van Hulst en A. van Aken, 1793.
In gr. 8vo. 172 bl.
Het Gezang, een der voornaamste deelen van den Godsdienst der Christenen
uitmaakende, konde de Doopsgezinde Gemeente, vergaderende by het Lam en
den Toren te Amsterdam, niet afzyn, om ook op dat gedeelte haare aandacht te
vestigen. Sedert den jaare 1684, zong men, in die Gemeente, eene beryming van
Davids Psalmen, door verscheiden Dichters van dien tyd; als mede eenige weinige
Schriftuurlyke Gezangen, toenmaals mede ingevoerd, meer byzonderlyk passende
op Christelyke Feesttyden en Plechtigheden. Van tyd tot tyd echter veranderde de
fmaak in de Nederduitsche Dichtkunst, en dit maakte ook eene verandering in dat
verouderd gezang noodzaakelyk, en wel te meer, daar de meeste Protestantsche
Gemeenten in ons Vaderland, zelfs die der Hervormden, hunne Psalmen, of
Kerkgezangen, verbeterden. De gemelde Doopsgezinde Gemeente besloot,
derhalven, ook tot het invoeren van een beter Gezangboek; kiezende nu, in plaatse
van de Psalm-beryming, door D.R. CAMPHUISEN, J. OUDAEN, en anderen, vervaardigd,
de veel betere van LAUS DEO, SALUS POPULO; welke, den 16den van Zomermaand
deezes jaars, benevens deeze Christelyke Gezangen, in die Gemeente werdt
ingevoerd.
Niet ongepast vroeg KLOPSTOCK: of DAVID, wanneer hy onder het Nieuwe
Testament geleefd had, of dat hy een Christen ware geweest; geen andere Psalmen
zoude gemaakt hebben? - Zekerlyk zou zyn verheven genie zich dan tot de
hoofdgebeurtenissen van het Euangelie, en verscheidene andere stichtelyke
Onderwerpen uit de Christelyke Zedekunde, bepaald hebben. Dit verdedigt derhalven
de onderstelling van die Christelyke Gemeenten, welke gelooven, dat zy, benevens
de Psalmen van DAVID, ook gepaste Liederen en Gezangen mogen en moeten
gebruiken, welke meer op de hoofdgebeurtenissen van hunnen Godsdienst, en
deszelfs Plechtigheden, toepasselyk zyn.
Een aantal van agt en zestig byzondere Gezangen komen in deezen Bundel voor,
gaande over zodanige Onderwerpen, als de Geboorte, en het Lyden, van JESUS,
deszelfs Opstanding en Hemelvaart, benevens de meeste Feestdagen, en eenige
punten der Zedekunde, opleveren. De Maakers deezer Gezangen worden niet
genoemd; zy behoorden niet alle tot de Doopsgezinde Gemeente, maar waren
Leden van zeer onderscheiden Protestantsche Gezindheden, 't welk zeer wel te
stade geko-
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men is, om in de keuze hunner uitdrukkingen zich doorgaans te bepaalen tot
bewoordingen, welke Christenen van onderscheiden denkwyze zouden kunnen
goedkeuren, ten einde alzo hun werk voor veelen nuttig te doen zyn. Daar het geen
geringe kunst is, zo eenvoudig in voordragt te wezen, dat men door eene geheele
Gemeente verstaan wordt, terwyl men tevens als Dichter spreekt, zal men de moeite
van zulk eenen arbeid ligt bevroeden; en men zal het dus billyk oordeelen, wanneer
men, in een of ander Gezang, een of ander poëtisch beeld aan de vereischt
wordende eenvoudigheid ziet opgeofferd, of weg gelaaten.
Dat dit alleen in sommige Gezangen, en geenzins in allen uit deezen Bundel,
geschied zy, bewyze het uitmuntend dertiende Gezang, dat tevens ten Proeve kan
strekken, getyteld:

Geweeten.
1.

ô Groote God, in 't ongenaakbaar licht,
Op 's hemels troon onëindig hoog verheven!
Gy hebt een wet in 's menschen hart geschreven,
Die hem wel duur aan uwen dienst verpligt.
Die wyze wet, aanbidlyke Opperheer!
Spreekt, met gezag, met nadruk, in 't geweeten.
Zy is uw stem: dit staaft de onfeilbre leer,
Verkondigd door Apostlen en Profeeten.
2.

't Gewisse, een licht in de aardsche duisternis,
Ontdekt den geest, wat spoor wy ook betreeden,
Van stap tot stap, naar 't richtsnoer van de reden,
Wat goed of kwaad, of onverschillig is,
Wie door 't gevaar van rust zich vind beroofd,
Dit heillicht blyft der vroomen trouwen wachter;
Maar 't laat, waar 't stout door moedwil word verdoofd,
Een vonk, ter straffe, in 's menschen boezem achter.
3.

Ontvlamt die vonk, straks word ze een hel gelyk.
De hoop bezwymt; de zelfhaat slaat aan 't woeden;
De wroeging knaagt; de diepe wonden bloeden;
En de angst ziet niets dan 't eeuwigduister ryk.
De booswicht schrikt op 't ritslen van een blad.
Hy viugt, maar kan 't geweeten niet ontvlugten.
Hy vind geen' heul by vleijers, weelde of schat.
Zyn dartle vreugd verkeert in bange zuchten.
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4.
Maar vrolyk juicht een welgesteld gemoed:
Hoe laag 't zich hou, 't ziet de englen om zich zweeven;
't Looft 's Hoogsten naam; 't is 't leven van het leven;
Een bron van vreugd; een altoosduurend goed.
Myn ziel, die 't all' van God alléén verwacht!
Verduur 't geen u moet tot beproeving strekken,
En toon hoe gy geen waereld waardig acht,
Dat ge ooit om haar 't geweeten zoud bevlekken.

Wy wenschen, met de Opzieners der Doopsgezinde Gemeente, die deeze Gezangen
hebben in 't licht gegeeven; dat hunne toeleg tot het gemeennuttige, en ter versterking
in veele Christelyke gemoedsbeweegingen, van den zegen des Allerhoogsten
achtervolgd moge worden; en dat het openbaar, zo wel als het byzonder, gebruik
deezer Gezangen, strekke ter aankweeking van ongeveinsde Godsvrucht, en ter
vermeerdering en uitbreiding van geloof en hoope der Zaligheid!

Specimen Philologiae Patriae Academicum, quo narratio exhibetur
de Vita, Moribus & Carminibus clarissimi Poëtae Frisii giseberti
jacobi F. cet, quod Praeside e. wassenbergh, Ling. Groec. Prof.
Franeq. cet, defendit g.b. reddingius, Frisius, Franeq. ap. G.
Coulon, 1793. in 4to. m.f. Dat is
Academische Proeve van Friesche Taalkunde, waarin verslag
gedaan wordt van het Leeven en de Gedigten van den vermaarden
Frieschen Digter gysbert jakobs, welke onder Voorzitting van e.
wassenbergh, Hoogleeraar in de Grieksche taale, enz. aan de
Hoogeschoole te Franeker, is verdedigd door g.b. reddingius.
Niemand zal het misbillyken, dat een Hoogleeraar in de Taalkunde, aan de
Hoogeschoole in Friesland, ook eenigen arbeid besteede aan het beoefenen van
de, dit Gewest eigene, taal, welke een tak van de oude Saxische spraak is, en,
schoon merkelyk verbasterd, van de bewooners van het platte land nog gesproken
wordt. De Hoogl. geest (§ 2.) zyn wensch te kennen, dat deeze kleine Proeve
aanleiding moge geeven, om den lust ter beoefening van dit vak van Taalen
Oudheidkunde, welke thans geheel uitgedoofd is, wederom op te wakkeren. Hoe
veel lichts echter uit die oude Gedenkstukken, waarop § 3. schynt gezien te worden,
voor 's Lands Geschiedenis te scheppen zy, weeten wy niet te zeggen, daar wy
omtrent deeze aloude Schriften geheel onkundig zyn, en alleen toevallig kennis
kreegen aan den Digter, waartoe
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's Hoogleeraars bespiegelingen zig eeniglyk bepaalen. De Recensent vondt weldra
zo veel smaaks in deeze overedele Gedigten, dat hy, schoon geheel onbekend met
de Friesche landtaale, daaraan nu en dan gaarn een uurtje opofferde; zig de
ophelderingen van anderen, die hy daarin konde magtig worden, ten nutte maakende.
Hoe zeer GYSBERT JAKOBS ook van Taal- en Digtminnaars verdiene geleezen, en,
naar het oordeel van de kiesste Kenners, onder den rang van de voortreffelykste
Nederlandsche Digters geplaatst te worden; moet echter de moeilykheid, om hem
te verstaan, natuurlyk niet alleen hen, die geen Friesen zyn (gelyk wy ondervonden
hebben), maar ook zelfs dien Landaart, van het leezen en beoefenen deezer
Gedigten te rug houden, uit hoofde der verouderde taale, waarin zy geschreeven
zyn. Hadt iemand tyd, geduld en bekwaamheid, om van deezen, met regt zo hoog
geroemden, Digter eene Uitgaave, voorzien met de noodige Taal- en Oudheidkundige
ophelderingen, te bezorgen (op dergelyke eene wyze, als onze MELIS STOKE's
Rymkronyk, door den verdienstelyken B. HUIDLKOPER, bezorgd is); die zou zekerlyk
by de Liefhebbers van deeze soort van Letteroefeningen dank behaalen. Het is niet
zo zeer van deezen kant, dat de Hoogl. WASSENBERGH, in deeze Proeve, onzen
Digter heest aangevat (schoon hy op sommige woorden eenige Taalkundige
aanmerkingen gemaakt hebbe); meer heeft hy hem beschouwd in zyne Navolgingen
van de Ouden. Eerst echter heeft hy den Leezer eenige byzonderheden van 's
Digters leeven voorgedraagen, die uit het Werk zelve, inzonderheid uit de Opdragt,
's Mans Afbeelding en Brieven, zyn opgemaakt. GYSBERT JAKOBS (of gelyk hy zig
in zyne Brieven aan S. GABBEMA ondertekent, GYSBERT JAPIX) werdt gebooren in, of
by, Bolswaard, in het Jaar 1603, was naderhand daar ter stede Schoolmeester en
Voorzanger, en werdt 63 jaaren oud. Zyne Gedigten zyn naderhand byeenverzameld,
en door zynen vriend S. GABBEMA uitgegeeven, onder den titel van GYSBERT JAPIX
Friesche Rymlerye, yn trye dielen sorschaet, to Leuward, 1681. Doch deeze uitgaave
krielt van fouten en onnaauwkeurigheden; 'er is een oudere en zuiverder Bolswaarder
uitgaave by SAMUEL FEN HARINGHOUK, Boekdruweker ynne wierheyt, volgens welke
de Hoogl. eene lyst van verbeteringen opgeeft. Onder de bewyzen van 's Mans lof
wordt nog opgeteld, dat hy van Vreemdelingen, wegens zyne vermaardheid,
bezoeken ontving, en de wydvermaarde FRANCISCUS JUNIUS, Zoon van den
Godgeleerden van dien naam, uit Engeland overgekomen, zig eenigen tyd te
Bolswaard opgehouden heeft, om van deezen geleerden Schoolmeester in de
Friesche taale onderweezen te worden.
De Hoogl. heeft genoegzaam alleen zig tot twee Digtslukken bepaald, als zynde
Navolgingen der Ouden; 't eene van CATULLUS, 't ander van ANACREON. Hier werpt
de Hoogl. de
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vraag op, hoe de Digter deezen tot zyne modellen heeft kunnen uitkiezen, daar 'er
geen blyken zyn, dat hy in Latyn en Grieksch bedreeven was; doch veronderstelt,
dat deeze stukken hem door zyne geleerde Vrienden zullen medegedeeld zyn;
vergelykende hem hierin by den vermaarden Landdigter H.K. POOT, die de
beroemdste Ouden zo gelukkig gevolgd heeft. - 'Er is, onzes achtens, echter een
groot onderscheid tusschen eigenlyke overneemingen en navolgingen, waardoor
men zig de denkwyze, trant en styl, van goede modellen tragt eigen te maaken.
Dus, by voorbeeld, volgde HOOFT den Latynschen Historieschryver TACITUS na,
zonder van hem over te neemen. Dit laarste is eigenlyke Letterdievery, terwyl het
eerste alle aanpryzing verdient, en het is het verzuim daarvan, waaraan men, zo
wy meenen, inzonderheid hebbe toe te schryven het jammerlyk verval, 't geen 'er,
ten opzigte zo van Prozaïschen slyl in 't algemeen, als byzonder van den Digterlyken
styl en smaak, vry algemeen onder de hedendaagschen plaats heeft; daar elk, die
gevoel heeft van waare grootheid, verhevenheid, kragt van uitdrukking en zinrykheid,
een tastbaar onderscheid moet bemerken tusschen HOOFT, VONDEL, DEKKER,
KAMPHUIZEN, DE BRANDEN, en dergelyken van dat tydperk, en ('t jammert ons zulks
zo te zeggen) de meesten der hedendaagschen, die, het beoefenen der Ouden
gering achtende, den goeden smaak verliezen, en alle sieradien ontleenen van
gezogte epithetes, terwyl hunne Verzen kragt en leeven ontbreeken. Dan wy keeren
tot de, voor ons liggende, Proeve te rug. Als een Proeve van Navolging geeft de
Hoogl. op, het Gedigt, 't geen op de 33ste bladz., naar de Leeuwaarder uitgaave,
gevonden, en vergeleeken wordt met de 5de Ode van CATULLUS, Vivamus mea
Lesbia, cet. Wy zullen, tot een Proeve, hiervan het eerste Couplet overschryven:
Ljeafke, lit uwz sobbje' in sabbje,
t' Wyl 't uwz mulwket, ljoent in lest,
Dit iz immers fier'wey best.
Litse gnorje' in uwz belabbje',
Waems fjoer is oon yessche terd.
Alle dwaen het tyd in berd. enz.

Hier nevens heeft de Hoogleeraar een Latynsche Vertaaling gevoegd, die ons, over
het geheel, vry naauwkeurig voorkomt, schoon de bevalligheden van het
oorsprongelyke in eene Vertaaling zig bezwaarlyk laaten uitdrukken. Zie hier dezelve:
Osculemur. mea Vita, & suaviemur nos invicem,
Quamdiu ad palatum nos facit, & blanditur & volupe est.
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Sic enim longe erit satius.
Indignentur, nobisque obtrectent,
Quorum ignes in cineres resedit.
Omnes illud suo faciunt tempore, suisque vicibus.

Hierop volgt eene Navolging van de 14de Ode van ANACREON, welke by den Digter
den titel voert van Minne-fjuecht-spil, te vinden bl. 34, wederom vergezeld gaande
van eene Latynsche Overzetting. Wy hebben hier gelegenheid, om, volgens 's
Auteurs verzoek, (aan een onzer Uitgeevers, per Missive, gedaan) den Latynschen
Leezer een misslag, in de Vertaaling begaan, onder het oog te brengen, welke reeds
vóór de openlyke Verdediging was opgemerkt. De woorden ick noam in ('t moet zyn
ien) lodde zyn vertaald, vocabamque eum Nequam (ik noemde hem (Kupido) een
Guit), in plaats van & arripui ligonem (ik nam een spade), gelyk het zyn moet; en
hiermede vervalt de aanmerking, op bl. 30 van deeze Proeve.
Hoe zeer ons ook de Vertaalingen, over het geheel, bevallen, en wy deezen arbeid
des Heeren WASSENBERGH den regtmaatigen lof toekennen; zy het ons echter
vergund, daarop nog een paar aanmerkingen te maaken. - De laatste regel des
boven aangehaalden Couplets, Alle dwaen, enz. vertaalt de Hoogl. Omnes, enz.
d.i. Allen doen zy het op hun tyd en beurt. Waarom van het oorsprongelyke hier
afgeweeken? Alle dwaen het betekent immers niet, Allen doen het; maar, Alle doen
heeft, enz.
De twee regels van het laatste Couplet des eersten Digtstuks:
Lit uwz paetke' Oon uwz lust-eyn, buwtte tol.

vinden wy dus vertaald:
Osculemur Ad vitae usque jucundae finem, neque quisquam prohibeat. Dat is

Laat ons zoenen Tot het einde van ons vrolyk leeven, en niemand belette het.

't welk het oorsprongelyke, onzes achtens, niet alleen niet uitdrukt, maar ook het
bevallige van dit Couplet den Leezer uit het oog doet verliezen. De Digter hadt den
minnaar laaten zeggen: Honderdduizend Kusjes, en nog Duizendduizend. Waarop
ny zig bezint. Ben ik gek, of yl ik? Laat ons zoenen TOT ZO
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(lust-eyn) ZONDER ZE TE TELLEN. BUWTTE TOL, ZONDER GETAL of
Tol is tel of tal, gelyk Hol voor Hel, enz. Hoe het dat het niemand belette
(neque quisquam prohibeat) hier te pas kome, begrypen wy in 't geheel niet. De
Digter heeft hier CATULLUS aartig gevolgd,
LANG HET ONS LUST
TALLOOS.

Dein, quum millia multa fecerimus
CONTURBABIMUS illa, ne sciamus. -

't Schynt ons toe, dat de Hoogl. gemeend hebbe, dat de Digter den volgenden regel
van CATULLUS op het oog hadt:
Ne quis malus invidere possit.

welke echter in het Friesche Digtstuk geheel niet is uitgedrukt.
Voorts verwondert het ons, hoe, op bl. 38 deezer Proeve, de Hoogl. die anderszins
eene geheele lyst van verbeterde leezingen heeft opgegeeven, de zinstoorende
drukfout in de Leeuwaarder uitgaave heeft over het hoofd kunnen zien, zonder
dezelve te verbeteren.
Ho elk djier 't grien' gerz yn-slicke,
Meye tuwt in eag ney' gruwn,
Buwtte tins wae 't kruwd beschicke,
In fen waem 't FJOER wirde juwn'.

't geen wy woordelyk dus vertaalen:
Hoe elk dier 't groen gras inslikke,
Met mond en oog gekeerd naar 't groen,
Zonder weeten, wie het kruid beschikt,
En van wien 't VUUR gegeeven wordt.

Hoe komt hier Vuur te pas? Dit moet noodzaakelyk Foer (Voeder) zyn.
Verders heeft de Hoogl. nog eenige Proeven van Navolging in enkele regels
opgegeeven: als het bekende Parturiunt montes, en dergelyke soort, welke wy liever
op de lyst van de loci communes der Digteren zouden stellen; als die honderd
maalen gebezigd en afgebezigd zyn. Ook wordt deeze lust, om overal Navolging
te ontdekken, te ver gedreeven; en de Criticus ziet ligtelyk overeenkomsten, waaraan
de Digter veelligt geheel niet gedagt heeft, waarvan wy hier ook eenige staaltjes
meenen te vinden. Moest, by voorbeeld, de Friesche Schoolmeester, wanneer hy
schreef:
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Mars, yerts-Fyne fen myn Miun'
Grouw'let nu oon ore weagen,

juist aan dit van den Mantuaanschen Zanger gedagt hebben,
- Caesar dum magnus ad altum
Fulminat Euphraten bello.

Uit het gegeeven verslag des Hoogl. zou ligt iemand kunnen denken, dat al de
verdienste van den hooggeroemden Digter hierin bestoud, dat hy een goed Navolger
is, en geheel niet onder de Digterlyke Genien behoort. Doch die zy verzekerd, dat
dit 'er zeer verre van af is, en de Heer WASSENBERGH, als Hoogleeraar in de oude
taalen, den Digter alleen van dien kant, zo het schynt, heeft willen beschouwen. Wy
kunnen echter niet nalaaten te wenschen, dat hy zynen Leezer eenige Proeven van
's Mans volschoone deftige Digtstukken had voorgelegd, om denzelven dus
verhevener gedagten aangaande dit edel vernuft in te boezemen, waartoe ons
voorkomt gemelde keuze niet zo zeer geschikt te zyn. - De Hoogleeraar schynt ons
voor deeze taak zo wel berekend, dat, indien zyn Hooggel. daartoe lust en
genegenheid mogt hebben, hy, buiten twyfel, hiermede aan het verlangen van veelen
zou voldoen.

Elementa Graeca, in usum Juventutis collecta, secundum leges
Analogiae. Gaudae, sumtibus G. Verblaauw, 1793. In gr. 8vo. 42
bladz.
De taaloefening mag, in zekeren zin, een noodzaaklyk kwaad genoemd worden. Al
wie eenige taal in den grond verstaat, bezit slegts de kennis van woorden; die hem
voorts den weg baant om kundig te worden in zaaken. Gevolglyk is het niets meer,
dan een middel, tot het bereiken van een oogmerk noodig of dienstig. Daar het
leeven kort is, en, geduurende het zelve, zo veele zaaken moeten beoefend worden,
behoorde men vooral zich te benaarstigen, om de Jongelingen tot het bekorten van
den weg, welken zy hier hebben te bewandelen, op alle mogelyke wyzen de
behulpzaame hand te bieden. Niet te onregt betuigt daarom de Opsteller van dit
Werkje zyne verwondering, dat de Grieksche taal nog heden op de aloude omslagtige
wyze veelal wordt behandeld, in weerwil van den veel korter en gemaklyker weg,
door den grooten HEMSTERHUIS inzonderheid gebaand, en zedert door anderen,
onder welken wy wylen den Hoogleeraar L.C. VALKENAAR mogen noemen, nog
duidelyker aangeweezen. 't Is de weg der Analogie, of Overeenstemminge; door
middel van welke, met behulp van eenige weinige regelen, zo wel de aflei-
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dingen der Werkwoorden, als de betekenissen van derzelver onderscheidene
buigingen, zich gemaklyk laaten aanwyzen. Lof verdient, derhalven, onze Schryver,
voor zyne klaare en vry uitvoerige ontvouwing van deezen leertrant. Daar de
Grieksche taal, om haare eigene fraaiheid, en om dat de kennis van dezelve den
weg tot veele kundigheden baant, ten aanzien van derzelver beoefening, alle
aanmoediging verdient, hoopen wy dat veele Onderwyzers zich zullen opgewekt
gevoelen, om, ten beste der hun toevertrouwde Jeugd, het van ouds betreeden
spoor te verlaaten, en alzo het hunne toebrengen, om de waare Geleerdheid, van
welke de kennis der Grieksche taale een voornaame tak is, uit haaren
tegenwoordigen staat van sluimeringe te doen ontwaaken. Voor het tegenwoordige
bepaalt zich onze Schryver alleen tot de Werkwoorden; terwyl hy eenige hoop geeft,
indien zyn Boekje ten gebruike der Schoolen worde ingevoerd, in 't vervolg, de
regels der Analogie, met opzigt tot de Zelfstandige Naamwoorden, te zullen
ontvouwen.

Brieven van den Notaris wynand cappenberg, te Amsterdam, aan
den Notaris f.w. ernst, te Dusseldorp. Met eenige Stukken, ter
Opheldering van dezelve, en een kort Bericht van den Uitgeever.
In gr. 8vo. 44 bl.
De zaak, welke in deeze Brieven behandeld wordt, komt hier op neder. WILLEM BOX,
en JAN VAN EDEN BZ, hebben te Amsterdam in Compagnie gehandeld. Deeze
Compagnieschap is tot een Proces overgegaan, in het welk beide partyen, zo als
het gemeenlyk gaat, gelyk willen hebben. WILLEM BOX zyn gewezen Compagnon
criminaliter beschuldigd hebbende, dat hy hem een Prent ontvreemd heeft, welke
zekere LEENDERT VAN 'T HOFF (thans in de Westindiën zynde,) den 26 Novb. 1786,
op zyne reize te Dusseldorf zoude gekogt hebben, wanneer hy aldaar in het
Logement het gouden Anker logeerde: zo is JAN VAN EDEN BZ., aan de andere zyde
gewaar geworden, dat gemelde LEENDERT VAN 'T HOFF, op dien tyd, niet te Dusseldorf
zoude geweest zyn: als maakende de Gulicksche en Bergsche Weekelyksche
Narichten, geduurende de drie laatste maanden van het jaar 1786, geheel geene
melding van het verblyf diens mans te Dusseldorf; daar alle aangekomen Relzigers
anders in die Narichten gevonden worden. De Notaris W. CAPPENBERG, JAN VAN
EDEN BZ. als zodanig in deeze zaak dienende, verzoekt daar op, in den eersten
Brief, in dato 24 Feb. 1792, aan F.W. ERNST, Notaris te Dusseldorf, eene reeds door
laatstgemelde afgenomen verktaaring, van de Weduwe CLEMENS, Herbergierster in
gemelde Logement, te laaten beëedigen, ten einde van die verklaaring in het Proces
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gebruik kunne gemaakt worden. Dan, deeze Vrouw den Eed geweigerd hebbende;
dient de tweede Brief, (zynde van 20 Maart 1792,) van gemelden CAPPENBERG, om
aan zyn Consrere te Dusseldorf daar nog nader op aan te dringen; en die
Herbergierster onder het oog te doen brengen, der menschen wederzydsche
verplichting, om elkander van dienst te zyn; haar tot het praesteeren van den Eed,
in 't vriendelyke, te trachten te disponeeren; en zulks blyvende refuseeren, haar
daar toe, door Rechtsmiddelen, te constringeeren: ten zy die Vrouw hesiteerde, of
omtrend de waarheid van haar gedeposeerde in twyffel stond: in welk geval alles
zoude ophouden, en de verklaaring, onbeëedigd, doch met eene Legaliteit van de
Regeering te Dusseldorf, en een Notarieel Declaratoir, voorzien, te rug konde
gezonden worden: en zelfs zonder Declaratoir, indien gemelde Weduwe weigeren
mogt, visie van haar Schuldregister, of Aantekeningsboek van 1786, te geeven.
De yver des Heeren CAPPENBERG, in deeze zaak voor zynen meester betoond,
heeft intusschen aan den Heer WM. BOX gelegenheid gegeeven, om deeze Brieven
niet alleen te doen drukken, maar 'er een Bericht van 19 bladz. vóór te plaatsen; in
welke deeze handelwyze van den Notaris, op eene geheel partydige, en somtyds
zeer stekelachtige, wyze, beoordeeld wordt. Daar het in alle rechtzaaken één van
de eerste Regels is, dat men ook de andere party moet hooren, om uitspraak te
kunnen doen; is het in dit Stukje voor elk reeds blykbaar genoeg, dat gemelde
Brieven in zulk een haatelyk licht niet verdienen geplaatst te worden; en het uitgeeven
van dezelve meer een persooneele aanval, dan een bewys voor of tegen de zaak
in geschil, is. Zo dat wy den Heere CAPPENBERG geenzins kunnen raanen, om het
spoor van den Uitgeever deezer Brieven te volgen: kunnende men zeer wel by
deezen berusten; en evenwel reeds oordeelen.

Geschenk voor de Juffrouwen. Twee Deeltjes. Te Dordrecht by H.
de Haas, 1792. In 8vo. 280 bl.
Het Geschenk, dat men, in deeze twee Deeltjes, aan de Juffers doet, bestaat in
eenige korte Verhaalen, uit de Geschiedenissen der Volken; in eene Beknopte
Aardrykskunde, of Geographische beschryving, van Portugal, Spanje, Frankryk,
Engeland en Italien, wordende dezelve in Zamenspraaken, tusschen eene Moeder
en haare Dochter, voorgedragen. Vervolgens deelt men, onder den tytel van
Huishoudkunde, 'er zodanige Stukjes in mede, welke men meent, dat de Juffers, in
haare betrekking als Huishoudsters, van dienst kunnen zyn; bepaalende zich daarom
meestal tot de Keuken, en de kleeding der Vrou-
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wen. In het Mengelwerk vindt men Anecdoten, Gezangen met Muzyk, enz. Zynde
het eerste Deeltje met een Landkaartje van Europa; het tweede met een Plaatje,
verbeeldende de Rechtspleeging, aan de Zoonen van BRUTUS gedaan, vercierd.
Men schynt in denzelfden smaak nog meerdere Deeltjes te zullen doen volgen;
zynde 'er stof genoeg toe te vinden. Het ware te wenschen, dat deeze en soortgelyke
Werkjes voor de Juffrouwen, dien stapel van laffe en vertederende Romans mogten
verdringen, welke, in plaatse van de Leezeressen verstandiger en deugdzaamer te
maaken, derzelver verbeelding met schimmen vervullen, wier schaduwen op deeze
Waereld zelden gevonden worden, en die, over 't algemeen, de driften def jonge
lieden ontydig in werking brengen, en hen dikmaals buiten het spoor doen hollen.
Wy zien dit Werkje dus als een nuttig Geschenk voor de Juffers aan.

Vertellingen en Oefeningen voor Nederlandsche Kinderen. Met
Plaatjes. Te Leyden by P.H. Trap, 1792. In 8vo. 88 bl.
Eene heilzaame strekking heest dit klein Geschrift, en verdient aanpryzing. Onder
de gedaante van gebeurtenissen of voorvallen, in eenen klaaren en bevattelyken
styl voorgedraagen, wordt een reeks van ondeugden, met aanwyzing van het
schadelyke daar van, ten toon gesteld, en de tegenoverstaande, of nog andere,
deugden aangepreezen, door de ontvouwing der heilzaame gevolgen, welke zy
gemeenlyk voortbrengen. Aan Kinderen, in welke zich de leeslust openbaart, of ook
wel met oogmerk om denzelven op te wekken, kan alzo dit Boekje met voordeel in
handen gegeeven worden; vooral, indien verstandige Ouders of Onderwyzers
hetzelve in hunne tegenwoordigheid doen leezen, om, door gepaste opmerkingen,
de strekking der verhaalen op de bedoelde oogmerken toe te passen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Gesprekken en Overdenkingen, over het Lyden en Sterven van
onzen Heere Jesus Christus, door W.L. Krieger,Predikant te
Utrecht, (thans in 's Graavenhage). IIde Deels 2de Stuk. Te
Amsteldam by J. Wessing, Willemsz., 1791. In gr. 8vo.
Door een toeval, waar van wy geene reden kunnen geeven, is deeze Bundel onzer
opmerkinge tot nog toe ontglipt, en een Berigt daar van in ons Maandwerk, zonder
eenig opzet, agter gebleeven. Omtrent het Publicq gaan wy ons thans van onzen
pligt kwyten. Hoewel het woord Gesprekken, op den titel voorkoomende, insgelyks
op het Lyden van CHRISTUS schynt te moeten toegepast worden, zou de Leezer
daaromtrent in zyne verwagting verydeld worden. Zy zyn slegts twee in getal, aan
het hoofd en in het slot deezes Deels geplaatst; loopende het eene over Gods
bestelling in 't bezoeken en ongestraft laaten van het kwaade in dit leven, en
hebbende het andere tot opschrift: 't Is biddag ten tyde der lydensprediking. Wat de
Overdenkingen aangaat; zy zyn veertien in getal, en hebben ten onderwerpe de
voornaamste voorvallen der Lydensgeschiedenisse van onzen gezegenden Meester;
beginnende met de eerste teregtstelling van JESUS voor den Landvoogd PILATUS,
en eindigende met de uitleiding na de Kruisplaats. In de behandeling deezer
Onderwerpen, toont de Eerw. KRIEGER allezins iemand te zyn, die zyne zaak verstaat,
en een oordeelkundig inzigt heeft van de wyze, op welke dit allergewigtigst gedeelte
der gewyde Geschiedenisse ten nutte, en tot stigtinge, kan worden aangewend.
Zeer veele Leeraars kunnen, in hunne jaarlyksche Lydenspredikatien, hier een
modél vinden, naar welk zy dezelve behoorden te schoeien; met vermyding,
naamelyk, van een omslagtigen toestel van Taal-, Oudheid- en Historiekundige
Aanmerkingen, die by de Uitleggers, met kleine moeite, kunnen opgedaan worden,
zich toe te leggen op eene beknopte en zaaklyke opheldering des voorgestelden
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voorvals; en daar naa de aandagt der Toehoorderen, inzonderheid, te leiden tot de
gewigtige leeringen, die in het verhaalde leggen opgeslooten. Aldus behandeld,
overtreffen, verre weg, de Euangelische verhaalen wegens het jongste verblyf van
JESUS op aarde, vóór zyn sterven, alle de overige Bybelsche voorvallen. En wy
herzeggen het, tot zulk eene behandeling kan elk Leeraar, die geene praalvertooning
van nutlooze Geleerdheid maakt, maar het zedelyk heil zyner Toehoorderen bedoelt,
by den Eerw. KRIEGER onderrigting vinden. Voor 't overige, hoewel onze Leeraar
allezins betoont, een voorstander te zyn van de leerstellingen onzer Nederlandsche
Kerke; van wegen 's Mans gemaatigdheid, egter, en zorgvuldige vermyding van
noodlooze geschilstukken, zullen zyne Overdenkingen, ook van dezulken, die tot
andere Kerkgemeenschappen behooren, met genoegen kunnen geleezen worden.
't Lust ons thans, tot eene Proef voor te draagen, 't geen de Eerw. KRIEGER meldt,
aangaande de wyze, op welke JESUS, volgens deszelfs verklaaring aan PILATUS,
gekoomen om der waarheid getuigenis te geeven, dit werk volvoerd hadt. Op de
vraag van PILATUS, wat is waarheid? hadt zyn Eerw. in eene Aantekening, het
volgende aangemerkt: ‘Hy (PILATUS) heeft zekerlyk dit niet met een leerbegeerig
hart gevraagd, JESUS zou anders niet gezwegen, maar hem spoedig en vriendelyk
onderricht gegeeven hebben. 'Er zyn ook geen blyken, dat hy, als een twyffelaar,
al spottende deze vraag gedaan hebbe, de onmiddelyk hier op volgende verklaaring
van 's Heilands onschuld toont genoeg, dat hy deze zaak niets minder dan spottende
behandelde. Men kan daar uit ook gegrond besluiten, dat de Landvoogd, door het
spreeken van JESUS over de waarheid, op zich zelve genoomen, niet gramstoorig
is geworden: maar hy handelt hier als des Keizers Stadhouder, die zich de
Godsdienstige geschillen der Jooden niet aantrok, even als GALLIO, de Stadhouder
van Achajen, naderhand zeide, enz. Hand. XVIII:14, 15.’
Voorts, zich herinnerd hebbende, hoe, van ouds, niet alleen onder de Jooden,
maar ook by de Grieken en Romeinen, veele kundigheden verspreid, doch allen
niet toereikende geweest waren, om de waarheid, of de kennis van den waaren
Godsdienst, in een helder licht te stellen, vraagt de Hr. KRIEGER aan zich zelven:
‘Wat leert
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my; en op welk eene wyze moet ik van Hem leeren:’ en geeft daar op het
volgend antwoord:
‘JESUS leert my GOD kennen, als den eenigen waarachtigen, en 't eenige
aanbiddingswaardige Wezen. Hy onderricht my, dat die GOD, de hemelsche Vader,
almagtig is, dat Hy rechtvaardig is, dat Hy alleen goed, ja volmaakt in weldoen, is.
Hy onderwyst dat GOD zyn eigen Vader is, en dat die eenige GOD Vader, Zoon en
Heilige Geest, is. Zo heeft Hy zyns Vaders naam geöpenbaard, en GOD daar door
verheerlykt.
Dit deed Hy, vervolgens, door GOD, als den vrymagtigen Opperheer, en Beschikker
van het lot der schepzelen, voor te stellen, die naar zyn welbehaagen handelt, terwyl
Hy Hem tevens als den Verzorgenden Vader van alle zyne schepzelen afmaalt. In
't byzonder maakte Hy bekend, dat het oogmerk van zyne komst was, om voor
Zondaaren verzoening aan te brengen, daar Hy niet gekomen was om gediend te
worden, maar om te dienen, en zyne Ziel te geeven tot een randsoen voor veelen,
dat Hy zyn leven voor zyne schapen stelde, en dat zyn bloed is vergoten voor veelen,
tot vergeeving der zonde, als ook dat het geloof in Hem het eenig middel is, om niet
in de verdoemenis te komen, maar het eeuwige leven te hebben. Daar Hy tevens
toonde hoe dit geloof werkzaam moet zyn, in 't voortbrengen van goede werken,
terwyl de boom aan zyne vrucht gekend wordt. Hy gaf de beste drangredenen tot
het doen derzelve op, en leerde de eer van GOD in alles bedoelen; Hy wilde dat men
daar toe zyn licht voor de menschen zou laaten schynen. Hy leerde de bronnen van
hulp kennen, om GOD welbehaaglyk te dienen; die in my blyft, zeide Hy, en ik in
Hem, die draagt veel vrucht, want zonder my kunt gy niets doen: Hy beloofde de
milde toedeeling zyns Geestes tes aan hun, die in Hem geloofden, als stroomen
des levendigen waters. Hy ontdekte den aart van zyn Ryk, als een Ryk des lichts,
en toonde, dat men, door eene geestlyke geboorte uit GOD, door den Heiligen Geest,
daar van alleen een deelgenoot kan zyn. Hy leert, dat de zaligheid van den mensch,
in nederigheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid, vreedzaamheid, en de betrachting
van waare deugd met een rein hart, gelegen is. Den waaren aart van de Wet van
GOD leide Hy open als enkel op liefde uitkomende. De liefde stelde Hy geduurig
voor als de ziel van zynen Godsdienst, de liefde tekende Hy
JESUS
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in alle haare beminlykheid, gaf de beste drangredenen daar toe op, en herhaalde
het bevel daar toe geduuriglyk. Hy strekte het liefdebevel zo verre uit als mogelyk
is, en leerde vyanden lief te hebben, te zegenen die vervloeken, wel te doen die
ons haaten, te bidden voor de genen die ons geweld aandoen en vervolgen. Ja, dit
leerde Hy niet slechts met woorden, maar veel meer met daaden; toen Hy vol smert
aan 't Kruishout kromp, en door de woede en 't geweld zyner vervolgers in den
verschriklyksten toestand gebragt was, vloeide 'er niets dan zegenen en bidden van
zyne lippen, Vader vergeef het hun, want zy weeten niet wat zy doen, was toen
zyne taal.
Eindelyk, JESUS bragt het leven en de onsterflykheid aan 't licht. Het Hemelparadys,
den Schoot van Abraham, deed Hy kennen als de verblyfplaats van de geesten der
volmaakte rechtvaardigen. Hy maakte aan de menschen bekend, dat zyne stem de
graven eens ontsluiten, en de dooden tot het leven te rug roepen zal, dat Hy dan,
als Richter van alle menschen, op de wolken des hemels zal verschynen, dat Hy
dan levenden en dooden voor zynen Richterstoel zal daagen, en 't beslissend vonnis
aan elk hunner zal toewyzen.
Dierbaare waarheid! Onschatbaar voorregt, (dus vervolgt zyn Eerw.) dat ik JESUS
ten leeraar heb, en dat Hy zo duidelyk, zo eenvoudig, de waarheid leeraart! Hy is
in de Wereld gekomen, om aan de waarheid getuigenis te geeven! - Ja, ik moet
zyne liefdezorg nog te meer bewonderen, dat Hy, geduurende zyn verblyf op aarde,
niet alleen de waarheid leerde, maar ook na zyn verscheiden voor 't onderwys der
menschen zorgde; de Apostelen, zyne ryksgezanten, rustte Hy toe met zynen Geest,
zy traden in 't zelfde spoor als hun Meester, en leerden op zyn bevel dezelfde
waarheden: deze zyn alomme door hunne Schriften verspreid; daar leere ik ook,
dat 'er één GOD en Schepper van alle dingen is, die de almachtige, de rechtvaardige
en goedertierene, GOD is. Dat deze ééne GOD, Vader, Zoon en Heilige Geest, de
bron van allen zegen is, en dat deze drie één zyn. De Apostelen leeren ons, dat
GOD alle dingen naar den raad van zynen wil werkt, en dat Hy de vrymagtige bedeeler
van het lot der menschen is, gelyk Hy ook, als de getrouwe Schepper, alles verzorgt.
Terwyl ook daar het groote oogmerk van JESUS komst in de Wereld ontdekt wordt,
als daar in gelegen te zyn, dat Hy Zondaaren moest zalig
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maaken, zo als 'er ook niet minder uitvoerig wordt ontdekt, hoe Hy daar toe zich
zelven tot een randsoen gegeeven heeft, dat Hy voorgesteld is, tot eene verzoening
door 't geloof in zyn bloed, dat Hy tot zonde gemaakt is, opdat wy zouden worden
rechtvaardigheid Gods in Hem, zo als Hy ook een vloek is geworden voor ons, en
Hy rechtvaardig voor onrechtvaardigen voor de zonden geleden heeft, waarby ik
zo duidelyk onderricht word, hoe zyn lyden en dood dient, om van zonden vry te
maaken, daar 't geloof in Hem als 't middel van rechtvaardiging wordt voorgesteld,
vinde ik tevens allersterkst daar op aangedrongen, dat de genen, die aan God
gelooven, zorge moeten draagen om goede werken voor te staan, en dat het geloof
door de liefde moet werken, waarby nog gevoegd wordt, hoe wy tot de betrachting
van 't goede, door den Geest van God, moeten worden bekwaam gemaakt: de
nederigheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid, vreedzaamheid en reinheid des
harten, wordt ook hier ten sterksten aangeprezen; liefde tot de broederen, liefde tot
alle menschen, wordt als een der hoofdplichten van 't Christendom opgegeeven.
De Apostelen leeren ook, dat dit leven alleen ter voorbereiding tot een beter leven
moet dienen, en daarom de eeuwige dingen moeten bedacht worden. Daar zy ons
tevens verkondigen, dat de ziel, die JESUS eigendom is, by 't sterven in zyne nabyheid
overgebragt wordt, en zo de dooden, die in den Heere sterven, zalig zyn, en dat
JESUS eens als Richter zal verschynen, om de levenden en de dooden te oordeelen,
wanneer wy voor zynen Richterstoel geöpenbaard zullen worden, en elk zal
wegdraagen, 't geen in 't lichaam geschied is.’
‘Eeuwig dank, (dit, onder meer andere, leidt de Eerw. KRIEGER uit het bovenstaande
af,) zy der Godlyke ontferming dan, die zich over dwaalende Zondaars erbarmde,
die JESUS CHRISTUS in de wereld zond, om de waarheid aan 't licht te brengen!
Eeuwig dank zy het gunstig Godsbestel, dat, door deze leere, op de aarde zo veel
heil onder de menschen verspreid is! Hoe veel bederf ook, door des menschen
boosheid in de Christen-Kerk ontstaan is, hoe veel verkeerdheid door de menschen,
ook onder en zelfs door de belydenis van JESUS leere, gepleegd is, de verspreiding
van het heilvolle Euangelie heeft echter volle stroomen van zegen over de aarde
doen vloeien, dat Euangelie heeft, in veele
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opzichten, eene andere en veel betere gedaante aan de menschen gegeeven; en
wierd dat heilryk Euangelie meer geloofd, meer gehoorzaamd, hoe veel edeler en
overvloediger vruchten zouden daar van geplukt worden!’

Verzameling van Leerredenen, door G. Bonnet, Doctor en Professor
der H. Godgeleerdheid, en Academie-Prediker te Utrecht. IVde
Deel. Te Utrecht by W. van Yzerworst, 1792. In gr. 8vo. 341 bladz.
Naa het geen wy, by voorgaande aankondigingen, over de Leerredenen van den
Hoogleeraar BONNET hebben aangemerkt, zeggen wy hier alleen, dat zyn Hooggel.
in den tegenwoordigen Bundel, op den zelfden voet, voortgaat met de behandeling
van gewigtige voorvallen, in het O. Verbond verhaald. Jakobs vertrek uit
Paddan-Aram naar Canaan; De vlugtende Jakob door Laban agterhaald; Pharaö's
Droom door Joseph uitgelegd; Joseph door Pharaö verhoogd; Plegtige
Onderhandeling tusschen God en Israël; Staatelyke Voorbereiding tot de Wetgeeving
op Sinaï: deeze zyn de Historische onderwerpen, welke hier verhandeld worden.
Van meer algemeenen inhoud zyn twee Leerredenen, getiteld: de eene, Gods
bestendige voorzorge ten goede van het Menschdom, de andere: Het Menschdom
in Abraham zeer bevoorregt, aan het hoofd van deezen Bundel geplaatst; en nog
een derde, tot opschrift hebbende: Jehova, als God, eerbiedig beleden; met welke
dit Deel beslooten wordt.
Uit de Leerrede, waarin over de Staatelyke Voorbereiding tot de Wetgeeving op
Sinaï, naar aanleiding van Exod. XIX: 8b-25, gehandeld wordt, zullen wy, uit de
Toepassing op de zeer uitvoerige Textverklaaringe, het volgende overneemen. Van
eenige Vraagen, welke zich de Hoogleeraar ter beantwoordinge voorstelt, is deeze
de eerste: ‘Waarom wierd de Zending van Moses, door zulk eene Godlyke
Aanspraak, als hier (vs. 9 en 19) gemeld wordt, bevestigd?’ Een ongeloovige Jood
antwoordt 'er dit op: ‘Moses deed wel Wonderwerken, maar die waren niet
genoegzaam, om onze Vaders te verzekeren, dat hy een gezant van God was.
Jehova moest openlyk tot hem spreeken, ten aanhooren van het Volk, om alle
oorzaak van twyfeling weg te neemen: en ook, wegens deeze Aanspraak, maar niet
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wegens zyne Wondertekenen, heeft Israël aan hem geloofd.’
‘Dan dit antwoord is volstrekt tegen de waarheid. God deed, door Moses,
Wonderen, op dat het Volk hem, als zynen knegt, erkennen en gehoorzaamen zou.
Uit het III, IV en andere Hoofddeelen van dit Boek, gelyk ook uit het gedrag des
Volks, byzonder na den doortogt door de Roode Zee, is dit blykbaar.
Doch waarom beweert men zulk eene valsche stelling? De reden (zegt de Hoogl.)
is deeze: men wil Jesus Christus niet erkennen voor den beloofden Messias.
Evenwel, hy heeft een verbaazend aantal Wonderen gedaan: dat kan niet ontkend
worden. - “Ja maar, (zegt de Jood) dat alles helpt niet. Is de leer van Jesus waarheid,
en zyn Godsdienst van hemelschen oorsprong, dan moest God, gelyk tot Moses,
ten aanhooren des Volks tot hem gesproken, dan moest hy zelve deeze nieuwe
Wet van Jesus, even gelyk de tien woorden, openlyk afgekondigd hebben; maar,
noch het een, noch het ander, is gebeurd: derhalven kunnen wy den Godsdienst
onzer Voorvaderen, en de Wet die God zelve heeft afgekondigd, niet voor afgeschaft
houden, en het Christendom omhelzen.”
Dan hoe ongegrond deeze redeneering zy, kan uit dit weinige blyken. - Voor eerst,
de Wet, welke God zelve heeft afgekondigd, is, ten aanzien van haaren weezenlyken
inhoud, niet afgeschaft: in tegendeel, Jesus Christus heeft die bevestigd. - En wat
de Godlyke Aanspraak aan Moses, ten aanhooren des Volks, betreft, wy hebben
in de geschiedenis van den Heere Jesus, (die geen minder kenmerken van zekerheid
heeft, dan de Mofaïsche geschiedenis) iets dergelyks, daar, meer dan eens, ten
aanhooren van anderen, deeze stem uit de hoogweerdige heerlykheid is vernomen,
deeze is myn geliefde Zoon, in welken ik myn welbehaagen hebbe, ook met deeze
byvoeging, in de tegenwoordigheid van Moses en Elias, hoort hem.
“Ja maar,” zegt een kwalyk beraaden Israëliet, “het Volk is daar van geen getuige
geweest.” Ik antwoorde, dat was ook niet noodig. Jesus moest niet het Joodsche
Volk, als zoodaanig, maar slegts veelen uit het zelve, benevens de Heidenen, aan
zyne heerschappy onderwerpen. Doch, ten aanzien van Moses, was het van groot
belang; om dat Israëls Kerk- en Burgerstaat door
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hem moest gevestigd worden. - Nu, in tegendeel, zou men eerlang, naar de
voorspelling der Propheeten, Kerken Burgerstaat omgekeerd en verwoest zien.
De waare reden, waarom God, by zo veele bewyzen voor Moses Zending, ook
nog dit gevoegd heeft, moeten wy zoeken in de zedelyke gesteldheid van zulk een
hardnekkig en wispeltuurig Volk, als Israël was. - Voor het overige had ook deeze
gebeurtenis een verder uitzicht op de Kerk in volgende Eeuwen: en maakt, ook nu
nog, de alom verstrooide Jooden tot spreekende getuigen voor de waarheid van
het Christendom, en voor het Godlyk gezag van onzen gezegenden Verlosser; die,
't geen hen is overgekomen, uitdrukkelyk voorspeld heeft.’
‘Eene tweede Vraag, uit de verhandelde stof, is deeze: “Waarom moest Israëls
Volk, op zulk eene plegtige wyze, gelyk ook de Priesters, geheiligd worden, nu de
Heere zyne heerlykheid openbaaren zou, en gereed stond, Jakobs nageslagt, op
eene staatelyke wyze, in zyn Verbond op te neemen?”
De overweeging van Gods volmaakt heilige natuur, vergeleeken met den zedelyken
toestand des gevallen menschdoms, kan ons het Antwoord opleveren.
(*)
God is heilig, en te rein van oogen, dan dat hy het kwaad met genoegen kan
aanschouwen: des wil hy geheiligd worden in de geenen, die tot hem naderen.
Ondertusschen, alle menschen zyn van natuure onrein, en kunnen derhalven geen
gemeenschap hebben met het volzalig Opperweezen, ten zy dan dat ze geheiligd
worden. - Om dit af te beelden, moest Israël een heilig Volk zyn, naar de Wet, en,
in eene plegtige toenadering tot God, ook uitwendig zich rein vertoonen, ter noodige
herinnering, hoe het hart moet ontdaan zyn van zondige overleggin-

(*)

't Zy ons geoorlofd, hier onze verwondering te betuigen, dat een Hoogleeraar in de
Godgeleerdheid, een grondig kenner, derhalven, der Hebreeuwsche taale, de kragtige
uitdrukking des Profeets, door deeze kwanswyze opheldering, dus elendig verzwakt. Wy
bedroeven ons, zo dikmaals wy gewoone Leeraars, door hunne inlassching, het naïve van
het oorspronglyke dus hooren ontzenuwen. En hoe veel meer dan by eenen Hoogleeraar. God kan het kwaade niet aanschouwen: welk eene nadruklyke beschryving van Gods afkeer
van het zedelyk kwaad! - Het kwaad niet met genoegen te kunnen aanschouwen: welk eene
flaauwe afbeelding der heiligheid!
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gen, - en vervuld met eerbiedige bezeffen van den hoogen God, met gevoelens van
verpligting en dankbaarheid, en met opregte voorneemens, om zich, in alles, naar
's Heeren wil te gedraagen.’
‘Ondertusschen moesten de Jongelingen der Kinderen Israëls, de Priesters, die
het Offerwerk zouden verrigten, zich daar toe heiligen; ook onder ons worden 'er,
van tyd tot tyd, afgezonderd, tot de bediening der heilige dingen. Mogten deeze
ook, dagelyks, den Heere zich toewyden! - Gelukkige Gemeenten, die zulke Leeraars
verkrygen, gelukkige Leeraars, die zich, met een volkomen hart, eerst aan den
Heere, en, daar na, aan zyne Kerk toewyden!
Eene derde Vraag is deeze: “Waarom wierd Israël, door zo sterk een verbod,
weerhouden, den berg op te klimmen; en niet alleen het Volk, maar ook de Priesters:
die anders, amptshalven, tot den Heere mogten naderen?”
Ik antwoorde, zulks diende, om de beseffen van Gods geduchte Majesteit, by het
Volk, en by de bedienaars der heilige dingen, leevendig te houden. - Was het ooit
noodzaakelyk, met diep ontzag en heilige vrees vervuld te zyn, 't was nu, nu God
zelf tot zyn Volk spreeken, en zyne heilige Wet, de hoofdvoorwaarde des Verbonds,
aan hun voorschryven zou. - Daarom mogten zy niet nader komen, dan zoo ver het
de Wetgeever wilde gedoogen. Ook was het hun niet noodig; daar de bewyzen van
's Heeren tegenwoordigheid voor allen zichtbaar waren.
Hoe betaamlyk is het, (merkt de Hoogl. ten algemeenen gebruike aan,) dat elk in
zynen stand zich houde binnen de bepaalingen, die de alregeerende Voorzienigheid
hem gesteld heeft. Hoe noodig is 't, vooral in zaaken van Godsdienst, ons te wagten
voor zondige nieuwsgierigheid, en niet te willen doordringen in de geheimen van
Gods natuur, en van zyne regeering over wereld en kerk; altoos gedachtig, dat de
Heere in de donkerheid woont, dat hy een God is, die zich verborgen houdt.
Trouwens, (dus vervolgt zyn Hoog Eerw.) schoon ons veel ontdekt is, nog oneindig
meer is 'er, dat ons bedekt blyst. Hebben wy waarlyk lust om God te vreezen? 't
moet ons genoeg zyn, als aan den voet des bergs te blyven staan; gedachtig, dat
's Heeren Bondgenooten, in de strydende kerk, nog niet bevoegd, ook
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niet bekwaam zyn, om tot de meer onmiddelyke gemeinschap van God te worden
toegelaaten. Ja maar ook, gedachtig, dat 'er, ten aanzien van dit stuk, geen verschil
is tusschen de leden en de voorgangers der kerke.’
Omtrent eene vierde en laatste Vraag: ‘Waarom het God behaagd heeft, onder
zoo veele ontzettende tekenen, zyne Wet aan Israël bekend te maaken?’ merkt de
Heer BONNET in 't algemeen aan, ‘dat, gelyk het geluid der bazuine diende, om het
Volk, ter verschyning voor een wetgeevend God op te roepen, alzoo het geklank
van de heilmaare van het Euangelie dient, om Zondaaren op te wekken, dat ze
komen, dat ze den toevlucht neemen, tot een, in Christus, zonden vergeevend God:
terwyl zy allen, die hieraan gehoorzaam waren, in den jongsten aller dagen, door
de stemme des Archangels, zullen opgewekt worden, ter verschyning voor een, uit
genade, beloonend God, om eeuwig zyn aangezigt in gerechtigheid te aanschouwen,
en met zyn beeld verzadigd te worden!’
Hoewel wy de kragt van zommige der aangevoerde bedenkingen erkennen, zyn
wy, egter, van oordeel, dat andere meer tot stigtinge voor eene gemengde schaare
van toehoorderen van den kanzel kunnen worden voorgedraagen, dan den toets
van redeneerkundig betoog, en alzo van voldoende oplossinge, zouden kunnen
doorstaan.

Jesus Liefde betoond aan drie Joodsche Kinderen. Tweede Druk.
Te Rotterdam by J. Hendriksen, 1793. Buiten het Voorwerk, 17 bl.
in gr. 8vo.
De Bekeeringsgeschiedenis, hier aangekondigd, wordt aldus verhaald. Een Jood,
te Berlyn, hadt drie Dogters, van 12, 10 en 8 jaaren oud. In haare verkeering met
Christen Kinderen, hadden zy dezelven dikmaals van JESUS hooren spreeken, hoe
deeze de zonden en de straffe der menschen op zich genomen hadt, en ook de
Kinderen, zelf die der Jooden, lief hadt. De Wigtjes, hier door getroffen, vervoegen
zich gezamentlyk by Professor KAMAN, met de aankondiging, dat zy alle drie
Christenen wilden worden, ‘op dat zy aan JESUS van Nazareth, die de waaragtige
God is, ook deel mogten hebben.’ De Prosessor, denkende dat de Kinders veelligt
iets misdaan hadden, en daarom van hunne Ouders waren weggeloo-
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pen, vermaande hen te rug te keeren. Doch dit mogt niet baaten. Op haare knieën,
en met traanen, baden zy om zyne bescherming, op dat zy, als gedoopte Kinderen,
JESUS mogten deelagtig worden. Waarom de Heer KAMAN, met kennis der Overheid,
haar in zyne bescherming nam. Terwyl intusschen de OUders hunne Kinders
vrugtloos hadden te rug gevraagd, wierden dezelve, door eene Commissie van vier
Predikanten, door den Koning benoemd, ondervraagd, waarom zy van hunne
Ouderen waren weggeloopen? Het antwoord was, niets anders dan de liefde tot
JESUS, die ook de Jooden Kinderen lief heeft, en voor ons aan het Kruis gestorven
is; biddende voorts het Onze Vader, het tweede Artikel der Verlossinge, en eenige
Spreuken der H.S. Om de Wigtjes van hun voorneemen af te trekken, dreigde men
hen met zwaare strassen, beloofde haar mooie klederen en andere geschenken,
en bragt ze in de tegenwoordigheid haarer Ouderen. Het antwoord was, dat zy
geene schande vreesden; dat zy in den Hemel betere klederen krygen zouden, die
hun allerliefste JESUS hen geeven zoude; dat zy JESUS boven hunne Ouderen lief
hadden, en door dien JESUS, die aan het Kruis gestorven, en de waaragtige God is,
wenschten zalig te worden, en dat deeze hun allerliefste JESUS blyven zoude. Naa
verscheiden andere vrugtlooze poogingen, door den Leeraar en de Ouders
aangewend, wierden deeze drie Kindertjes tot het verder Onderwys, en vervolgens
tot het Doopzel, toegelaaten.
Dus luidt dit Verhaal, 't welk, voor weinige jaaren, onder Lieden van zekere
denkwyze, te Berlyn, zeer veel gerugts maakte, en de Voorredenaar beschouwt als
een bewys, dat God op zyn oude Volk, dat nu Loruchama is, nog een oog van
genade nederslaat. Intusschen, daar het Christendom zo wel een werk van het
Verstand, als van het Hart is, valt het by ons bedenkelyk, of dezulken, die van
gevoelen zyn, dat de Leere van CHRISTUS op gronden van overtuiginge moet worden
aangenomen, over de hier voorgedraagene gronden wel zeer zullen voldaan zyn;
en of zy niet van oordeel zyn zullen, dat dusdanig eene aanpryzing van den
Godsdienst van JESUS, in de daad, denzelven kleine eere aandoet. - De gustibus
non est disputandum.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

388

Gebeden der Portugeesche Jooden. Door een Joodsch
Genootschap, uit het Hebreeuwsch vertaalt. IIIde Deel. 's
Gravenhage by Lion Cohen, 1792. 302 bl. in gr. 8vo.
(*)

Volkomen is dit derde Deel de twee voorgaande in aart gelyk ; het behelst
Algemeene Gebeden der Vastendagen, en, behalven deeze, Byzondere Gebeden
voor den Vastendag van Tamus - van Gedalja - van Tebet - van Ester - Gebeden
met Treurliederen voor den Vastendag van Ab - Klaagliederen van Jeremias, en
eindelyk een Voorschrift van den Kadris.
Wy mogen, ten aanziene van veele Psalmen en andere Plaatzen des O. Verbonds,
waar mede dit Gebedenboek doorzaaid is, hetzelfde aanmerken als in onze laatst
aangeweezene aankondiging. In dit Deel treffen wy eene geheele Vertaaling der
Klaagliederen van Jeremia aan, welke met de onze verdient vergeleeken te worden.
Te meermaalen hebben wy, deeze nieuwe Joodsche Vertaaling leezende, ons
verwonderd over het goed Nederduitsch, waar in dezelve ons, gelyk mede de
Gebeden, over 't algemeen, worden opgedischt.
De omslagtigheid deezer Gebeden kan niet naalaaten in 't oog te loopen. En wy
moeten erkennen, dat het den Portugeesche Jooden, dezelve gebruikende, aan
geen veelheid van woorden mangelt; waar uit zeer natuurlyk veelvuldige
Herhaalingen woorkomen, die, eene enkele keer, kragt en nadruk hebben, doch,
te veel gebruikt, den klem verliezen. - Buiten de Voorleezingen van Gedeelten der
Schriftuure, bestaan deeze Gebeden grootendeels uit Schristuurlyke Uitdrukkingen
en Oostersche Spreekwyzen, die, in ons Land uitgeboezemd, (doch de Jooden,
helaas! zyn de eenigste niet, welke zich aan die verkeerdheid schuldig maaken,)
voor geen gering gedeelte geen voeglyken zin altoos in den mond eens biddenden
Westerlings hebben.
Hier en daar ontmoeten wy tusschen beiden ophelderende Uitbr. der mondl. Wet.
Wat dunken onze Leezers, op dat wy 'er dit alleen uit bybrengen, van het Reukoffer,
volgens Exod. XXX: 34-36. ‘Onze Rabbynen

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1791. 1 St. bl. 558. voor 1792. 1 St. bl. 499.
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melden, dat het Reukoffer op de volgende wyze bereid wierd: het bestondt uit
driehonderd acht en zestig manim speceryen: naamlyk; drie honderd vyf en zestig,
volgens de dagen van het Zonnejaar: en van de drie overige manim, werden daags
voor den Verzoendag door den Hoogepriester twee vuisten vol in de vyzel gedaan,
van welke hy zich op den Verzoendag bediende, om het Gebod, dat van het allerfynst
voorschryft, naar te komen. - Het Reukoffer bestond eigenlyk uit elf soorten van
Kruiden, te weeten balsem, onyx, galbanum en wierook, zeventig manim van ieder
soort: myrrhe, cassie, nardus, saffraan, van ieder zestien manim; kostkruid, twaalf
manim; welriekende bast, drie manim; cynamonum, negen manim; carsinasche
zeep, negen kabin; wyn van caphras, drie seïn en drie kabin; by gebrek van dit
laatste, oude witte wyn; zout van Sodom, een vierendeel van een kab; maälé assan,
naar willekeur. - Rabbyn NATHAN, de Babylonier, zeide; dat men 'er ook, naar
goedkeuren, amber der Jordaane bybragt; doch, zo 'er de Priester honig byvoegde,
was het Offer ongeoorlofd, en indien hy 'er een der kruiden uitliet, was hy den dood
schuldig. - Rabbyn SIMEON, Gamaliëls-zoon, zeide, dat de balsem een gom is,
dewelke uit de balsemboomen druipt; de carsinasche zeep strekte ter reiniging van
den onyx; de wyn van caphras, om ze te verzagten, dewyl ze hard was: en ofschoon
mé raglaïm het beter maakte. wierd het [uit eerbied] voor het Heiligdom niet gebruikt.’
Kunnen wy dit, en wat meer van dien stempel in dit Gebedenboek voorkomt,
leezen, zonder te denken aan de te regt bestraffende taal van Hem, die den
Voorvaderen der hedendaagsche Jooden verweet, dat zy de munte, de dille en het
komyn, vertienden, en het zwaarste der Wet nalieten?

Genees- en Heelkundige Verhandeling over het Been- en
Spekgezwel, byzonder dat, waardoor de Rugwervelen worden
aangedaan, en eene verstyving der onderste Ledemaaten
veroorzaakt wordt. Door C.J. Vos,M.D. in 's Hage. Te Utrecht by
B. Wild en J. Altheer, 1791. In gr. 8vo. 68 bl.
Deze Verhandeling is door den geleerden Autheur in drie Deelen afgedeeld, de
eerste, waarin eene Physio-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

390

logische en Pathologische Beschryving der Beenderen gegeeven word, is zeer
beknopt, en alleen met oogmerk tot dit Ongemak ingerigt: de tweede, waarin het
Been- en Spekgezwel beschreeven en afgehandeld word, is in vyf § verdeeld, van
dezen inhoud: § 1. stelt voor, wat men door het Been- en Spekgezwel te verstaan
hebbe, § 2. de Diagnosis van andere gelykzoortige Beengebreken, § 3. de oorzaaken
en zitplaats, § 4. de toevallen en loop dezer Ziekte en § 5. eenige geneeskundige
Aanmerkingen nopens de behandeling van dezelve: de derde Afdeeling geeft eene
ontleedkundige Beschryving van een merkwaardig Been- en Spekgezwel; waarby
nog een byzonder Geval van eene verstyving der onderste Ledemaaten, gedeeltelyk
door de Konst, doch grootendeels door de Natuur, geneezen, beschreeven word.
Uit den opgegeeven inhoud van dit Stukje, kan een des kundig Leezer reeds
genoegzaam opmaaken, dat dit Ongemak hier volgens de regelen eener gezonde
Geneeskunde verhandeld word: aanmerkenswaardig, en teffens leerryk, is ons de
derde Afdeeling voorgekomen; en de ontdekking, in het Lyk dier ongelukkige
Lyderesse gedaan, verspreid zeer veel licht over de Ziekte zelve. Eenig uittrekzel
van dit Stukje te geeven, zal onnoodig zyn, daar ieder, die zodanig een Ongemak
te behandelen mogt voorkomen, zich zeker deze Verhandeling zelve eigen maaken
zal.

De Zamenstelling van het Water op Lavoisieriaansche Gronden
proefondervindelyk verklaard; en verscheide nuttige Gevolgen,
die voor de Zamenleeving daaruit kunnen worden afgeleid,
nagespoord. Door W. van Barneveld,Apothecar te Amst. en Lid
van verscheiden Genootschappen. Te Amsterdam by de Erven P.
Meyer en G. Warnars, 1791. In gr. 8vo. 72 bl.
De kundige Autheur poogt, in deze twee Redevoeringen, eene beknopte, maar
echter niet minder duidelyke, en met de vereischte Proeven bevestigde, voorstelling
van de Zamenstelling van het Water te geeven. De eerste behelst hoofdzaaklyk de
Proeven, en om zyne Toehoorders teffens het geheele Leerstelzel van LAVOISIER
duidelyk te maaken, toont hy vooraf de wyze, hoedanig men konstluchten maakt,
en daar na, hoe, door de verbran-
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ding van ontvlambaare en zuivere lucht, water voortgebragt word. De tweede strekt
ter toepassing van deze ontdekking, tot verklaaring van veele verschynzels in de
Natuur, by Scheikundige Proeven dikwyls voorkomende, en ter verkryging van een
aantal voordeelen in Fabriquen, Huishouding, enz. maar wel hoofdzaaklyk om het
Leerstelzel van den beroemden STAHL geheel omverre te werpen. Daar echter dit
laatste gedeelte, voor als nog, by alle Scheikundigen, niet als een voldongen proces
aangemerkt word, en zelfs een zeer aanzienlyk gezelschap van geleerde Mannen
(*)
over dit onderwerp eene Prysvraage uitgeschreeven heeft , zo willen wy liefst eerst
de Beantwoording daarvan afwachten, voor dat wy ons gevoelen daar over verkiezen
te verklaaren. Ondertusschen verdient de kundige Schryver onzen dank voor zyne
genoome moeite, en wy kunnen niet afzyn, van het Stukje, in veelen opzichte, ter
leezing en overdenking, aan de Beminnaars der Natuur- en Scheikunde, aan te
beveelen.

(*)

De Mathematische Classe van de Koningl. Societeit der Weetenschappen te Göttingen heeft,
tegens Novemb. 1794, de volgende Prysvraag ter beantwoording opgegeeven:
‘Nadien de Leer der Zamenstelling van het Water, in weerwil van de goedkeuring, waar mede
dezelve op de meeste plaatzen ontfangen is, echter nog by allen, die het meer om eene
grondige kennis der Natuur, als wel om eene enkele in het oogvallende Zamenstelling van
zommige Verschynzels, of om eene aangenaame gemakkelykheid in het voorstellen van
dezelve, te doen is, nog aan groote twyffelingen schynt onderworpen te zyn: ‘zo wenscht de
Koningl. Societeit, dat men nieuwe, overtuigende, en volstrekt op naauwkeurige afmeetingen
gegronde, Proeven in het werk stelle, door welke deze Leer, of wederlegd, of volkomen kan
bevestigd, worden.’ - Zie Interligenzblat der Allgem. Deutsche Literatur-Zeitung, 22 Decemb.
1792.
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Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der
Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Americaansche
Onlusten, en den daar uit gevolgden Oorlog, tusschen Engeland
en deezen Staat. Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte
Gedenkstukken zamengesteld. Met Plaaten. Ten vervolge van
Wagenaar'sVaderlandsche Historie. IXde Deel. Te Amsterdam by
J. Allart, 1792. Behalven het Register 357 bl. in gr. 8vo.
Ht XXIIIste Boek, waar mede dit IXde Deel eenen aanvang neemt, geeft ons, op
dien zelfden trant, als wy te meermaalen, by het aankundigen der voorige Deelen
deezes Werks, vermeld hebben, verslag van de Gebeurtenissen in het Sticht, in
den Jaare MDCCLXXXIV, wanneer de Oproepingen der Burgeryen, tot het opgeeven
haarer Bezwaaren, den grond lagen van de veelvuldige Gebeurtenissen in dat
Gewest, ‘'t geen,’ zo als de Schryver, met het begin deezes Boeks, zich uitdrukt,
‘met rasser schreden, dan eenig ander onder de Vereenigde Gewesten, tot de thans
gezogte Grondwettige Herstelling naderde, en daar van een voorbeeld aan de
Bondgenooten scheen te zullen geeven, en op 't welk aller oogen gevestigd waren.’
- Wy ontmoeten 'er wat in Friesland voorviel, wegens het stemmen der Volmagten
ten Landsdage, en den Burgerwapenhandel zo te Leeuwaarden als te Dokkum, en
voorts een breed Geschied- en Staatkundig berigt, wegens de groote Gebeurtenis
in Overyssel, het Staatsgeschil wegens de Overstemming, by uitspraak der
Afgevaardigden uit de Bondgenooten beslissend afgedaan, met andere
byzonderheden van min algemeenen invloed.
‘Veele Gebeurtenissen en Byzonderheden, voorgevallen in het beschreeven Jaar
MDCCLXXXIV, zo ryk in Lotwisselingen, den Staat betreffende, die met dezelve in
geen onmiddelyk verband staan, en egter in eene Vaderlandsche Historie der
vergetelnisse verdienen onttoogen te worden, zullen,’ luidt de taal des Schryvers,
met het begin des XXIVsten Boeks, ‘de stoffe van dit Boek uitmaaken, en, schoon
van zeer onderscheiden aart, hier by een verzameld, het Geschiedverhaal deezes
Jaars voltooijen, en zeer voegelyk be-
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sluiten.’ In dit Boek treffen wy, natuurlyk, eene groote verscheidenheid aan: en,
schoon alle de Byzonderheden, waar over hier min of meer wordt uitgeweid, allen
niet even belangryk zullen voorkomen, kan men niet ontkennen, dat ze alle
medewerken, om in veele, anders onopgemerkte, opzigten de denk- spreek- en
handelwyze des Landzaats, ten dien tyde, in klaaren dag te stellen. Wy zullen 'er
eenige aanstippen, om den Leezer te doen weeten, wat dit gedeelte der
Vaderlandsche Historie bevat. - Het Boek opent zich met den dood van CAPELLEN
TOT DEN POL. ‘Een gevoelige slag, die zyne Party, de grootheid van dat verlies
bezeffende, op het diepste trof. Een Dood, die juichensstoffe gaf aan de Tegenparty,
welke volvrolyk uitriep: De Afgod der Vryheid ligt geveld!’ Des Schryvers gunstige
gedagten over dien Ridder straalen door, wanneer hy zegt: ‘Hoe ook gehaat en
gevloekt van zyne Tegenparty, zal de Onpartydigheid, als zy niet op woorden let;
maar zich de door hem bedreeven daaden, in ons Geschiedblad opgetekend,
herinnert, de egtheid erkennen der Charactertrekken, door zyn Lofredenaar DU PUY
opgegeeven,’ die hy vervolgens bybrengt. En van wiens woorden hy zich ook bedient,
om de troostgronden op te geeven der Vrienden des Ridders; op de tyding van
wiens afsterven, een zyner Aanhangeren schamper werd toegevoegd: Myn CESAR
leeft, uw BRUTUS is niet meer! - BOUILLE'S wedervaaren en Eervergelding, in deeze
Gewesten, vindt hier plaats. - Ook is die ingeruimd aan eenige Kerklyke Voorvallen,
zo de Gereformeerden, Doopsgezinden, als Roomschen, betreffende; die, over 't
algemeen, vryheid van denken ademen. - Het vermelden van ZOUTMAN'S bywooning
des derden Jaarfeests van den Doggersbankschen Slag, te Haarlem gevierd, geeft
eene voegzaame Aanleiding om in 't breede te gewaagen van het Nederlandsch
Kweekschool voor de Zeevaard, 't welk zyne eerste beginzelen aan dien Zeeslag
te danken heeft, en den Vaderlande tot onverwelklyke eere strekt. - Hier by voegde
wonder wel een Berigt der Verbetering van de Haven aan het Nieuwe Diep. - De
Oprigting des Genootschaps Tot Nut van 't Algemeen wordt met verdienden lof
vermeld, en troffen wy nergens een zo beknopt en volledig verslag van 't zelve aan.
‘Het ontbrak den Vaderlande,’ op dat wy dit grootendeels overneemen, ‘in deeze
Eeuw, van zommigen
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de Eeuw der Genootschappen geheeten, aan geene van verscheidenerlei aart,
onder deezen ook niet aan de zodanigen, die nutte Kunsten en fraaije
Weetenschappen kweekten, of ook het hooger wit, Verstandsverlichting en
Zedebeterschap, bedoelden. Wy mogten de Oprigting der voornaamste in ons
Geschiedblad met welverdienden lof voor den Landzaat vermelden, en kunnen niet
voorby den Aanvang op te tekenen eens nieuwen Genootschaps, van die allen
onderscheiden, en, onder een nederig voorkomen, het uitgebreidste Nut beoogende.
- Met veele andere Genootschappen hadt het gemeen, uit kleine beginzelen voort
te komen, en wel deeze, gelyk wy des in 't zekere onderrigt zyn. JAN NIEUWENHUYZEN,
Leeraar der Doopsgezinden te Monnikendam, hadt reeds, zints eenige Jaaren, de
werkzaamheden der Maatschappyen en Genootschappen in ons Vaderland, de
verbetering van 's Volkszeden en Weetenschappen bedoelende, als veelal
onvoldoende aangemerkt: hy hieldt zich verzekerd, dat de heerschende Onkunde
des Gemeenen Burgers, niettegenstaande alle deeze poogingen, ook, ten deele,
daar aan moest worden toegeschreeven, dat de Werken, door dezelve uitgegeeven,
te omslagtig, te geleerd, te kostbaar, en dus ongeschikt waren ten gebruike des
Gemeenen Mans. Meer dan ééns had hy gewenscht en gepoogd, een Gezelschap
van zodanige Lieden op te rigten, die de zaaken, door andere Genootschappen
behandeld, op eene korte, klaare, en bevatlyke, wyze bewerkt, voor een geringen
prys uitgaven; ten einde dus het Algemeen meer gelegenheids te schenken om te
leezen, te onderzoeken, en zich daar door bekwaam te maaken, zo wel in 't
Burgerlyke en Godsdienstige, als in 't vak der nutte Kunsten en Weetenschappen.
- Deeze bedenkingen deelde hy mede aan twee zyner Vrienden, toen in het nabuurig
Edam woonende, op den achtsten van Slachtmaand deezes Jaars. Het eenpaarig
besluit viel dit Menschlievend Plan te onderneemen, met byvoeging, om, by deeze
werkzaamheden, ook de hoogstnoodige Verbetering van het Schoolweezen te
voegen: den zestienden dier Maand hielden zy de eerste gezette Byeenkomst, en
tekenden dien Dag als den Dag van de Oprigting der Maatschappye, en koozen ter
welbedagte Zinspreuk: TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Hun zeer bepaalde kring moest
uit-
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gebreid, en de Vaderlander tot het deelneemen in deeze Maatschappy aangezogt,
worden: ten dien einde lieten de Opzigters een kort Verslag drukken van hunne
Onderneeming, en zonden 't zelve, nevens een Uitnoodigings-Brief, aan verscheide
Lieden in 't Gemeenebest, rond. 't Gevolg was, dat de Maatschappy, in Louwmaand
des volgenden Jaars, honderd acht en dertig Leden telde, en de eerste Prysvraag
uitschreef.’
Naardemaal deeze Maatschappy een veel grooter opgang gemaakt heeft, dan
men, in den beginne, verwagtte, en als een der nuttigste en belangrykste, zeker,
moet aangemerkt worden, uitwyzens de Werkjes van tyd tot tyd in 't licht gegeeven,
geeft de Schryver in eene Aantekening, opgemaakt uit medegedeelde Berigten van
den Secretaris der Maatschappye MARTINUS NIEUWENHUYZEN, M.D. Zoon des Eerw.
Oprigters, een kort verslag van den verderen toedragt en veranderingen in die
Maatschappy, tot op den Jaare MDCCXCI voorgevallen, zo in derzelver Verplaatzing
van Edam na Amsterdam, als in de Schikkingen op het Bestuur; uit hetzelve btykt,
dat de Maatschappy, in 't gemelde Jaar, uit één en twintig Departementen, en
zeventien honderd en veertig Leden, bestondt. Welk aantal zedert nog is
toegenomen, zo dat dezelve zeker tegenwoordig de talrykste Maatschappy in ons
Vaderland uitmaakt. Terwyl zy, nu wy dit schryven, den dood van gemelden
Secretaris, die zo zeer veel tot de oprigting en uitbreiding toebragt, met veel reden
betreurt.
De gestrenge Winter der Jaaren MDCCLXXXIII en MDCCLXXXIV verdiende
optekening; zo ook de Watersnood in Gelderland, en de veelvuldige Doorbraaken,
die beide gelegenheid gaven aan den Nederlander, om zyne welbekende
Milddaadigheid loflyk te betoonen; hier op de beste wyze onder 't opzigt van het
Departement des Oeconomischen Taks te Amsterdam verrigt. - De Geldbehoefte
der Oost-Indische Maatschappye, de Overwinningen, door den Zee-Capitein VAN
BRAAM, in 't Oosten, behaald, en de slegte staat der West-Indische Bezittingen van
den Staat, worden niet vergeeten, noch ook de gesteldheid des Handels op de
Vereenigde Staaten van America.
Het XXVste Boek ontvouwt de aanstalte ten zogenaamden Keizerlyken Oorloge,
hier te Lande, met vermelding van veele Byzonderheden, daar toe behoorende.
Bepaald-
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lyk de Eischen van Keizer JOSEPHUS DEN II, en de Handelingen tot een Vergelyk,
die een zo vreemd beloop hadden, hier opgehelderd uit min algemeen bekende
Staatsstukken, 't welk byzonder plaats vindt omtrent de Oplettenheid, aan der Staaten
zyde, op het Sluiten van de Schelde; waaromtrent men zich meer bezorgd betoonde,
terwyl men de Vredehandeling te Parys voortzette, dan in 't algemeen geweeten,
en in deeze Vaderlandsche Historie, uit Staatspapieren niet in ieders handen,
vermeld wordt. Men ziet 'er uit, hoe zeer veel eene Commissie, aan welker hoofd
de onvermoeide en naauwlettende Raad en Advocaat Fiscaal by de Admiraliteit op
de Maaze, Mr. PIETER PAULUS, was, toegebragt hebbe om deeze Sluiting volkomen
te maaken, door het aanleggen van een Fort aan de Batsche Kaade, in stede van
het aan den Keizer afgestaane Lillo. Niet ongepast zullen wy de volgende
Aanmerking overneemen:
‘Veelen waren, ten dien tyde, (te weeten toen het aangeraaden aanleggen van
het Fort aan de Batsche Kaade beslooten werd,) van gedagten, dat de Klaaring der
Schepen, de Schelde op- en afkomende, dikwyls met veel moeite, en niet zonder
zwaarigheid, zou kunnen geschieden, en dat het nooit mogelyk zou zyn, om de
Schelde hier anders geslooten te houden, dan door het leggen van veel kostende
Uitleggers, op de aangeweezene plaatzen, zonder dat zulks ooit genoegzaam, door
het te bouwene Fort zelve, zou kunnen geschieden. Doch de ondervinding heeft
het tegendeel geleeraard. Zedert het aanleggen van dat Fort, (in den Jaare
MDCCLXXXVI,) en de Sluiting der Schelde, (op de door de Commissie
voorgeslaagene, en door de Staaten omhelsde, wyze,) is het Vaarwater, by de
Batsche Kaade, zo zeer ten voordeele veranderd, dat de Vaart van en na de Schelde
tegenwoordig (1792,) genoegzaam onder den Batschen Wal heen loopt, en dus de
Klaaring der Schepen aldaar thans zeer gemaklyk kan geschieden. De Uitlegger
van het Collegie der Admiraliteit op de Maaze legt nu zelfs veel meer benedenwaards
na het Fort toe, dan in den beginne plaats kon hebben; en de Zeeuwsche Uitlegger,
of Jagt, dat op het Land in de zogenaamde Put of Geul hadt moeten gelegd worden,
om de Schepen, den Oosterarm der Schelde op- en afkomende, gemaklyker te
kunnen waarneemen, is nu geheel weggenomen; hou-
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dende de Admiraliteit van Zeeland hier tegenwoordig slegts een Poon, waar op een
Commandeur, om by de hand te zyn tot het doen der Klaaringe by harden wind, of
als een Schip zou moeten worden naagezeild om te stoppen of by te draaijen.
Zedert heeft de Admiraliteit van Zeeland in het Fort ook een fraay Gebouw gezet,
tot inwooning van haare Officieren en Sloeproeijers; en dit Fort heeft daar door, als
mede door nog andere Huizen, die daar reeds gebouwd zyn, gelyk ook door de
Kerk en de Barakken, van de zyde der Schelde, een vry aanzienlyk voorkomen
gekreegen. De Admiraliteit van de Maaze heeft hier nog geen Gebouw voor haare
Officieren van de Convoijen en Licenten; maar houdt daar toe nog een Uitlegger
ter voorzeide plaatze op de Schelde. - Zyne Keizerlyke Majesteit heeft, derhalven,
by den Afstand van de Forten op de Schelde, door hun Hoog Mogenden aan
Hoogstdenzelven gedaan, niets gewonnen, ten opzigte van de Vrye Vaart op de
Schelde, voor zyne Onderdaanen, dewyl deeze nu even, en op dezelfde wyze, van
wegen de Republiek te Bath geslooten gehouden wordt, als te vooren te Lillo plaats
hadt.’
De Vredehandeling zelve, met de onderscheidene gevoelens der Gewesten op
dit stuk, wordt ontvouwd, en het Vredes-Verdrag, met de volbrenging der
Voorwaarden, geboekt. Terwyl wy een beknopt verslag aantreffen van het gerugt
eener Ruilinge van den Keizer met den Keurvorst van Beijeren, door zommigen
aangemerkt als de sleutel van de onverwagte Vorderingen des Keizers op onzen
Staat, en van den wonder opgedaagden, en vreemd voortgezetten, Keizerlyken
Oorlog; meest in Toerustingen en Onderhandelingen gesleeten, en naauwlyks den
naam van Oorlog verdienende, schoon een Kanonschoot op de Schelde voor eene
Oorlogsverklaaring ging, en 'er een staatlyk Vredesverdrag op volgde.
De tyd scheen gebooren, om den Staat met lastige en drukkende Aanmaaningen
te kwellen: want, by de Geldvordering van Tien Millioenen door den Keizer, om daar
voor den Vrede als te koopen, kwamen ten deezen Jaare andere Geldeischen, van
zeer oude en min verjaarde Schulden, waar van wy hier berigt aantreffen.
Eindelyk, hadt de Geschiedschryver in den loop der Gebeurtenissen te
meermaalen, doch alleen in het voorbygaan, gewaagd, van de broeiende Onlusten,
tusschen
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onzen Staat en de Republiek van Venetie; deeze scheenen, ten tyde dat de Keizer
ons met eenen Oorlog dreigde, tot eene meerdere rypheid gekomen, en in
daadlykheid te zullen uitbarsten. Derzelver oorsprong en voortgang keurt hy zo
zonderling, dat hy een eenigzins breeder verslag oordeelt te moeten geeven. - Van
dit wondere Staatsverschynzel, 't geen nog, terwyl wy deeze Aankondiging schryven,
niet ten vollen is opgeklaard, treffen wy hier een vry omstandig verslag aan,
doormengd met Byzonderheden, die niet kunnen nalaaten te treffen. Wy moeten
onze Leezers na het Werk zelve verzenden.
Treurig is het bescheid, 't welk wy hier vinden, wegens den zwakken staat onzer
Zeemagt, en mangel aan Convoy, waar over, ten deezen Jaare, de Beurs van
Amsterdam bittere klagten liet hooren. Versterking werd 'er na de Middellandsche
Zee gezonden, onder den Ridder VAN KINSBERGEN, gelast om 's Lands Koophandel
te dekken, en de Venetiaanen, indien zy de voorgegeevene Vyandlykheden mogten
in den schild voeren, wederstand te bieden. Ook kreeg die Vlootbevelhebber, (deeze
byzonderheid wordt elders, zo verre wy weeten, niet vermeld,) last ‘om, ingevalle
de gedreigde Oorlog, met het Huis van Oostenryk, tot daadlykheid mogt uitbarsten,
tegen de Staaten van den Keizer, in de Adriatische Zee, zyne Zeemagt te gebruiken.’

Gedenkschriften en Reizen des Graaven van benyowsky, door
hem zelven beschreeven; naar de Engelsche Vertaaling uit het
oorspronglyk Handschrift overgezet. IVde en laatste Deel. Te
Haarlem by A. Loosjes Pz. 1792. In gr. 8vo. 190 bl.
De spoedige opeenvolging der Deeltjes, die deeze Gedenkschriften en Reizen
zamenstellen, en met dit tegenwoordige voltooid worden, heeft zeker haare
gevalligheid voor Leezers, wier opgewekte nieuwsgierigheid reikhalsde, om de
verdere Lotgevallen te weeten van eenen zo zonderlingen Man als de Graaf VAN
(*)
BENYOWSKY, dien zy met het slot van 't voorig Deeltje in Frankryk lieten , vervuld
met een plan, zeer overeenkom-

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. hier boven, bl. 262.
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stig met zynen Onderneemvollen, wy zouden welhaast schryven
Avontuurenzoekenden, geest.
In het voor ons liggend Deeltje treedt hy op een nieuw tooneel, om eene rol te
speelen, die, in de onderneeming, groot, doch, in den uitslag, voor hem ongelukkig,
was.
Eene vry breede Inleiding opent des Graaven Tocht na Madagascar, tot het
oprigten eener Koninglyke Vastigheid op dat Eiland, welks uitvoeren, door zyne
Majesteit den Koning van Frankryk, aan den Graave VAN BENYOWSKY, Collonel eener
Bende Vrywilligers, in den Jaare MDCCLXXII, was toevertrouwd. Wat men
hoofdzaaklyk daar in aantreft, kan ons het begin leeren. ‘Naardemaal,’ schryft hy,
‘de uitslag van alle onderneemingen, in een wydafgelegen Gewest, om 'er eene
Vastigheid door de Europeaanen aan te leggen, altoos zo wel afhangt van de juiste
bevelen en voorschriften, als van de voorbereidende schikkingen en welgegronde
werkzaamheden, steunende op de kennis des Lands, en geëvenredigd aan de
voordeelen, welke men zich voorstelt te verkrygen, agt ik het noodig een berigt te
geeven van de omstandigheden, die myne komst op het Eiland Madagascar
voorgingen; omstandigheden, die aanwyzen, dat ik, niettegenstaande de schaarsche
middelen my vergund, geslaagd ben in het aangaan van vriendschapsverbintenissen
met het grootste gedeelte der Inwoonderen van dit wyduitgestrekt Eiland; en,
gevolglyk, dat ik, indien ik, gelyk ik mag zeggen, niet geheel verlaaten geweest was
door den Staatsdienaar, dat de oorsprong was van de elenden, ziekten, en sterfte,
waar aan ik, met myn Volk, my blootgesteld vondt, het Eiland Madagascar, ten
deezen dage, in verbintenis met Frankryk staande, een Magt zou gevormd hebben,
om de Volkplantingen van dit Ryk, op Isle de France en Bourbon, te ondersteunen,
en deszelfs Vastigheden in Indie te verdeedigen, als mede om nieuwe Handeltakken
aan dat Ryk te verzekeren, die onmeetelyke schatten in 's Konings Schatkist zouden
hebben uitgestort.’
Een hart, vol voorgevoels van de rampen en onheilen, waaraan hy zich, met zyn
Volk, zou blootgesteld vinden, door het bezef, dat zyne Zending, in zeker opzigt,
ten believe stondt der Bevelhebberen op het Eiland Isle de France, en dat het minste
gebrek aan gene-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

400
genheid, of eenig misverstand aan hunne zyde, niet alleen zyne verrigtingen zou
kunnen belemmeren, maar zelfs geheel en al verydelen, deedt hem veele
vergeefsche voorslagen doen, dan egter met de gunstigste toezeggingen des
Staatsdienaars na Isle de France vertrekken, waar hem terstond de gevreesde te
leurstellende ontmoetingen bejegenden, die in het Eerste Hoofdstuk beschreeven
worden.
Het Tweede Hoofdstuk vermeldt BENYOWSKY'S komst op Madagascar, den
deerlyken toestand, waarin hy zyn Volk vondt, 't Verdrag met eenige Volkshoofden,
verraadlyke en vyandlyke ontmoetingen; gepaard met veelvuldige behoeften en
ziekte.
De verplaatzing der Volkplanting; de Trouwloosheid der Eilanderen; de ziekte en
dood van eenigen zyner Tochtgenooten, waar onder zyn Zoontje; de verlegenheid,
waar in men hem liet; de Twisten hem berokkend; de Verbintenissen en
Trouwloosheden, maaken de Treurstoffe uit van het Derde Hoofdstuk.
Een nieuw leed, hem door een verraadlyken Supercargo berokkend, de moeite,
welke hy met deezen Man hadt, en de gevolgen daar van, zyn een gedeelte van
het Vierde Hoofdstuk. 't Geen wyders optekent een dreigend Oorlogs- en
Leevensgevaar, hem bejegend; met kundschappen van de Gesteltenis des Eilands.
Eene wonder vreemde hemelsche ontdekking eener oude Negerinne, dat hy de
Zoon ware van het Opperhoofd der Rohandriaanen, RAMINI LARIZON, die hy zich liet
aanleunen, en hem vervolgens te passe kwam, bewoog de Sambariden verscheide
Vergaderingen te houden, om hem voor Erfgenaam van RAMINI te verklaaren, en
gevolglyk eigenaar van het Landschap Mananhar, en opvolger in den tytel van
(*)
Ampansacabé ; een tytel, zints den dood van RAMINI LARIZON niet gevoerd.

(*)

In 't vervolg vinden wy aangetekend, dat ‘het Regt van den Ampansacabé bestaat in de
Rohandrians, of Prinsen, tot de Cabars (dat zyn Byeenkomsten, waar de Staatszaaken onder
Eeden behandeld worden,) te benoemen; het oordeel van den Ampansacabé in zyn Cabar
is beslissend. - Ieder Rohandrian moet hem, by uitersten wil, een gedeelte zyns Eigendoms
maaken. - Hy heeft het regt, om van elk Rohandrian een tiende te vorderen van de
voortbrengzelen zyns Lands, en een aantal van Hoornvee en Slaaven, naar gelange van den
rykdom des Lands, 't welk ieder Rohandrian bezit.’
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Des ondanks werden ongunstige gevoelens, wegens hem, op Madagascar
gekoesterd; en schoon hy eene verzoening tusschen de Oorlogvoerende
Mogenheden des Eilands bewerkte, vondt hy zich by eenen nieuw opkomenden
Oorlog in leevensgevaar; doch hy zet dien voort met een zegepraalend einde. Een
Oorlog, waar wy den Graaf volmoedig en vol krygsbeleid vinden, blykens den Inhoud
van het Vyfde Hoofdstuk.
Van den last des Oorlogs ontheven, verbeterde hy Louisburg; stortte in eene
ziekte; gebrek aan toevoer dompelde de Volkplanting in gebrek; vrede en verzoening,
met eenige Volken van Madagascar bewerkt, gaf eenige verligting; dan, by het
dreigend uitbarsten eens nieuwen Oorlogs, krygt hy geen onderstand van Isle de
France. Zie hier hoe hy zyn' verlegen toestand beschryst: ‘Het einde van October
naderde, zonder de aankomst van eenig nieuws uit Europa, en het wederkeeren
van den Ridder DE SANGLIER, dien ik om onderstand na Isle de France gezonden
had, verwekte by my de kommerlykste denkbeelden, en ik bezat geen ander
redmiddel, dan myne standvastigheid, tegen het ongelukkig lot, 't welk my vervolgde.
Ik overwoog de aannadering van het slegte jaargetyde, geduurende 't welke ik, bleef
de onderstand agterwege, alle reden had om te dugten, dat de Volkplanting in de
deerlykste verlegenheid zou gedompeld worden. - Het Krygsvolk, geen toevoer, op
welke zy dus lang hoopten, ziende opdaagen, moest zich als verlaaten aanmerken;
en zo veel te meer, dewyl, ondanks myne voorzorgen, de gerugten, ten mynen
nadeele, van Isle de France op Madagascar verspreid waren. De moed myner
Officieren, die vast beslooten hadden hun pligt te doen, door hun volk aan te
moedigen, was het eenige dat my ten steunzel diende. Maar, wie zou borg blyven
voor het in stand houden myner krygsmagt, die van dag tot dag moest afneemen?
Hoe ongelukkig is een Bevelhebber, die, naa het uitstaan van de moeilykheden in
heete gewesten, naa het doorworstelen van gevaarlyke ziekten, en het uitharden
van oneindige vermoeijenissen, - die, naa zyne Troepen een derde gedeelte vermin-
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derd te zien, zich in de noodzaaklykheid bevindt om alles voort te zetten, zonder de
behaalde voordeelen te verliezen; doch dezelve in tegendeel voor schielyke
overrompelingen te bewaaren, - die zich, in stede van de verzogte ondersteuningen
te verkrygen, blootgesteld vindt aan de jalousy en laster van Amptenaaren, door de
Regeering bevolen hem allen bystand te verleenen! Men hadt my toegezegd, alle
jaaren versterking van honderd en twintig Man te zullen verkrygen; dat Isle de France
my, in alle moeilyke gevallen, de behulpzaame hand zou leenen. Dan, helaas! twee
jaaren waren verstreeken, en ik genoot niets van dit alles. Bleef het op dien voet,
dan was het jammerlyk tydstip op handen, waarin al de vrugt myns arbeids verlooren
ging, en Frankryk voor altoos beroofd werd van het vermogen, om het vertrouwen
der Inboorelingen te herwinnen! - Treurige denkbeelden, die in mynen geest nog
dieper ingang kreegen toen ik de laatste dagen van October besteedde om de
onderscheide posten te bezoeken. Op 't gelaad des Krygsvolks vertoonde zich een
wanlust, niet gebooren uit een geest van te onvredenheid en muitery; maar uit
moedloosheid, gebrek aan linnen en kleederen.’
In deeze omstandigheden ontving de Graaf kundschap van het overlyden van
Koning LODEWYK DEN XV, en dat LODEWYK DE XVI hem was opgevolgd, als mede
van de verandering in het Staatsdienaarschap. Hy begreep, dat, te dier oorzaake,
de zending van toevoer zou vertraagd, en het plan zyner verrigtingen misschien
geheel veranderd worden. Alle deeze omstandigheden waren voor hem
belemmerend, en hem bleef niets over dan geduld en standvastigheid, en de hoop,
dat het gordyn, 't welk het toekomende bedekt, eindelyk zou worden opgeschooven.
Het eerste, dat zich opdeedt, was, volgens het Zevende Hoofdstuk, een
allerslegtste trek, hem van Isle de France gespeeld. Een Oorlog met de Seclaves
dreigde uit te barsten; tegen hun gaat hy veelvuldige Verbintenissen met de Hoofden
van verscheide Landschappen aan, die by de dringendste aanzoeken de vrywilligste
aanbiedingen deeden, en op zyne gegeevene toestemming, om met hem te deelen
in den roem, van de Seclaves getugtigd te hebben, eenpaarig uitriepen: ‘De Seclaves
zullen overwonnen, zy zuilen onze Slaaven, worden!’ Ongerust was de
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Graaf over deezen zynen stap, daar hy op 't punt stondt om eene zaak aan te
vangen, zonder bystand of bevelen van het Hof; 't welk op dat oogenblik misschien
het oprigten der Volkplantinge kon opgeeven, en zyn volk te rug roepen, ingevolge
van de valsche gerugten, door de Bestuurders van Isle de France verspreid. Drie
jaaren waren 'er reeds verstreeken, zonder dat hy de minste orders omtrent zynen
dienst ontving. Met beraadslaaging zyner Officieren, om zich zelven alleen geene
onderneeming te wyten te hebben, die zyne vyanden hem als een bezwaar zouden
kunnen tegenwerpen, besloot hy aan de Seclaves den Oorlog te verklaaren: dien
hy voerde met de Hulpbenden zyner Bondgenooten. De gewapende Manschap
beliep zestienduizend, driehonderd en dertien man. Eene volkomene Overwinning
bekroonde deezen stryd.
Te midden zyner Overwinningen, gelyk het Achtste Hoofdstuk berigt, kreeg hy
een bepaalden last uit Frankryk, waar door hy zich in verlegenheid bevondt; doch
bemoedigd door de genegenheid der Inwoonderen hemwaards. De Seclaves deeden
Vredes-aanbiedingen. De Hoofden des Eilands erkennen hem voor Oppergebieder.
Zyne Officieren besluiten op Madagascar te blyven. In eene groote Zamenkomst
der Opperhoofden wordt hy tot Ampansacabé aangesteld. Hier kwam hem te stade,
het ingeboezemd denkbeeld der oude Negerinne wegens zyne Herkomst. Althans,
hy legt het Opperhoofd RAFFARGOUR deeze woorden in den mond: ‘Gezegend is de
dag, die u in 't leeven bragt? Gezegend zyn uwe Ouders, die zorg voor uwe
Kindschheid gedraagen hebben! Gezegend zy het uur, waar op gy uwen voet op
het Eiland zette! De Hoofden der Malgaos, en de Capiteinen, wier harten gy
gewonnen hebt, die u beminnen, en getrouw aan u verknogt zyn, hebben verstaan,
dat de Koning van Frankryk voorheeft een ander in uwe plaats te stellen; en dat hy
op u te onvrede is, om dat gy geweigerd hebt ons tot zyne Slaaven te maaken. Zy
zyn daarom zamengekomen, en hebben Cabars gehouden, om te beslissen wat te
doen, indien dit waarheid mogt weezen. Hun liefde tot, en verknogtheid aan, u heeft
my verpligt, in deeze omstandigheid, het geheim uwer geboorte te ontdekken, en
uw regt op dit wyduitgestrekte Land; alle welks Inwoonders u aanbidden. Ja, ik zelf,
RAF-
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FANGOUR,

gehouden voor het éénig overblyfzel der Familie van RAMINI, ik heb
afgestaan van dit heilig regt, om u voor den éénigen waaren Erfgenaam van RAMINI
te verklaaren. De Geest van GOD, die over onze Cabars heerscht, heeft alle de
Hoofden en Capiteins doen zweeren, dat zy u willen erkennen voor hun
Ampansacabé; dat zy u niet zullen verlaaten; maar uw Persoon bewaaren, ten koste
van hun leeven, tegen al het geweld der Franschen!’ Dit geheele Hoofdstuk is
treffend in de beschryving der byzonderheden, en de worstelingen waarin de Graaf
zich ten opzigte van Frankryk bevondt.
By de aankomst van Gelastigden uit Frankryk, in het Negende en laatste Hoofdstuk
opgetekend, om hem te vangen, en na Europa over te brengen, deedt BENYOWSKY
afstand van het Bevelhebberschap, en nam, zich uit Franschen Dienst ontslaagen
hebbende, het beheer der Volkplantinge, onder zekere voorwaarden, op zich; werdt,
met veel plegtigheids, tot Ampansacabé des Eilands ingehuldigd; maakte beschikking
op de Regeering en het Krygsweezen; kreeg van de Hoofden des Eilands volmagt
om na Europa te trekken, en Verbintenissen met eene Europische Mogenheid te
sluiten. Waar op hy na de Kaap de Goede Hoop stevent.
Dit is het beloop van 's Graaven Verrigtingen in deeze onderneeming, en zullen
de Leezers, die zich zo vaak verwonderden over dien Man, hier nieuwe reden vinden,
om zyn beleid, schranderheid, list, en onverschrokken moed, te erkennen.
Eigenaartig vindt zich de nieuwsgierigheid opgewekt, om te mogen weeten, wat
'er verder van dien Graaf kwam, wiens Gedenkschriften met het afsteeken na de
Kaap de Goede Hoop eindigen. Hier aan voldoet de Vertaaler, volgens zyne belofte,
in een Naaberigt. In Europa wedergekeerd, hadt hy, dit is 't kort beloop, van wegen
het Fransche Staatsdienaarschap, de geweldigste vervolging te lyden; om deeze
te ontwyken, begaf hy zich in Keizerlyken Dienst; doch verliet denzelven, dewyl de
belangen zyner Keizerlyke Majesteit niet strookten met het geen hy noodig hadt,
om aan zyne Verbin tenissen op Madagascar te voldoen. - Beter dagt hy te zullen
slaagen in Engeland; doch zyne voorslagen vonden geen ingang - weshalven hy
zich na America begaf, en van daar na Madagascar toog, waar hy wél ontvan-
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gen werd door de Inboorelingen; doch in een gevegt tegen de Franschen, op den
drie-en-twintigsten van Bloeimaand des Jaars MDCCLXXXVI, sneuvelde. ‘Een Man,’
volgens de Characterschets door den Engelschen Uitgeever W. NICHOLSON ‘van een
onverschrokken geest, tot lyden gehard, en hebbelyk gewoon, om het uiterste
gevaar, met eene ongewoone maate van bedaardheid, onder de oogen te zien. By
deeze zonderlinge gaven, bezat hy eene grondige en vlugge kennis van 't menschlyk
hart. Uit den aart, door opvoeding en hebbelykheid, was hy gevormd om te
overreeden, te beveelen, en te dwingen; en zyn leevenslot gaf hem overvloedige
gelegenheid om deeze bekwaamheden uit te oefenen. - Veelvuldig en verscheiden
zyn de begrippen geweest, over dit zeldzaam Character gevormd. Zy, wier belangen
hun dreeven om hem te wederstreeven, hebben geene beschuldigingen ten zynen
laste gespaard; en hunne beschuldiging was van den sterksten en schriklyksten
aart. Zyne Vyanden hebben hem beschreeven als een ongevoelig Dwingeland, en
een Roover zonder eenige beginzelen. - Nogthans hadt hy, zo lang hy leefde, zyne
Bewonderaars en yverige Vrienden, die zich, ondanks allen laster, in de bresse
stelden om hem ten dienst te staan. - Als ik myn gevoelen moet zeggen, dan zou
ik verklaaren, nog niets tegen hem gevonden te hebben, of het kan tweeërlei
uitlegging dulden; of het is geschreeven door lieden, die elkander tegenspreeken,
en belang hadden om hem zwart te maaken.’
Voorts voldoet de Vertaaler, in dit Naaberigt, aan de toezegging, om de in- en
uitwendige blykbaarheden by te brengen voor de waarheid deezer, in veele opzigten,
vreemde Geschiedenissen. Dit volvoert hy op eene wyze, die veele twyfelingen, in
den Leezer gewis opgekomen, zal verbannen. Doch wy moeten onze Leezers tot
het Werk zelve wyzen. Wy besluiten onze Aankondiging met de betuiging der
Schryveren van het Analitical Review, die wy de onze maaken; ‘dat wy het Werk
ongelyk zouden aandoen, wanneer wy niet bekenden, 'er zeldzaam een ontmoet
te hebben 't geen ons een aangenaamer onderhoud verschafte.’
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Over de Staatsomwentelingen, derzelver Bronnen en
Behoedmiddelen. Uit het Hoogduitsch van J.L. Ewald,door J. van
Loo,Predikant te Ootmarsum. Te Utrecht by W. van Yzerworst.
Behalven het Voorwerk, 199 bl. in gr. 8vo.
Eene groote Waarheid, die overoud, bewoezen, maar nooit genoeg toegepast, is,
wenscht de Heer EWALD, in deezen tyd van Omwentelingen, den Vorsten voor oogen
te houden, en in te scherpen: de Waarheid, Menschen blyven altyd Menschen,
wanneer men hen Menschlyk behandelt. - Menschlykheid is de grond van alle Rust
in Familien, Gezelschappen en Staaten.
Om deeze Waarheid, in verband met zyn Hoofdonderwerp, de Omwentelingen,
te ontvouwen, merkt hy op, dat de Natuur gewoonlyk een stillen gang gaat; doch
dat 'er ook Omwentelingen in voorvallen; dat men die ook in de Geschiedenis der
Volken aantreft; dat ze dikwyls nuttig, dikwyls schadelyk, zyn. - Dat men by edele
Volken de meeste, by onedele de minste, Omwentelingen vindt, al worden zy ook
hard gedrukt en onmenschlyk behandeld. Eene stelling, door voorbeelden gestaafd,
en uit den aart der zaake aangetoond, dat dit zeer natuurlyk is. ‘Immers,’ luidt de
taal des Schryvers, ‘is het met de Volken gelegen, als met enkele Menschen, waar
uit de Volken bestaan. En welk mensch laat zich willekeurig behandelen, willekeurig
onderdrukken, als het kind, de zwakke, de moedelooze, die voelt dat hy geene
kragten heeft om wederstand te bieden? Of de eiendige, die geene behoeftigheden
kent, als dierlyke, by wien vryheid, menschenregten, menschenwaarde, ydele
klanken, overgedreeven dweepery, zyn, die zich de allerveragtlykste behandeling
laat welgevallen, als hy maar, zonder te arbeiden, beter eeten en drinken, zig fraaijer
kleeden, kan? Wie is genegener anderen te onderdrukken, als de geldgierige, de
eerzugtige, de zelfzoekende, die de bevrediging van zyne hartstogten voor de
grootste zaligheid houdt, en elk oogenblik bereid is, regtvaardigheid, menschlykheid,
Godsdienst, alles wat heilig is, aan dezelve op te offeren? Of de zwakke, de
moedelooze, de mistrouwende, die aanstonds vreest, dat hy al zyne magt zal
verliezen, als hy aan de menschen vryheid laat menschlyk te gevoelen, en mensch-
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lyk te handelen? Waar konden, derhalven, meer menschen gevonden worden, die
anderen onderdrukten, en meer die zig onderdrukken laaten, dan onder Volken, die
nog in de kindschheid leeven, of zig door het vergift des Zedenbederfs verzwakt
hebben? Hoe begrypelyk is het, dat een Volk zig niet langer onder het juk van den
dwingeland krommen wil, als het uit zynen kindschen ouderdom in den
jongelingsstand treedt; als het, verlicht over de regten van den Mensch, kragt in
zynen arm gevoelt, om zig deeze regten, in geval van nood, zelfs met geweld,
wederom te verschanen! Hoe begryplyk, dat men, onder een verzonken Volk,
menschen aantreft, die trek hebben om dwingelanden te worden; menschen, die
zig tot werktuigen der dwingelandy, voor goede betaaling, gebruiken laaten; en
menschen, die zig zeer stil het yzeren juk om den hals laaten smeeden, dewyl zy
zig anders uit hunne dierlyke gemaklykheid zouden moeten verheffen! En, als dan
de zwakke dwingeland over andere zwakken heerscht, hoe natuurlyk de vreeze,
dat zy, valsch, gelyk hy, maar sterker dan hy, eens wederom hun hoofd opsteeken,
en hem van een troon stooten zullen, dien hy geroofd heeft! Hoe natuurlyk, dat hy
steeds onregtvaardiger, harder, onmenschlyker wordt, om vroegere
onmenschlykheden te bedekken, dat hy elk hoofd laat aflaan, 't welk juist denkt over
de dwingelandy, elk hart doorboort, 't welk de onderdrukking gevoelt, elk hand
verlamt, die maar de miene maakt van de ketens wat te verschuiven! Elke Tyran
en elke Vader in zyn huis, elke knaap en jongeling, elk beduidend en nietsbeduidend
mensch, toont ons den gang der dwingelandy, en der Omwentelingen, in een
allerverstaanbaarst beeld, indien wy maar een eenvoudig oog hebben, om op het
zelve te letten.’
Wyders merkt de Heer EWALD op, dat het meest gedrukte Volk zelfs niet zeer
genegen is tot Oproer, en zoekt de oorzaaken daar van in 's Volks Godsdienstigheid,
in zyne gezetheid op Huislyk Geluk, en zynen Eerbied voor zynen Regent.
Gevoelens, welke hy by 't Volk wil bewaard hebben. Dat de Nationaale Vergadering
in Frankryk, van welke hy verklaart, ‘dat dezelve veel goeds en veele groote dingen
gedaan heeft,’ dit werkstellig maakt, wordt door den Schryver wel heftig
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ontkend, en met sterke kleuren afgemaald. Meer onderscheidings was hier te wagten
en te wenschen geweest in een Schryver, die toont, vry opgeklaarde denkbeelden,
en een haat tegen dwingelandy, te bezitten.
Voorts is het, zyns oordeels, de noodzaaklykheid alleen, die tot Oproer dringt,
dat oproerige Menschen, Schriften, en opstookingen van andere Hoven, alleen
geene Omwenteling te weeg brengen. Ten bewyze hier van slaat hy het oog op de
merkwaardigste oude en nieuwe Omwentelingen, en spoort derzelver bronnen op.
Hy schetst het Achaisch Verbond, - de Romeinsche Omwenteling, - de Verdryving
van TARQUINIUS, - den Moord van CESAR, - de Omwenteling in Zwitzerland, - in de
Nederlanden ten tyde van PHILIPS DEN II, - de nieuwe Brabantsche Onlusten, als
mede de Luiksche, - en vry uitvoerig de Omwenteling in Frankryk, met de daar toe
(*)
van verre aanleidende oorzaaken. Het in dat Ryk gebeurde ‘houdt hy voor
onverklaarbaar, zo de Geschiedenis het niet verklaart. Dan deeze verklaart het zo
duidelyk, zyns bedunkens, dat men niet begrypt, waarom het Volk niet reeds veelcer
zyne banden verscheurd hadt.’ Dit zal men moeten toestemmen, als men zyne
opgehangene Tafereelen der veelvuldige en ten Hemel schreeuwende Dwingelandy
in dat Ryk met aandagt, en niet zonder geweldigen schrik, beschouwt. Welke
uitzuigingen! Welke onderdrukkingen! Welke vertrappingen! gepleegd met den
grootsten en tergendsten euvelmoed. Waarom hy het zegel hangt aan deeze
bedenking van PAYNE: ‘Als het Despotismus zig, eenige eeuwen lang, heeft
vastgeworteld, in een Land, gelyk Frankryk, dan huisvest het niet eens meer alleen
in den Persoon des Konings; het schynt wel zo aan zyn naam, en aan zyn
schitterenden glans; maar het is zo niet in waarheid en beoefening. Het Despotismus
vestigt zich overal. Ieder Kantoór, ieder Departement, heeft zyne byzondere
Dwingelandy, die gegrond is op gebruiken en oude gewoonten; iedere plaats heeft
zyn Bastille, en ieder Bastille zyn Dwingeland. Het oorspronglyk en erflyk
Despotismus, dat in

(*)

Men neeme in aanmerking, dat de Vertaaler zyne Voorreden, den 2 Nov. 1792, gedagtekend
heeft, en dat dus het Oorspronglyke van eene nog vroeger dagtekening is.
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den Persoon des Konings huisvest, wordt verdeeld en weder verdeeld in duizend
en duizend gedaanten - het versterkt zich onder den schyn van pligt, en het woedt
onder voorwendzel van gehoorzaamheid.’
Ten slot der Beschouwinge van het jongst in Frankryk gebeurde, (tot op den 6
Oct. 1789,) waarvan wy beter en onpartydiger berigten bezitten, doet de Heer EWALD
deeze Vraagen: ‘Of de Fransche Natie voor de Vryheid ryp is? Of haare
Staatsgesteldheid die veerkragt hebben zal, die zy by eene zo groote Natie noodig
heeft? Of haare nieuwe Constitutie niet te veel, gelyk voorheen de Symbolische
Boeken, op voorgaande en tegenwoordige politieke ketteryen ziet, en die ketteryen
vergeet, die niet minder schadelyk zyn, en nog ontstaan kunnen? Of zy zo wel tegen
het Despotismus van Volksgeleiders, als tegen het Despotismus van den Koning
en zyne Ministers, is beveiligd? Of zy voor een Volk geschikt is, wiens Zeden in zulk
een afgryslyk diep bederf zyn weggezonken? Dit mogen Staatkundigen
beantwoorden, en de tyd, de beste beproever aller aardsche inrigtingen, zal het
ontdekken. Naa den dood van CESAR zag men iets, 't welk men nog nooit gezien
hadt. 'Er was, zegt MONTESQUIEU van de Romeinen, geen Tyran meer; maar ook
geene Vryheid; want de redenen, die beiden hadden vernietigd, bleeven voortduuren!
Als dit maar het geval by de Franschen niet is!’ - Indien de Eerw. Vertaaler, die
zomtyds met de onderscheiding tusschen [] iets in den Text invoegt, regtmaatig en
juist oordeele, is deeze wenk reeds beslist; immers hy schryft, ‘dat de Omwenteling
in de Regeeringsvorm eene geheele Omkeering is geworden van alle
Regtvaardigheid, van alle Billykheid, van alle Vryheid, met één woord, van alles wat
Menschenregt is, en op Menschlyk Geluk invloed heeft!’
Dan laaten wy voortgaan met het geen de Schryver zelve uit deeze beschouwde
Omwentelingen afleidt. 't Is dit algemeen gevolg: ‘'Er ging altoos Tyranny van den
eenen of anderen aart vooraf, die het zaad der Omwenteling strooide, eer het zich
kon ontwikkelen.’ Dit brengt hem tot het ander doel zyns schryvens. De Bronnen
der Omwentelingen aangeweezen hebbende, wyst hy aan, hoe men de
Omwentelingen kan voorkomen. Inleidend hier toe is eene Afdeeling, waarin de
Heer EWALD
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harde waarheden predikt, en, met klem van voorbeelden, toont, hoe het Despotismus,
de onmenschlykheid en euvelmoed der Despoten, op het menschlyk hart werken,
en by de Volken op dezelfde wyze; dat zy, onaangezien alle kunstenaaryen van het
Despotismus, het op den duur niet draagen. Gewoonte kan hun daar tegen wel wat
verharden, ‘maar,’ zegt hy op 't einde, ‘hoe lang ook deeze toestand, by die onder
het Oostersch Despotismus gebukt gaan, moge duuren, het kind blyft niet altoos
kind, het groeit op tot een knaap, tot een jongeling, gelyk het geval met de
Europeesche Natien is. Zo zeker alle Volken en Stammen - menschen zyn, dat is
weezens voor volmaaking vatbaar, tot volmaaking innerlyk gevormd, en derhalven
bestemd zyn, zo zeker zullen zy vroeger of laater hunne menschenregten voelen
en gebruiken. En wee dan den Dwingeland, die hen nog als Kinderen, of wel als
Dieren, behandelen wil. Hunne jongelingskragt zal vreeslyk opwaaken; zy zullen
hunne ketenen als een dunnen draad verscheuren, en die honderdvoudig verdubbeld
hem aanleggen, die ze hun niet wilde afneemen, indien hy maar in 't leeven blyft.
Het zal hem niet beter gaan, dan het den Europeeschen Vorst zou gaan, die zyne
tot jongelingen opgewassen Onderdaanen, als kinderen of diermenschen, gelyk
een Asiatisch Despoot, behandelen wilde. De Jongeling ontrukt zich aan het vaderlyk
gezag, als men hem altoos als een kind behandelen wil, en schoon de Vader hem
ook, over elke tegenspraak, met de roede tugtigt, zo blyft hy daarom waarlyk geen
kind.’
Over de algemeene Verbintenis der Vorsten, om de Omwenteling te keer te gaan,
het gebruik van staande Legers ten dien einde, velt hy een ongunstig oordeel desgelyks keurt hy strenge middelen, die voor een tyd van dienst, maar niet altoos
nuttig zyn, af. - Even weinig worden, zyns bedunkens, de Omwentelingen
voorgekomen door strenge beteugeling der vryheid in denken, door verboden, dat
geen inwoonder uit een oproerig Land over de grenzen mag komen, of de beteugeling
der Drukpersse. ‘Vorsten!’ roept de Heer EWALD uit, ‘door niets dan door
Menschlykheid zult gy de waare bron der Omwentelingen toestoppen, en U en uwe
Naakomelingen eene geruste Regeering voor altoos verzekeren. De liefde uwer
Onderdaanen zal u beter beschermen tegen Oproerstigters, dan uwe Lysgarden,
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uwe staande Legers, dit zullen kunnen doen. - Vordert niet meer schattingen van
uwe Onderdaanen, dan gy naar de gesteltenis des Lands moogt vorderen, en schikt
uwe verteering en hofhouding zo, dat gy niet noodig hebt zo veel te vorderen. 'Er
zullen u misschien Hovelingen, Kamerpresidenten en Staatsmannen, op zyde zyn,
die u, met alle non-sens van geleerdheid en welspreekenheid, op een vertrouwlyken
toon willen wysmaaken, wat Vader TEILLIER aan zyn geloovig Biegtkind LODEWYK
DEN XIV, ter geruststelling van zyn geweeterl, wysmaakte, dat al het vermogen van
(*)
uwe Onderdaanen tot op den laatsten penning u toebehoort ; maar gelooft hun
niet. “Menig Vorst denkt, dat hy het vermogen van den Staat, en van zyne
Onderdaanen, als zyn volkomen eigendom kan aanzien; gelooft, dat de
Voorzienigheid eenige millioenen menschen voor hem geschaapen heeft; en laat
zich daarby niet invallen, dat dezelve hem tot dienst deezer millioenen op die hooge
plaatze gesteld heeft.” Zo schreef JOSEPH DE II, en hy wist zeer wel wat hy van zyne
(†)
Onderdaanen kon vorderen . - Als gy uwe Staatsinkomsten goed aanlegt, als uwe
domeinen en bosschen wel bestierd worden, als gy uit uwe bergwerken, uit uwe
zoutmynen, uit uwe visscheryen, al het voordeel trekt, wat zy kunnen opbrengen;
als gy het crediet des lands weet te verhoogen, en de jaarlyksche cynsen te
verminderen; als gy verstaat, uwe inkomsten door het aanbouwen van woeste
gronden, het aanplanten van nieuwe bosschen, door aanwakkering van den geest
van nyverheid, zonder den druk uwer Onderdaanen, te vermeerderen; als gy wysheid
genoeg hebt, mannen te verkiezen, die kunnen uitvoeren, 't geen gy wilt; als gy
verstandig en braaf genoeg zyt, hun raad op te volgen, en hen met die hoogagting
te behandelen, die hun toekomt; als gy streng agt geeft op den staat, die iedere
uitgave regelt, en u vaste overtuiging bezorgt, dat elk Koningryk, zo wel als elk
huishouden, zonder deeze voorzorg, bankroet moet gaan -

(*)
(†)

Men vindt deeze Anecdote uit de Mem. de M. le Duc DE SAINT SIMON, aangehaald in het Nieuw
Algem. Magaz. van Weetenschappen, enz. I D. bl. 504. VERT.
In zyn Werkje over het Staatsbestier. Weenen 1784.
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dan hebt gy niet noodig op nieuwe belastingen, dat is op den ondergang uwer
Onderdaanen, te peinzen - dan zult gy nog menig een verarmden ondersteunen,
menig een agteruitgezet huisgezin zyne schulden kunnen kwytschelden, dan zult
gy den waaren Vorstlyken en Koninglyken wellust genieten, wel te doen.’
Des Heeren EWALDS Raadgeevingen, voor de Duitsche Vorsten meer byzonder
geschikt, vermaanen hun tegen twee geesselroeden, waar mede niemand hunner
zyne Onderdaanen tugtigen moet, en 't geen vroeg of laat hun tegen die Vorsten
zou kunnen doen opstaan. Het Wild voeden en Menschen verkoopen. Over dit
laatste kunnen wy niet naalaaten een gedeelte zyner gevoelige taal, en treffende
schildery, af te schryven. ‘De Menschenhandel, het Soldaaten verkoopen, is een
handel, die zedert eenigen tyd in Duitschland, en nergens anders, is in zwang
gekomen; een handel, die tot de Financie-middelen onzer opgeklaarde tyden!
behoort, en met niets van dien aart, 't welk de voorige Eeuwen opleveren, kan
worden vergeleeken. - De Zoonen zyner Onderdaanen, die, ter beveiliging of
verdeediging van het Vaderland, Soldaaten worden, te dwingen om in den Oorlog,
die tusschen twee vreemde Magten ontstaan is, zich aan een van beiden te
verhuuren, op dat de Regent zyne Schatkist met eenige duizend of honderdduizend
ryksdaalders vermeerdere; frissche Jongelingen aan hunne Ouders, Vaders aan
hunne Kinderen, te ontrukken, hen na een vreemd land te zenden, hen aan alle de
elenden van den Oorlog bloot te stellen, hen te laaten doodschieten, daar voor eene
bepaalde som te ontvangen, die misschien aan eene ydele trotsche Matres
geschonken, door eene onverzaadelyken Gunsteling opgeslokt, op reize door
vreemde landen verteerd, of in een Bank op Intrest gedaan, wordt: de gesneuvelden
dan wederom door het merg der Onderdaanen te vergoeden, den jongeling van
den ploeg, of van het handwerk, den bruidegom uit de armen van zyne jammerende
bruid, den man van de zyde zyner magtlooze vrouwe weg te rukken, op dat hy ook
doodgeschooten, en volgens het verdrag betaald, worde: dit alles zo ver te dryven,
dat vrouwen den ploeg bestuuren, en grysäarts den dorschvlegel weder in de hand
neemen, moeten, om aan het huisgezin brood te geeven, wie vindt woorden, sterk,
uitdrukkend genoeg, om dit meer dan Oostersche Des-
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potismus te beschryven? Ik spreek van Vorsten niet gaarn zonder eerbied, al
verdienen zy ook den naam van Vorsten niet. Maar kan men nalaaten te vraagen:
wat is Zielverkoopery, indien het dit niet is? Het Volk gevoelt deeze tyranny zeer
diep, al zwygt het. Ik hoorde Vaders klaagen over den roof hunner Zoonen; ik zag
hunne beevende lippen, hunne ten Hemel geslaagen styve blikken, hunne wringende
handen, de krampagtige trekkingen hunnes lichaams; ik zag menig een gedwongen
Soldaat zyn slaavenrok met voeten treeden, en zyn geweer op een aan den wand
ruw neergekletst beeld van den Vorst beproeven; ik hoorde hunnen ysselyken vloek,
ik zag hun nog ysselyker blik! Ging deeze Menschenhandel zo voort, wie kan 'er
borg voor blyven, dat een geheel Regiment van zulke Soldaaten niet vroeger of
laater opstaan, dat het aanhang vinden, dat elk beroofd Vader, elk ten slachtoffer
gedoemd Zoon, hunne aanhangers zyn zouden? Onmenschlykheden worden vroeger
of laater gewis gewrooken; vooral, wanneer dezelve tot een geregeld stelzel zyn
gemaakt!’
Met veel nadruks pryst EWALD Menschlykheid aan - verlichte Staatsdienaars te
kiezen - uit eigen oogen te zien - de klagten van allen te hooren - zorg voor de
Opvoeding der Vorsten-Kinderen te draagen - het Land voor een toekomend
Despotismus te beveiligen, door het aanstellen van Standen ‘vertegenwoordigers
des Lands, die het regt hebben van te spreeken, als alles zwygen moet, die den
verkwister in zyne verkwisting, den geweldenaar in zyne onderdrukking, den
onmensch in zyne wreedheid, kunnen te keer gaan, en durven te keer gaan.’ ‘Koning ANDREAS II, van Hongaryen, liet in het Jaar 1222 de Engelsche Wet, Alle
onderdrukte Volken hebben het regt, zich tegen hunne Onderdrukkers te verzetten,
zonder daarom Oproerigen te zyn, in zyne Staats-Constitutie invoegen, en belastte,
dat de Koningen dit Artykel zouden bezweeren.’
Ten slot pryst de Heer EWALD den waaren Christlyken Godsdienst aan, als een
behoedmiddel tegen Omwentelingen. Doch wy hebben reeds genoeg bygebragt,
om den aart van dit Geschrift te doen kennen, gevloeid uit de pen eens Schryvers,
die geen Voorstander der Omwentelingen, maar een verklaard Vyand van
Dwingelandy, is. De Eerw. Vertaaler heeft, behalven eenige Tusschenvoegzels, 'er
eenige Aantekeningen bygedaan.
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Antwoord, op het Werk van den Heer Thomas Paine,getyteld:
Rechten van den Mensch, enz. Door John Adams,Schildk. Uit het
Engelsch. Te Dordrecht by A. Blussë en Zoon, 1793. 68 bl. in gr.
8vo.
Dit zelfde Antwoord. Te Haarlem by J. van Walré en Comp. en A.
Loosjes Pz. 68 bl. in gr. 8vo.
Niet vreemd, dat de Aankondiging eens Antwoords op PAINE van den hier te Lande,
zints den aanvang der Americaansche Onlusten, zo bekenden Heere J. ADAMS, in
de Engelsche Nieuwspapieren, een aantal Boekhandelaars uitlokte, om elkander
voor te komen in het aankondigen eener Nederduitsche Vertaaling dier Brieven.
Deeze onder elkander in de Couranten geplaatst te zien, gaf stoffe tot menig een
glimplach, en men verlangde te verneemen, wie de eerste gereed zou weezen, uit
aanmerking van de bykans gelyktydigheid des verklaarden voorneemens. Dat zy
allen eene Vertaaling zouden waagen, was niet te denken; doch dat meer dan één,
de kleinheid van het Stukje in overweeging genomen zynde, het zou onderneemen,
liet zich gissen. Die gissing werd beantwoord. BLUSSÉ EN ZOON hadden, schoon, zo
't ons voorstaat, in Aankondiging laater, de Vertaaling en Druk eerder in gereedheid
dan de Haarlemsche Boekhandelaars WALRé en LOOSJES, die zich, om onderlinge
belemmering voor te komen, vereenigd hadden; doch het leedt slegts weinig dagen,
of ook deeze laatstgemelden kwamen met hunne Uitgave te voorschyn, zo dat het
ons aan geen voorraad van deeze Brieven ontbreeke; en de beide Vertaalingen
ontloopen elkander zo weinig, dat de een boven de ander geene aanpryzing verdiene.
De verhaasting heeft 'er geen broddelwerk van gemaakt.
Hadt men de twyselagtige herkomst deezes Antwoords geweeten, de drift, om 't
zelve in 't Nederduitsch te kleeden, zou zo groot niet geweest zyn. Dat men in
Engeland 't zelve voor een Geschrift van dien Staatsman bieldt, of althans wilde
gehouden hebben, blykt daar uit, dat Mr. STOCKDALE, de oorspronglyke
Americaansche Uitgave te Londen, onder den naam van JOHN ADAMS, Esq. nadrukte,
als mede dat, in het Regtsgeding over PAINE, eenige plaatzen uit die Brieven worden
aangehaald, met byvoeging, dat deeze te meer opmerkings verdienden, als
geschreeven door den tweeden Persoon in het Uitvoerende Staatsbestuur van
(*)
America. - Doch den Uitgeeveren van the Universal Magazine werd dit berigt, we-

(*)

Zie Univ. Magaz. for Febr. 1793. bl. 147.
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gens de herkomst deezer Brieven, ter hand gesteld: ‘Om regt te doen aan myn
Vriend Mr. JOHN ADAMS, moet ik u berigten, dat het Antwoord, zo genaamd, niets
anders is dan een aantal Numeros, getekend PUBLICOLA, uitgegeeven in the Gazette
of the United States, Vol 3, tusschen Juny 8 en Aug. 6, 1791. - July 23, 1791
herhaalde de Gazette, uit DUNLAP'S American Daily Advertiser, een Papier, getekend
AGRICOLA tegen PUBLICOLA, waar in de eerste styf en sterk staande houdt, dat
PUBLICOLA niemand anders was dan de Vice-President JOHN ADAMS Esq., dien hy
heftig beschuldigt, van alles, wat zyn kunst, vernuft en geleerdheid, vermag,
aangewend te hebben, ter rechtstreeksche bestryding van het vry en gelyk beginzel
des Staatsbestuurs, waar in hy geplaatst is. - PUBLICOLA schryft, in zyn laatste Papier,
gedrukt in the Boston Columbian Centinel, waar in het geheele Antwoord eerst
voorkwam: De Papieren, onder de Naamtekening van PUBLICOLA, hebben een vioed
van misverstand en mishandeling veroorzaakt; niet ten aanziene van den daadlyken
Schryver, noch omtrent de Gevoelens daar in beweerd; maar ten opzigte van een
veronderstelden Schryver, en van veronderstelde Gevoelens. Wat den Schryver
betreft, geen der gissingen, in druk verscheenen, is welgegrond. De Vice-President
schreef noch herzag de Brieven; hy gaf geen de minste goedkeuring aan eenig
Gevoelen, daar begreepen; en gingen zy niet ter Drukpersse onder de voorgewende
bescherming van diens Zoon.’
Dit zegt reeds veel; dan nog meer de Verklaaring van JOHN ADAMS zelve. Te
weeten, toen in January deezes Jaars de groote WASHINGTON, met Algemeene
Stemmen der Vereenigde Staaten van America, op nieuw tot President verkooren
werd, kreeg de Vice-President JOHN ADAMS ook de verkiezing op nieuw; doch slegts
met een kleine Meerderheid van Stemmen. De oorzaak hier van was, dat men hem
hieldt voor den Schryver der Brieven, in antwoord op Mr. PAINE'S Regten van den
Mensch, getekend PUBLICOLA. Doch de Heer ADAMS verklaarde, by openlyke
aankondiging, dat hy de Schryver dier Brieven niet was. Zyne Vrienden bragten ook
den Americaanen te binnen, hoe zeer ADAMS door het Hof van Groot-Brittanje
vervolgd geweest was. Zonder deeze Verklaaring, en bykomende bedenking, zou
(*)
Mr. CLINTON, die hem in Stemmen zeer naby kwam, Vice-President geworden zyn .
Zo veel oordeelden wy ter toelichtinge, wegens den Schryver deezes Antwoords,
te moeten zeggen. Wat het Antwoord zelve betreft, 't zelve blyft, wiens Werk het
weezen moge, der oordeelkundige Leezinge waardig, en kunnen wy ons ze-

(*)

Zie the Univ. Magaz., als boven, bl. 152.
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gel zeer wel hangen aan 't korte Voorberigt, voor de Uitgave by WALRé en LOOSJES.
‘Ontbreekt tot op heden aan den Nederlandschen Leezer eene Overzetting van het
oorspronglyk Werk van den Heer BURKE, tegen het welk dat van den Heer PAINE,
onder den Tytel van Regten van den Mensch, in de eerste plaats, is ingericht, het
laatstgenoemde egter heeft, vertaald zynde, een zeer groot aantal Leezers in dit
Land gevonden. - De leevendige en stoute Voordragt der vrye gevoelens van den
Heer PAINE hebben zeker niet weinig loegebragt, om de aandagt onzer Landgenooten
uit te lokken, en het naïve, dat in zyne schryswyze heerscht, betovert ligtlyk de
zodanigen, die met dat onderwerp by voorraad zyn ingenomen. - PAINE heeft dikwerf,
vooral in zyn Eerste Deel, zyne magtspreuken tegen de magtspreuken van den
Heer BURKE aangevoerd; de gewoone, schoon weinig afdoende, Wapens in
Twistschriften van Mannen, welke het niet aan geest mangelt. - 't Kan ondertusschen
allen verstandigen, die het alleen om Waarheid te doen is, en die zich niet vergaapen
aan de geestigste slagen van de twee vernuftige Partyen, die het te doen is om het
Geluk des Menschdoins, niet onaangenaam zyn, de bedaarde, koele en onpartydige,
Wysbegeerte te zien optreeden, om, met een edel gevoel van Menschlievenheid
aangedaan, de waardy der aangevoerde Bewyzen te toetzen. Zulk een toets van
het Werk van PAINE meenen wy althans gedeeltlyk te vinden in het Antwoord van
den in ons Land zo bekenden Heer JOHN ADAMS’ - lees hier, van den Onbekenden
Schryver.
De Uitgeevers te Dordrecht en te Haarlem belooven in 't slot, dat, byaldien deeze
Brieven door den Heer ADAMS mogten vervolgd worden, zy dezelve, zo ras mogelyk,
vertaald, hunnen Landgenooten zullen mededeelen. - Wy gelooven niet, dat zy
gelegenheid zullen vinden om in een wedloop te treeden, ter voorkominge van
elkanders Uitgave des Vervolgs. Dan wy pryzen, schoon ADAMS de Schryver niet
zy, nogmaals dit Antwoord der gezette Leezing aan van hun, die PAINE geleezen
hebben. De kortheid en aart van het Stukje ontslaan ons van eenig Uittrekzel te
maaken, en heeft de zonderlingheid van de Lorgevallen deezer Brieven ons reeds
langer, dan wy beoogd hadden, daar by doen stilstaan.
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Onzydig Vertoog, over de welvoeglyke, en zelf ingewikkelde
noodzaaklykheid, om de Vonnissen van Persoonen, die, wegens
het pleegen van Volksbeweegingen by de jongste
Staatsömwenteling gebannen zyn, niet alleen buiten effect te
stellen; maar aan deze en andere meede ter zelfder zaake hun
Vaderland ontweeken, generale Amnestie te accordeeren. Door
Mr. gerard cornelis harger, Jur. Utr. Doctor, en Advocaat voor de
Respective Hoven van Justitie in Holland. Te Amsterdam by H.
Molenyzer, 1793. In gr. 8vo. 16 bl.
De Bekendmaaking van het opgemelde Stukje in de Nieuwspapieren trok onze
aandagt, en, de uitgekomen Boeken t'huis krygende, greepen wy terstond met
gretigheid na een Werkje, 't geen een zo belang inboezemenden Tytel droeg. Ras
waren wy voldaan; wy vonden een allergewigtigst stuk zo oppervlakkig, gebrekkig,
en op eene zo weinig betekenende wyze, behandeld, dat wy ons verheugden 'er af
te weezen met 16 bladzyden slegt Nederduitsch geleezen te hebben, en voor die
moeite de zodanigen onzer Leezeren te kunnen waarschuwen, die zich niet reeds
in ons geval bevonden. - Welmeenendheid willen wy Mr. HARGER niet ontzeggen;
maar hy heeft niet gedagt aan de bekende Les van HORATIUS:
Sumite materiam vestris, qui scribitis, oequam
Viribus, & versate diu, quid ferre recusent.

Mengelwerken der Kamer van Rhetorica, genaamd: De
Goudsbloemen; daar men schryft: Uit jonste begrepen. Te Gouda
by W. Verblaauw, 1792. In gr. 8vo. 310 bl,
De Rhetorykers Kamer te Gouda werdt in den Jaare 1437 gesticht. Meermaalen
was zy het oogenblik haarer vernietiging naby, doch bleef echter, geduurende ruim
54 jaaren, altoos onafgebroken, een klein overschot van bestaan behouden. Zedert
eenige jaaren kwynde zy; doch verkreeg, als 't ware, op den 16den van Louwmaand,
des Jaars 1786, een nieuw leven; wanneer de bekwaame G.C.C. VATEBENDER, Rector
der Latynsche Schoole te Gouda, eene gepaste Redevoering, by de herstelling der
Kamer, deedt, en de Beschermheeren, Bestuurderen, de Ambtenaaren en Medeleden
derzelve, aanmoedigde, om met een gepasten yver het spoor te volgen van die
twee Broeders der Kamer, welke één jaar te vooren alleen nog waren overgebleven,
en zich alle moeite gegeeven hadden, om dezelve te herstellen, en te doen bloeijen.
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De Redevoering, by die gelegenheid gehouden, beslaat in deeze Mengelwerken,
billyk, de eerste plaats, naa de Wetten. De Redenaar beschouwt in dezelve de
oprichting en den toestand der oude Rhetorykers Kamers. ‘Al vroeg (zegt hy) richtte
men hier Genootschappen op, welken met den naam van Kameren van Rhetorica
bestempeld, en daar by, tot heeden, zyn bekend gebleven; zo als derzelver Leden
Rhetorykers genoemd wierden. Voor de eerste Stichters van zodanige
Genootschappen houdt men algemeen de Geestelyken, wier oogmerk mogelyk in
den beginne alleen was, de domheid en onkunde hunner Gemeenten te gemoet te
komen, door stomme of spreekende vertooningen der Bybelsche Geschiedenissen;
't geen natuurlyk aanleiding gaf tot die leerzame uitspanningen, die men daarna
Tooneelspellen noemde. Dat ten minsten de Schouwburgen hun aanzyn, voortgang
en verbetering, aan de Rhetorykers verschuldigd zyn, bewyst de Amsterdamsche,
die, in 1617 gesticht, het eerst den Moord van Prins WILLEM DEN EERSTEN ten tooneele
zag voeren, door den Delftschen Rhetoryker HOGHENDORP; welk Stuk door Warenar,
van den Drossaard HOOFT, 's anderendaags gevolgd werdt; van welk begin haare
tegenwoordige grootheid zynen oorsprong nam.’
In Vlaanderen was de eerste Kamer, van welke men melding gemaakt vindt, die
van ϒperen, welke den naam voerde van Alpha en Omega; zonder dat men nogthans
den tyd haaren stichtinge naauwkeurig weet te bepaalen. Die van Diest rekende
zich van het Jaar 1302, waar aan de Antwerpsche Kamer volgt van 1400; na welke
men die van Kortryk, Middelburg, Vlaardingen, Nieuwkerk, en eindelyk Gouda, vindt,
waar de Goudsbloem in 1437 werdt opgericht; zo dat dezelve zich niet te veel
aanmaatigt, wanneer zy zich eene der oudsten noemt. Dit getal nam zo wel in de
Steden, als op de Dorpen, dermaate toe, dat men byna van 200 Kameren, binnen
de XVII Provintiën, melding gemaakt vindt, in den tusschentyd van 1302 tot 1618
opgericht; in welk jaar de jongste Kamer te Utrecht schynt gevestigd te zyn, onder
den naam van 't Rosmarynbloemken; ten minsten den Redenaar is, naa dien tyd,
geen spoor van nieuwe stichtingen voorgekomen; en geene oudere dan van 1302;
schoon BIDLO, in de Verhandeling van den Heere KOPS over dit onderwerp, verzekert,
stukken van vóór den Jaare 1200 gezien te hebben.
‘De grootheid en luister deezer Kameren was onderscheiden; over 't algemeen
echter kan men zeggen dat zy groote Voorstanders vonden; zo dat zy niet alleen
op Graaflyke, ja Pausselyke, gunstbrieven boogden; maar zelf de aanzienelykste
persoonen, uit den Vorstelyken, Adelyken, en Regeeringstand, onder haare Leden
telden; als daar waren Hertog JAN VAN BRABANT, Keizer KAREL DE VYFDE, Prins WILLEM
DE
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EERSTE,

de Heeren van NOORDWYK, MONTMORENCY, GAVERE, HORNE, LANNOYE, en
anderen.
Deeze Broederschappen worden, met reden, gezegd in hunne beste tyden ten
oogmerk gehad te hebben, de verbetering van Taal- en Dichtkunde, Zeeden en
Godsdienst. Ter bereiking deezer einden zag men veele Geschriften en
Vertooningen: zo kwam in 1539, in 't licht, de Conste van Rhetoryken, door eenen
Geestelyken van Oudenaarde, MATTHYS DE KASTELEYN, Priester en Factor aldaar;
en laater de Taalkundige Werken der Amsterdamsche Kamer.
Hunne Speelen bedoelden ten duidelyksten algemeene verbeteringen, (schoon
men zulks van alle tyden niet even zeer durft zeggen) waarom zy niet schroomden
kerkelyke en waereldlyke gebreken ten toon te stellen, dikwyls zo vrymoedig, en zo
min omzigtig, dat men naar de bedoelde persoonen niet behoefde te raaden; die
op hunn' beurt niet nalieten, den Rhetorykeren allen afbreuk te doen, en niet zelden
drukkende besluiten tegen hun deeden vormen, en ten uitvoer brengen; de strengste
echter, ja zelf de Bloedplakaaten, konden hunnen yver, in 't gispen der
Onverdraagzaamheid, 't voorstaan der Vryheid, en het in de hand werken aan den
Gereformeerden Godsdienst, niet uitblusschen, zo, dat wy hun geenen geringen
dank verschuldigd zyn, voor de Voorrechten, in wier bezit wy ons thans mogen
verheugen.
Zy bragten ook veel toe tot de Juisterryke vieringen van merkwaardige
gebeurtenissen, waarvan men voorbeelden vindt by het sluiten van het twaalf jaarig
Bestand; de Inwyïng der Leydsche Hoogeschool; Huwelyken, en Inhaalingen van
verscheidene Vorsten in dit Land, enz.
Dan hunne pragtigste Vertooningen bewaarden zy voor hunne Intreêreden: dus
was men gewoon de byeenkomsten der Rhetorykeren te noemen, wanneer dezelve,
op uitnoodiging van eene of andere Kamer, met groote pracht derwaards toogen,
ter beāntwoording der voorgestelde vraagen, en inededinging naar de uitgeloofde
pryzen. Onder andere trekken van hun aanzien telt men ook dit, dat zy, even als de
Vorsten van dien tyd, eenen Kamer-Nar hielden, die by zulke en andere
gelegenheden zyn best deed, om het gemeen door zyne snaakeryën te vermaaken.
Tot dergelyke optogten wierden zy meestäl door onderstandgelden der Regeeringen
in staat gesteld; en waarlyk, men behoeft zich niet te verwonderen dat zy die noodig
hadden, als men in aanmerking neemt, wat kosten eene zamenkomst van 600 en
meer Menschen vereischte; wat toestel 'er noodig was tot eene Intrede, zo als te
Antwerpen in 1561 plaats had, waar veertienhonderd drie en zeventig Rhetorykers
te paard, gekleed in rood Carmozyn, met zilver
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of goud; 21 Romeinsche Zege- en 196 andere Wagens geteld wierden, aldaar
verzameld uit maar elf Steden; waar op nog volgde een kleiner Feest, waar vier
Steden verscheenen, te zamen uitleverende 119 Paarden en 46 Wagens.
Dan, waar zyn thans de spooren dier voorige grootheid te vinden! Naar het
algemeen beloop der zaaken, klommen zy tot eene onnaöoglyke hoogte, en zonken
weder in het niet. Van alle deeze Broederschappen zyn 'er nu mogelyk 6 of 7, die
nog iets meer dan den naam behouden hebben, (als één te Hasselt, de eenige die
in geheel Overyssel is; twee te Haarlem; êén te Veere; één te Brussel; die van
Gouda, enz.) de overige vergongen, toen de lust werdt onderdrukt door strenge
bevelen, uit den haat der geheekelde Geestelykheid ontsprooten; of door scherpe
Plakaaten, welke de toeneemende losbandigheid, die zich de Rhetorykers op het
laatst in hunne vertooningen begonden te veroorloven, noodzaakelyk maakte en
billykte; hunne algemeene verachting, en eindelyk hunnen geheelen ondergang,
bewerkte; nadien, in 1711, door de Staaten van Holland, het speelen en omryden
der Rhetorykeren geheel wierd verbooden; welk verbod, op veele plaatsen, de
Kameren deed te niete gaan.’
Aanmerkelyk is het, (dat wy dit, in 't voorbygaan, hier aanmerken,) dat van alle
de Voortbrengselen der Rhetorykeren, van alle hunne Speelen, zo weinig heden in
aandenking is, of gelezen wordt: waar toe de verouderde styl en taal dier stukken
zeker veel aanleiding geeft. Men heeft, zo verre wy weeten nog maar twee
Kluchtspellen der Rhetorykeren, die nu en dan, schoon eenigzins veranderd, op
den Amsteldamschen Schouwburg vertoond worden: namenlyk, Haat en Nyd, en
de Moedwillige Bootsgezel, beiden gemaakt door G. OGIER, van Antwerpen; die,
volgens den smaak van dien tyd, de zeven hoosdzonden, in zo veele Tooneelspellen,
onder de Spreuk: Uit jonste versaamd, voordroeg; van welken de Moedwillige
Bootsgezel die van Gramschap bekleedde; terwyl Haat en Nyd deszelfs
oorsprongelyken naam heeft behouden. Deeze stukken wierden het eerst 18 October
1645 en 1647, op de Kamer de Violieren, te Antwerpen, vertoond.
De Redenaar bepaalt zich vervolgens naauwer, om van de Goudsche Kamer
alleen te spreeken. Hy meent, dat derzelver Spreuk, Uit jonste begrepen, niet anders
wil zeggen, dan het geen men in 't latyn, Veniam pro laude, of Verschooning in
plaatse van lof, noemt. Hy deelt vervolgens eenige byzonderbeden van die Kamer
mede: zo als de plaatsen, waar de Broederschap te Gouda haare Vergaderingen
hield; de bescherming, die zy van de Regeering aldaar genoot; en het geld, dat
men, tot haar bestaan en reizen naar andere Broederschappen, goedgunstig schonk.
Eindigende zyne Redevoeringe met gepaste Aanspraaken, welke de hernieuwing
der Kamer noodzaakelyk maakte.
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Thans kan men de Broederschap, of Rhetorykers Kamer, te Gouda, als in een
dichtkundig Genootschap herschapen kring aanzien; die zekerlyk te meer
aanmoediging verdient, en te meer verschooning moet vinden, om dat zy zich
weiniger aanmaatigt, en minder aanspraak op roem en sterkte maakt, dan sommige
andere dichtlievende Genootschappen in ons Vaderland.
Behalven de geschetste Redevoering, en de reeds genoemde Wetten, ontmoet
men, in deeze Mengelwerken, een ruim uitgebreid Ontwerp van een
Opvoedingsschool, volgens het welk, onder opzicht van éénen Directeur, en tien
Leermeesteren, zestig Jongelingen, in den tyd van zeven jaaren, kunnen onderwezen
worden in de Latynsche, Grieksche, en voornaamste hedendaagsche, Taalen, zo
wel als in andere Kunsten en Wetenschappen, tot het leggen van goede gronden
eener beschaafde opvoeding, voor alle aanzienelyke levensstanden noodig, door
G.C.C. VATEBENDER, met Aanmerkingen en Ophelderingen. Verder eene Aanspraak
aan de Leden der Kamer, by gelegenheid der eerste gewoone algemeene
Vergadering, gehouden 14 Aug. 1786, door S. VAN PADDENBURG; vervolgens eenige
Dichtstukken van de Leden, als van A. VAN OVERSTRATEN, P. MOENS, J. BESSAN, B.
PEELEN, G. BOON VAN OSTADE, G.J. TER BRAAK, en G.C.C. VATEBENDER; onder welke
eene naarvolging naar DUSCH Zedelyke Brieven, en eene naar het Engelsch van
Miss CARTER, gevonden worden. Daar wy over deeze Mengelwerken, ten opzichte
van de Redevoering ter herstelling der Kamer, eenigzins omstandig geweest zyn,
zullen wy ons hier naauwer beperken, en het kortste Dichtstuk uit deezen bundel,
ter proeve voor onze Leezeren, mededeelen. Het zelve is van den Eerwaarden J.
BESSAN, Leeraar der Remonstranten te Gouda, en is getyteld:

Gedachten over het gevoel.
't Gevoel is voor het hart een bronwel van vermaaken,
Zo reede dit gevoel door haaren invloed leidt;
Maar holt het buiten 't spoor, het doet verbeelding blaaken,
Die elk in gloed verteert, en allen ramp bereidt.
Wordt onze wensch vervuld, daar ons genoegens streelen,
De aarde is een roozenhof, daar nimmer doornsteek wondt;
Maar derven wy ons doel, men schetst zich ramptooneelen,
De aarde is een traanendal, daar niemand blydschap vondt.
Men hoort, met siddrende angst, den storm der rampen loeijen,
Kent nimmer waare vreugd, vindt overäl verdriet,
Hoe schoon de roosjes zyn, hoe ook hun rood moog' gloeijen,
Men voelt den doornen-steek - maar kent het roosjen niet.

Wy wenschen de Goudsche Kunstgenooten minder uiterlyke pracht en pompe, geen
minderen invloed, en meer inwendige waarde, als Dichters, toe, dan hunne
Voorvaderen en Broederen, als Rhetorykers, in ons Vaderland, en in Gouda, gehad
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Ter Nagedachtenisse van Gualtherus Zoutmaat,Predikant te
Leyden. Te Leyden by Herdingh en Du Mortier, 1793. In gr. 8vo. 28
bl.
Het is niet zeldzaam op overleden Leeraars, die by hunne Gemeenten bemind
waren, Bundels met Gedichten in 't licht te geeven; maar het is zeldzaam, dat men
dezelve zo klein - en zo keurig, uitgeeft. De nagedachtenisse van den Eerw.
ZOUTMAAT is wezenlyk door bekwaame Vernusten aan het Nageslacht
overgedraagen, 't welk zyne deugden ook verdienden. De Dichtstukken, daar in
vervat, beloopen niet meer dan agt; zynde door J. VAN ROYEN, J. 'T HOOFT JZ. A. SOEK.
A. DE KEYZER, D. DORSMAN, K -, E.J. VAN ROYEN, en K. DE PECKER PZ. ondertekend. Wy zullen van het eerste en van het laatste Vers hier den aanhef laaten volgen, op
dat ook onze Leezers, zo wel den styl der Dichters, als het karakter van den
Overledenen, hier uit eenigzins nader kunnen leeren kennen. Dus begint de Heer
J. VAN ROYEN:
Wie waare deugd bemint, rechtschapen Godvrucht eert,
Bataafsche rondheid nog, en blanke trouw waardeert,
Zal, vol gevoel, met ons, by ZOUTMAATS overlyden,
Een warme liefdetraan aan de asch diens braaven wyden,
Geheel zyn leven was, van 's Grysaarts vroege jeugd
Tot aan zyn' laatsten stond, de beste school der deugd.
Hy preekte JESUS leer ruim zes en zestig jaaren:
Zyn hulk heeft 's waerelds zee schier negentig bevaaren:
Zyn mond heeft Leyden drie en vyftig jaar gesticht:
Zyn kunde, in 't Kerkbestuur, de wyssten voorgelicht.
Hy was, door moeite en vlyt en jaaren, van zyne Orden
Zoowel de Vraagbaak; als de roem en de eer, geworden.

En de Heer K. DE PECKER PZ. heft dus zynen Lykzang, op dien Leeraar, aan:
Zal dan geen één van Febus vrinden,
Zich by de lykbaar laaten vinden,
Van 't braafste mensch, dat in dees Stad,
Ooit op den hoogen Kansel tradt?
Een Man, die, drie en vyftig jaaren,
Aan U den Bybel mogt verklaaren,
En in uw Kerk, 't zy laat of vroeg,
Geen enkle Preekbeurt oversloeg;
Maar, vol van yvergloed, geduurig,
Zyn God ter eer, van harte vuurig,
Voor U de Orakelrol ontsloot,
Zelfs tot agt dagen voor zyn dood;
Daar gy en hy, als toen, te zamen,
Op alles galmdet: Amen! Amen!
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En hy ten troost in smart en pyn,
U zei: 't zal waar en zeker zyn.
Een Man, die, in geheel zyn leeven,
Nooit werd door zelfbelang gedreeven;
Nooit deed hy aanzoek, boog geen knie
Om onder de Emeriti,
Salvis honoribus ontslagen,
Et cum stipendio, zyn dagen
Te slyten, zo als hier omtrent
Wel Predikheeren zyn bekend.
Een Man, die, tot op 't eind zyns leevens,
Was nedrigheid en Godvrucht tevens;
Een Man, vol van gezond verstand,
Van liefde voor het Vaderland,
Van eerbied voor zyne Overheden,
Die wettig deeze plaats bekleeden,
Nooit veinsde, vleide, of draaide naar
Dat deeze of die was in gevaar,
Maar rond, goed hollandsch, in zyn preeken,
Wist waare mannentaal te spreeken,
't Zy 't scheepje vlugtte, of draaide by,
Te loefwaard, of te lywaard lei.
Een Man, die, hoe getrouw in 't waaken
Voor 't geen de Leer der Kerk mogt raaken,
Nooit egter iemand, zo men 't noemt,
Gekettermaakt heeft of verdoemd,
Om dat ze in deeze of geene dingen,
Misschien veeläl al beuzelingen,
Die ligt niets doen ter zaligheid,
Eens leerden met meer onderscheid
Dan eertyds Dordrechts Vaders deeden,
By 't groot besluit, dat, lang geleeden,
Den Gomaristen werd tot pligt. Wat is men sedert niet verlicht!
Neen, Vader ZOUTMAAT, in zyn leeven,
Werd nooit tot wraakzucht aangedreeven,
Liet elk zyn vryheid, hield maar 't blad,
Dat hy ééns onderteekend had.

Afbeelding van Hugo de Groot,in het gewaad van een' Metzelaar,
zo als hy, na zyne ontkoming van Loevestein, uit het huis van
Abraham Daatzelaargegaan, en vervolgens uit Gorinchem gevlugt,
is. Benevens eene byzondere Afbeelding en Beschryving van het
Wambuisje, by die gelegenheid gedraagen. Te Leyden by P.H.
Trap, 1793. In gr. 8vo. 12 bl.
Byna ieder weet, dat de beroemde HUGO DE GROOT, in den Jaare 1621, door middel
van een Boekenkist, uit Loeve-
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stein ontsnapte, en in denzelven, ten huize van den Koopman ABRAHAM DAATZELAAR,
te Gorinchem besteld werdt. Doch minder bekend is het, dat gemelde DAATZELAAR,
om zich buiten alle verantwoording te stellen, zynen Vriend DE GROOT noch zien,
noch spreeken, wilde, maar zyne Vrouw met de verdere zorg voor den ontvluchten
belastte. Deeze gaf daadelyk aan haaren Zwager CORNELIS JACOBSZ VAN DER VEEN
kennis van den persoon, die zich by haar bevond; en deeze herinnerde zich schielyk
zekeren JAN LAMBERTSZ, een Metzelaar; van wiens goede trouw en welwillenheid
hy verzekerd was. Deezen zogt hy op; die hem dan ook terstond, op zyn voorstel,
een gewoon Metzelaars Werkpakje, een hoed, koussen, schoenen, en een ry of
maatstok, in een zak, aan huis bezorgde. Beiden kwamen vervolgens ten huize van
DAATZELAAR, alwaar men, met behulp van deszelfs Vrouw, DE GROOT die klederen
aantrok; bestrykende zyne handen met wat kalk, om die den schyn van Werkmans
handen te geeven. En op deeze wyze ontkwam die groote man, 22 Maart 1621,
des morgens om elf uuren, ook het huis van DAATZELAAR, en Gorinchem.
Het daar toe geleend Metzelaars Wambuisje, van JAN LAMBERTSZ, is beter bewaard
dan de Kist, in welke DE GROOT ontkomen is; zynde hetzelve nog in zeker aanzienlyk
huis aanwezig. Hetzelve is van een byzonder maakzel, zynde van ongeverwd Hartenof Bokken-leder, en met ruw linnen gevoerd; hebbende tusschen de lederen
bovenstof en de linnenvoering nog een vulsel van wollen watten; zynde dit vulsel,
omtrent de borst, wel drie vierde duim dik. Men onderstelt, om deeze en den verderen
tooi van dit Wambuisje, als zeer waarschynlyk, dat hetzelve, als eene militaire
monteering, te vooren door een Cuirassier gedraagen is.
De eene Plaat stelt, naast eene beknopte Beschryving, dit Wambuisje van vooren
en van agteren voor: terwyl de tweede Plaat HUGO DE GROOT, in zyn Metzelaars
gewaad, met den maatstok in de hand, verbeeldt. Wy dachten, by de beschouwing
van de eerste Plaat, aan het Puntdicht van GERARD BRANDT, op de Kist van HUIG DE
GROOT: 't welk men, met eene kleine verandering, in tegenstelling, op dit Wambuisje,
dus kan toepassen:
Wie heeft de vryheid 't meest verplicht?
'k Heb Gorinchem den HUIG geligt!

Van een anderen kant bericht men ons het voorneemen, om ook de drie geschilderde
Glasen, in het huis van DAATZELAAR, nu bewoond door Mevrouw de Wed. van
APPELTERN, in Plaaten uit te geeven.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden
Godsdienst, uitgegeeven door Teyler'sGodgeleerd Genootschap.
XIIde Deel. Te Haarlem by Joh. Enschedé en Zoonen en J. van
Walré, 1792. 508 bladz. in gr. 4to.
(Tweede Uittrekzel.)
Wy moeten thans, volgens onze belofte, verslag doen van de tweede Verhandeling,
geschreven door den Heere DE VOS. Dezelve is in tien Hoofdstukken verdeeld.
I. Het eerste behelst eenige aanmerkingen over het gewicht der Vraag; over de
aanleidingen daar toe; de bedoelde meening, en manier van oplossing. ‘Voor
Volksbegrippen, (zegt de Heer DE VOS,) zyn te houden zulke afzonderlyke en
beschouwlyke stellingen, die goedgekeurd en aangenomen worden; of ook
gewoonten en manieren van doen en handelen, in zo verre deze gewoonten uit
zekere gevoelens en omhelsde denkbeelden voortspruiten, en daar mede verbonden
worden; het zy dan dat die begrippen en daar door veroorzaakte zeden goed en
heilzaam, of ook kwaad en verderslyk, te achten zyn.’ De gewoonte echter, voegt
hy er by, schynt gewild te hebben, dat men door Volksbegrippen bepaaldelyk versta
Volksdwaalingen. Dezelven zyn zeer onderscheiden, maar kunnen hier voegzaam
in twee classen gerangschikt worden, wanneer men ze in dezulken verdeelt, die
met den Godsdienst, en met de waarheden of bevattingen en gedraagingen
daaromtrent, al of niet in verband staan. Daar het doorgaans moeilyk te bepaalen
valt, of zekere denkwyzen den naam van Volksbegrippen, zekere ongerymdheden
den naam van Volksdwaaling onder eenige Natie, en te regt en naar waarheid,
verdienen; daar het schikken naar dezelven, dit toegeven en gebruik maaken van
volksvooroordeelen, zich op zo verschillende wyzen begrypen laat; daar men het
vooral niet ligt eens zal worden, wegens eenen gemeenen schaal van berekening,
volgens

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

426
welken men zou kunnen afmeeten, hoe verre deze of geene Schryver zich daar na
schikte, en hoe verre zulke schikkingen met de eerlykheid bestaanbaar zyn: zo
volgt, dat, in de beantwoording van dit voorstel, de grootste behoedzaamheid plaats
moet hebben, dat men zich van algemeene vonnissen te wachten hebbe, en veeleer
den bedoelden Schryver van vooren tot achteren doorlopen moet, en dan stukswyze
nagaan, of eenig voorkomend verhaal, eenige stelling, of redeneering, eene
Volksdwaaling van dien tyd geweest zy; van waar het blyke, dat de Schryver zelf
daar over beter gedacht hebbe; en welke redenen hy moge hebben gehad, om zich
tegen dien waan niet te verzetten, of om ze te schraagen en te begunstigen. De
aanmerkingen van den Schryver, over alle deze byzonderheden, zyn uitmuntend,
en zy tekenen in hem eenen eerlyken en behoedzaamen aart: zy laaten zich,
ondertusschen, niet ligt in een kort begrip brengen, weshalven wy hier den Lezer
tot het Werk zelve verwyzen moeten: echter zal onze schets van de volgende
Afdelingen, waar toe wy thans overgaan, genoegzaam bewyzen, dat de Schryver
zich zelven deze aanmerkingen ten rigtsnoer heeft voorgeschreven.
II. Jezus, ten opzichte der Vraag, in zyn doorgaand character beschouwd. In de
verhaalen van de Levensbeschryvers des Zaligmaakers, loopt byna niets schielyker
en bestendiger in 't oog, dan deze bemerking, dat aan Hem zonder eenigen twyfel
de titel toebehoore, van de groote bestryder der Volksdwaalingen, die het
gedsdienstige betroffen, onder de Jooden. Wy leeren uit de Euangeliën de volgende
Joodsche Volksbegrippen, onder anderen, kennen: eene nationaale trotschheid op
de afkomst uit Abraham, en een daaruit voortvloeiend denkbeeld, als of andere
volken by God naauwlyks in eenige aanmerking kwamen, en dus zelfs op de
gewoone menschenliefde geene aanspraak hadden: het gevoelen, dat Jerusalem
de eenige plaats van zuivere aanbidding, dat de Tempel van een onschendbaare
heiligheid, dat de ceremoniele Wet altoosdurend was, en dat in de nakoming daar
van zo niet geheel en alleen, althans voornamelyk, het wezen van den Godsdienst
bestond: de vermeende geoorloofdheid van willekeurige echtscheidingen: de
wettiging van den haat jegens vyanden, uit het regt van wedervergelding: de
spitsvindigheden in het zweeren by Jerusalem, enz.: het schenden van kinderplichten,
uit
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eene gewaande naauwgezetheid in het houden van geloften: de waan, dat
buitengewoone rampen tekenen van uitstekende zonden waren: by een gedeelte
des volks, twyfeling of ongeloof, aangaande de leer van een toekomstig leven: by
een ander gedeelte, eene elendige misvorming dezer leer, door het denkbeeld, dat
de huwelyken en alle andere zinnelyke geneugten, in hetzelve hervat zouden worden:
eindelyk, zommige ongegronde verwachtingen, wegens de aanstaande tydelyke
lotgevallen der Natie, en de komst van eenen grooten Godsgezant, of Messias.
Onder alle deze stukken zyn maar zeer weinige, en dat alleen maar zulke, welke
eenige waarheid nevens zich hadden, welke uitgemonsterd moeten worden van het
algemeene vonnis, dat de Zaligmaaker de opgetelde dwaalingen, als één voor één,
bestreedt en te keer ging, dat hy ze ondermynde, en 'er zich, door zyn gantsche
leven heen, als in 't openbaar tegen aangordde; en wy kunnen dus niet afzyn, om
te erkennen, dat, over het geheel, zyn leven en leer de sterkste en geduurigste
tegenspraak was tegen Joodschen volkswaan, die schier te bedenken is. De wyze
van dezen wederstand is zelfs zeer aanmerkelyk: hy tekende zich, in het aantasten
van deze volksvooroordeelen, doorgaans niet als den vriendelyken en beleefden
man der waereld; maar veeleer, als uittermaate gestreng, en weinig bezittende van
dat inschiklyke, 't welk zommigen in onze dagen als zo behaaglyk gelieven voor te
draagen. ‘Zo vriendelyk als Jezus allen, die eenige goede gesteldheid bezaten,
onderging, zo weinig van het langzaam-geduldige, van het schroomachtig - bezorgde,
of welken anderen naam ik het ook geven moest, bezat hy doorgaans, om toch den
volkssmaak niet te beledigen, of zich van daar tegen de kwalyk-gezindheid te
hemwaards schootvry te houden. Het was schier zyne bestendige gewoonte, eerst
tegen den gemeenen waan, als met geweld, aan te druischen, en daar na eerst 'er
ter zyner verdediging slechts weinige woorden by te voegen, welke zyn doen als in
eens rechtvaardigen moesten by allen, die van den waaren geest des Godsdiensts
iets hadden overgehouden.’ Dat dit waar is, wordt, met een aantal voorbeelden, in
de Verhandeling aangevoerd, bewezen, en 'er is dus grond, zegt de Schryver, om
wegens Jesus deze stelling te beweeren: ‘Jezus maakte veeltyds geen gebruik van
de Volksbegrippen. Hy eigende zich de
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voordeelen, welke hy 'er uit getrokken kon hebben, geenszins toe; zelfs dan niet,
wanneer wy 'er niets belemmerends in zouden vinden; zo dat hy 'er zich zomwylen
geheel niet naar schikte, ook daar wy dit nuttig, ja byna noodig, zouden keuren.’ Dit
wordt nog wat omstandiger in twee voorbeelden aangewezen, waar van wy 'er één,
kortelyk zamengetrokken, hier zullen plaatzen. Alles, wat Joodsch was, verwachtte,
dat de Christus te Bethlehem zou geboren worden. Jesus werdt ook daar geboren,
en het was gemaklyk dit uit de Geslachtregisters te bewyzen. Waarom deed Jesus
dit niet? waarom liet hy zich niet den Bethlemiter noemen? waarom duldde hy, dat
men hem, naar de plaats zyner opvoeding, den bynaam van Nazarener gaf, dien
gehaaten bynaam, die in zyn geval zo aanstootlyk was, en tegen den volkswaan
allenthalve aanliep? waarom gebruikte hy zelf zomtyds dien bynaam? Waarlyk de
man, die van de Volksbegrippen party hadt gezogt te trekken, en die 'er zich
geredelyk naar schikte, zou zich van deze byzonderheid wel beter hebben weten
te bedienen.
III. Soortgelyke beschouwingen, als de voorgaande, toegepast op de Euangelisten
en Apostelen. Van dezen kan men met het hoogste regt in het algemeen zeggen,
dat zy deel namen in het bedryf van Jesus, en met hem ééne lyn trokken, ter
bestrydinge van alle die Volksbegrippen, welker uitrooijing zo zeer behoorde tot den
bloey en de vermenigvuldiging des waaren Godsdiensts. Na den dood van Jesus
moest het Volksgevoelen noodwendig daar heen loopen, dat Jesus, de opgehangene,
Gode gewisselyk een vloek zynde, nu met geene mogelykheid de Messias kon zyn,
dat dus het vonnis des Raads wettig moest zyn geweest, en het voorgeven der
Opstanding niets anders dan een verdicht uitstrooizel zyn kon. Tegen dit alles
verzetteden de Euangelisten en Apostelen zich zeer geweldig, hielden de omkoping
der Soldaaten staande, maakten den Joodschen Raad openlyk te schande, en
kwamen 'er voor uit, dat zy alleen schreven en spraken, 't geen zy gezien, gehoord,
en getast hadden, en waaromtrent zy hunne kennis en ondervinding, om geene
smaadheden hoe afzichtig, om geene waereld ook vol goud, in 't minste smooren
wilden. De genezing van een' kreupelen, op het Pinksterfeest, werdt door het volk
aan Petrus toegeschreven, maar hy deed terstond dien volkswaan zwygen, bragt
alles te huis op den onlangs gekruisten,
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en bestrafte hen vry onzacht over hun wangedrag jegens hem. Paulus, te voren
zelf met de Joodsche Volksbegrippen byster ingenomen, verlaat eensklaps zyn'
weg, verzet 'er zich yverig tegen, en neemt de voortplanting der leere van Jesus,
onder die geenen, die niet uit Israël waren, (waar tegen de Joodschgezinde
Christenen ten sterksten waren ingenomen,) ernstig ter harte. By de Heidenen
bestrydt dezelfde Apostel de zeer geheiligde afgoderyen, en afgodische begrippen,
even manmoedig; en toen men hem en Barnabas voor Jupiter en Mercurius hieldt,
en hun offeren wilde, verzetteden zy 'er zich met heftigheid tegen, schoon zy, indien
zy zich hadden willen schikken, dit werk gemakkelyk zyn' gang hadden kunnen
laaten gaan, en aan den berisper te gemoete hadden kunnen voeren, dat het althans
nog meer voegzaam was, zulk eene hulde aan een mensch toe te brengen, dan
aan enkel herssenschimmige Godheden; en dat zy het eerste wyslyk hadden willen
gedoogen, om vervolgens meer nut te bewerken, en de misbruiken langzaamerhand
te verbeteren. - Na dat de Schryver vervolgens getoond hadt, hoe zeer dit
aangevoerde geschikt zy, om de ongegrondheid aan te wyzen van het geen
STEINBART, Leere der Gelukzal., VI Afd., §. 80, over de schikkingen van de Schryvers
van het N.T. schryft, haalt hy, op het einde van dit Hoofdstuk, nog aan, 2 Cor. I: 12,
II: 17, Hand. XX: 2, Gal. I: 10, 1 Thess. II: 3-7, om daaruit nog verder te betogen,
dat niemand hun met eenigen grond kan toeëigenen zulk een schikken, 't geen,
tegen de waarheid aan, eigenlyke gunst en aangenaamheid op zich zelven zoekt
te bejaagen.
IV. Opmerkingen op eenige blykbaare overeenkomsten met heerschende
Volksbegrippen, in de redenen en handelingen, zo van Jezus, als van zyne
Leerlingen. De Schryver wil uit het gezegde geenszins besluiten, dat 'er nimmer
gevallen voorkomen, waar op, in eenen goeden zin, toepaslyk zouden zyn de
uitdrukkingen van: overeenkomst te hebben met, zich te schikken naar, of gebruik
te maaken van, Volksbegrippen. ‘Dit ware (zegt hy) misschien even onbedagt en
roekeloos! Dus hebben wy noodwendig in nadere overweging te neemen de zaaken,
welke hier toe behooren, en de bedenkingen, die 'er over te maaken zyn; vermits
de Vraag ook eigenlyk ziet op dat geen, 't welk somwylen gebeurde. De stukken,
die hier on-
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ze aandacht roepen, verdeelen zich vry gemaklyk in twee Hoofdclassen: vooreerst,
naamlyk, in zulke overeenkomsten met Volksbegrippen, die zeer openbaar zyn, en
waaromtrent weinig verschil kan vallen: en, ten tweeden, in zodanige, die meer
belemmerend moeten schynen, waar over de onderzoekers verdeeld zyn, en de
meeningen zeer tegen elkander kunnen aangekant wezen.’ Het eerste zoort wordt
in dit Hoofdstuk verhandeld, het andere in de zes volgende. Wat dan dat eerste
zoort betreft, men mag het vry een schikken naar Volksbegrippen noemen, dat
Jesus (gelyk ook naderhand zyne Apostelen) allerwege de taal, de uitdrukkingen
en zegswyzen, zyner landgenooten bezigde, in alles, wat met den Godsdienst
gemeenschap hadt, en dat hy over andere stukken zich zodanig uitdrukte, als ieder
ander mensch; ofschoon ook die uitdrukkingen onnaauwkeurig, ja zelfs waar de
woorden strydig met den waaren aart der zaaken zyn mogten. Hier van worden
verscheiden voorbeelden opgegeven. - Men mag 'er ook toe brengen, dat Jesus
zommige zaaken, welke tot zynen Godsdienst, en deszelfs verkondiging, behooren
zouden, wel nu en dan duisterlyk aanwees, en ze niet geheel verzweeg, maar echter
die stukken zodanig in de schaduw plaatste, dat veele welmeenenden daaromtrent
langen tyd in het onzekere bleven, en zich niet dan zeer bezwaarlyk uit de oude
vooroordeelen redden konden. - Hoe lang, b.v., moest niet ten zynen opzichte de
waan huisvesten, dat alles alleen tot de verloorene schaapen van het huis Israëls
zou betreklyk weezen? - Misschien behoort 'er ook toe de keuze om het getal der
Apostelen juist tot 12, en dat der Discipelen tot 70 of 72, te bepaalen; het
waarneemen van de wettische plegtigheden; en het bevel aan zommige genezenen,
byzonder aan de melaatschen, gegeven, om zich den Priester te vertoonen, en de
voorgeschrevene offeranden te doen. - Was het ook een volkswaan, dat men op
de bezweering des Hogepriesters, ter aflegging van eenige Verklaaring, niet vermogt
te zwygen? zo ja, dan zou men in het antwoord des Heeren, op de vraag van
Cajaphas, of hy de Christus ware, een voorbeeld hebben van zich hier in geschikt
te hebben, en dat wel tot zyne eigene groote schade. - Het leeren in Gelykenissen
was zekerlyk by de Joden volkssmaak; maar evenwel moet onze Heer daarin iets
zeer zonder-
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lings en ongemeens gehad hebben; iets zeer eigenaartigs, 't welk hem op staande
voet, by ieder voorval, geheel onbestudeerde en allernatuurlykste Zedenprenten,
dikwerf gepaard met iets prophetisch, zo deedt voortbrengen, dat alles regelregt
aanliep op het doelwit. ‘Oppervlakkige vernuften valt het maar zeer zelden in hier
op stil te staan. Meermaalen is het by my stoffe geweest van diepgaande
bewondering, dat niemand der Apostelen het ooit schyne gewaagd te hebben, om
Jesus in voorstellingen van dezen aart slechts van verre na te volgen. Van eenen
Romanschryver althans, die den Held zyner geschiedenis zo vaardig in spreuken
hadt weeten te maaken, als Jesus geduurig voorkomt, van zulk een' Romanschryver
althans, zeg ik, is het duizend tegen één te wedden, dat hy van dien bekoorlyken
en nuttigen geest iets zou hebben doen overgaan op een dier twaalven, welke hy
ons beschreven hadt, als den omgang des Meesters een geruimen tyd genooten
hebbende, en als allerwege geschikt om naar deszelfs character gevormd te worden.’
- De Schryver wederspreekt vervolgens hen, die niet zelden hun verborgen
vermoeden laaten uitschynen, of niet wel de gantsche historie, dienst, en
plegtigheden des O.T., door Jesus slechts maar ten gevalle der Joden als Godlyke
instelling moge zyn aangenomen geweest, ofschoon Jesus zeer wel wist, hoe weinig
aanneemlyk of hoe onwaarachtig alles ware, wat men 'er zich van inbeeldde; en
die, ter versterking hier van, wel eens bybrengen het gedrag dat hy onder de
Samaritaanen hieldt. - En hier mede tot de Apostelen overgaande, maakt hy van
de volgende byzonderheden gewag: Paulus vertoonde in den Joodschen Raad het
gantsche geschil tusschen de Christenen en Joden, als uitkomende op het stuk der
Opstanding, en veroorzaakte daar door tweedragt tusschen de Fariseen en
Sadduceen; het is om het even, of men dit schikking naar Volksbegrippen wil
noemen, of schrandere uitredding en beveiliging door een middel, 't welk geen eerlyk
man zal wraaken: - Het altaar van den onbekenden God te Athenen zal by het
gemeen wel gantschelyk in vergetelheid geweest zyn, en dus kan hier bezwaarlyk
om Volksbegrip gedacht worden. Doch, gelyk hy hierin den Atheneren eenigszins
te gemoete trad, zo ontdekt men ook zeer onlochenbaar by hem altyd iets
aanklevends aan den Joodschen rede-
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neertrant, eene bekendheid met de geschillen der geleerden onder hen, waarin hy
opgevoed, en meer dan iemand der overige App. ervaren was. - De inschikkelykheid
naar het heerschend begrip zyner tydgenooten, waar door Petrus zich van de
broeders uit de Heidenen verwyderde, en den onbelemmerder omgang met dezelven
afsneed, werdt door Paulus afgekeurd, schoon deze wederom op andere tyden zich
naar de gehechtheid zyner tydgenooten aan de Joodsche Wet schikte: de
omstandigheden van deze gevallen zyn ons te weinig bekend, om 'er algemeene
regels uit af te leiden. - De heerschende gevoelens en handelwyze omtrent de
slaaven roerden zy weinig aan, en gingen het gebruiklyke daaromtrent niet te keer;
zy gaven echter aan die gebruiken eene wending, welke alles ten goede moest
doen keeren, en die al het onbestaanbaare met de menschelyke voortreflykheid en
algemeene liefde moest doen wegvallen: terwyl zy in die gebruiken tevens aanleiding
vonden, om de verlossing, door Jesus aangebragt, zinnebeeldig te beschryven. In den brief aan de Hebreen bespeurt men een duidelyken toeleg, om de zekere
waarheden, die door de gantsche leer des Euangeliums alrede bevestigd waren,
te vertoonen, als te zamen uitmaakende en voorstellende eene beheersching des
Allerhoogsten, zeer overeenkomstig met verscheiden verordeningen Gods onder
Israël; doch boven die voorgaande nu in heerlykheid en gewigtige bedoeling zeer
ver verheven. - ‘Uit alles (zegt de Schryver) wat onder dit hoofddeel is voorgedragen,
meenen wy al weder Jesus, de Euangg. en App. te mogen beschryven als zulken,
die wel naar de geaartheden van tyden en persoonen zich zelven en hunne leer uit
verschillende oogpunten bezichtigden; doch in wien wy tot hier toe niets ontdekken
van die guichelary met woorden of redenen, welke strekken zoude om denkbeelden
te verdonkeren, enz.’ Hy besluit voorts dit Hoofdstuk met eenige algemeene
aanmerkingen over de moeilykheid, die 'er is, om het hoe verre van schikkingen
naar volksmeeningen in een boek te bepaalen, als ook over het geoorlofde en
ongeoorlofde in zulke schikkingen; doch waaromtrent wy naar de Verhandeling
zelve verwyzen moeten.
V. Iets over de Argumenta ad hominem, zo ver het niet
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onder de volgende Afdeelingen vallen kan. Men wordt gezegd een argumentum ad
hominem te gebruiken, ‘wanneer men iemand dringt met de gevolgen van zyne
eigen beginzelen, en wanneer men bouwt op gronden, welke by hem als waar
erkend worden, zonder eenigszins te treden in het onderzoek dier beginzelen zelve,
of deze in haaren eigen aart goed en richtig, dan of zy ook wel valsch en gebrekkig
mogen weezen.’ Doorgaans bedoelt men hier zulke gevallen, ‘waarin de spreker of
redenaar zyne eigene gevoelens ter zyde zet, en beginzelen aanneemt, stellingen
toegeeft, die (hoe onrechtmaatig ook, zyns achtens) den geenen, met welken hy te
doen heeft, eigen zyn; bouwende daar op als dan eene redeneering, die (gelyk van
zelve blykt) alleen haare kracht kan oeffenen op hen, die met de gelegde beginzelen
daadlyk bezield zyn; terwyl alles in duigen valt, en niets ter overtuiging kan
toebrengen voor hun, die deze grondslagen zelve betwisten of in twyffel trekken.’
Met regt zegt de Schryver, dat hier uit weinige kwaade uitwerkzelen kunnen
voortvloeiën, mits maar het gevoelen, het welk men alzo poogt in te boezemen, wel
en wettig zy: met even veel regt echter voegt hy 'er by, dat het een deftig man, en
achtingwaardig Leeraar, weinig betaame, hier mede dikwerf voor den dag te komen,
en 'er als het ware zyn hoofdwerk van te maaken; vermits hy toch met de enkele
aanneeming der waarheid op zeer bedrieglyke gronden niet gediend kan wezen. Wanneer men onderzoeken wil, of Jesus en de App. zich van argumenta ad hominem
bedienen of niet, moet men dezelven eerst in onderscheiden classen schiften. De
Schryver geeft daar omtrent eenige wenken, en, zich voorts tot Jesus bepaalende,
brengt hy eerst verscheiden bedenkingen in, op zulke plaatzen, die, zyns inziens,
ten onregte voor zulke bewyzen gehouden worden, en laat 'er dan op volgen: ‘'Er
is echter by den Zaligmaaker een zeer veelvuldig gebruik van dat soort van
bewysredenen -; doch dan dienen zy niet zo zeer, om eenig besluit te bouwen op
bedrieglyke gronden, maar zy hebben ten oogmerk, om. na het bevestigen van
eenige waarheid door gewisse redeneering of andere blyken, den tegenstander den
mond te stoppen, door hem het onbestaanbaare te doen zien van zyn eigen gedrag;
door hem te
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wyzen naar andere zaaken, welke hy aanneemt, en die, daar hy 't eene verwerpt,
ook geene plaats by hem behoorden te kunnen vinden, zo hy gelyk aan zich zelven
wezen wilde. Dit is het, het geen men noemt een ander te brengen, ad terminos
non loqui. Als dan behelst dit soort van bewyzen eene volkomene eene alzins
doorgaande en wettige redeneering, waar van elk verstandige gebruik zal maaken.
En 't zyn deze, zo ik meen, alleen, buiten welke ik niet geloof, dat men lichtlyk eenig
eigenlyk argumentum ad hominem, in de Euangeliën, zou kunnen aanwyzen.’ Ten
voorbeelde worden aangevoerd, Matth. XII: 3, enz.; 24, 27; XVIII: 32, 33; XX: 13;
XXV; Joh. VII: 23, enz.
VI. De verhaalen der Euangelische Wonderen van dien kant, welke de Vraag
begeert, nader getoetst. Dit Hoofdstuk begint met een onderzoek van de meer
algemeene Vraag, of iemand, die eene zo groote kunde bezat van de werkingen
van het buskruid, de electriciteit, den magneet, enz. dat hy zich daar door by een
volk, dat in de kennis der natuur en natuurlyke vetschynzelen geheel onbedreven
was, magtig wonderbaar zou kunnen vertoonen, van deze kunde, met goede
oogmerken, gebruik zou mogen maaken, om voor een onmiddelyk Afgezant der
Godheid door te gaan. De Schryver vindt zulk eene handelwys hoogmoedig,
gevaarlyk, oneerbiedig jegens de Godheid, en strydig met menschen- en
waarheids-liefde: hy beweert dierhalven ook, dat zodanig iets omtrent Jesus
onmogelyk ondersteld kan worden, vooral ook daarom niet, om dat hy veelvuldigen
tegenstand ontmoette, door zeer arglistige persoonen bespied werdt, en de aart
zyner Wonderen iets dergelyks niet toeliet. Hy beantwoordt de bedenkingen, die
door zulken, welken zodanig iets aan Jesus toekennen, voortgebragt zyn, vooral
die, welke ontleend worden uit den smaak in het wonderdaadige by de Joden, die
ten tyde van Jesus leefden, en uit zommige spreekwyzen, in het N.T. voortkomende,
die iets wonderdaadigs schynen aan te duiden in zulke gevallen, waar men toch
meent niets anders dan natuurlyke verschynzelen aan te treffen. By deze gelegenheid
worden over Joh. V: 4; Hand. VIII: 26; X: 1 en verv.; XII: 7, 23, en andere plaatzen,
eenige aanmerkingen gemaakt, van welke wy hartelyk gaarne iets aan onze Lezers
zouden mededeelen, indien ons bestek niet alle mogelyke bekorting vorderde.
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VII. Eenige gedachten betreffende de Apostelen in het gemeen, en byzonderlyk de
benaaming van λογος door Joannes gebezigd. De App. hebben de leeringen van
Jesus, terwyl zy ze hoorden, niet opgeschreven, maar eerst lang daar na; hunne
gantsche Godsdienstige onderrigting zou dus verbaazend waggelen, indien Jesus
den zynen niet uitdrukkelyk hadt beloofd, hun alles indachtig te zullen maaken wat
hy hun geleerd hadt, en hen in alle waarheid te zullen leiden, en indien dit niet
bevestigd was door veele Wonderen, die in hen overvloedig werden. En, schoon
naauwlyks meer één verstandige hier uit tot eene woordelyke en letterlyke ingeving
besluit, zo is het toch ten hoogsten moeilyk te bepaalen, waar, in de voorstellingen
der App. het Godlyke, en waar het enkel menschelyke, gewerkt hebbe. Dit weten
wy, dat die verlichte en wonderdoende mannen, nog jaaren lang, groote dwaalingen
koesterden, en in hunne ambtsbediening zommige verkeerdheden begingen. Hunne
beperkte kunde en vooroordeelen konden ligt verkeerde gevolgtrekkingen, duisterheid
van voorstel, of onnaauwkeurigheid van begrip, ten gevolge hebben: dit echter kan
niemand, welke iets gelooft van het wonderdaadige, 't welk de Christelyke bedeeling
zo zichtbaar heeft gekenmerkt, toepassen ‘op het groote redenbeleid of den
voornaamen inhoud hunner schriften, in zaaken die zy gewigtig oordeelden, die zy
met ernst aandrongen, waarin zy als Zendelingen van Jesus gehoor vorderden, en
waaromtrent zy eenigszins eenpaarig en aanhoudend zyn.’ Onder het lezen van
hunne schriften, dierhalven, moet wel altyd het gezond verstand onze leidsman zyn,
maar echter moet ook steeds de gedachte ons vergezellen, dat wy het werk voor
ons hebben van dezulken, die nu in Gods naam licht en kennis over het menschdom
zouden verspreiden, die daar toe ongemeene vermogens ontvangen hadden, en
van de kracht Gods, en van den Geest van Jesus, in hen zeer overvloedig getuigenis
gaven. - Het gebruik van de benaaming λογος, door Joannes, was zekerlyk geen
schikken naar Volksbegrip; zo al iets, veeleer een schikken naar de begrippen van
sommige geleerden: dit echter is nog zeer twyfelachtig; de Schryver brengt de
gevoelens van GROTIUS, WETSTEIN en DOEDERLEIN, by, en beslist tusschen dezelven
niet volkomen.
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VIII. Waar is de reden te zoeken, dat en de spreekwyzen en de denkbeelden,
ontleend van de Joodsche Offerhanden, door de App. zyn overgebragt op de
zondvergiffenis in het Euangelie, en op het sterven van Jesus? In de Euangeliën
wordt van den Joodschen offerdienst, ter gelegenheid van zondvergiffenis, schier
nimmer eenig woord gemeld. Byzonder is het, dat, by de toezeggingen van
vergiffenis, die Jesus deedt, niemand de vraag opperde, waar het offer zyn zou, het
welk alzo by God voor de ongeregtigheden verzoening zou aanbrengen. Hier uit
zou men opmaaken, dat het denkbeeld zonder bloedstorting en offerhande geene
vergeving by de Joden zo algemeen niet geweest was, als veelen meenen. Ten
opzichte der aangeboden zondvergiffenis bragt Jesus wel alles te huis op de liefde
o

Gods; twee byzonderheden zyn hier echter zeer merkwaardig: 1 . Jesus was hier
in van de vorige Godstolken zeer onderscheiden, dat hy bestendig zich zelven en
zynen eigen persoon noemde, als den geenen, die in alles, wat hun ten goede zou
gedyen, een zeer voornaam deel zou hebben: 2. Zomwylen gewaagde hy, in
openbaare en duisterer gesprekken, maar meest in de nadere onderhandelingen
met de Discipelen, van zynen dood, met bewoordingen, die aller aandacht verdienen,
en die deze gebeurtenis voordraagen als iets, 't welk plaats moest grypen, en waar
aan hy van zynen kant zich niet onttrekken moest, zo anders het plan dezer bedeeling
nu tot stand komen, hy de heerschappy over de welmeenenden aanvaarden, en
hun al het van God toegedagte goed geworden zou. - In de Handelingen der App.
vinden wy even weinig spooren van de overbrenging der begrippen wegens de
gebruiklyke offerhanden op de gepredikte leer der zondvergiffenis: en nooit stootte
zich eenig Jood aan de Euangelische prediking, uit hoofde van de afwezigheid van
een zeker iets, 't geen geacht kon worden de plaats eener offerhande te vervangen.
Geen wonder, want in de gantsche geschiedenis der Joodsche geloofsleer ontdekt
men geen spooren van het denkbeeld, dat vergiffenis zonder offerhande onmogelyk
was. - In de Brieven der App. vinden wy een' veranderden schryfstyl. De App., nu
door hooger geest gedreven, begonden bepaaldelyk acht te geven op het geheele
beleid Gods met de menschen, op de uitdeelingen van byzondere gunsten, op de
huishouding der wet en de instelling van al het
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plechtige, zo als het den Eeuwigen en Onzienlyken waardig was. Nu zagen en
leerden zy veele dingen, die den Jood als Jood geweldig moesten mishaagen, en
die ook, by de vroegere Euangelie - prediking, nooit zo regelregt en met ronde
woorden waren aangewezen. (Hier van worden eenige byzonderheden opgegeven,
die wy voorby gaan moeten, om het volgende in zyn geheel te kunnen geven.)
‘Onder Moses wet had God vergiffenis willen verleenen, op voorwaarde van berouw;
doch daar by gewild, dat die toezegging dan eerst volledig kracht zou hebben,
wanneer ook, voor het begaane misdryf, het een of ander der daar toe verordende
dieren het leven verloor, en Gode op zynen altaar werdt aangeboden. - In die
verordening Gods, om zulk eene nietige zaak wel als een oequivalent te willen laaten
gelden, lag zichtbaarlyk opgesloten: 1. De aanwyzing eener oorspronglyke
geneigdheid Gods, om den boetvaardigen toegang te willen verleenen, vermits hy
anders den dood des schuldigen alleen gevorderd zou hebben. 2. Eene afschetzing
van dat heilige Gods, waar door hy, by het schenken van genade, den zondaar
toonen, en dezen van zynen kant wilde doen erkennen, welk eene straffe hy verdiend
had, en hoe op zyn bedryf rechtmaatig hadt kunnen volgen die dood, welke nu aan
het dier volbragt werdt. Vermits nu, met het sterven van Jesus, al dit offerbeslag
hadt opgehouden; daarby het voorhangsel van het Joodsche heiligdom gescheurd
was; en de Zaligmaaker van zyn eigen sterven zo gesprooken hadt, dat daar aan
byzondere nuttigheden moesten toegeschreven worden, ter bekrachtiging van de
toezegging eener algemeene zond-vergiffenis, zo openbaarde zich hier in den aart
der zaake eene wonderbaare gelykheid en overeenkomst, welke aan het geheele
beslag der handelingen Gods met de menschen, op verschillende tyden, en eertyds
met Israël, eene zonderlinge opheldering bybragt. - Van het sterven eens
rechtvaardigen, als op zich zelven een aequivalent, betaaling, of eigen ondergaan
van de straf der zondaaren, maakten noch Jesus, noch de Apostelen, immer eenige
melding. - Alles was, van de zyde Gods, liefde, genade, en zucht tot 's menschen
behoudenis. - Doch, gelyk in vroeger tyden, zo hadt het ook nu den Allerhoogsten
behaagd, dat 'er by de afkondiging van vrede voor de boetelingen iets zou gebeuren,
't welk als zinnebeeldig de volbrachte straf
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des doods over den zondaar kon aanduiden; iets 't welk betekenen kon de
veroordeeling van de zonde in het vleesch. Hier aan hadt zich Jesus niet onttrokken.
Hem ter bewerking hier van te schikken, was het uitneemendst bewys der liefde
Gods; en Jesus van dien kant aan te merken, opende nieuwe bronnen van
dankbaarheid en erkentenis te hemwaards; bronnen die geheel wegblyven, zo lang
wy Jesus enkel beschouwen van den kant eens Propheets, wien een deerlyk lot op
aarde bejegende.’ De volgende twee Hoofdstukken gaan Over de wyze van aanhaaling uit, en
redeneering over, de Schriften des O.T. en deszelfs Voorzeggingen: en Over dat
geen, 't welk in het N.T. voorkomt, ten opzichte van den Duivel en de Bezetenen.
Doch zy zyn zo uitgebreid en zaakryk, dat ons Uittrekzel, het welk nu reeds zo groot
is, nog ééns zo lang zou moeten worden, als het thans is, indien wy ook deze
Hoofddeelen even uitvoerig schetzen wilden, als de vorige. En de redeneerwyze
van den Heer DE vos is, ondertusschen, van dien aart, dat men 'er geen kortere
schetzen van geven kan. Wy vreezen zelfs, dat wy, met alle de moeite, die wy aan
dit Uittrekzel besteed hebben, echter, uit bezorgdheid dat wy misschien al te uitvoerig
worden mogten, aan 's Mans nerveusen voordragt, hier en daar zullen hebben te
kort gedaan. Wy willen daarom liever hier eindigen, terwyl wy vertrouwen, dat het
medegedeelde reeds overvloedig genoeg zal zyn, om onze Lezers ter lezinge van
het Stuk zelve uit te lokken, en hen te doen instemmen in ons oordeel, dat de
Schryver zich in deze Verhandeling overvloedig bewezen heeft te zyn een Man die
zelf denkt, die een zeer bondig oordeel, en daar by eene buitengewoone maate van
den geest van waarneeming en opmerking, bezit, en die daaraan de opregtste
waarheidsliefde, en de lofwaardigste bescheidenheid, huwt.
Over het Onderwerp zelve, dat in dit Deel der Verhandelingen van TEYLER'S
Godgeleerd Genootschap behandeld is, verkiezen wy ons gevoelen niet te uiten.
Dat onze Lezers de verschillende gevoelens der Schryveren onderzoeken, en dat
hun oordeel beslisse! Wy kunnen ondertusschen niet nalaaten, hen aan te raaden,
dat zy in dit onderzoek zich ook bedienen, (behalven van de Verhandeling des
Heeren HERINGA, over hetzelfde Onder-
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werp, in de Stukken van het Haagsch Genootschap uitgegeven,) van de
Bemerkungen uber die Lehrart Jesu mit Ruksicht auf Judische Sprach- und
Denkungsart, Offenbach am Main, 1788. De Heer DE VOS geeft aan dit Stukje zeer
veel verdienden lof, en betuigde zyne verwondering, dat, onder zo veele andere
Vertaalingen, niemand zich nog de moeite gegeven hadt, om dit Stukje in het
Nederduitsch te vertolken. Dit is echter zederd geschied, zynde dit Boekje in onze
taal uitgegeven onder dezen titul: Aanmerkingen over den Leertrant van Jesus, met
betrekking tot de Denkwyze en het Spraakgebruik der Jooden, ter juiste en
rechtmaatige beoordeelinge van het geen, wat Leere van Jesus is: Te Amsterdam,
by van der Kroe en Capél, en Wessing en van der Hey, 1791, gr. 8vo. De
aanmerking, die op dit Boekje in een Duitsch Journaal gemaakt was, dat men eerst
de vraag diende te beslissen, in hoe verre het met de plichten van oprechtheid en
eerlykheid bestaanbaar zy, zich naar de gevoelens en dwaalingen van anderen te
schikken, eer men tot de andere vraag overging, of Jesus en zyne Apostelen zich
werkelyk naar de volksbegrippen en dwaalingen van hunnen tyd geschikt hebben;
deze aanmerking, zeggen wy, heeft aan den Schryver aanleiding gegeven, ter
vervaardiging van een ander Geschrift, dat, voor zo verre wy weten, nog niet vertaald
is, ten titul voerende: Ein kleiner beytrag zu untersuchung der Frage: Ob und wie
weit es einem weisem Manne uberhaupt, und besonders einem göttlichen Lehrer
anständig und erlaubt sey, sich zu den Meynungen und Irrthümern herabzulassen?
und ob und in wie fern dieses mit der Pflicht der Wahrhaftigkeit und Redlichkeit
bestehen konne? Breslau, 1791, 8vo. Byna ten zelfden tyde zyn beide deze Vraagen
ook beantwoord in het volgend Geschrift: Uber die Lehart Jesu und seiner Apostel,
in wie fern dieselben sich nach den damals herrschenden Volksmeynungen bequemt
haben, untersucht von HERRMAN FRIEDRICH BEHN: Lübeck, 1791, 8vo. De
laatstgemelde Schryver geeft, onder anderen, dezen regel op: ‘Een Leeraar mag
niet op de heerschende Volksbegrippen alléén bouwen, maar moet, ter bevestiginge
der waarheid, zich ook van andere gronden bedienen.’ Men zie de Allgemeine
Literatur-zeitung, van 3 Sept., 1792, bl. 505.
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De eenige mogelyke bedoeling van den Kristelyken Godsdienst,
of het Kristendom van eenen zedelyken kant beschouwd, en het
waare wezen daar van aangetoond, door Hendrik Volkersz,Leeraar
der Luthersche Gemeente te Purmerende. Te Amsterdam, by G.
Daalwyk, 1792. In gr. 8vo. Met de Voorrede, 80 bladz.
Van wegen de bekende Maatschappy, die ten Zinspreuke voert, Tot Nut van 't
Algemeen, was, in den Jaare 1791, eene Vraag uitgeschreeven: Waarin bestaat
het waare wezen van den Christlyken Godsdienst, van eenen zedelyken kant
beschouwd? Naar het oordeel der Keurmeesteren schynt geene der ingekomene
Verhandelingen, of Antwoorden, het doel der Opgeevers zo volkomen getroffen te
hebben, dat men den Schryver den uitgeloofden Eerepenning waardig heeft gekeurd.
Immers in een berigt dier Maatschappye, in den voorleeden Jaare in de
Nieuwspapieren geplaatst, vinden wy zulks aangekondigd; een geval, 't welk niet
moeilyk was te voorzien, uit aanmerking van het onbepaalde der Vraage, welke,
naar gelange der onderscheidene denkwyzen, zeer onderscheiden kon opgevat,
en diensvolgens beantwoord, worden; op eene zeer voldoende wyze voor den
Schryver zelven, doch tegen de meening der Uitschryvers, of Beoordeelaars, voor
zo veel deeze, aangaande het Vraagstuk, andere begrippen konden voeden.
De Eerw. VOLKERSZ, een der mislukte Dingers naar het uitgeloofde Eeregoud,
geeft thans zyne Verhandeling afzonderlyk in het licht. Wat de uitvoering aanbelangt,
wy ontmoeten in dezelve een zeer lofwaardig oogmerk, en verscheiden niet
ongepaste aanmerkingen; terwyl over het geheel het Euangelisch plan wordt
voortgezet: te weeten, een ernstige aandrang op de gemoederen der menschen,
dat zy den naam van Discipelen van Christus zich vrugtloos toeëigenen, zo lang zy
hunne belydenis louter doen bestaan in bespiegelende kundigheden, en niet daar
nevens voegen eene gemoedelyke betragting der twee Euangelische Hoofdpligten,
liefde tot God, en liefde tot den Naasten. Of de Vraag hier mede in waarheid
beantwoord zy, zullen wy niet onderzoeken. Intusschen zyn wy van oordeel, dat
aan de volgende aanhaa-
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ling, uit 's Mans Voorreden, veelen onzer Leezeren hun zegel zullen hangen: ‘Zo
lang de Kristenen niet overtuigd zyn, dat eene gemoedelyke waarneeming van hun
beroep - de bezorging van het huisgezin met alle getrouwheid en oprechtheid - het
welbesteeden van den tyd - de oeffeningen ter ontwikkeling der verstandelyke
vermoogens - de poogingen om steeds toe te neemen in nuttige kundigheden, en
in de betrachting van onzen pligt - de oeffening van rechtvaardigheid en algemeene
goedwilligheid - het maatigen van onze driften en hartstochten - het bewaaren der
goede trouw, met al 't geen, het welk welvoeglyk en lofwaardig is, en de goedkeuring
van een verlicht geweeten wegdraagt - met één woord: zo lang wy niet volkomen
overtuigd zyn, dat liefde jegens den naasten, voortvloeijende uit dankbaare liefde
jegens God, gepaard met een leevendig vertrouwen en onderwerping aan zyne
weldaadige schikkingen, zelfs dan, wanneer wy ze niet verklaaren kunnen, het
waare wezen van het Kristendom uitmaakt; zo lang zullen zy ook hunnen Godsdienst
alleen doen bestaan in bloote bespiegelingen, of in het bywoonen van den
openbaaren Eerdienst, en de deelneeming aan deszelfs gebruiken en plegtigheden.
Oeffeningen, echter, die op zich zelve geene de minste waarde hebben, maar
dezelve dan eerst verkrygen, wanneer zy waargenomen worden als gepaste
hulpmiddelen ter uitbreiding der kennis van waarheid en deugd, en ter versterking
der indrukzelen van godsvrucht, en ter vordering in werkdaadige vroomheid, die
een eenpaarigen invloed heeft in den ganschen leevenswandel.’

Onderzoek van de Vraag: Of de Zonde tegen den Heiligen Geest,
heden ten dage, nog kan bedreeven worden? Door Christoffel
Siedenburg, Leeraar der Luthersche Gemeente te Middelburg. Te
Amsterdam, by J. Ammeling, 1793. In gr. 8vo. 32 bladz.
Niets nieuws levert dit Geschrift over een reeds zeer dikmaals behandeld onderwerp.
Naar den gewoonen leiddraad, onderzoekt de Eerw. SIEDENBURG de natuur der
Zonde tegen den H. Geest; geeft vervolgens reden
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van derzelver onvergeeflykheid; en toont eindelyk, dat deeze Zonde heden ten dage
niet meer kan bedreeven worden. In eene korte Inleiding geeft zyn Eerw. reden van
de Uitgave deezer Verhandelinge; het was, om dat men, zo wel de Predikanten en
Directeuren der Herstelde Luthersche Gemeente te Amsterdam, in welker
Geloofsbelydenis deeze zelfde stelling wordt beweerd, als hem zelven, uit dien
hoofde, by de goede Gemeente, als dryver van heterodoxe en gevaarlyke gevoelens,
heeft zoeken in veragting te brengen: ‘eene pooging, zegt hy, die men anders van
menschen, die zich Vrienden der Tolerantie noemen, niet verwagten zoude,’ en, dit
voegen wy 'er nevens, van welke wy dezelven, behalven door den Eerw. SIEDENBURG,
nimmer hebben hooren beschuldigen. Voor 't overige, daar onze Schryver, door
zyn onderwerp, geleid wierdt om te spreeken over de leere wegens de Duivelen,
geeft hy zyne gehegtheid aan de dus genaamde rechtzinnige leere duidelyk genoeg
te kennen, met eene stoutheid, die geenen byval zal ontmoeten van dezulken, die
het voor- en tegen van dit geschil, met bedaardheid, overwogen hebben. ‘Ik schryf
thans geene Verhandeling’ (dus laat hy zich hooren) ‘over de bezetenen, anders
zou ik aantoonen, dat het een armhartige uitvlugt is, een onderscheid te maaken
tusschen Duivel en Daemon, en dat het nog armhartiger, om niet wat anders te
zeggen, is, te beweeren, dat Jesus Christus de dwaalende Volksbegrippen, omtrend
de bezittende Daemonen, zou hebben laaten staan, en zo met die ongelukkigen,
die de Heilige Schrift bezetenen noemt, zou gehandeld en gesprooken hebben, als
of ze waarlyk door eenen Daemon bezeten waren. Ik veronderstel hier als beweezen
vast, dat 'er, ten tyde van Christus, waarlyk bezetenen waren, en dat Jesus, door
hen te geneezen, den Duivel van hen uitdreef.’
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Handleiding, voor de Catechiseer-meesters, en Meesteressen,
aangesteld by de Herstelde Luthersche Gemeente, te Amsteldam.
Op verzoek van 't Eerw. Consistorie, in 't licht gegeven, door
Johannes Hamelau,Oudsten Leeraar der voornoemde Gemeente.
Te Amsteldam, by J. Ammeling, 1793. In 8vo. 100 bladz.
De titel van dit Geschrift dient ter genoegzaame aanwyzinge van deszelfs oogmerk
en strekkinge. Het is geen eigen opstel van den Eerw. HAMELAU, maar slegts eene
vernieuwde Uitgave, met weglaating, zamentrekking of byvoeging, van eenige
weinige Vraagen en Antwoorden, van dergelyk een Catechiseerboekje, in den Jaare
1768, door wylen den Haagschen Lutherschen Leeraar J.G. LOHMEIER, onder den
titel van Orde des Heils, in 't licht gegeeven. Daar wy dit Geschrift niet voorhanden
hebben, kunnen wy, door vergelyking, geene opgave doen van de byzonderheden,
met welke de Eerw. HAMELAU dienstig heeft geoordeeld, de gevoelens of
leerstellingen van zynen Voorganger te vermeerderen.

Geneeskundig Volksboek, ter Onderregtinge voor Ongehuwde
Dochters, Zwangere Vrouwen, Moeders, en allen, die met de zorge
over jonge Kinderen belast zyn, enz. enz. enz. Door H.G.
Marschall,Hofraad en Geneesheer van het Graafschap Isenburg.
Naar den tweeden verbeterden en vermeerderden Hoogduitschen
Druk vertaald. Te Dordrecht, by de Leeuw en Krap, 1792. In gr.
8vo. 316 bl.
Uit den ruimen titel kan men weeten, wat 'er niet al in dit Werkje verhandeld word;
gewis stof genoeg voor nog drie en meer zulke Deelen: dan, daar het een Volksboek,
en geen Werk voor eigentlyk gezegde Geleerden, is, kan men niet anders, dan eene
vry oppervlakkige behandeling der onderwerpen, verwagten, en zo is het ook juist
hier mede gelegen; ondertusschen kan het voor Landbewooners, en zulken, welke
niet in de mooglykheid zyn, om, wanneer zy zulks nodig hebben, zich van de
raadgeevingen van een kundig Arts te kunnen
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bedienen, ook van nut zyn, en verdient dus, by BUCHAN'S Huislyke Geneeskunde,
en andere zoortgelyke Werkjes, eene plaats te beslaan.

Vervolg op m.n. chomel, Algemeen, Huishoudelyk, NatuurZedekundig en Konst-Woordenboek, door J.A. de Chalmot.Verrykt
met Kunstplaaten. Vyftiende Stuk. Te Campen, by J.A. de Chalmot,
en te Amsterdam, by J. Yntema, 1792. In gr. 4to.
In dien wydstrekkenden kring, welken de Heer DE CHALMOT zich voorgesteld heeft,
het reeds belangryk Woordenboek van CHOMEL nog belangryker, en van meerderen
dienst, te maaken - een kring, van welken wy te meermaalen, by voorige
Aankondigingen, onzen Leezeren verslag gaven, en noodloos agten telkens te
herhaalen, voortwerkende, verschaft elk Stuk eene menigte van weetenswaardige
Byzonderheden, die den Bezitteren, van dit thans reeds groot wordend Werk,
voldoening kunnen schenken, en op den duur ten voorraadkamer dienen, om, by
voorkomende gelegenheden, raad te pleegen.
Wy behoeven den eenigzins kundigen van den aart, aanleg en uitvoer, deezes
Woordenboeks niet te zeggen, dat wy, by elk Stuk, ons veeleer met, dan om, de
keuze van eenig Artykel, ter proeve, verleegen vinden. - Om op den gewoonen trant
met onze Berigtgeeving voort te vaaren, zullen wy thans de aandagt onzer Leezeren
vestigen op twee Artykelen, van wyd verschillenden aart.
En wel, vooreerst, op 't geen de Schryver zegt wegens den Ouderdom, en den
Eerbied aan denzelven, ondanks de Gebreken daar aan eigen, toegedraagen.
‘OUDERDOM verstaat men het laatste tydperk van 's menschen leeven door. De
Rechtsgeleerden bepaalen de Ouderdom te zyn, eene verzwakking van
lichaamskragten, en eene vermindering van zielsvermogens, veroorzaakt door het
groot aantal van jaaren.
Alle volken der wereld, die ons zyn bekend geworden, denken, dat men den
Ouderdom moet eeren en hoogachten. De beschaafde Natiën zien een' mensch
met afkeer aan, die zyne Ouders, of gryze hoofden in 't algemeen, kwalyk kan
behandelen, en veelen van die ge-
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nen, welken wy voor Barbaaren houden, hebben het gebrek van eerbied, jegens
Ouders en Grysaards, zwaar gestraft. Een zo algemeen aangenomen gevoelen
moet toch ergens op gegrond zyn. Wanneer zekere waarheden maximen van alle
volken geworden zyn, moeten zy eenen vroegen oorsprong, zo wel als eenen
zekeren grond, gehad hebben; en schoon zelfs de volgende geslachten veele dingen,
zonder grond, van de Voorouderen overgenomen hebben, 'er moet toch in 't begin
eene oorzaak daar van voorhanden geweest zyn.
De Ouderdom heeft zeer veel dat ondraaglyk is. Eigenzinnigheid en
onverzetlykheid zyn de gewoone eigenschappen van denzelven. Een oud Man
verandert niet ligtlyk zyne aangenomen gevoelens, en laat het nieuwe nog zo goed
en verstandig, en de bewyzen, dat hy in zyn gevoelen dwaalt, nog zo klaar zyn, hy
houdt egter zyn streng vast, en veracht al het nieuwe, blootelyk om dat het nieuw
is. Hy verandert niet van een oud gebruik of handelwyze, als te eigenzinnig zynde
om in zyne oude jaaren een leerling der jongere wereld te worden. Zyne eigenliefde
is zeer groot; alles wat hy zegt wil hy als orakeltaal aangemerkt hebben; hy praat
van zich zelven, zyn kugchen en andere ongemakken; alles berispt hy; op alles,
wat hem niet gevalt, schimpt hy; met zich zelven alleen is hy ingenomen, en wil, dat
het anderen ook zyn ten zynen opzichte.
Dit is het doorgaande karakter der oude lieden, en zo is het van den beginne, ten
allen tyde, en in alle eeuwen, geweest. Hoe zyn dan de menschen op het denkbeeld
gekomen, dat eer en hoogachting den Ouderdom toekome? De Ouderdom schynt
alles te wederspreeken, dat anders by de menschen voor eer- en achtenswaardig
erkend wordt. Men werpe my niet tegen, dat 'er genoeglyke en beminnelyke oude
lieden gevonden worden, die van veelen deezer gebreken, en van zulk eene trotsheid
en eigenliefde, vry, aangenaam in den omgang, leerryk in hunne gesprekken, zyn,
en altoos in de wereld in gelyke schreden voortgaan: zulke oude lieden worden
weinig gevonden, en het getal der zodanigen is, ten allen tyde, zo klein geweest,
dat de overéénstemming van alle volken, in 't eerbieden en hoogachten van den
Ouderdom, onmooglyk daar op kan gegrond zyn.
Onaangezien dit, moeten 'er, gelyk ik gezegd heb, gronden voorhanden zyn, op
welken men daar in overéén-
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komt; en schoon ook eene gewoonte zich van geslachte tot geslachte voortplant,
zo moeten toch de eersten dezelve om goede redenen aangenomen hebben. De
nakomelingen volgen dan dikwils zonder die redenen te weeten. Doch blyven
beschaafde volken by die gewoonten, dan is het vermoedelyk dat zy redenen hebben,
die hen aanzetten om niet daar van af te gaan.
Wanneer ik nagaa, waarom, van oude tyden, de Ouderdom by alle volken
geëerbiedigd is, meen ik eenen grond daar van in de inrichtinge en regeeringsvorm
der eerste menschen gevonden te hebben. In den beginne der wereld was 'er geene
andere regeering dan de Vaderlyke. De Huisselyke maatschappyen waren de eerste,
en na langen tyd zyn daar op de Burgerlyke maatschappyen gevolgd. ADAM leefde
over de 900 jaaren, en alle zyne Kinders, die hem het leeven te danken hadden,
konden, natuurlyker wyze, onder geen ander hoofd, dan onder hem, staan. Hy was
hun Vader en hun Heer, en de natuur gaf hem het recht der heerschappye over
hun. Zyne Kindskinders, en die daar uit voortsprooten, eerden hem als hunnen
Grootvader, en als het hoofd van hunnen Vader. Ondertusschen hadt hun Vader
van natuure wederom het recht, om over hunne Kinderen te heerschen, welk hun
Vader ADAM over hun gehad hadt. 'Er was geen ander Koning, geen ander Vorst
noch Overheid, dan de Vader eener familie. Hy zorgde voor de zynen, hy voeddeze
op, hy beschermde en verdedigdeze. De eerste menschen behielden lang hunne
leevendigheid en kragten; des te grooter waren de weldaaden, welken zy hunnen
Kinderen beweezen, des te sterker de verplichting, welke zy aan hun hadden. In
de oudste tyden, in welken de Vader des huisgezins op duizend dingen moest
bedacht zyn, om het leeven zyner Kinderen te verligten, kon hy zeggen: deeze
uitvinding was nog niet in mynen tyd; deeze bosschen heb ik uitgerooid, deeze
boomen geplant, deeze werktuigen om de aarde te bearbeiden uitgevonden; zo
gemakkelyk woonden wy niet toen ik jong was, de uitvinding van zulk eene wooning
is de myne. Dit alles moest zyn aanzien onder de zynen vermeerderen, en hun meer
eerbied en hoogachting inboezemen. Misschien deedt zo het lang leeven hier ook
iet toe. Wanneer een oude Vader kon zeggen: zo was het voor 900 jaaren niet, of
zag het 'er voor 700 jaaren uit. Zy moesten, dunkt my, een Man met eerbied
beschouwen,
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die hen zo verre tot den eersten oorsprong der zichtbaare en schoone wereld te
rugge voerde. Zo eerden derhalven de eerste Kinders en Jongelingen hunnen Vader
als hunnen Koning, die eene onbepaalde macht over hun hadt; en zo plantte zich
in ieders harte eene drift tot eerbied jegens den genen, die hem opgevoed hadt, en
werdt overgebracht op alle Kinders en Jongelingen. Na den Zondvloed liep het nog
eenigen tyd aan, eer zich de menschen in byzondere Natiën afzonderden, en de
eerste Maatschappy en Regeering was wederom eene Vaderlyke. De menschen,
die zo lang van hunne Vaderen geregeerd, van hun beschermd en beweldaadigd,
werden, waren natuurlyke voorwerpen van hunnen eerbied, en 't eene geslacht
boezemde aan 't andere den eerbied jegens den Ouderdom in; welke gewoonte
nog stand bleef houden, toen de menschen zich in Natiën verstrooid hadden.
Doch, behalven dat het van de eersten, die hunne Vaders als hunne Overheid
tevens eerden, werdt voortgeplant, gryze hairen eerbied te toonen, zagen ook de
volgende geslachten zelve, dat zy hun, die ouder waren, veele weldaaden hadden
dank te weeten. De eerste opvoeding en de onderhouding en bescherming, dit alles
hadden zy van hun, die ouder waren dan zy; dit moest de drift, om ouden, die hen
verplicht hadden, met eerbied te bejegenen, in hun behouden; zy wisten daar
benevens, by ondervinding, van hunne jeugd af, dat zy, die bedaagder waren, hen
voor de aanvallen van menschen en dieren in zekerheid stelden, dat zy
onderrichtingen gaven, op wat wyze veele zaaken ten hunnen beste behoorden
ingericht of uitgevoerd te worden; zy bemerkten dat veele ouden met omzichtigheid
en wysheid hun oogmerk bereikten, en jonge lieden, integendeel, of te weinig
verstand hadden om in zekere nooden een middel tot hunne welvaart uit te vinden,
of wanneer zy het driest ondernamen, hetzelve egter, by gebrek van genoegzaame
kragten, wysheid en omzichtigheid, niet konden ten uitvoer brengen. Hier door moest
een soort van hoogachtinge voor oude Lieden ontstaan en stand houden. Wanneer
een Kind een sterk Man iet ziet doen, dat zyne kragten niet kunnen uitvoeren, krygt
het een denkbeeld van zyne eigene zwakheid, en van de sterkte van dien, welken
het met achtinge beschouwt, en by aldien het dien sterken, met betrekkinge tot zyn
welvaaren, aan-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

448
merken kan, wordt het natuurlyker wyze genoopt hem, die sterker en ouder is, te
eerbiedigen. Zo groeit te gelyk met het Kind de eerbied jegens ouden op, en 't wordt
eene natuurlyke drift, alles, wat ouder is dan wy zelven zyn, hoog te achten; en die
drift wordt tevens ondersteund door eene menigte van duistere denkbeelden, die
zich aan de ziele voorstellen, dat deeze sterkte of wysheid van oude menschen
voor eenigen van nut geweest is, of dat oude Lieden dezelve te vooren gehad
hebben, schoon in hoogen Ouderdom de kragten van ziel en lighaam beiden
verzwakken.
Wanneer de menschen somtyds in drukkenden nood of verlegenheid geraakten,
en geen besluit genomen werdt, geene kalmte kon te wege gebracht worden, trad
een Oude met een grys hoofd voor, gaf een wyzen raad, vertelde soortgelyke
gevallen, en welke maatregels men in dezelven beraamd, wat hy in dergelyke
gevallen voorheen zelv' gedaan, hadt; of hy wenkte eene onrustige menigte met de
hand, om te zwygen, en naar hem te luisteren, en dan sprak hy met zo veel nadruk,
dat de onrustigen stille wierden, en de stormen bedaarden. Men herinnerde zich
zulke voorvallen; de Vaders vertelden ze hunnen Kinderen, zy roemden de wysheid
deezer Ouden; hier door ontstond eerbied jegens hen in de ziele, en men verbond,
met het denkbeeld des Ouderdoms, het denkbeeld van zulk eene wysheid, en zulk
eenen moed. Schoon het met alle Ouden zo niet gelegen was, hadt egter, uit kragte
der verbindinge van zulke denkbeelden, het gevoelen stand gegreepen, dat de
Ouderdom daar toe bekwaam was, en men bewees den Ouderdom in 't algemeen
dien eerbied, welke slegts eenigen van de Ouden verdiend hadden.
Zo dra men een Oud Man zag, onderstelde men, dat hy, in soortgelyke gevallen,
dergelyke diensten zou doen; en schoon, onder eene Natie, elk in 't byzonder zich
dit niet duidelyk voorstelde, hadden zich egter, van hooren zeggen, en door de
ondervindinge, duistere denkbeelden daar van in zyne ziele vastgezet, waar uit de
vooronderstelling volgde, dat men van den Ouderdom zulke voordeelen kon
verwagten. Men zag hier benevens by de jeugd altoos verhitte en overylde
aanslagen, mangel van wysheid en ondervindinge, en dewyl men stelde, dat dit by
den Ouderdom niet gevonden werdt, verkoos men Ouden tot Raadslieden, tot
werktuigen by gewichtige onder-
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neemingen, en zo zette zich, van geslachte tot geslachte, de hoogachting voor oude
lieden steeds vaster.
Tot de oorzaaken van den eerbied voor de grysheid, breng ik ook nog deeze, dat
oude Lieden doorgaands gemaatigder hartstochten hebben, en niet tot die
ondeugden vervallen, aan welken de jeugd en middelbaare jaaren gemeenlyk ten
prooije worden. Ik wil dit in den Ouderdom niet als eene deugd aangemerkt hebben,
want, toen zy niet meer konden, zeiden zy, 't zyn zonden, is zomtyds ten hunnen
aanzien waar; doch de menschen hebben altoos op de uitwerking gelet, zonder den
grond daar van te onderzoeken. Zy zagen, in de verzwakte driften der oude Lieden,
het zweemzel van deugd; daar en tegen bemerkten zy de uitspoorigheden, den
wellust, der jonge jaaren, en gevoelden derzelver hitte en ongebondenheden. De
mensch heeft een aangebooren zedelyk gevoel; zyn inwendige getuige, het
geweeten, leerde hem recht en onrecht, deugd en ondeugd, en boezemde hem
achting in voor de deugd, schoon hy zelv' ondeugend was. Dewyl hy dan ten minsten
den schyn van deugd by den Ouderdom vondt, werdt daar door zyn eerbied voor
de grysheid in 't algemeen vermeerderd.
De weldaaden, welken een Kind van zyne Ouderen genoot, de eerste opvoeding,
het onderwys, dit alles boezemde hetzelve natuurlyker wyze hoogachting in voor
zyne weldoenders. Wanneer Ouders vroegtydig stierven, namen andere oudere
Lieden deeze zorgen op zich over, en dus greep die eerbied stand jegens hen, die
de plaats der Ouderen bekleedden. Daar nu geen mensch leeft, die niet van anderen,
die ouder waren dan hy, weldaaden ontvangen heeft, zo heeft de drift tot eerbied
jegens den Ouderdom in allen plaats gekreegen.
Wanneer men eenen Ouden ziet, merkt men hem aan, of als een privaat persoon,
of als een' Man, die eenen openbaaren post bekleedt, of bekleed heeft. In het laatste
geval denkt men, by aldien 'er geene openlyke bewyzen van het tegendeel
voorhanden zyn, dat hy zyn Ambt getrouwelyk ten meesten oirbaar der burgerlyke
maatschappye bediend, veel dienst gedaan, den Staat en zyne medeburgers
verplicht, en zyne kragten voor hun verteerd, heeft. Dit is oorzaak dat wy hem eerbied
en achting, als eenen verschuldigden tol, betaalen. In het eerste geval kunnen wy
zyns niet gedachtig zyn, zonder tevens de eene of de andere zyner verdiensten te
geden-
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ken. Hy heeft of Kinders tot den dienst van GOD en 't Vaderland opgevoed, of is
arbeidzaam en vlytig geweest voor de zynen, of heeft, in den bloei en kragt zyner
jaaren, veelen een goed voorbeeld gegeeven, en van zyn kant alles gedaan, om
zich zelven en anderen gelukkig te maaken. 'Er leeft naauwlyks een mensch, die
niet het een of ander der opgemelde zaaken gedaan heeft, of van wien wy zulks
niet denken kunnen; daarom eeren wy hem in zynen Ouderdom. Een jongeling van
verdiensten is byna eene tegenzeggel kheid. De grond tot verdiensten kan 'er zyn,
maar met de verdiensten zelve. De menschen voelen deeze waarheid, ook wanneer
zy daar van geene duidelyke bevatting hebben; want zy bewyzen den jongelingen
denzelfden eerbied niet als den Ouden. Eene Vrouw, die Kinders ter wereld gebracht,
alle moederlyke liefde en trouw daar aan getoond, dezelven zelve gezoogd,
opgevoed, onderweezen, en daar door het welzyn van de haaren, zo wel als 't
algemeene, bevorderd heeft, verdient hoogachting, en de menschen hebben dit
altoos erkend, en deeze hoogachting zelden onthouden. Eene oude Juffrouw zelfs,
die buiten haare schuld ongehuwd gebleeven is, (het welk het geval is, zo niet van
allen, ten minsten van de meesten,) doch veel tot de goede opvoeding der kinderen
van anderen toegebracht, kranke vrienden bygestaan, goeden raad gegeeven, en
menigen goeden dienst in haare familie gedaan, heeft, is niet zonder verdiensten.
Wy zien haar oud en grys, en zyn deezer verdiensten indachtig, en kunnen niet
nalaaten haaren Ouderdom eenige achting te toonen.
Om deeze redenen hebben ook alle stichters van Godsdiensten hunnen
aanhangeren bevoolen, den Ouderdom te eeren, en dit moet eene nieuwe
beweegreden tot algegemeene hoogachting voor de grysheid uitleveren. De waare
Godsdienst heeft ook dit voorschrift niet uit het oog verlooren. Voor een grys hoofd
zult gy opstaan, en den Ouden eeren, want gy zult uwen God vreezen. Eenen Ouden
zult gy niet versmaaden, maar hem als een Vader vermaanen. Dit zyn geboden van
den waaren GOD, om den Ouderdom te eeren, en deeze geboden moeten de
redenen, die alle volken daar toe aangedreeven hebben, in onze harten versterken.
Credebant hoc grande nefas & morte piandum,
Si juvenis vetulo non assurexerat.
JUVENALIS.’
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Het andere Artykel is de Beschryving en Natuurlyke Historie van de Pimpelmees;
welke in dit Woordenboek, in deezer voege, wordt voorgedraagen:
‘PIMPEL-MEES is de naam van eenen gemeenzaamen Vogel, tot het geslacht
der Meesen behoorende, doorgaans by verkorting de Pimpel geheeten, en die met
reden onder de klasse van onze fraaiste Vogelen kan gerangschikt worden. Zyne
leevendigheid en schoone kleuren maaken hem voor 't oog eens beschouwers zeer
bevallig; en het nut, welk hy in ons Vaderland ter bevorderinge van het gemeene
welzyn uitwerkt, maakt hem te recht begeerlyk.
Hy is de Blaauwe Mees der Autheuren, welke door zommigen daar van wordt
omschreeven: Mees, met blaauwachtige Slagpennen, die van den eersten rang
uitwaards wit gerand; het Voorhoofd wit, den top van 't Hoofd blaauw. Parus
Remigibus coerulescentibus, primoribus margine exteriore albis; Fronte alba, Vertice
coeruleo. LINN. Faun. Suec. 240. Parus coeruleus. BELL. Av. 96. a. GESN. Av. 641.
ALDR. Orn. l. 17. c. 17. WILL. Orn. 175. FRISCH, Av. III. T. 14. ƒ. 1.
De Pimpel-Mees, die onder onze kleinste Vogelen geteld moet worden, haalt in
zyn geheele lengte iets meerder dan vier duimen. Zyn Bek is kort, elsvormig,
zwartachtig; de Neusgaten zyn rond. De Tong is breed, in vier fnazelen uitloopende,
en zeer spits; de Oogen zyn zwart. Het kleine Voorhoofd is gedekt met witte
Vedertjes, agter welken terstond eene schoone blaauwe Kalot volgt, die het geheele
bovenbekkeneel beslaat, en welks vederen naar agteren toe eenigzins kuifswyze
opryzen, vooral dan, wanneer de Vogel in actie is. Die Kuif wordt van een witten
rand omringd, onder welken het overkleedzel van 't achterhoofd in donkerblaauwe
vederen volgt, die als eene verlenging en verbreeding zyn van de hier voorgemelde
dwarsstreep, welke over de oogen loopt. De Wangen zyn wit; loopende beneden
om dezelven heen een halsband van dezelfde donkerblaauwe kleur, die naar de
Keel toe wat zwarter wordt. De Zyden en Borst zyn helder-geelverwig; doch by de
Mannen sterker gekleurd dan by de Wyven. Zo de vooreinden der borstvederen
een weinig van elkanderen gaapen, gelyk dikwils gebeurt, dan vertoonen zich
derzelver achtereinden als maakende op de Borst een rechtnedergaande donkere
streep. De uiteinden der blaau-
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we vederen van het Vlerkdek zyn wit, en maaken de hier voorengezegde Baar uit,
boven aan de Vlerkpennen. Deezen zyn blaauw, en aan haaren buitensten kant
eenigzins wit. Haar getal is agttien. De Staart, donkerer blaauw dan de Vlerken,
bestaat uit twaalf Pennen. Onder by de Okselen hebben de Vleugels, die anders
aan de binnenzyden vaal zyn, eene geelachtige kleur. De Pooten, Vingers, en
gekromde zeer scherpe Nagels, van deezen Vogel, zyn donker loodkleurig, en, by
oude voorwerpen, genoegzaam zwart.
In den Zomer worden de Bekken der Pimpelen, even gelyk der andere Meesen,
veel weeker dan zy 's Winters zyn. In alle Saisoenen ontmoet men deeze Vogeltjes
hier te lande. Zy leeven meestal van bloedelooze Diertjes, en van derzelver Eijeren.
Een ongelooflyke menigte wordt 'er van die beiden door hun verslonden in den
Zomer en in den Winter; en zy dienen dus zeer merkelyk, om het evenwigt te helpen
bewaaren, waar door de schadelyke Insecten, (welke, kwamen hunne Jongen naar
evenredigheid hunner tallooze Eijertjes te recht, welhaast de overmagt bekomen
zouden,) die zo vreesselyke verwoestingen aan ons geboomte en aan onze vrugten
niet doen, welke zy anders zeer zeker aanregten zouden. De Pimpel-Meesen hebben,
hierom, het vermogen, van by de boomen en takken gezwindlyk op te klimmen, zich
aan dezelven ook met het geheele lyf naar beneden te hangen, om van alle kanten
de schorsen te kunnen bezien, en zich, zo ras en vaardig als eenige Vogel ter
wereld, van de eene reet naar de andere te begeeven; uit welke zy Eijernesten van
allerleie Insecten, en de Rupsen zelv', weeten los te breeken, en voor den dag te
haalen. Dit is hun dagelyks werk, het geheele jaar door. 't Is ook tot deeze zeer
nuttige eind-oorzaak, dat deeze Vogeltjes een, naar reden van hunne kleinheid,
verbaazend groot getal van Jongen broeden; en, om des te minder aanstoot in
hunne voortteelinge te lyden, den aanleg hunner Nesten in verholene plaatzen,
doorgaans in de gaten van vermolsemd geboomte, maaken. De Wyfjes en Mannen
broeden des nagts te gelyk, en over dag verpoozen zy elkanderen. Het getal der
Eijeren is van 12 tot 16 of 18. Hunne Nesten zyn van fyn gevezelte, van binnen
bekleed met hair en zagte vedertjes, toegesteld; en hunne Eijeren zyn rosverwig
met kleine roodere spatten. Zy voeden hunne Jongen met leevende
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Insecten, die zy, zo veelen ze in hunne bekken vatten kunnen, onophoudelyk
aanbrengen: en dewyl zy niet dan zeer bezwaarlyk in kooijen in het leeven gehouden
kunnen worden, gelyk zy daar toe anders om hunne fraaiheid en leevendigheid zeer
veel opgevangen zouden worden, en naardien zy ook tot geene spyze strekken
voor de menschen, zo kan men ligtlyk nagaan, dat 'er jaarlyks van dit klein gevogelte
eene goede hoeveelheid van afzetzelen hervoortkomt, welken het geheele jaar door
medewerken aan de onderbrenging der blad- en vrugtverdervende Boom-Insecten.
In Juny is gemeenlyk hun Broeityd, en in July ziet men, in de Griendten, hen reeds
met de zwerm van hunne Jongen uitvliegen; maar in Augustus zyn ze al van
elkanderen verspreid; zulks men hen meestal, van dien tyd af, aan enkele paaren
ziet heromvliegen.’

Dag-verhaal van John Moore,M.D. geduurende zyn verblyf in
Frankryk, van het begin van Augustus tot het midden van
December 1792. Benevens een Bericht van de aanmerkelykste
Gebeurtenissen, binnen Parys voorgevallen, van dien tyd af, tot
aan den dood des laatsten Franschen Konings. Eerste Stuk. Opus
opimum casibus, atrox praeliis, discors seditionibus, ipsa pace
saevum. Tacitus. Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz. 1793. In gr. 8vo.
154 bl.
De Naam van JOHN MOORE herinnert ons terstond aan de Beschouwing der
Maatschappy en Zeden in Frankryk, Zwitzerland, Duitschland en Italie, in VII Deelen,
met zo veel graagte by onze Landgenooten ontvangen, dat een Tweede Druk daar
van by onzen Boekverkooper, J. YNTEMA, heeft moeten opgelegd worden. Elk
bewonderde 's Mans Mensch- en Characterkunde, in dat Werk ten toon gespreid,
veraangenaamd door zynen leevendigen en bevalligen styl. - Die kundige
Waarneemer van Persoonen en zaaken kan niet dan met onderscheiding ten
voorschyn treeden onder de groote menigte, die het thans woelig en onrustig Tooneel
in Frankryk, zints eenigen tyd, opengeschooven, beschouwd en beschreeven,
hebben. Wy vatten met greetigheid het Eerste Stuk, nu voor ons liggende, op, en
het beantwoordde aan onze
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regtmaatige verwagting: wy haasten ons, om het onzen Leezeren te doen kennen.
‘Met hoe veel reden,’ schryft de Uitgeever in het korte Voorberigt, ‘zou men niet
verlangen, dat een onpartydig, en, zo veel mogelyk, onbevooroordeeld, Wysgeer,
die als een Vreemdeling in 't midden dier woelingen verkeerde, daar by tegenwoordig,
zyne aantekeningen, met eene welmeenende onpartydigheid, nederzette; en mogt
men 'er nog iets by verlangen, dan zou men wenschen, dat zodanig een Man toegang
hadt tot alle rangen van menschen. Naauwlyks ware het te wagten geweest, dat dit
zo zeldzaam geluk dat aanmerklijk Tydvak der Fransche Staatsomwenteling (op
den Tytel aangeduid,) zou bejegend hebben, en egter de beroemde JOHN MOORE,
aan onze Landgenooten zo voordeelig bekend door zyne Beschouwing van de
Maatschappy en Zeden in Frankryk, enz. die voor een meesterstuk van
menschkunde, zo wel als van aangenaame schryfwyze, moge gehouden worden,
die doorzigtige en schrandere Britsche Wysgeer, was juist dien tyd in Frankryk, en
hieldt, in zynen aangenaamen en vryen styl, een Dagboek der Gebeurtenissen, van
het begin van Augustus tot December onder zyne oogen voorgevallen.’
Behalven de algemeene geschiktheid, die een ieder, in MOORE'S Schriften geen
vreemdeling, hem zal toekennen, om een zeer leezenswaardig Dagboek te
vervaardigen van Voorvallen, die men deels uit de Nieuwsmaaren en andere Stukjes
weet, zal men hem geene byzondere geschiktheid tot die taak kunnen ontzeggen,
en moeten toestemmen, dat hy boven veelen verdient gehoord te worden.
Men slaa het oog op het begin des Dagverhaals. - ‘Vóór ik een en twintig jaaren
oud was, hield ik my twee jaaren te Parys op. Naderhand deed ik eenen tocht na
Vlaanderen, en keerde huiswaards door Frankryk, eenigen tyd vóór ik den Hertog
van HAMILTON, op zyne Reize door deeze en andere Staaten van Europa,
(*)
vergezelde .
By alle deeze gelegenheden liet de vriendelykheid,

(*)

De meergedagte Beschouwing, enz. is eene vrugt dier Reize. Men zie, wat Frankryk betreft,
het 1ste Deel. Welk eene Verandering!
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ongedwongen houding, en byzondere vrolykheid, des Franschen Volks eenen zeer
aangenaamen indruk op myne ziele achter, en het speet my menigmaalen, dat eene
Natie, welke eenen zo schoonen aanleg hadt om gelukkig te zyn, en anderen gelukkig
te maaken, gebukt ging onder den last van een willekeurigen Regeeringsvorm, en
onbillyke Wetten.
Dikwerf zeide ik: hoe uitneemend gelukkig zou een Volk van deezen aanleg zyn,
wanneer aan 't zelve een zo vry en onpartydig stelzel van Regeering kon ten deele
vallen, als waarop Groot-Brittanjen, zederd de Omwenteling, zig mag beroemen!
Van het oogenblik toch, het is waar! dat ik eenige gelegenheid had om op te
merken, aan welke schande en vernedering de menschlyke natuur blootgesteld is,
by gebrek van deezen zegen, heb ik dien op 't ernstigst toegewenscht aan ieder
Land op den Aardbodem; en, zo dra de Omwenteling van den Jaare 1789, in
Frankryk, begon, verheugde ik my in de hoope, dat een zo uitgestrekt en volkryk
deel van Europa, aan deezen zegen, deel erlangen zoude.
Bezield met zodanige gevoelens, was het natuurlyk in my, dat ik verlangde, om
dit zelfde Volk in een staat van Vryheid te bezoeken, welks opeengestapelde
verdrukkingen, onder het voorgaande bestuur, ik zo vaak bejammerd had. - Een
waarlyk aangenaame gelegenheid, om deezen trek in te volgen, wierd my in den
laatst voorgaanden Zomer aangebooden, door den Graaf VAN LANDERDALE.’ - Met
deezen, en den éénigen zyner Zoonen, reisde hy na Frankryk, en wierd hier uit het
tegenwoordig Dagverhaal gebooren. Geen dor Dagboek. Dit kon MOORE niet
schryven; maar een berigt van het geziene en gehoorde, op elken dag opgetekend
met dat vuur, 't welk de leevendige voorstelling der gebeurtenissen van dien aart
natuurlyk verwekt, en doormengd met de bedenkingen, daar uit in den geest
opwellende, het papier aanbevoolen met eene Engelsche vrymoedigheid, die beide
de Partyen de waarheid onbewimpeld zegt. Het Dagverhaal loopt, in dit Eerste Stuk,
van 4 Aug. 1792 tot den 22 dier Maand ingeslooten.
Wy willen der nieuwsgierigheid niet voorkomen, met, voor tegenwoordig, het een
en ander uit dit Dagverhaal te kippen. Wy bepaalen ons om slegts op te geeven wat
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hy van de herkomst en het bestaan van de Club der Jacobynen zegt. In de Nationaale
Vergadering was de Heer MOORE reeds een en andermaal geweest, en hadt 'er zeer
hoogloopende handelingen bygewoond. Al den tyd, dien hy te Parys hadt
doorgebragt, was hy zeer nieuwsgierig geweest, om de berugte Club der Jacobynen
te zien; dit mogt hem eerst op den 17den gebeuren, wanneer een der Leden hem
den toegang bezorgde. Te welker gelegenheid hy in zyn Dagverhaal optekent:
‘Dit Genootschap is zyn opkoomst verschuldigd aan een klein getal Afgevaardigden
van Bretagne, die elkanderen toevallig te Versailles ontmoeteden, in den Jaare
1789. Verscheide Gedeputeerden van andere Provintien, de yverigsten voor de
Vryheid, voegden zich schielyk by hen, ja zelfs werden in dit Gezelschap ook andere
yveraars toegelaaten, welke geene Gedeputeerden waren; men noemde het toen
Comité Breton.
In dit Gezelschap wierd het eerst de voorslag gedaan, om de meerderheid der
Staaten Generaal voor eene Nationaale Vergadering te verklaaren.
Toen de Nationaale Vergadering naar Parys wierdt overgebragt, hieldt dit
Genootschap zyne byeenkomsten in het Klooster der Jacobynen, in de straat St.
Honoré, en nam den naam aan van Societeit der Revolutie, en vervolgens dien van
Vrienden der Constitutie; doch men noemt ze in de wandeling, eenvoudig,
Jacobynen. Een groot getal van dezulken, die, in de Nationaale Vergadering, of in
den Burgerstand van Parys, in talenten boven anderen uitstaken, wierden, van tyd
tot tyd, tot Leden deezer Societeit verkooren, en men heeft my verhaald, dat zy
meer dan 1400 in getale geweest hebben.
De erkende bezigheid van dit Gezelschap is, om over de belangen van het
Landsbestuur te raadpleegen, en voor die der Vryheid te waaken.
Societeiten van denzelsden naam en aart zyn door geheel Frankryk opgerigt, en
honden eene geregelde Correspondentie met de oorspronglyke te Parys, en rigten,
door onderling elkanderen alles mede te deelen, en met goeden raad elkanderen
by te staan, zaaken van de uiterste aangelegenheid, met veel nadruk, uit.
M. ALEXANDER LAMETH en M. DUPORT waren, zo als men my berigtte, de eersten,
die het ontwerp voorstelden, om soortgelyke Societeiten, als die der Jacoby-
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nen van Parys, door geheel Frankryk op te rigten, en eene geregelde
Correspondentie met dezelve te houden.
Deeze onafgebrokene zamenwerking geeft reden van de onmiddelyke en
algemeene goedkeuring, die alle Departementen, meermaalen, te kennen gaven,
over deeze of geene maatregelen der Vergadering; 't geen den vreemdelingen
onbegrypelyk moest voorkomen, by gebrek van kennis aan deezen bestendigen en
schielyken omloop der gevoelens. 'k Hoor, dat 'er, op zyn minst, tien duizend
soortgelyke Societeiten in Frankryk aanweezig zyn.
Veele Stukken van de uiterste aangelegenheid worden in de Parysche Societeit
der Jacobynen behandeld, vóór men ze in de Nationaale Vergadering brengt, en
men kan den opgang, dien ze daar maaken zullen, doorgaans gelyk stellen met
dien, welken zy in de Societeit maakten.
De Zaal, waarin de Jacobynen vergaderen, is naa genoeg eveneens opgeschikt,
als die der Nationaale Vergadering. De Spreekstoel of leezenaar, voor welke de
Leden het woord voeren, is tegenover de zitplaats van den President; 'er is een tafel
voor de Secretarissen, en Galleryen voor eene groote schaare Toehoorders van
(beide) Sexen, in de eene zo wel als in de andere. 'Er zyn eenige mannen
aangesteld, die door de zaal wandelen, om stilte te beveelen, of liever te verzoeken,
wanneer de debatten hevig worden in de Club der Jacobynen, op dezelfde wyze
als dit door de Deurwaarders in de Nationaale Vergadering gedaan wordt, en meestal
met even weinig uitwerking; de schel van den President, en de stemmen der
Deurwaarders, worden dikwerf eveneens verdoofd, in hevige debatten, by de eene
en andere Vergadering; en men zou mogen twyfelen, of AEOLUS zelve, die
Luctantes ventos tempestatesque sonoras
Imperio premit,

sommige luidruchtige Leden op eens konde doen zwygen, wanneer
Illi indignantes magno cum murmure....
Circum claustra fremunt.
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'k Heb gehoord, dat sommige Leden, die het sterkste uitblonken in talenten en
characters, onlangs de Societeit verlaaten hebben, en dat deeze thans by lange
niet zo aanzienlyk is, als te vooren. ROBERSPIERRE, die Lid was der Constitueerende
Vergadering, en het dus van de tegenwoordige niet zyn kan, heeft een aanmerkelyk
gezag in de Club der Jacobynen, waar door zyne invloed, in de Vergadering en den
Raad der Gemeente van Parys, zeer groot is.
M. LA FAYETTE, in zyn berugten Brief van den 16 Juny uit het Camp van Maubeuge,
over deeze Societeit spreekende, zegt: “De Jacobynsche Factie is oorzaak van alle
wanordes; haar beschuldig ik hiervan openlyk. Ingerigt, als of het een Ryk op zich
zelven ware, en blindelyk bestuurd door eenige heerschzugtige hoofden, maakt
deeze Societeit een lichaam op zich zelve uit, midden onder het Fransche Volk,
waar van zy zich de magt aanmaatigt, terwyl zy, over deszelven Vertegenwoordigers
en Afgevaardigden, haare heerschappy uitstrekt.”
Deeze Brief aan de Nationaale Vergadering, zo wel als het verlaaten van de
Armee, en zyne verschyning in de Vergadering op den 28 Juny, keerde het gety
der Volksgunste geheel van hem af; en thans verspreid zich het gerugt, dat de
Generaal LA FAYETTE met zyne Armee tegen Parys in aantogt is.
Heden was 'er by de Jacobynen, om eigenlyk te spreeken, niet zo zeer een debat
tegen hem, als wel eene reeks van de heftigste uitvaaringen. Ik verneem, in de
daad, dat de Spreekers, zederd eenigen tyd, ééne lyn trekken; want de aanhangers
van ROBERSPIERRE maaken zulk een geraas, wanneer 'er iemand opstaat om
gevoelens te uiten, tegen die van deezen man overstaande, dat de stem van den
Spreeker verdoofd worde, en hy zich genoodzaakt zie, om den Spreekstoel over te
laaten aan eenen anderen Redenaar, wiens uitspraaken meer in den smaak vallen.
De Motie die het algemeenste beviel, terwyl ik tegenwoordig was, was die, om
eene premie te stellen op het hoofd van M. LA FAYETTE, en dat ieder Burger put
courir sus, 't geen zo veel wil zeggen als dat een ieder, die pleisier hadt om hem te
vermoorden, daar voor beloond zou worden.
Even vóór de Vergadering scheidde, trad een der
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Marseillaanen, die niet eens een Officier scheen, op den Spreekstoel, en zeide dat
'er berigt was, dat de Commissarissen van de Vergadering, naar het Leger van LA
FAYETTE, te Sedan gearresteerd waren; en, indien dit zo ware, dat hy, en anderen
van zyne Landslieden, een oogmerk hadden, om van de Nationaale Vergadering
verlof te vraagen, om naar Sedan te marcheeren, en vandaar te haalen de koppen
dier booswigten, die zich onderwonden hadden, om haare Afgevaardigden te
arresteeren. “Wy zyn,” vervolgde hy, “arme menschen, die op stroo slaapen; maar,
wanneer 't om 't heil des Vaderlands te doen is, zullen wy toonen, dat wy Mannen
van den 10den Augustus zyn!”
'Er was eene groote menigte van Vrouwen op de Galleryen; doch, dewyl 'er geene
enkele zich in 't lichaam der zaale bevondt, wierd ik zeer verrast, door 'er eene te
zien intreeden, en onder de Mannen plaats neemen. Zy was uitgedoscht in eene
soort van Engelsch rykleed; maar haar opperkleed was de Uniform der Nationaale
Gardes. By nader onderzoek vernam ik, dat deeze Amazone Mademojselle
PHEROIGNE geheeten was: zy distingueerde zich in de actie van den 10den, door
de Vlugtelingen weder te verzamelen, en aan het hoofd der Marseillaanen ten
tweedenmaale eene attacque te waagen. - Zy schynt omstreeks één of twee en
dertig jaaren oud te zyn, is iets meer dan middelmaatig van grootte voor eene Vrouw,
en heeft een snugger krygsmans weezen, dat eenen Man niet kwalyk staan zou.’
De Uitgeever maakt eene verontschuldiging, wegens het veelvuldig gebruik van
onduitsche woorden, en wil het toegeschreeven hebben aan eene zugt, om de
duidelykheid te betragten, en allen schyn van gemaaktheid te vermyden. Wy vallen
des niet onder de kieschkeurigsten, en willen gaarne die onduitsche woorden
gebezigd zien, welke klaarheid byzetten, en gemaaktheid weeren; doch, in veele
gevallen, zou de Heer Vertaaler, met Duitsch, noch duister, noch gemaakt, geweest
zyn. - Wy verlangen na de volgende Stukjes, en twyfelen geen oogenblik, of dit is
ook het verlangen van allen, die het tegenwoordige geleezen hebben.
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Bedenkingen, voorgesteld aan het Fransche Volk, aangaande het
Regtsgeding, tegen lodewyk den XVI aangevangen. Door den
Heere necker. Vitam impendere vero. Vertaald door Mr. ***. Te
Amsterdam by W. Brave, 1793. In gr. 8vo. 87 bladz.
De geweeze Staatsdienaar van LODEWYK DEN XVI, die thans in afzondering zyne
dagen slyt, en voor geen gering gedeelte besteedt, met zyne bekwaame pen te
gebruiken in het schryven over Staatszaaken, de Fransche Omwenteling betreffende;
een Man, ten eenigen tyde, by herhaaling, als 't ware, de Afgod der Fransche Natie,
doch thans de Vloek der beide Partyen, die Frankryk verdeelen, treedt met zyne
Bedenkingen te voorschyn, aangaande het Regtsgeding, aangevangen tegen een
Vorst, met wien hy langen tyd omgegaan heeft, aan wien hy schryft, ‘noch door
erkentenis, noch door hoop, verbonden te zyn; daar hy hem nooit de gelegenheid
gegeeven, noch het vermaak gelaaten, heeft, om hem eenige weldaad te bewyzen,
en voor altyd van de wereld afgezonderd is.’ - ‘Het voegt misschien,’ gelyk hy zich
laat hooren, ‘aan een geweezen Staatsdienaar van deezen Koning, het voegt aan
eenen getuigen van deszelfs Deugden, om zich het eerst in de ry van zyne
verdeedigers te schaaren, en alle de aandoeningen van myne ziel, dit denkbeeld
met vervoering omhelzende, hebben my den tyd niet gelaaten, om myne kragten
af te meeten. Helaas! zal ik gehoor krygen, terwyl alle de toegangen voor de vrienden
der onderdrukte onschuld geslooten zyn, en zal myne stem, myne zwakke stem,
zich eenen weg kunnen baanen in het midden van het gedruisch der driften, in het
midden der beroerten, welke eene duistere Staatkunde naar haaren wil verwekt en
bestuurt. Ik zal het ten minsten onderstaan, en het is aan de bescherminge van alle
edelmoedige en gevoelige zielen, dat ik deeze woorden, met eene beevende hand,
en met alle aandoeningen van een bedrukt hart, kome toevertrouwen.’
Van zyne bedugtheid, dat zyn schryven geen gereeden ingang zou vinden, geeft
hy blyk in deeze Verklaaring, aan 't begin der Bedenkingen geplaatst, den 30sten
van
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October 1792 gedagtekend: ‘Onzeker, of ik in de tegenwoordige tydsomstandigheden
deeze zwakke verdeediging van den ongelukkigsten der Vorsten, naar myne
wenschen, gemaklyk in Frankryk zal kunnen verspreiden, bidde ik die geenen, welke
hier toe zouden kunnen medewerken, om zich wel met myne inzigten te willen
vereenigen: zy zullen geen gevaar loopen van zich bloot te stellen; want ik heb zorg
gedraagen, om niemand te beledigen, en, schoon diep getroffen, geloof ik, in agt
genomen te hebben die gemaatigdheid, welke de wensch, om wel te slaagen, my
moest inboezemen. - Ik raake, voor het overige, noch middelyk, noch onmiddelyk,
eenig staatkundig denkbeeld, en hoop, onder deeze voorwaarden, noch aan het
Volk, noch aan deszelfs Vertegenwoordigers, te zullen mishaagen.’
Met de kragt van verwen, NECKER eigen, maalt hy het rampzalig lot des gevangen
Konings, en de handelwyze omtrent hem gehouden, bovenal diens gedrag op den
20 Juny en den 10 Augustus; doorloopt de lyst der Beschuldigingen tegen hem
ingebragt, en poogt de ongegrondheid of twyfelagtigheid van dezelve aan te wyzen;
en stelt hy den Vorst, dien hy zeven jaaren lang gediend heeft, in het gunstigst
daglicht. Breed weidt hy uit over de Onschendbaarheid van den persoon der
Koningen; en de Onschendbaarheid des Franschen Monarchs, bedongen in de
Acte der Staats-Constitutie door hem ondertekend; en dat deeze althans moest
gelden omtrent LODEWYK DEN XVI, dien hy voorts afbeeldt als, zonder die
Onschendbaarheid, geregtigd op de erkentenis des Franschen Volks; ten welken
einde hy ophaalt, wat deeze al voor het Volk gedaan heeft. Hier aan hegt hy een
hartroerende schets van het tegenwoordig lot des Konings en diens Gezins; en
herinnert, ten slot, de Franschen aan de Engelsche Natie, ten tyde dat CAREL DE I
op 't schavot sneefde. ‘Bewaart,’ zegt hy, omtrent het einde, ‘bewaart het overschot
des Franschen naams, door u tot een Borstweering voor deezen ongelukkigen Vorst
te stellen, en eindelyk dien bloedkreet te versmooren, waar van Hemel en Aarde
met schrik schynen te weergalmen. Ach! laat uw Koning, daar hy op den oever van
zyn leeven staat, daar hy tot dat toppunt des ramps geklommen is, waarin de
inspraak der meedogenheid zich in 't hart der Wil-
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den zelf doet hooren, laat uw Weldoender in 't einde eenige Vrienden onder ulieden
ontmoeten. - Ik zwyge van zynen rang, van zyne voorledene grootheid, ik zwyge
van de Koninglyke waardigheid; ik laat aan den tyd over, om het geschil tusschen
de onderscheidene staatkundige gevoelens te beslissen: maar my is geene
vryheidsleere bekend, die niet voor eeuwig geschandvlekt zou worden door een
wanbedryf, waar van het bloote denkbeeld ieder gevoelig mensch met afschrik doet
te rugge deinzen!’
Wat men ook, over de bondigheid of onbondigheid den aangevoerde Bedenkingen
van den Heer NECKER oordeele, en schoon 'er, onzes inziens, niet weinig Declamatie
onder loope, zal elk, dezelve leezende, zich verzekerd houden van 's ouden
Staatsdienaars persoonlyke verknogtheid aan den Koning, wiens zaak hy bepleit;
eene verknogtheid, welke hem, in de hitte des yvers, niet zelden woorden en
uitdrukkingen laat ontvallen, die wy niet wel kunnen overeenbrengen met die
Behoedzaamheid, waar van hy in de boven aangetoogene korte Verklaaring spreekt.

Nationaale conventie.
Verdediging van lodewyk, uitgesproken voor de Balie van de
Nationaale Conventie, op Woensdag den 26 December MDCCXCII,
het Eerste Jaar der Republiek, door den Burger desezé, een van
zyne aangestelde Verdedigers: gedrukt op 't bevel van de
Nationaale Conventie. Naar een echt Origineel uit het Fransch
vertaald. Te Amsterdam by H. de Vries, 1793. in gr. 8vo. 91 bl.
DESEZé, die met MALESHERBES zich aanboodt om de zaak van LODEWYK DEN XVI te
bepleiten, rigt de Verdeediging diens Vorsten deezer wyze in, dat hy, vooreerst, de
Gronden, betrekkelyk de Onschendbaarheid des Konings, door de Constitutie
bepaald, uit twee oogpunten beschouwt; te weeten uit dat, waarin LODEWYK zich
bevondt, vóór de Vernietiging der Koninglyke Waardigheid, en onder dat, waarin hy
geplaatst was, zedert men die Vernietiging hadt bepaald. - Vervolgens gaat hy over
om 's Konings Daaden te onderzoeken, zo die de
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aanneeming der Constitutie voorgingen, als die daar op volgden; en neemt hy
byzonder in overweeging, de Daaden, die onder de verantwoordelykheid der
Ministers vallen, en die, welke LODEWYK in Persoon aangaan. In alles vindt hy den
Koning onschuldig, en bepleit die onschuld met meer heftigheids dan klems. Hy
beklaagt zich, in den aanvang der Verdeediging, over gebrek aan tyd, hem en zyne
Medeädvocaaten verleend, en herhaalt zulks in een kort dus luidend Voorberigt:
‘Genoodzaakt om eene Verdediging van zo veel gewigts te schryven, in den korten
tyd van vier nagten, terwyl ik de dagen doorbragt in met myne Medeädvocaaten de
tallooze stukken, welke men ons ter hand gesteld hadt, te onderzoeken, behoef ik
niet te zeggen, dat gemelde Verdediging blyken draagt van die ongemeene
overhaasting, waarmede ik verpligt geweest ben dezelve in orde te brengen, en dat
zy, in zeker opzigt, niets anders bevat dan zamengevoegde besluiten. Ik heb een
heiligen pligt moeten vervullen, en heb alleenlyk mynen yver, niet myne kragten,
geraadpleegd.’
't Is deeze Verdeediging, in welke LODEWYK, blykens zyne hier agter gevoegde
Verklaaring, volkomen berustte. Wy zullen 'er alleen het slot van bybrengen. ‘Hoort,’
zegt DESEZé, ‘hoort by voorraad de Historie, die tot de faam zal zeggen - LODEWYK
beklom op zyn twintigste jaar den troon; op zyn twintigste jaar gaf hy op den troon
een voorbeeld van Zeden; hy bragt 'er geenige schuldige zwakheid op, geenige
verdervelyke neiging; hy was spaarzaam, regtvaardig, gestreng, en toonde altyd
standvastig de vriend des Volks te weezen; het Volk begeerde de vernietiging van
eene belasting, waar door het gedrukt werd; hy vernietigde dezelve - het Volk verzogt
verzagting in den dienst; hy maakte 'er een begin mede, met den dienst in zyne
eigene Domeinen te verzagten - het Volk begeerde verandering in de crimineele
Wetgeeving, ter verligtinge van het lot der beschuldigden; hy maakte die
veranderingen - het Volk begeerde dat millioenen Franschen, welken door de
gestrengheid van onze gebruiken tot nu beroofd waren van de regten die Burgers
toekomen, dat zy dat regt zouden verkrygen of herkrygen; hy stelde ze door zyne
Wetten in 't gebruik daar van - het Volk begeerde de Vryheid; hy
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(*)

gaf het die! - hy kwam hen zelf altoos vôôr met zyne Opofferingen - en
ondertusschen is het uit naam van dat zelfde Volk dat men thans vraagt - - - Burgers!
ik ga niet verder - ik houd vóór de Historie op - denkt, dat zy uwe Uitspraak zal
beoordeelen, en dat haare Uitspraak die der Eeuwen zal weezen!’

Leven en Dood van Lodewyk den XVI,Koning van Frankryk en
Navarre; na het Fransche van den Heere de limon. Met Pourtraiten.
Alom te bekomen. In gr. 8vo. 121 bl.
‘De noodlottige byl is dan gevallen, zy is gevallen, en heeft den leevensdraad van
den grootsten den besten der Koningen in heuren val doorsneeden, en ik! ik! diep
getroffen door die ongehoorde die afgryslyke maare, zou kunnen zwygen, zou dien
ramp stil in mynen boezem verkroppen! Neen! spreeken zal ik, myn mond zal over
de geheele aarde de waardy uitgalmen van dat hoofd, dat, helaas! zo ontydig,
helaas! zo elendig, gevallen is!’ - Dus luidt de aanhef deezes Leevens en Doods
van LODEWYK DEN XVI, van den Heer DE LIMON, die, blykens eene aantekening, bl.
81, een der eerste Officieren van den Hertog van ORLEANS geweest is.

(*)

‘Deeze woorden, uitgesprooken zynde door den Verdediger van LODEWYK, en zedert in zyn
Manuscript doorgehaald, heeft de Nationaale Vergadering geboden, dat dezelve hersteld
zouden worden.’
Noot van den Verdeediger van LODEWYK. ‘Een van ons hadt deeze woorden in het Manuscript
doorgehaald, uit agting voor de Conventie zelve, en om dat zy mogelyk in de spreekplaats
morringen zouden hebben veroorzaakt; maar de weglaating van die woorden 't onderwerp
van een Decreet geworden zynde, (dit is hier agter gevoegd) oordeelen wy ons verpligt te
verklaaren, dat wy, met de woorden: Hy gaf het die, geen ander oogmerk hebben, dan te
doen herinneren, dat LODEWYK de Vryheid der Franschen heeft voorbereid, door de
zamenroeping der Staaten Generaal, 't welk op zyn bevel geschied is; en het Decreet der
Natie, van den 4 Aug. 1789, waarin LODEWYK uitgeroepen wordt voor den Hersteller van de
Fransche Vryheid! heeft ons zelf die woorden ingegeeven.’
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In dien verrukten styl vaart de Heer DE LIMON voort, om 's Konings Leeven, van zyne
Opvoeding af, diens Egtverbintenis, Huislyk genoegen, Kundigheden, en Deugden,
te beschryven. ‘Hy bezat,’ volgens DE LIMON, ‘den Godsdienst van LODEWYK den
Godvrugtigen, de wysheid en gemaatigdheid van CAREL DEN V, de regtvaardigheid
en eerlykheid van LODEWYK DEN XII, de getrouwheid van FRANCISCUS DEN I, de
goedheid, de vrymoedigheid, de gulhartigheid (Bonhommie), men vergeeve my
deeze uitdrukking, myn gevoel staat my geene andere uitdrukkingen toe, ja de
gulhartigheid van HENDRIK DEN IV.’ Als een bezitter van alle die Bekwaamheden en
Deugden, laat DE LIMON LODEWYK DEN XVI den Throon beklimmen, en regeeren.
‘Ondertusschen,’ laat hy volgen, ‘hadt MAUREPAS 's Konings jeugd en gebrek aan
ondervinding in eenen onregtvaardigen oorlog gesleept; laaten wy het durven
zeggen, vóór de Naakomelingschap het zegge, in een voor altyd rampzaligen oorlog,
die America de vryheid, en Frankryk den doodsteek, gegeeven heeft. - ô Gy nieuwe
Waereld! hoe duur komt uw aanzyn der Menschheid te staan! wat zyn uwe
geschenken rampzalig! Herneem uw goud, waarmede gy ons verbystert, voor den
prys des bloeds, 't welk wy op uwe oevers gestort hebben. Herneem de valsche
Vryheid, waar mede gy myn Vaderland vergiftigd hebt. Gy zyt het, die de ketens
smeedde, waar mede LA FAIJETTE den Zoon van zo veele Koningen belaaden heeft;
tot uwent is dat vadermoordend staal gescherpt....Maar gy zendt ons alle de
misdaaden over, en behoudt alle de deugden.
Hoe onregtvaardig die oorlog ook ware, men moest dien egter staande houden.
De duisterste kunstenaary hadt in het bestuur der Financien een Man, Mr. NECKER,
ingeschooven, die den uiterlyken schyn van een ongemeen talent voorstelde, om
de ongeloofbaare onkunde, die men naderhand als Financier in hem ontdekt heeft,
en zyne volstrekte onbekwaamheid tot Staatsdienaar, voor de oogen van het
algemeen te bedekken.’ Alles wat die Staatsdienaar, en de Koning, op diens raad,
gedaan heeft, wordt met de leelykste verwen afgemaald, 't geen DE LIMON tot de
harde verklaaring brengt: ‘NECKER, de Minister van LODE-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

466
XVI, heeft hem ontthroond. Dit woord is 'er uit, en ik zal het niet weder
(*)
inhaalen, ja hy heeft hem ontthroond!’ De oproeping der Algemeene Staaten, en
het daar by voorgevallene, houdt de Heer DE LIMON ‘voor de laatste zugten der
Vryheid, der Waarheid en der Monarchie!’ Die dubbele vertegenwoordiging heeft,
zyns oordeels, alle onheilen over Frankryk gebragt, ‘met deeze eindigt de Regeering
van den ongelukkigen LODEWYK DEN XVI, en hier begint de reeks zyner doodlyke
rampen.’ Rampen, die wy hier met schriklyker kleuren dan elders afgemaald vinden,
tot op de akeligste beschryving van 's Vorsten Dood, beslooten met deeze woorden:
‘De Koning is niet meer, en Frankryk is ten grave gedaald! LODEWYK DE XVI, veel
grooter op het Schavot, dan het ooit mogelyk is op een Throon te kunnen worden,
LODEWYK DE XVI leefde als een Wyze, en stierf als een God: zyn lyden eindigt...het
onze begint.’
Dit wordt gevolgd van verwytingen en bedreigingen aan hun, die hy met den naam
van ‘Tyrannen, Beulen en Barbaaren, die nu de grootste aller wandaaden voltrokken
hadden,’ bestempelt; en beslooten met eene Spraakwending of Aanroeping van
LODEWYK DEN XVI, tot wien hy ten slot verzugt, ‘ô! myn Meester! ongelukkig Monarch!
roemryk Martelaar! verwaardig u, om, uit den schoot der gelukkige Eeuwigheid, aan
de smertlyke hulde van myn hart, de getrouwe weerklank der harten van alle waare
Franschen een welgevallen te betoonen!’
De Heer DE LIMON vat de scherpe pen weder op, tot een Onderzoek van het
Koningsmoordend Decreet, van den 16 Jan. 1793, en vindt de Nationaale Conventie,
in de beide gevallen, dat zy LODEWYK DEN XVI, of als Koning of als eenvoudig
Particulier, geoordeeld heeft, aan niet min dan vyf en twintig Overtreedingen schuldig;
en, deeze bygebragt hebbende, roept hy uit: ‘Franschen! Parysenaars! Volk dat
men misleidt! ziet daar de waarheid, ontwaakt eindelyk, ziet in welk een afgrond
men u gestort heeft; wagt niet tot uwe verdrukkers, nu den een dan den ander
ontzielende, van Frankryk een
WYK DEN

(*)

En dit is de Man, wiens Bedenkingen aan het Fransche Volk wy zo even vermeld hebben!
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uitgestrekt graf maaken. Gy zyt allen, zonder hoop, verlooren, zo gy u niet haast,
uwe wreede dwaalingen af te leggen, onzen jongen Koning en Regent te erkennen,
en uwe Vyanden te richten!’
Wy gelooven, dat de bygebragte staalen genoegzaam zyn, om elk onzer Leezeren
den aart en aanleg van dit Werkje ten vollen te doen kennen.
De Pourtraiten, en derzelver Byschriften, trokken onze aandagt, door derzelver
vreemdheid; ze zyn keurlyk gegraveerd, in Medaillon, omringd met een rand, waarin
traanen verbeeld zyn, en onder dat des Konings ook een Doodshoofd. Boven 't
zelve staat, Il sçut aimer, souffrir & pardonner; en beneden, ô LOUIS! ô MON ROI! Behalven de traanen, in den rand rondsom het afbeeldzel der Koninginne, ziet men
vier Kruisjes, boven 't zelve leest men, MATER DOLOROSA, en onder,
o Perfidie! o crime! o jour fatal au monde!
o Mort! toujours presente a ma douleur profonde!

Boven dat des Dauphins leezen wy, LOUIS XVII, ROI DE FRANCE, en beneden deeze
regels:
Eh quoi! tous les malheurs aux humains reserves,
Faut il, si jeune encore, les avoir eprouves!

Prysverhandelingen, uitgegeeven door het Taal- en Dichtlievend
Genootschap, ter Spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid
verkreegen. Vierde Deel. Te Leyden voor het Genootschap. En te
bekomen te Amsterdam by H. Keyzer, 1792. In gr. 8vo. 260 bl.
Het Leydsche Taal- en Dichtlievend Genootschap, dat zich by aanhoudenheid
toelegt, om gewigtige stoffen ter bewerkinge op te geeven, en telkens gelukkig
genoeg is, om de meeste derzelve te mogen bekroonen; deelt, in dit Vierde Deel
van deszelfs Prysverhandelingen, drie bekroonde Antwoorden mede, van de Heeren
KASTELEYN, ROCHUSSEN en ERKELENS, over de verëischten en kenmerken van den
Styl der Poëzy in onderscheiding van dien der Welspreekenheid. Doende deeze
Verhandelingen vergezeld gaan en agtervolgen door eene Beöordeeling van den
eersten Herderszang, uit de Dichtlievende Tydkortingen: welke beöordeeling door
den Heer Mr. WILIEM BILDERDYK is opgesteld.
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Het is wezenlyk een der moeilykste zaaken, in de Weetenschappen en Kunsten,
zodanige grensliniën te trekken, welke de eene Kunst of Weetenschap, van de
andere naast aangrenzende Kunst of Weetenschap, behoorlyk en naauwkeurig
onderscheiden. Bovenäl schynt dit zeer moeilyk te zyn ten opzichte van de Dichtkunst
en Welspreekenheid, wier grenzen zo na aan elkander liggen, dat derzelver
beöefenaars, byna dagelyks, dezelve wederzyds overtreden: zo dat de Redenaar
dikmaals het vernuft en den beeldryken styl des Dichters te baat neemt, om zyne
Hoorders te overreeden; terwyl de Dichter meermaalen de redekundige Sieraaden
der Welspreekenheid ontleent, om zyne Leezers te verrukken: zo dat men eindelyk
veel werk heeft, om de waare eigenschappen van elk deezer Kunsten naauwkeurig
genoeg te onderkennen, en als zodanig uit elkander te houden.
Dit moeilyk werk is, in de drie bekroonde Verhandelingen, op eene juiste wyze
verricht; zynde de Heer KASTELEYN vooräl in zyne onderneeming geslaagd, als de
zaak boven anderen duidelyk gemaakt, en de stoffe naauwkeurig en bevallig
uitgewerkt, hebbende. De verschillende Styl, in de Dichtkunst en Welspreekenheid,
of, dat hetzelfde zegt: de vereischten en kenmerken van deeze beide Stylen, het
doel der Vraage, en dus ook zyner Verhandeling, zynde, geeft hy eerst eene
bepaaling, of Definitie, van den Styl; handelende verder over deszelfs
onderscheidene aanwending, in 't algemeen. Ten tweeden, onderzoekt en ontvouwt
hy, wat het eigenlyke wezen der Poëzy uitmaakt; ten derden, het wezenlyke der
Welspreekenheid. Dit geeft hem vervolgens aanleiding, om, ten vierden, de
Vereischten en Kenmerken van den Styl der Poëzy, in onderscheiding van dien der
Welspreekenheid, uit het verhandelde af te leiden, en dezelven met elkander te
vergelyken. Zettende eindelyk zyne beweerde Waarheden, door zommige plaatfen
uit de Werken der Redenaars en Dichters, een nader en zeer gepast licht by.
Wat het eerste, of de bepaaling van den Styl, aanbelangt, brengt de Heer
KASTELEYN, (na de verscheidene gevoelens van BLAIR, GOTTSCHED, BATTEUX, SULSER,
MACQUET, enz. aangevoerd te hebben) dezelve tot deeze eenvoudige en algemeene
verklaaring: dat de Styl de schryfwyze is, door welke men zyne denkbeelden voorstelt
of uitdrukt: dat zy derhalven vervat de gansche wyze van voorstelling der
denkbeelden, hoedanig wy dezelven in hunnen aart, in hunne schikking, in hunne
opvolging en verbinding, gevoelen, beschouwen, en daar stellen.
Het Wezen der Poëzy, dat zo veele pennen heeft doen stomp schryven, is
vervolgens het voorwerp van geregeld onderzoek; en ook hier in worden de
denkbeelden van anderen naauwkeurig voorgedragen, en getoond: dat ARISTOTELES
dat
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wezen meende te bestaan in de Naarvolging. FRAGUIER en VOSSIUS in de Naarvolging
in Verzen. SCALIGER in eene Naarvolging der Waarheid door Verdichting. BACON in
de verdichte Naarvolging, of in de Verbeelding. GOTTSCHED in schilderende,
welluidende, overeenstemmende Naarvolging, of in rykheid van denkbeelden.
BREITINGER in de Naarvolging der Natuur, waar by rym en versmaat toevallige
Sieradiën zyn. BATTEUX en RAMLER, in de Naarvolging der schoone Natuur door
verdichting en verfraaijing. PLUTARCHUS in de Verdichting. PLATO en RACINE in de
Ingeeving. CASAUBONUS in de Versmaat; en VOLTAIRE in het Rym en de Versmaat
beiden. Daar de verklaaringen van deeze mannen, in veele opzichten, elkander
reeds wederleggen; en anderen, waar onder zelfs die van VOLTAIRE, geheel spoorloos
en buiten den haak zyn; zo voldoet de bepaaling van BAUMGARTEN den Heer
KASTELEYN het beste, welke beweert: dat het Wezen der Dichtkunst bestaat in eene
volkomen Zinlyke Reden Eene stelling, die CURTIUS zeer sterk heeft aangedrongen;
die door RIEDEL, VAN ALPHEN, VAN ENGELEN en BILDERDYK, zaakelyk wordt toegestemd;
en die door de redenen van CURTIUS, in deeze Verhandeling voorgedragen, zeer
opgehelderd, en ten opzichte van het Zinlyke alzins bevattelyk gemaakt, wordt.
Na het Wezen der Welspreekenheid in eene volkomen Overreedende Reden
gevonden te hebben, gaat de Heer KASTELEYN tot het vergelyken van de vereischten
en kenmerken in den Styl der voorgedragene Kunsten over; stellende dezelve, op
volgende bevattelyke wyze, naast en tegens elkander:
DE

DE

DICHTKUNST
Schildert werkende beelden,
handelingen, en zinlyke begrippen.

WELSPREEKENHEID
Redeneert, door duidelyke regelmaatige
denkbeelden.

Vertoont zich in gebonden schryfwyze.

Vertoont zich in ongebonden schryfwyze.

Is geheel welluidend, ten einde ook door Is in zo verre welluidend, als noodig is,
de zinlykheid des gehoors op de
om de overreeding te ondersteunen.
verbeelding te werken.
Stelt de schoone natuur voor.

Stelt de waare natuur voor.

Heeft een verdichtend en scheppend
vermogen.

Schept noch verdicht.

Spreekt tot de Verbeelding.

Spreekt tot het Verstand.

Vermaakt.

Overreedt.

Treft en roert.

Verklaart en bewyst.
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Bevat alles, waar en valsch, stoffelyk en Vervat alle voorwerpen onder haar
onstoffelyk, mogelyk en onmogelyk,
gebied, die tot onderwerpen der
natuurlyk en wonderbaar, geschiedenis overreeding kunnen gebragt worden.
en verdichting, onder haar gebied.
Deeze zyn, naar het oordeel van den Schryver, de strikte en eigenäartige
hoedanigheden en eigenschappen der Poëzy en Welspreekenheid; wordende 'er
nog bygevoegd:
Dat
Dat
De POëZY ook alle deelen der
De WELSPREEKENHEID een bescheiden
Welspreekenheid zich kan toeëigenen, gebruik kan maaken van de sieraden,
dat heet, dat zy ook tot het verstand kan zelfs van wezenlyke deelen der Poëzy;
spreeken, enz. doch dit alles verschynt edoch niet verder dan dit noodig zy, om
by haar onder de gedaante der
haare reden dien graad van zinlykheid
bevalligheid; dat is, alles wordt schildery; te geeven, die de Redenaar in zommige
alles vermaakt; en alles is dus Poëtisch. gevallen noodig heeft, om ook, door
middel der verbeelding en der roering,
de overreeding te bevorderen. Echter
blyven zodanige invlechtingen dichterlyk.
Uit het aangevoerde volgt van agteren weder, dat

Een Dichtstuk eene volkomen Zinlyke Reden is:
en dat

Een Stuk der Welspreekenheid eene volkomen Overreedende Reden is.
Zo voortreflyk het verschil in den Styl, tusschen Dichtkunst en Welspreekenheid, in
voorenstaande vergelyking aangetoond is, zo uitmuntend is de ontledende
beschouwing, welke de Heer KASTELEYN, van eenige plaatsen uit de Werken der
Dichters en Redenaars, met betrekking tot het verschillend gebruik der redekunstige
Figuuren, vervolgens voordraagt: van welken wy de volgende, raakende de
Apostrophe of Aanspraak, nog als eene Proeve voor allen zullen mededeelen. Dus
zegt hy, ten opzichte der Welspreekenheid:
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‘Zeker ongenoemd voortreflyk Schryver, over Verlichting handelende, spreekt
Pruissen aldus aan:
Pruissen! gy blinkt als eene Zon voor de waereld; uw Koning was de schrik der
Volken, gelyk hy de afgod zynes Volks was. - Uwe Staatsdienaars, die de rechten
der Volken woogen, die geenzins trotsch de verdiensten van den goeden en wyzen
Medeburger, onder laager standen, miskenden, waren rechtvaardig en verlicht. Uw
Volk was onder zynen Koning het vryste Volk der aarde; want elk verstandige,
verlichte en onverlichte, kon denken en handelen gelyk hy wilde, wanneer hy de
rechten der menschheid niet krenkte. - Gy zyt het spreekendste bewys, dat verlichting
dien Staat gelukkig maakt, in welken zy woont! ô! dat nooit priesterlist en domheid
haare zwarte helsche vleugelen over u verspreide; en bygeloof nooit uwen grooten
naam, uwe eere, verduistere, en de hemelsche kroon der algemeene
verdraagzaamheid, u, verheven Pruissen, van het hoofd bonze!’
‘Dit is schoon, maar zinlyk, ten grootsten deele, en alzoo Poëzy. Nu hoore men
DEMOSTHENES tot de Atheniensen, in den waaren Styl der Welspreekenheid:
Maar wanneer, myne dierbaare Medeburgers! wanneer wilt gy de noodige
maatregels by de hand neemen? Wilt gy wachten, tot ergens een treurig voorval
ontstaat, of tot de nood 'er u toe dwinge? En hoedanig is dan uwe tegenwoordige
omstandigheid? Ik ten minsten moet gelooven, dat 'er, voor vryë menschen, geene
dringender noodwendigheid zyn kunne, dan de schande, die verkeerde maatregelen
over ons brengt: of wilt gy het hier by laaten berusten, in de stad om te zwerven, en
elkanderen te vraagen: welk nieuws 'er zy? Kan 'er wel een zeldzaamer nieuws
wezen, dan dat een Macedoniër de Athenienseren onder 't juk brengt, en gansch
Griekenland de Wet geeft?’
‘Men vergelyke deeze beide Voorbeelden: de eerste schildert; de andere redeneert;
de eerste vermaakt, trest en roert; de andere overreedt, verklaart en bewyst, enz.
Wy willen ook het eerste den Redenaar veröorloven, indien hy dan erkenne,
Dichterlyke Redenaar te zyn.’
De Heeren ROCHUSSEN en ERKELENS, welke beiden op deeze stoffe eene zilveren
Medaille verkreegen hebben, beschouwen dezelve mede in dien trant; doch hebben
die minder uitgewerkt, of uit den grond opgehaald. Eigenschappen, die de
Verhandeling van den Heere KASTELEYN zeker den voorrang hebben doen verkrygen,
en dezelve wezenlyk tot een meesterstuk maaken. De Beöordeeling van den Heere
Mr. W. BILDERDYK is van den Jaare 1776, en bewyst, dat de bedoelde Herderszang,
in de Dichtlievende Tydkortingen voorkomende, in
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plaatse van eigen vinding te zyn, waar voor men denzelven, zonder onderzoek,
zoude aanzien, alleen eene Vertaaling naar het Latyn van BROUKHUSIUS is. - Het
Genootschap belooft, in een volgend Deel, twee Verhandelingen over het Herderdicht
te zullen mededeelen, opgesteld door de Heeren J. KANTELAAR en A. VEREUL: beiden
met roem aan onze Landgenooten bekend.

Leerzame Spiegel, of Vertellingen voor Kinderen, tot Deugd en
goede Zeden. Met XI koperen Plaatjes. Te Amsterdam by N.T.
Gravius, 1790. In 8vo. 62 bl.
Deeze Spiegel, die met recht voor de Kinderen leerzaam kan geheeten worden,
behelst de volgende Vertellingen: 1. De vroeg opstaande Jongeling. 2. Het Geweeten.
3. De onbedachtzame Jongeling. 4. Het onbedachte Meisje. 5. De bevreesde
Jongeling. 6. Het gehoorzame Kind. 7. Het roofgierig Kind. 8. Het milddadig Meisje.
9. Het Kind en de Dienstmeid. 10. De zich zelf helpende Jongeling. 11. De zindelyke
Jongman. 12. De Weldadigheid. 13. Het matige Kind. 14. De wilde Jongen. 15. De
gestrafte Ongehoorzaamheid. 16. De onvoorzichtige Dochter. 17. De Toorn. 18. De
ongelukkige Broeders. 19. Het geheimhoudend Kind. 20. Het Spook. 21. De Kinders
met den Spiegel, en 22. Leevensregelen. Alle zyn nuttig en onderhoudend voor de
Kinderen; zynde de Plaatjes mede niet onaartig: zo dat men dit Werkje, den kleinen
Leezeren en Leezeressen, zeer wel, tot bevordering van Deugd en goede Zeden,
in handen kan geeven.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Gesprekken en Overdenkingen, over het Lyden en Sterven van
onzen Heere Jesus Christus, door Wilhelm Leendert
Krieger,Predikant in 's Gravenhage. Derde Deel. Te Amsteldam by
J. Wessing, Willemsz., 1793. In gr. 8vo. 386 bl.
Met de zevenënvyftigste Overdenking, de zestiende van dit Deel, besluit de
Haagsche Kerkleeraar zyne Bespiegelingen over het Lyden en Sterven des
Zaligmaakers. Zy worden, naar gewoonte, voorafgegaan en beslooten met twee
Gesprekken: het een, over het zedelyk verderf der menschlyke Natuur; het ander,
over de duuring van 't laatste Lyden des Verlossers. Ten aanzien der behandelinge,
blyft de Eerw. KRIEGER volmaakt gelyk aan zich zelven; weshalven het gezegde, in
onze naastvoorgaande Aankondiging, hier voor herzegd mag gehouden worden.
Naar gewoonte, zullen wy 't een en ander ter proeve leveren. Onze keuze bepaalt
zich, in de eerste plaats, tot het geen de Euangelisten melden aangaande de
Kwaaddoeners die nevens onzen Heer gekruist wierden. Bekend is de
schynstrydigheid tusschen MATTHEUS en LUKAS; verhaalende de eerste, dat beiden,
de andere, dat slegts één van hun, den Heiland lasterde. In eene Aantekening laat
zich de Eerw. KRIEGER hier over aldus uit: ‘Verscheiden Uitleggers willen de
vereffening van 't verhaal van MATTH., met dat van LUK., op deze wyze vinden, dat
eerst de beide Moordenaars JESUS zouden beschimpt hebben; doch dat de ééne
naderhand bekeerd zoude zyn geworden, en daar op zyn medgezel berispt hebben.
Evenwel hier pleiten, myns inziens, verscheidene redenen tegen: 1. Deze opvatting
geeft, indedaad, geen vereffening van 't verhaal der Euangelisten, want dan is 't
bericht van LUK. waarlyk gebrekkig, daar hy uitdruklyk zegt, dat slechts één der
Kwaaddoeners gelasterd heeft. 2. LUK. meldt niets van eene verandering, die, by
den anderen Straffeling, in zyn spreeken zoude zyn voorgevallen; dit
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wordt louter willekeurig dus opgevat. 3. De bestraffing, die de gelukkige kruisseling
aan zynen boosaartigen medgezel doet, leert ook geheel iets anders; zoude hy,
daar hy zelf eerst medegedaan had, zichzelven niet mede, niet allereerst, berispt
hebben? Zyne taal is te verstandig en te uitvoerig, om dit niet zeker te stellen.
De vereffening geschiedt, in tegendeel, zonder de minste onvoeglykheid, wanneer
men stelt, dat MATTH. het meertal gebruikt, om een ander soort van spottende
menschen aantewyzen, zonder het getal te bepaalen; zodanig een gebruik van 't
meertal vóór het enkeltal, is in alle taalen gebruiklyk, en ook in de H. Schrift niet
ongewoon; zie GLASSIUS, Canon XXVII, de Nomine. LUK. die 't geval meer uitvoerig,
en dus in de byzonderheden naauwkeurig, vermeldt, wyst het bepaalde getal aan.’
In eene volgende Overdenking, ontvouwt de Heer KRIEGER zyne gedagten nader,
omtrent het karakter des zogenoemden bekeerden Moordenaars. Het merkwaardig
zeggen diens persoons, aangaande hem zelven en zynen medgezel, en ten opzigte
van JESUS, hebbende aangehaald: Wy ontvangen [straffe] waardig 't gene wy gedaan
hebben: maar deze heeft niets onbehoorlyks gedaan, laat hy zich aldus hooren: ‘By
't verneemen van deze taale, wordt billyk de onderzoeklust bezig gehouden, met
natespooren, of deze gekruisigde, tot op dat oogenblik, een booswicht zy geweest,
en, door Gods wonderdoende hand, nu onmiddelyk aan 't Kruis bekeerd zy? Dan
of hy reeds te vooren eenige kennis aan JESUS, en vreeze voor God in zyn hart,
gehad hebbe? Wederzyds worden deze vraagen met toestemming beantwoord, en
voor de eene zo wel als de andere beantwoording met redenen gepleit.
By een bedachtzaam onderzoek, kan ik echter niet anders dan aan 't laatste
(*)
voorstel myne toestemming geeven .

(*)

Onze Schryver plaatst hier de volgende Aantekening: ‘De redenen, die my hier toe overhaalen,
zyn niet daar in te zoeken, dat ik 't ongelooflyk, of zonder voorbeeld, zou keuren, dat 'er zo
eene ongedachte verandering in een oogenblik, en dat by een zo groot Zondaar, gebeurd
ware. Ten aanzien der voorbeelden, dunkt my, dat MANASSE en PAULUS hier in aanmerking
komen: en aan den overvloed der genade, dit moet men erkennen, is de oogenbliklyke
verandering van eenen grooten booswicht veilig toeteschryven. Ook zie ik niet, dat het eene
voldoende reden tegen die opvatting levert, wanneer men dezelve te gevaarlyk keurt ter
koestering van zorgeloosheid en uitstel van bekeering; want, behalven dat de gevolgen, die
men uit eene tekstverklaaring kan afleiden, geenzins moeten voorgaan, om onze meening,
aangaande den zin, te bepaalen, zo zyn 'er ook genoegzaame gronden voorhanden, om het
onbillyke van zulk eene gevolgtrekking, en 't gevaarlyke van zo een misbruik, aantewyzen.
Maar 't komt my daarom niet aanneemlyk voor, dewyl 'er in 't verhaal geen enkel woord van
zo eene oogenbliklyke verandering gemeld wordt. Dat men zulks niet kan afleiden uit het
meertal van 't woord Moordenaaren, by MATTH, gebruikt, is reeds by de voorige Overdenking
gebleeken. - Zyne belydenis noodzaakt geheel niet tot zo eene opvatting, maar doet veeleer
het tegendeel denken. - Zyne bede aan JESUS, om van Hem gedacht te worden in zyn
Koningryk, leert zulks ook niet, maar kan zeer wel verklaard worden, wanneer men denkt,
dat hy aanvanglyk geloof en liefde tot JESUS, en dus Godsvrees, in zyn hart had. - Zo als ook
het antwoord, van JESUS aan hem, ons tot geene andere gedachten noopt.
Maar iemand, dit overweegende, zal veelligt denken, hy was tog een MOORDENAAR! - Evenwel,
by het sterkste aankleeven aan de leere van de standvastigheid der heiligen, zal het tog niet
twyffelachtig zyn, of iemand, die waare Godsvrees in zyn hart heeft, tot doodslag zou kunnen
vervallen; waarby men nog moet opmerken, dat de gesteldheid onder de Jooden in dien tyd,
by welken veel onwil, om der Romeinen juk te draagen, en onberaaden godsdienstyver,
gevonden werd, ligtlyk veroorzaaken konde, dat iemand, in een oogenblik van vervoering, in
een oproer, een doodslag begong. En zo was waarschynlyk 't geval van dezen man, die, zo
als men vermoedt, met zyn medgezel, in het oproer, medeplichtigen met BARABBAS geweest
zyn.
Dan, zou dit voorbeeld niet zeer aanmoedigend zyn: wanneer de genade zich hier zo
oogenbliklyk verheerlykt hadt? - De genade wordt niet minder verheerlykt, in 't geen men,
naar de onderstelling, die ik volge, hier vermeld vindt.’
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Aanneemlykst schynt het my, dat hy, immers by gerugte, kennis van JESUS en zyne
leere had, dat hy, door yver vervoerd, zich zo verre ontgaan had, dat hy,
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in zynen toorn, in den oproer, iemand had gedood, terwyl hy, daar over in banden
geraakt, en ter dood gedoemd, zynde, met oprecht en hartgrievend berouw van
zyne verkeerdheid was te rug gekomen. Het nadenken over zyn bedryf, en zyne
kennis van de Godlyke Wet, bragten hem tot volvaardige belydenis van zyne schuld,
zo dat hy zich zelven geredelyk het doodvonnis waardig keurde, en in het midden
der smerte beleed, dat hy rechtvaardiglyk gestraft werd.
Hy had kennis van JESUS, in deszelfs onschuld en waarde: daarom smertte hem
zyn eigen leed niet zo zeer als de verguizing van mishandelde onschuld. Schoon
zelf krimpende van pynen, en den dood naby zynde, was hy bedacht op verdediging
van den schuldloos naast hem hangenden JESUS: de menigte te bedwingen, scheen
hem onmogelyk; Israëls oudsten tot zwygen te brengen, was even zo hopeloos; en
de soldaaten te bestraffen, was geen welberaadene onderneeming, daar dit ligtlyk
niets anders dan vermeerdering van smerte, voor hem en voor den verguisden
JESUS, zou veroorzaakt hebben. Te zwygen was hem echter onmogelyk: de zaak
van de onschuld te laaten vaaren, daartoe kon hy niet besluiten; 't veiligste was,
derhalven, zich te wenden tot zynen verwytenden en lasterenden medestraffeling;
daar kon hy hope op hebben om dien te winnen, althans hy kon dan openlyk een
getuigenis van JESUS onschuld afleggen. Daarom spreekt hy denzelven zo getrouw
als liefderyk aan, brengt hem zyne verkeerdheid onder 't oog, en toont, dat hy reden
had, om zich zelven in de schuld te stellen, zyne straf als welverdiend, en een billyk
gevolg van zyn gepleegd wanbedryf, aan te merken, en daarom dezelve met
onderwerping te draagen. Hy is zelf gereed, om zich mede schuldig te verklaaren,
en te erkennen, dat hy ook de straffe zyner ongerechtigheid droeg; het geen 't
gemoed van zynen schuldigen medgezel ook te meer vermurven moest, terwyl het
tevens zyne oprechtheid aankondigt.
Even helder straalt ook zyne overtuiging van JESUS onschuld door: deze heeft
niets onbehoorlyks gedaan, is de gulle en vrymoedige belydenis, welke hy openlyk
aflegt. In 't spreeken wordt hy meer vrymoedig, en 't indenken van het snood
mishandelen van Hem, die aller aanbidding waardig was, maakt zyne tong los, en
hy spreekt meer onbelemmerd. Hy geeft dit heerlyk getui-
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genis van JESUS zaake, en vermeldt Hem als den onwaardig geplaagden
verdrukkeling!’
Hoewel het gevoelen, hier voorgesteld, niet nieuw is, kan, egter, den Eerw. KRIEGER
de roem niet betwist worden, hetzelve in een vry aanneemelyk licht geplaatst te
hebben.
Ten besluite van dit Berigt, zullen wy nog eene korte proeve leveren, hoe de Heer
KRIEGER, by wylen, zynen styl tot eene gepaste hoogte kan doen ryzen, en met
bloemen van welspreekendheid tooien, zonder tot het valsch genoemde, dikmaals
onverstaanbaar, hoogdraavende over te slaan. ‘Geloof en hope (dus luidt het slot
der Overdenkingen van de Wonderen by Jesus Dood,) op God te oeffenen, maakt
de vreugd van myn leven uit; daar door worde ik bemoedigd, om getroost aan myn
sterven te denken: moet ik de maatschappy der levenden verlaaten, en in 't somber
graf daalen? wat nood? myn dood zal maar een slaap zyn; laat dan alles boven
myn lyk woeden, de aarde haare gedaante veranderen, troonen omgesmeeten,
aanzienlyken vernederd, worden, stormen loeien, zeegolven bruischen, zwaarden
flikkeren, kartouwen donderen, stroomen van bloed vloeien, myn stof zal onder 't
opzicht van mynen Heer veilig zyn, en ik in mynen slaap niet worden gestoord.
Eenmaal zal ik, 't is waar, gewekt worden, maar 't zal door JESUS stem zyn! Die
stem zal de rotzen doen daveren, de aarde splyten, de grafzerken wegrollen, de
dooden in beweeging brengen. Ook myn dood lichaam zal leeven; myne sluimerende
oogen zullen dan terstond naar JESUS opzien; dan zal ik Hem aanschouwen, niet
zo als Hy gestorven aan 't Kruis hong, maar zo als Hy verheerlykt leeft; dan zal Hy
niet door krygsknechten bewaard, maar met een engelenstoet omgeeven, zyn, dan
zal Hy der boozen schrik, maar zyner vrienden vreugd, zyn. Dan zal myn oog Hem
aanschouwen, niet als een' vreemden: zo dan myne oogen schreien konden, dan
beweende ik myn veelvuldig afzwerven van Hem, geduurende myn leven. Maar
daar zal niets dan juichen zyn, daar wordt myn hart vervuld met verwonderende
vreugd over de grootheid zyner genade, dat ik, trouwlooze, onder zyn geleide de
reize naar de eeuwigheid volbragt heb; dan leeve ik met Hem, daar myn vernederd
lichaam aan zyn verheerlykt lichaam is gelyk gemaakt. Dan wordt my 't gezicht in
't hemelsch heiligdom vergund, alle
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voorhangsels zyn dan gescheurd, alle nevelen verdweenen; dan zie ik de binnenste
gestalte des hemels in derzelver klaarheid; de ingang in de bovenstad, in 't
hemelsche Jerusalem, welker konstenaar en bouwmeester God is, wordt dan
opengesteld voor elk, die de verschyning van den Heere JESUS heeft lief gehad!
Daarom zinge ik vrolyk:
Een Reiziger gaat wel te vreên
Naar huis door ongelegenheên
Van zee, of wind, of barre kusten.
'k Reis ook te vreên naar 't Vaderland
Door golven, storm, en 't heete zand;
'k Zal thuis by mynen Vader rusten.
Ik ben op aarde een vreemdeling;
De waereld schat myn staat gering;
'k Heb niets, het geen zy hoog zou achten.
Maar boven is myn burgerrecht,
Myn volk, de stad my toegezegd,
'k Leef daar, en mag wat beters wachten.’

Nagelaten Leerredenen van G.J. Zollikofer, Predikant der
Euangelisch Hervormde Gemeente te Leipzig. In het Nederduitsch
vertaald. Vyfde Stuk. Te Amsterdam by de Erven P. Meyer en G.
Warnars, 1793. In gr. 8vo. 271 bl.
Het zelfde gunstig gevoelen, welk wy, meermaalen, over de Leerredenen van den
Eerw. ZOLLIKOFER, geveld hebben, mogen wy ook thans wederom met volle ruimte
uitbrengen. Gewigtigheid en belangrykheid der gekoozene onderwerpen, klaarheid
en kragt in de uitvoering: deeze zyn de kenmerken, die onzen Leeraar onderscheiden
van, en doen uitmunten boven, veele Predikers, die, dikmaals, meer met hunnen
byzonderen smaak, dan met het nut van Hoorders of Leezers, te raade gaan, of
meer zich schynen toe te leggen om met hunne gewaande geleerdheid te pronken,
dan om rechtschapene kennis en wel overtuigde gemoedelyke stigting uit te werken.
Een Tiental van Leerredenen wordt wederom in deezen Bondel afgegeeven; zy
loopen over de volgende belangryke onderwerpen: ‘Het wezenlyke van
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den Christelyken Godsdienst. Onderzoek, waarom de Christelyke Godsdienst geene
krachtiger werking doet onder zyne belyders? Begunstigt de Christelyke Godsdienst
de liefde voor het Vaderland? De waardy der Getrouwheid. De Kentekenen van
onze vordering in het goede. Opwekking en Handleiding om toe te neemen in het
goede. De menschen als Gasten en Vreemdelingen op aarde beschouwd. Eens
Christens voorbereiding tot toekomende onheilen. Hoe goed het het voor den mensch
is, dat hy onkundig is van zyn toekomend lot. De Nederigheid een middel tot
Vergenoegdheid.’ Uit de derde Leerrede, waarin de Vraag behandeld wordt, of de
Christelyke Godsdienst de liefde voor het Vaderland begunstige, zullen wy het
hoofdzaaklyk beloop van des Leeraars bedenkingen en aanmerkingen mededeelen.
De Eerw. ZOLLIKOFER erkent terstond, dat de liefde voor het Vaderland, in den zin
der begunstiginge van het Land onzer Geboorte boven alle andere Gewesten,
nergens uitdrukkelyk wordt bevolen; maar dat de gewyde Schryvers de algemeene
menschenliefde des te nadruklyker aanpryzen, om alzo de banden der algemeene
Maatschappye te vaster toe te haalen, en, volgens den text, by de broederlyke liefde,
liefde jegens allen te doen voegen. Dit, merkt de Heer ZOLLIKOFER aan, is een bewys
van den hoogeren oorsprong der Christlyke leere, dat zy de eigenlyk genoemde
liefde voor het Vaderland niet begunstigt, maar zich daar tegen verzet; dat zy niet
voor één volk, maar voor alle volken, niet voor ééne soort, maar voor alle soorten,
van menschen zorgt, en aldus geene scheiding, maar vereeniging, geene
vernaauwing, maar uitbreiding, van de gemoederen der menschen, ten oogmerk
heeft. Met dit alles, wil de Leeraar de liefde voor het Vaderland geenzins verworpen
hebben. Wat is natuurlyker, vraagt hy, dan het land en de menschen te beminnen,
daar, en onder welke, wy het eerste leevenslicht aanschouwden, daar wy zo veele
kinderlyke geneugten gesmaakt hebben, en in rypere jaaren de vroegere toneelen
met blydschap in onze verbeelding vernieuwen? Wat is natuurlyker en noodzaaklyker,
‘dan dat wy ter plaatse, daar wy het meest en onmiddelykst werken, het meeste
goed stichten, anderen het meest en het best raaden, helpen, dienen, kunnen, dat
wy het daar ook werkelyk doen? Dat ons het welzyn der nader bywoonenden meer
ter harte gaat, dan het wel-
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zyn der verder afwoonenden; het welzyn der bekenden, die wy voor oogen hebben,
meer ter harte gaat, dan het welzyn van onbekenden? - Dan dat wy ter plaatse,
daar onze Kinders, onze Nakomelingen, onze Vrienden, nog lang na ons zullen
leeven, menige inrichting eeniglyk ten hunnen nutte maaken? En (vraagt hy) maakt
dit niet het wezenlyke der Vaderlandsliefde uit? Heet dat niet Patriottisch denken
en handelen?’
Intusschen is dit alles niets anders dan eene ontwikkeling van het gebod der liefde
des naasten, in het N.V. met zo veel nadruk bevolen, als de grondwet van het
Christendom: invoege, dat, hoe meer een mensch van den geest van het
Christendom bezield worde, hy des te beter en werkzaamer Patriot in dit opzigt zyn
zal; dewyl hy niet alleen voor zich zelven zorgt, maar ook voor anderen, en zyne
gaven ten gemeenen nutte aanwendt; 't welk het Euangelie allerwege aanpryst, en
waarin ongetwyfeld de waare, de zuivere, Vaderlandsliefde gelegen is. In zyn eigen
gedrag gaf Jesus hiervan een voorbeeld, als die wel in de eerste plaats zyne
broeders naar het vleesch zogt te verbeteren, en te redden, doch niets sprak of
deedt, dat hunnen dwaazen Volkstrots voeden, of hunne vyandlykheid tegen andere
volken kon versteiken, maar veeleer schikkingen beraamde, om zyne hulp ook tot
andere volken uit te breiden. Naar dit voorbeeld gedraagt zich de Christen. Terwyl
hy voor het Land zyner Geboorte alles veil heeft, is hy noch partydig, noch
onregtvaardig, noch vyandig, noch wreed, tegen andere menschen en volken. Zulk
eene Vaderlandsliefde, in stede van verwyt, moet veel meer der Christlyke leere tot
eene eer verstrekken.
De Eerwaarde ZOLLIKOFER dringt dit nader aan, in eene vergelyking, tusschen 't
geen de Christlyke Godsdienst gebiedt, en daarentegen de gemeenlyk dus
genoemde Vaderlandsliefde eischt. De Christlyke Godsdienst vordert, dat wy alle
menschen, als kinders van éénen Vader, als verlosten van éénen Heer, als leden
van één lichaam, als erfgenaamen ééner zaligheid, zullen liefhebben; de valsche
Vaderlandsliefde wil, dat men alleen die menschen en volken voor broeders en
zusters erkenne, en behandele, die met ons het zelfde land bewoonen;
veroorlovende, alle andere menschen met onverschilligheid, met veragting, met
nydige oogen, te beschouwen, en geen belang in hun lot te stellen. De eerste wil,
dat alle menschen hunne gaven, kundigheden, vermo-
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gens, vriendschappelyk tegen elkander zullen verwisselen, en dus, op allerlei wyze,
over en weder de behulpzaame hand bieden; de andere, dat men alle voordeelen
van natuur en kunst, die men bezit, eeniglyk voor zich zelven behoude, den
Vreemdelingen zo weinige voordeelen, als mogelyk is, vergunne, en dezelve, zo
veel 't zyn kan, in onweetenheid en onbeschaafdheid houde. De eerste wil, dat men
alles, wat elders goed, nuttig en lofwaardig, is, goedkeure, pryze, naavolge, en zich
daar over verheuge; de andere, dat men zyn Volk, en al wat onder hetzelve plaats
heeft, voor het beste houde, al het overige, hoe voortreffelyk en heilzaam ook,
afkeure en laake, althans op alle mogelyke wyzen verkleine en bewiste. De Christlyke
Godsdienst, eindelyk, wil, dat ieder mensch den anderen by zyne Regten en
Vryheden bescherme en bewaare, hem niet als eenen slaaf, maar als eenen broeder,
en zodanig behandele, als hy wenscht dat aan hem zelven geschiede; de valsche
Vaderlandsliefde, daarentegen, gebiedt, dat men zich zelven pooge uit te breiden,
en anderen naauwer te bepaalen, hunne welvaart te ondermynen, en hun allen
nadeel toe te brengen. - ‘Zou het’ (vraagt naa dit alles de Eerw. ZOLLIKOFER) ‘zou
het den Christelyken Godsdienst niet tot eer verstrekken, niet een bewys van zynen
hoogeren oorsprong zyn, dat hy dat geen, 't welk men gewoonlyk Vaderlandsliefde
noemt, en 't welk toch, in de daad, menschenhaat is, op geenerlei wyze begunstigt;
dat hy niet verwydering, maar nadering, geene afzondering, maar vereeniging,
geene eigenbaat, maar edelmoedigheid, geene leugen, maar waarheid, predikt; dat
hy den voortgang van het gansche menschelyke geslacht, tot hoogere volmaaktheid
en gelukzaligheid, niet verhindert, maar bevordert.’
Aan deeze beschouwingen hegt nog de Heer ZOLLIKOFER eenige regels, volgens
welke iemand, als Mensch, als Christen, en als Burger, de pligten van het
Christendom, en tevens der waare Vaderlandsliefde, kan volbrengen. Zy koomen,
hoofdzaaklyk, hier op neder. Draag allen menschen eene opregte genegenheid toe,
't zy ze tot ons eigen, of tot een ander, volk behooren, uwen, of eenen anderen,
Godsdienst belyden, zich naar uwe, of naar anderer, zeden en gebruiken schikken.
Werk voorts voornaamelyk op de plaats, door de Voorzienigheid u aangeweezen,
onder uwe huisgenooten, mede-
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burgers en landgenooten. Wyd, inzonderheid, aan deezen uwe kundigheden, uwe
kragten, uwe dienstbewyzingen, en maak hunne belangen de uwe. Door te verre
te willen werken, zoudt gy ligt niets, of niets goeds, kunnen werken - zoudt gy, te
groote dingen willende uitvoeren, zelf de geringe, die naar uwe kragten geschikt
zyn, niet uitvoeren. Hebt gy dus uwe huislyke en burgerlyke pligten volbragt, en
hebt gy dan nog kundigheden, vermogens en goederen, die gy aan afgelegene
menschen en volken mededeelen kunt, en 'er koomt een vreemdeling in uwen
werkkring, die uwe hulp noodig heeft, onttrek u dan aan uw vleesch niet, help, bezorg
en bescherm, hem; en indien gy dus een geheel land of volk van nut zyn kunt, doe
zulks, en doe het gaarne; maak zo veele menschen gelukkig, als gy maar eenigzins
kunt, en doe het om dat zy allen kinders van uwen hemelschen Vader, en broeders
van onzen Heere Jesus Christus, zyn.
Wy twyfelen niet, of deeze gevoelens van den Heere ZOLLIKOFER, die den waaren
Menschenvriend ademen, zullen eenen algemeenen byval wegdraagen, by dezulken,
die, niet door den waan eener valsche Vaderlandsliefde verblind, de reden en het
gezond verstand naar den eisch weeten plaats te geeven.

Leerredenen over den Heidelbergschen Catechismus, door Petrus
Curtenius,Doctor en Professor der Godgeleerdheid, en Bedienaar
van 't Euangelie te Amsteldam; na 's Mans dood uitgegeven door
Broërius Broes,Doctor en Professor der Godgeleerheid aan 's
Lands Hooge School te Leyden. Te Leyden by A. en J. Honkoop,
1792. Derde Deel, 523, en Vierde Deel, 492 bladz. in gr. 8vo.
(*)

Wy hebben by onze vorige Aankondigingen van dit Werk niets meer te voegen.
Alleenlyk zeggen wy, dat hetzelve met het Vierde Deel tot den tweeënvyftigsten
Zondag toe voortloopt, en dus volledig is; en dat dit Vierde Deel, en dus het geheele
Werk, besloten wordt, met eene Leerreden over Ps. LXXVIII: 5, 6, ten

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1792, bl. 142; voor 1791, bl. 56; enz.
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titul voerende: Gods getuigenis voor Ouders en Kinderen opgerigt; in welke
Leerreden eerst de gemelde tekst kortelyk wordt ontvouwd, terwyl vervolgens in de
Toepassinge, tot eene Inleidinge op den Catechismus dienende, eerst over het
woord Catechismus, en over verscheidene andere oude en nieuwere catechismen,
of onderwyzingen, in de Christlyke leere gehandeld, en daarna in het byzonder de
geschiedenis van den Heidelbergschen Catechismus, en van zyne invoering in de
Nederlandsche Gereformeerde Kerken en Schoolen, verhaald wordt.

Eerste Bedestond, volgens Ps. XLIV: 27, gehouden den 13 Maart
1793, door J. van Loo,Predikant te Ootmarsum. - Tweede
Bedestond, volgens Ps. XXXIII: 9, gehouden den 10 April 1793,
door Denzelfden. - Derde Bede- en Dankstond, volgens Luc. I: 68,
gehouden op het plechtig Dankuur, den 24 April 1793, door
Denzelfden. - Te Utrecht by W. van Yzerworst, te zamen 74 bladz.
in gr. 8vo.
De Aanspraaken, die de Heer VAN LOO, naar aanleiding van de op den titul genoemde
texten, by gelegenheid van drie plechtige Bede- en Dank-Stonden, tot zyne
Hoorderen gerigt heeft, en de Gebeden, die hy met hun tot God heeft opgezonden,
zullen, wat den styl, en de geheele wyze van voordragt, betreft, eene algemeene
goedkeuring vinden; slechts met deze uitzondering misschien, dat zommigen de
Gebeden wat lang zullen vinden. Wat de denkbeelden aangaat, die in deze Stukjes
heerschen, de Redenaar zelf geeft in zommige trekken niet onduidelyk te verstaan,
dat hy niet verwachten kon, dat alle zyne Toehoorders met dezelven zouden
instemmen: en 'er zullen 'er zekerlyk ook onder zyne Lezers zyn, die hier in
verscheidene opzichten merkelyk van hem verschillen zullen. Doch daar over
verkiezen wy ons oordeel niet te zeggen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

484

Zamenstel van Heelkunde, door B. Bell,Lid van het Koninglyk
Genootschap van Heelkundigen in Ierland en Edinburg, enz. en
Heelmeester van het Koningl. Hospitaal aldaar. Uit het Engelsch
vertaald, en met Aantekeningen en Byvoegzelen verrykt. Eerste
Stuk. Met Plaaten. Te Utrecht en Amsterdam by G.T. van
Paddenburg en Zoon, M. Schalekamp en W. Holtrop, 1791. In gr.
4to. 160 bl.
De geleerde Schryver, wiens oogmerk is, om, in navolging van den beroemden
HEISTER, een algemeen stelzel der hedendaagsche Heelkunde in het licht te geeven,
en waar toe hy door eigene Waarneemingen, in een reeks van jaaren, in
onderscheidene Ziekenhuizen, gemaakt, en door eene uitgebreide lecture en
briefwisseling, zich in staat bevond, geeft, nevens andere redenen, die hem hier
toe overgehaald hebben, ook deeze, naar ons oordeel hoogstnoodzaaklyke, rede,
op; te weeten, om, zo veel in hem is, de kunst te ontlasten van dien grooten toestel
van nutlooze Werktuigen, waar mede zy overlaaden is, en zulke alleen te behouden,
welke op de onwrikbaare gronden der ondervinding rusten. Waarom hy dan ook
verzekerd, zorg gedraagen te hebben van niets aan te pryzen, het geen hy niet door
eigen ervaring nuttig heeft bevonden, of door anderen met voordeel had zien
gebruiken. En dat de Schryver aan het eerste gedeelte zyner belofte ongetwyfeld
zal voldoen, kan ieder, die slegts eenige lecture of ervaring in de Heelkunde bezit,
met het eerste opslag van het oog, reeds in dit gedeelte van zyn Werk overtuigend
zien; alzo hy daarin eene menigte Werktuigen, die by anderen, zo wel door de
Plaaten als derzelver Beschryving, veel geld- en tydspillende zyn, geheel
weggelaaten zal vinden, of van dezelve slegts in het voorbygaan met een enkel
woord gewag gemaakt.
Dit eerste Stuk bevat zes Hoofddeelen, welke vervolgens weder in verscheidene
Afdeelingen verdeeld zyn: de hechtingen worden in het eerste verhandeld, het
tweede bevat de bloedstempende middelen, het derde de bloedontlastende, in het
vierde, worden de Slagäderbreuken, in het vyfde, de Breuken, en in het zesde, de
Waterbreuken, allen volgens de thans by de beroemdste Heelkundigen in gebruik
zynde manier, beschreven, en derzelver
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behandeling zeer duidelyk voorgesteld. Op drie agter dit Stuk gevoegde Plaaten,
zyn alle de Werktuigen afgebeeld, die tot de Kunstbewerkingen, waar van in de
genoemde Hoofddeelen gesproken is, volgens des Schryvers oordeel, vereischt
worden.
Om onze Leezers met het Werk zelve, het geen wy niet twyfelen of het zal aan
onze Nederlandsche Heelkundigen, voor welken het in een vloeijenden styl vertaald
is, zeer wel voldoen, eenigzins nader bekend te maaken, verkiezen wy een gedeelte
der behandeling by geklemde Dyebreuken, door onzen Autheur in 't werk gesteld,
ter proeve voor te gedraagen. Nadat hy in de tweede Afdeeling van het vyfde
Hoofddeel alles wat tot de Laschbreuken, en de Operatie derzelve, behoort, zo als
mede in de derde Afdeeling de aangebooren Breuken, verhandeld heeft, gaat hy
in de vierde Afdeeling tot de Dyebreuken over, en wyst derzelver zitplaats aan,
benevens de omliggende deelen, langs welken dezelve passeeren; waarby deeze
gewigtige aanmerking niet vergeeten word, dat, by het uitzakken der ingewanden
onder den Peesband van Poupart, of Fallopius, dezelve somwylen onmiddelyk over
de bloedvaten heengaan, somwylen aan de buitenzyde derzelve; doch dat de
ingewanden gewoonlyk aan de binnenzyde tusschen de vaten en het schaambeen
in liggen.
Vervolgens aangeweezen hebbende, wat 'er in de eerste plaats behoort te werk
gesteld te worden, en in zo verre hier het zelfde als by Laschbreuken te pas komt,
op het daar by aangeweezene terug wyzende, merkt hy hier by nog aan, dat men,
by het inbrengen der uitgezakte deelen, door middel van de hand, zorgen moet, dat
de drukking recht opwaards, en niet schuinsch naar buiten, geschiede: hierop van
de Operatie dier Breuk spreekende, vervolgt hy aldus:
‘Wanneer nu het Vetvlies, de peesachtige uitbreiding der Dye, of Fascia lata, en
Breukzak, allen voorzichtig geopend zyn, moet men de uitgezakte ingewanden, als
ze gezond bevonden worden, aanstonds trachten in te brenge; en daar de ruimte
onder den peesband, waar door de deelen zyn uitgeweeken, vry aanmerkelyk is,
kan men dit meermaalen, zonder dien band door te snyden, en alleenlyk door eene
geschikte drukking met de hand, verrichten; terwyl het lichaam van den Lyder op
die wyze moet geplaatst
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zyn, als wy by de Laschbreuk beschreeven hebben, waar door het ingaan der
ingewanden het best bevorderd word.
Indien men op deeze wyze de ingewanden kon inbrengen zonder den peesband
door te klieven, bevrydt men den Lyder van veel gevaar, dewyl de Zaadvaten en
de boven-Buikslagäder (Arteria Epigastrica) zodanig gelegen zyn, dat zy by het
doorsnyden van den peesband ligt gekwetst kunnen worden.
De Zaadvaten immers, wanneer ze door den buikring gaan, loopen byna langs
de geheele bovenzyde van den band van Poupart; zo dat ik het onmogelyk
beschouwe, deezen band te kunnen doorklieven, zonder niet te gelyker tyd dezelve
dwars door te snyden.
Om dit te vermyden, het welk zekerlyk gebeuren moet, wanneer de insnyding
rechtstreeks naar boven gedaan wordt, vind men door sommigen aangeraaden, om
de snede schuins naar den buitenkant te verrichten. Op deeze wyze staan zy wel
toe, dat de arteria epigastrica, die men hier gemeenlyk aantreft, zal gekwetst worden,
dan het gevaar, hier uit kunnende ontstaan, beschouwen ze van weinig aanbelang,
dewyl, wanneer de ontlasting van bloed aanmerkelyk mogt weezen, het volgens
hen zeer gemakkelyk is, deeze slagäder door de naald te onderscheppen, waar toe
men ook naalden van verschillende gedaante heest uitgevonden. Dan deeze
handelwyze is met veel moeilykheid verzeld, daar men, zelfs by magere menschen,
zeer bezwaarlyk de arteria epigastrica kan ontdekken, en het by zwaarlyvige byna
geheel onmooglyk is, dezelve te binden: jonge Heelmeesters moeten hierom zeer
voorzichtig te werk gaan in het opvolgen der gewoone voorschriften. Wanneer men
de aanmerkingen van den Heer SHARP, omtrent dit onderwerp, leest, zou men
denken, dat het allergemaklykst was om de arteria epigastrica te onderscheppen;
maar de moeilykheid, hier mede verknocht, is zo groot, dat een ieder, die deeze
Operatie beproefd heeft, overtuigd moet zyn, dat SHARP zelf 'er nooit gebruik van
gemaakt heeft.
Dan schoon het kwetzen dier slagäder op de gemaklykste en zekerste wyze kon
vermyd worden, beweer ik echter, dat, wanneer een Dyebreuk eene aanmerkelyke
grootte heeft, de band van Poupart zo sterk uit-
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gerekt is, dat de Zaadvaten daar door tot aan deszelfs onderste gedeelte gedrongen
moeten worden, en dat het naauwlyks mooglyk zy, deezen band door te snyden,
zonder tevens die vaten te kwetzen: en een ieder, welke deeze deelen in zodanig
een toestand onderzocht heeft, zal moeten toestemmen, dat zulks volstrekt
onvermydlyk is; het zy men de insnyding recht opwaarts, of zelfs schuinsch buitenof binnenwaarts, maake.
Het gevaar, welk het doorsnyden deezer deelen verzelt, heeft sommige
Heelmeesters op de gedachten gebragt, om den weg enkel te verwyden, zonder
den band door te klieven; en de Heer ARNAUD, een Fransch Schryver, geeft zelfs
(*)
eene afbeelding van een krommen haak , om den band daar door zo lang op te
ligten, dat de Breuk binnen gebragt is: maar dewyl de weg, langs welken de deelen
afgezakt zyn, in alle beknelde Breuken alreeds zo veel mooglyk verwyd is, kan men
weinig voordeel van eenige verdere verwyding verwagten, zonder van het mes
gebruik te maaken.’
Met deeze denkwyze van den Autheur stemt de Recensent volkomen overeen;
want, schoon men, door middel van die haak, de opening al zo veel verwydt dat de
geklemde ingewanden ingebragt kunnen worden, geschied zulks vooreerst niet
zonder een aanmerkelyk geweld te oefenen op den Peesband, en de teffens met
dat Werktuig gevatte vaten; en dan nog valt het steunpunt, en dus de drukking,
grootendeels, vooral in den beginne, op de reeds geklemde, en niet zelden daar
door ontstooken, ingewanden, door welk een en ander de Lyder in een nieuw gevaar
gebragt word, en het ondergaan van die Operatie voor hem zelden van veel nut is.
Dan laaten wy den geleerden Schryver verder hooren.
‘Voor een geruimen tyd kwam ik op de gedachten, om dit gedeelte der Bewerking
op eene andere wyze te verrichten, en daar door gemakkelyker te maaken, en dewyl
ik 'er my, na dien tyd, in een geval, met zeer veel voordeel van bediend heb, kan ik
het met meer

(*)

de

Deeze is op de 3 Plaat, Fig. 9, zeer goed afgebeeld, en het gebruik daar van, by Breuken
van het eitond gat, aangepreezen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

488
zekerheid aanpryzen. In plaats van den band op de gewoone wyze door te snyden,
maak ik slegts eene insnyding in deszelfs dikste gedeelte. Ik breng, naamlyk, den
voorsten vinger van myn linkerhand tusschen den darm en peesband in, om de
onderliggende deelen niet te kwetzen, en maak dan, met een gewoon snymes, eene
insnyding van omtrent één duim lengte; beginnende van de bovenzyde, tot aan
deszelfs ondersten rand toe. De eerste snede, die ik maakte, was zeer oppervlakkig,
maar, door dezelve dikwyls te herhaalen, kwam ik byna door de gansche dikte van
den peesband heen, tot dat 'er ten laatsten slechts een dunne lap overig bleef. Ik
trok toen myn vinger weg, en bragt de uitgezakte deelen, zonder eenige moeite,
naar binnen; dewyl het verdunde gedeelte van den Peesband allengskens medegaf,
als ik de noodige drukking maakte om de darmen binnen te brengen.’ De overige
voordeelen, welke, door op dusdanig eene wyze de Kunstbewerking te verrichten,
verkregen worden, kan men in het Werk zelve nazien; wy twyfelen niet, of het
aangehaalde zal voldoende zyn, om ieder Kunstminnaar, naar de voortzetting en
voleinding van dit nuttig Werk, te doen verlangen.

Historiesch Schouwtooneel van 's Waerelds Lotgevallen, of kort
aaneengeschakeld Berigt der voornaamste Gebeurtenissen van
deezen Tyd; verrykt met een Historiesch Mengelwerk. Met Plaaten
en Kaarten. Eerste Deels Eerste en Tweede Stuk, 1792. Te Haarlem
by A. Loosjes Pz. In gr. 8vo.
Te meermaalen hebben wy, met welverdienden lof, van dit Geschiedkundig Werk
deezes Tyds gesprooken, en 't zelve als een keurige Verzameling van de gedenken
bewaarenswaardigste Gebeurtenissen aangepreezen. Een Jaarvak, dat des Jaars
1791, is voltrokken. Een tweede Jaarvak vangt aan met het Eerste Stuk, 't welk wy
thans voor ons hebben, en behelst hetzelve de groote rollen op het Tooneel der
Wereld gespeeld in de drie eerste Maanden des Jaars 1792, terwyl het Tweede
Stuk die van de drie volgende opgeeft, en dus een Halfjaar beschryft, van een Jaar,
zo ryk in Lotgevallen.
Kon immer een Werk, van deezen aart, ten rechten
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tyde worden aangevangen en voortgezet, 't is zeker in onze dagen, die een ryken
voorraad van stoffe opleveren, zo dat de Schryver zich zeker eer met de ruimte
verlegen vindt, dan over schaarsheid te klaagen hebbe. Wy hebben 'er dezelfde
geregelde schikking, volkomenheid van opgave, en onpartydigheid, in waargenomen,
als in den voorgaanden volkomen afgewerkten Jaarkring.
Het aaneengeschakeld Verhaal wordt ondersteund door de geheele mededeeling
der belangrykste oorspronglyke Staatsstukken, als Bylaagen, agter aan gevoegd,
van welke men veele elders te vergeefsch, in die volkomenheid, zou zoeken, en
die tot altoos duurende Bewystukken moeten dienen van Voorvallen, en daar op
gegronde Werkzaamheden in de Kabinetten der Vorsten en Staaten. Derzelver
breedvoerigheid moge, nu en dan, een lastig voorkomen hebben; ze kunnen in een
Werk van deezen aart niet ontbeerd worden, en strekken tot waarborgen van de
egtheid der Opgave in het Verhaal zelve. Daarenboven ontmoeten wy daar in, ten
deezen tyde, niet enkel bloote opgave van Staatsbesluiten, die, op den ouden styven
leest geschoeid, by het eerste inzien afkeer verwekken; maar Stukken, welke zich,
om den styl zo wel als inhoud, met medesleepend genoegen laaten Jeezen. Wy
althans hebben dit vaak ondervonden, en in Stukken, voorheen dezelve of geheel
of uitgetrokken in een Dagblad vlugtig doorloopen hebbende, ze hier aantreffende
met een gezetter oog en bepaalder aandagt herleezen, terwyl het Verhaal der
bykomende en aanleidelyke omstandigheden ons te rugge leidde tot een tydperk,
't geen ons slegts scheemeragtig voorstondt; niet zo zeer wegens de
verafgelegenheid des tyds, dan wel uit hoofde van de veelvuldige gewigtige
Lotgevallen, die elkander met zo snelle vaart afwisselen, dat men 'er naauwlyks het
oog op konne houden.
Wy zullen thans geen voorbeelden bybrengen uit het Schouwtooneel zelve, of uit
de Bylaagen, om 't geen wy ten aanziene van het een en ander gezegd hebben te
staaven. De algemeene goedkeuring, welke wy met genoegen verneemen dat aan
deezen arbeid ten deele valt, maakt het overboodig.
Eene geringe verandering is ons in de Schikking, of liever in de Benaaming,
voorgekomen: onder den meer algemeenen Tytel, dan Leevensschetzen van
vermaarde Persoonen, en Beschryvingen van zodanige Landen, Steden en
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Plaatzen, als by uitsteekenheid aanmerking verdienen, van Historiesch Mengelwerk,
wordt thans begreepen wat niet bepaald tot het Schouwtooneel behoort. En
ontmoeten wy hier, onder deeze Afdeeling, de zeer leezenswaardige
Gedagtenisviering van J.J. ROUSSEAU, te Montmorency. Zie hier de Beschryving van
het Gedenkteken zelve: ‘De Stad Montmorency en de Bewoonderen der omliggende
Landstreek hebben, omstreeks een bosch, niet verre van die Stad gelegen, voor
den gestorven J.J. ROUSSEAU, een, alhoewel eenvoudig, doch in zyne soort
ongetwyfeld pragtig, Gedenkteken opgerigt. Het zelve bestaat slechts uit Steenen;
maar is zeker duurzaamer dan Goud: want nimmer zal de geschiedenis het
vergeeten, op welke wyze zyne Landgenooten het aandenken van deezen Wysgeer
geëerbiedigd hebben. Daar hy zelf een groot vriend van alle eenvoudigheid was,
heeft men ook dezelve by de oprigting van dit Gedenkteken getracht in agt te
neemen. Het zelve heeft eene eenigzins onaanzienlyke gedaante, en is
zamengesteld uit ruwe ongehouwe Steenen, welke zonder eenige kunst met
elkanderen verbonden zyn. Deszelfs breedte is vyftien, en zyne hoogte negen,
voeten; terwyl mos, struiken, en wilde planten, onder welke zich inzonderheid het
Wintergroen, om dat hy hier van zeer veel hieldt, vertoont, 'er de sieraaden van
uitmaaken. In het midden bevindt zich een bank van gras-zooden. Op den hoogsten
Steen staan de woorden: Deeze was dikwerf de geliefkoosde Rustplaats van J.J.
ROUSSEAU; en aan de andere zyde: De Bewoonders van de Stad en den omtrek
van Montmorency, ter gedagtenisse van den tyd, waar op J.J. ROUSSEAU in hun
(*)
midden woonde. Herfstmaand in het derde Jaar der Vryheid . Op de overige Steenen
zag men de volgende plaatzen uit zyne Emile en het Contract Social gegraveerd:
Mogten toch de Moeders zelve hunne Kinderen voeden, hunne Zeden verbeteren,
en de Aandoeningen der Natuure op nieuw in aller harten opwaaken.
Vryheid en Gelykheid zyn de beide hoofdbronnen, waar uit het algemeen Geluk
van alle Menschen voortvloeit.

(*)

23 Sept. 1791, de dag der Inwydinge van dit Gedenkteken.
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Het is niet zo zeer een magtige Arm, maar veeleer de sterkte van Ziel, welke de
Menschen vry en onafhangelyk maakt.
De Mensch is van natuure goed. Zyt deugdzaam en gy zult gelukkig weezen.’
Onder aan den voet deezer Steenen staat geschreeven: Heil en Zegen zy hem,
die dit Gedenkteken eerbiedigt.
Onder de Aanspraaken by de Inwyding, welke met de hier omschreevene
Plegtigheden toeging, heeft ons inzonderheid getroffen die van den Heer CHERIN,
Neef van ROUSSEAU. Onder andere laat hy zich dus hooren:
‘Bewooners van Montmorency! vestigt uw oog dikwyls op deeze Steenen; leest
hunne Byschriften, en gevoelt telkens, met eene vernieuwde kragt, de daar in vervatte
waarheden. Gaarne zouden wy hun getal nog vermeerderd hebben; maar wy wilden
niets overbodigs doen. Ondertusschen zy het my vergund, om u ook eenige gedagten
van ROUSSEAU over den Godsdienst mede te deelen. Ziet hier dezelve: “Wanneer
de Mensch allen Godsdienst verwaarloost, vergeet hy daar door ook zyne pligten.
Overal, en onder alle Godsdienstige Gezindheden, GOD boven alles te beminnen,
en zynen Naasten lief te hebben als zichzelven, is de inhoud der Wet. Het is eene
niet te verontschuldigende eigenzinnigheid, wanneer men eenen anderen Godsdienst
belydt, dan waar in men gebooren is, en het is geveinsdheid 'er eenen te belyden
en dien niet in alle opregtheid te beleeven. Geraakt men op den doolweg, dan heeft
men voor den troon des oppersten Rechters eene gewigtige verontschuldiging te
weiniger: want zou Hy ons niet veeleer eene dwaaling vergeeven, welke ons als
met de paplepel werd ingegeeven, dan waar in wy voorbedagrlyk gevallen zyn?” “Van het Euangelie spreekt hy op deeze wyze: “Dit Godlyk Boek, het eenige 't geen
de Christen noodig heeft, het nuttigste onder allen, zelfs voor die geenen welken
het niet zo toeschynt, behoeft men maar aandagtig te overdenken, om van liefde
jegens zynen grooten Veroirzaaker doordrongen te worden, en ons tot de opvolging
zyner lessen bereidwillig te maaken. Nergens spreekt de Deugd op zo zagten toon,
nergens heeft zich de volmaaktste Wysheid met zo veel kragt en eenvoudigheid
uitgedrukt, en nooit
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zal men 't zelve nederleggen, zonder te gevoelen, dat men beter, dan voorheen,
geworden is.”
Zo dagt ROUSSEAU over den Godsdienst; hy beminde alle Menschen, tot welk
Godsdienstig Genootschap zy ook behoorden. Welaan dan, myne Medeburgers!
laaten wy hun ook lief hebben: want wy zyn allen Kinderen van éénen Hemelschen
Vader! Heiligt uwe harten, in tegenwoordigheid van zynen geest, die misschien
thans rondsom ons zweest, tot dit standvastig voorneemen, en volgt zyn voorbeeld:
want daar door zullen wy zyne naagedagtenis waarlyk eerbiedigen!’
By deeze Gedagtenisviering komen de Leevensbyzonderheden van den Wysgeer
CERUTTI. - Eene Verhandeling over de Kunsten, Weetenschappen en Beschaafdheid,
der Mooren. - Eene over de Tempels en Moskeën der Mahomedaanen. - Eene
Beschryving der Ommestreeken van Rome: en, ten slotte, ae Bekentenis van J.J.
ANKARSTROM; naar eene Engelsche Vertaaling van een oorspronglyk Zweedsch
Papier, 't geen in Stokholm als een egt stuk rond ging, en door een ieder als zodanig
beschouwd werd.
De Uitgeever verzuimt niet, dit Werk voegelyk cieraad by te zetten. In deeze twee
Stukken vinden wy de Pourtraiten van Keizer FRANS DEN I; van PETION; van
DUMOURIER; van BRANCADORO; eene Afoeelding van de Roomsch Catholyke Kerk,
op het Bagynhof, te Amsterdam, van binnen, benevens de Plegtigheid des Vormzels,
door BRANCADGRO bediend; en eindelyk eene Afbeelding van het Monument voor
PETRUS CAMPER, in de St. Pieters Kerk, te Leyden.

Reizen van George Forster,in den Jaare MDCCXC. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Eerste Deel. Te Haarlem by C. Plaat. In gr.
8vo. 190 bl.
Onbepaald is deeze Tytel. Niemand kan uit denzelven opmaaken, in welk
Waerelddeel of Landschappen de Heer FORSTER, in den Jaare MDCCXC, gereisd
hebbe. Dan de Hoogduitsche Tytel, in het Voorberigt van den Nederlandschen
Uitgeever opgegeeven: Ansichten von Niederrhein, von Braband, Flandern, Holland,
und Frankreich, bepaalt ons nader, en hy geeft voor deeze
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Tytel-verandering deeze rede: dat hy, het Werk by Stukken uitgeevende, buiten
staat was, om, op éénmaal, aan de verwagting des Leezers, nopens alle
byzonderheden, op den oorspronglyken Tytel vermeld, te voldoen. Indien, egter,
de Tytel niet breeder zy, dan ze hier wordt medegedeeld, komt dezelve ons niet
van die bystere langte voor, of het ware 'er zeer voegelyk op den Nederduitschen
uit te drukken geweest. - Zeer weinig tyds moet de Heer FORSTER, blykens dit zelfde
Voorberigt, aan het bezoeken van den Nederrhyn, Brabant, Vlaanderen, Holland,
en Frankryk, besteed hebben, als afgeloopen in drie Maanden, April, May en Juny,
des opgemelden Jaars.
Men zou, dit korte tydsbestek in aanmerking neemende, veelligt denken, hier een
Reisverhaal aan te tressen, 't welk ons, tot vermoeiens schielyk, door deeze
Gewesten en Ryken heen voerde, Steden, Dorpen, enz. met een enkel woord
aanwees, en niets weezenlyks behelsde. Dan de Naam des Reizigers, ouzen
Landgenooten reeds bekend door zyne Reis rondsom de Wereld, welke hy met
zynen Vader J.R. FORSTER gedaan heeft, en waar uit gebooren zyn de
Waarneemingen over de Aardrykskunde, de Natuurkunde, den Aart en Zeden der
Menschen, by A. LOOSJES PZ. en C. PLAAT, in de Jaaren 1788-1790, in drie Deelen,
(*)
uitgegeeven , doet ons beter hoope scheppen. En heeft net doorleezen ons
verzekerd, dat wy, wel verre van zulk eene voortzweeping, op ons gemak kunnen
reizen, - reizen met veele tusschenpoozingen, die ons de Reis zelfs doen vergeeten,
en denken, dat wy eene Verhandeling leezen. De Heer FORSTER reisde als Mensch,
als Kunstkenner, als Wysgeer, en heeft der aanmerkingen, welke de Voorwerpen
in zynen geest opwekten, bot gevierd, en ons veel verschaft 't welk ryklyk opweegt
tegen dorre Plaatsbeschryvingen, en geringe Byzonderheden, waar mede veele
Reisbeschryvingen zyn opgevuld.
Laaten wy het Werk, dat Briefswyze geschreeven is, zelve nagaan. 't Zelve vangt
aan met eene uitlokkende

(*)

Zie onze Aankondigingen van dit hoogstbelangryk en veel bevattend Werk, 't welk wy, te
deezer gelegenheid, nogmaals aan alle Liefhebberen van leerzaame Boeken aanpryzen, in
onze N. Algem. Vaderl. Letteroef. IV D. 1 Stuk, bl. 17 en 550, en V D. 1 Stuk, bl. 370.
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beschryving van de Vaart langs den Rhyn. De Wyngaardbouw in Rheingau, en de
Armoede der Rhynbewoonders, trof hem. Hy schryft, ‘in deeze naauwe en woeste
gedeelten van het Ryndal, heerscht een in 't oogloopend gebrek aan vlyt en
naarstigheid. De grond is den inwoonderen zeker niet gunstig, vermits hy hunnen
bouw bepaalt aan één eenig Gewas, en wel zulk een, dat zeer wisselvallig is, den
Wyn. Maar zelfs in vrugtbaarer landstreeken blyft de Wynboer een aanstootelyk
voorbeeld van luiheid, en van alle daar uit voortspruitende ontaartingen van het
zedelyk character. De Wyngaardbouw eischt van hem, in een geheel jaar, slegts
weinige dagen, op welke hy moet doorwerken: hy wordt het lediggaan gewoon, door
wat te wieden, de ranken te snoeijen - en t'huis dryft hy zeldzaam eenig handwerk,
't welk hem, op eene zekere wyze, zyn brood zou kunnen geeven. Zes jaaren
agtereen behelpt hy zich kommerlyk, of ontvangt, van tyd tot tyd, den koopprys
vooruit van den gelukkigen Wynoogst, als men dien eindelyk naby rekent; vermids
dezelve, doorgaans, alle zeven of acht jaaren ééns wel gelukt: is nu het gelukkige
jaar gekomen, en de Wyn drinkbaar geworden, en in groote hoeveelheid voorhanden,
dan zuipt en zwelgt hy de winst op, die, naa aftrek van de ontvangen voorbetaaling,
overgebleeven was, en het is, het volgende jaar, een bedelaar als voorheen. Ik weet
wel, daar is een oogpunt, uit welk deeze leevenswyze beschouwd, gelukkig kan
genoemd worden. De Wynboer houdt, wel is waar, niets over; hy leeft egter zonder
zorg, en in hoop op het goede jaar, 't welk hem ook altoos weêr op de beenen helpt.
Maar als men op die wyze redenkavelt, vergeet men in rekening te brengen, dat de
verlaaging der gemoedsgesteldheid van deezen Boer een onvermydelyk gevolg is
van zyn onzekeren tak van bestaan.
De Eigenaars deezer Landeryen trekken voorwaar eene opmerkelyke winst van
den Wynbouw; vooral, indien gebrek aan geld hen niet dwingt de Wynen, versch in
den kelder gekomen, te verkoopen; zyn ze hier niet toe genoodzaakt, dan hebben
zy het voordeel, dat ook de Gewassen van slegte jaaren in het vat veredelen, en
daar door de winst nog zeer vergrooten. Men rekent, dat de goede Wynlanden, het
eene jaar door het andere, gemeenlyk van zeven tot acht ten honderd opbrengen.
Dan, desniettegenstaande, blyft nog de vraag,
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of deeze aanzienlyke winst der Grondbezitters den Staat wel genoegzaam
schadeloos kan stellen voor de daar aan opgeofferde zedelyke goedheid van deszelfs
leden?’
Fraai is de beschryving van 't Rhyngezigt omtrent Coblens: de Sterkte
Ehrenbreidstein geeft hem een uitweiding over de Gevangenissen en straffen aan
de hand. Te Nieuwied bezag hy het Broederhuis der Hernhutters, en de veelerhande
werkplaatzen van dit vlytige en bekwaame Genootschap. Hy vermeldt, dat hier, ‘in
stede van de Agapen, of Liefdemaaltyden der eerste Christenen, een
gemeenschaplyk Theedrinken in de Kerk is ingevoerd, tot het welk de geheele
Gemeente van tyd tot tyd toetreedt. Myne gunstige vooringenomenheid voor de
Thee is de eenige reden niet, waarom my dit gebruik niet tegenstaat. Want, hoewel
ik 'er geen lust toe heb om mede te dweepen, voor my wordt tog elke dweepery
eerwaardig, zo dra zy den mensch tot gezelligheid, en het vrolyk genot van zyn
bestaan, opleidt. Maar de Hernhuttische inrigting, die ongehuwde mannen en
vrouwen, met eene kloosterlyke gestrengheid, van elkanderen afzondert, kunt gy
wel denken, dat met deeze myne geaartheid niet zo wel overeenkomt.’ Iets over de
Dweepery, en hier Zielschennis geheeten.
Op het kort Rhynreisje onderhielden zy zich aan deszelfs oever met de Planten
en Steenen; wier taal hy verzekert dat leerryker is dan die der dikke boekdeelen,
welke men over de eene en andere geschreeven heeft. Van deeze gesprekken
deelt hy iets - waarlyk vry veel - mede, en laat zich in tot het betwiste stuk over de
Vuurspuwende Bergen, en den oorsprong der Basalten. Het is bekend, dat in
Duitschland, ten deezen opzigte, twee Partyen zyn, die zich in Volcanisten en
Neptunisten onderscheiden, welker eersten de vorming der Basalten aan Vuur, en
welker laatsten die aan Water, toeschryven. De Heer FORSTER behandelt de
Voorstanders van het Vuurstelzel, COLLINI, HAMILTON, DE LUC, als Droomers, onzes
oordeels met geene genoegzaame bescheidenheid. Hy is 'er verre af, van den
Basalt rechtstreeks voor eene Bergstof te houden, die in het Water ontstaan is;
maar bekent ronduit, dat, onder alle de tot nog bekende uitleggingen, welke zyn
oorsprong aan het Vuur toeschryven, 'er geen ééne is die hem voldoet, en in 't
byzonder komt hem die stelling, dat hy in de brandende kolken, die wy Vulcaanen
noemen, ontstaan zou wee-
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(*)

zen, voor, als iets, dat zich zelf wederspreekt, en onmogelyk is . - Vraagt men den
Heer FORSTER: Indien de Basalt geen Lava is, waar uit is hy dan voortgekomen?
Hy antwoordt: ‘Ik weet het niet. Ik ken de oorspronglyke stof zo min, als ik de
scheikundige bewerking weet, door middel van welke de Natuur de gezamenlyke
Bergstoffen heeft laaten voortbrengen.’ - De lange Brief, waarin dit alles
breedspraakig verhandeld wordt, vult hy aan met eene gelyksoortige stoffe, een
verslag van het schoone Natuurkabinet te Bon.
Dit is de hoofdinhoud der drie eerste Brieven. De vierde en vyfde loopen over
Keulen: waar de Reiziger den Dom of Cathedraal-Kerk bewondert, vergezeld van
eene Proeve, over de begaafdheid van den Kunstenaar, die vry verre in het
asgetrokkene en in 't duistere loopt. Met algemeener voldoening zal men leezen, 't
geen hy opgeeft van het Gemeen en de Geestlykheid te Keulen; van de Bedelaary
en Onverdraagzaamheid; van de Paardenbeenderen onder het Gebeente in de
Kerk van St. Ursula. ‘Al was,’ zegt hy, ten opzigte van het laatstgemelde, ‘de Legende
van elf duizend Maagden zo waar als het bezwaarlyk is om 'er aan te gelooven, het
zien van haare beenderen in de Kerk van Ursula zou daarom niet minder afschuwelyk
en aanstootelyk weezen. Maar dat men de onbeschaamdheid heeft van voor een
Heiligdom uit te venten dit zamengeraapte mengzel van Menschen- en
Paardenbeenderen, welke, vermoedelyk, een slagveld bedekt hebben, en dat de
Keulenaars zich om dit heilige zouden laaten doodslaan, of, dat nog erger is, zelven
den stouten twyselaar wel heel ligt dood zouden slaan, dit zyn schreeuwende
bewyzen van de dikke duisternis, welke hier in het Godsdienstige de overhand
heeft.’ Waar op eenige aanmerkingen volgen over het onderscheid van Lugtgestel
in den Godsdienst. - De afbeelding der Kruiziging van PETRUS, in de St. Pieters Kerk
te Keulen, ontgaat des Reizigers scherpe aanmerking niet.
Zo min Keulen den Heer FORSTER behaagt, zo zeer

(*)

Anderen, hoe stellig ook de Heer FORSTER spreeke, meenen de daadlykheid daar van gezien
en aangetoond te hebben. Zie Extrait d'une Lettre de M. WESTRUMS a M. CRELL, Journal de
Physique. Fev. 1792. p. 158.
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is hy met Dusseldorp ingenomen: waar van het berigt in den vierden Brieve aanvangt.
Hier vinden wy eenige aanmerkingen over de kunst van regeeren, en onder andere
deeze: ‘Laat het oogmerk van den Regent zo goed zyn als het wil, zo dra hetzelve
hem vervoert, om de Menschen, langs eenen weg, dien zy niet voor zichzelven
gekoozen hebben, voor zich heen te dryven; zo dra ook ondervindt hy, dat de eigen
leevenskragten in zyn Staatkundig werktuig afneemen en slaapen, en, op
geenerhande wyzen, die uitwerking voortbrengen, die zy voortgebragt zouden
hebben, indien hy den aan zich vermaagschapten Geest van alle zyne Broederen
niet miskend, en tot eene onbetaamelyke slaaverny gedoemd, hadt. 't Is waar, de
som van goede daaden, die in de wereld geschieden, is doorgaans beneden onze
verwagting; maar zekerlyk is zy daar kleinst, waar men 'er zich op toelegt, om den
menschen een grooter af te dwingen. Door eene overmaat van stellige geboden,
bezondigen zich de Regeeringsformen aan het menschlyk geslacht. Door de Wetten
en Landsheerlyke Verördeningen tot in het oneindige te vermenigvnldigen, hoe wél
die ook dikwerf gemeend zyn; en door die zugt tot beuzelen by de Vorsten, welke
de vleiers en panlikkers zo hoog verheffen, waar door zy, met eene onvermoeide
zorgvuldigheid, elken Burger in de pot willen kyken, of zich zelfs met zyne
afzonderlyke gevoelens en denkbeelden bemoeijen, booren de Regenten hunne
Staaten, zonder het zelfs te weeten, in den grond, doordien zy de vrye werkzaamheid
van den Burger belemmeren, waar door de ontwikkeling aller zielsvermogens
oogenbliklyk ophoudt.’ - Eene ontmoeting in een Monnikenklooster, 't welk den
strengen regel van de wydberoemde Abtdy de la Trappe volgt, doch waarin de
gelofte van stilzwygenheid thans geheel en al vernietigd was, sluit deezen Brief.
De zesde, zevende en achtste, Brief, met welken dit Deel eindigt, loopen alle over
de Gaandery te Dusseldorp, zo wydberoemd van wegen haare Schilderstukken,
door FORSTER voor de vyfde keer in zyn leeven bezogt. ‘Verwagt van my,’ schryft
hy zynen Vriend, ‘geene beschryving, zelfs geen lyst, van deezen onschatbaaren
voorraad van uitgeleezene Meesterstukken. Noch een drooge naamrol, eene
moeilyke optelling van alle byzondere stukken, noch zelfs de getrouwste woordlyke
beschryving van deeze voorwerpen, wier waarde enkel en alleen door de
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zinnen kan begreepen worden, zou my vryspreeken van uw geduld misbruikt te
hebben. Waar is ergens eene Schilderyen - verzameling, van welke men niet slegts
volledige, maar zelfs zo genoemde beredeneerde, naamlysten heeft, ryklyk doorspekt
met kunstwoorden, en opgevuld met lofspraaken, en nageklapte eerbewyzingen,
aan een reeks beroemde Kunstenaaren?’ - Wyd loopt de Reiziger over de
mededeeling der Indrukken van 't geen men ziet, en hoe zich de Kunstenaar vormt.
Hy heeft weinig op met de Vlaamsche Meesters; 't geen hy hier en elders van het
Nederlandsche penseel zag, was, om zyne eigene woorden te gebruiken, ‘byna
altoos, van dien aart, dat ik in den voortreffelyken Handwerker den Dichter niet kon
vinden, noch in de afbeelding van het Lichaamlyke den Zielenschepper.’ RUBENS
ondergaat hier eene strenge beoordeeling. Zyn Schilderstuk, het laatste Oordeel,
houdt FORSTER meer dan twintig bladzyden bezig. Gegrond zyn veele aanmerkingen;
doch wy gelooven, dat hy waarheid schreef, als hy bekent, dat ze in eenen vitagtigen
luim, die zelfs een RAPHAëL voor geene berisping zou vrywaaren, geschreeven zyn.
En blyft dezelve hem by in het beoordeelen der andere Stukken van dien Kunstenaar,
schoon met eenige ververkoeling: dan dezelve ontgloeit op nieuw tegen GERARD
DOUW en TENIERS, enz. De Heer Vertaaler merkt, in eene aantekening, ten slot van
deezen Brief, te regt aan, ‘dat FORSTER'S scherp oordeel, over onze Nederlandsche
(*)
Meesters, aan hunne verdiensten in de daad te kort doet .’ - Wanneer een Vertaaler
aan den voet des blads eene Aantekening maakt, tot opheldering dienende, moet
dezelve gegrond zyn, en waarlyk licht verspreiden: wy vinden dit niet, als hy, by het
woord Carricatuuren, tot beter verstand, voegt: ‘Een kunstwoord, om uit te drukken,
dat het voorwerp der tee-

(*)

Men zal wél doen, met, naa FORSTER geleezen te hebben, ten tegengif te gebruiken, het
Antwoord van den Heer ROELAND VAN EYNDEN, op de Vraag: In hoe verre de Nationaale Smaak
van de Hollandsche School het doelwit der Schilderen Tekenkunde bereike, en aan derzelver
vereischte beantwoorde? Als mede, hoe verre dezelfde Smaak, door het bestudeeren van
het Antique, en der Kunstenaars van andere Schoolen, zoude kunnen verbeterd worden? te
vinden in het V Deel der Verhandclingen van TEYLER'S tweede Genootschap.
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kening, of schildery, volkomen getroffen is, vooral ten aanzien der gezigtstrekken,
en van houding en gebaarden.’ Beter dunkt ons, en toepasselyker op de plaats waar
deeze opheldering komt, bl. 134, de Verklaaring van dit Kunstwoord, door den
Schilder ROELAND VAN EYNDEN gegeeven: ‘Carricatura (in 't Fransch Charges de
têtes) betekent eigenlyk iets, dat gecarrigeerd, vergroot of overdreeven, is. Men
verstaat 'er in de Schilderkunst door, menschlyke aangezigten of geheele beelden,
wier kennelykste deelen vergroot en uitgezet zyn, zo dat egter de gelykenis blyft;
maar de voornaamste partyen in 't hartstogtlyke, boertige of verschriklyke, sterker
(*)
uitgedrukt zyn, dan zich die natuurlyk vertoonen .’ In den laatsten Brieve gaat hy,
van het Vlaamsche Broddelwerk, (zo drukt hy zich uit,) over tot de Kunststukken
van de Italiaansche Schoolen; dan niet zonder eene breede Inleiding, die alle
mogelyke klaarheid, op verre na, niet heeft, over het Ideaal; en een duidelyker
verheffing van 't geen uit Italie komt, boven andere Kunststukken: in het gezigt dier
Over-alpische Stukken verzadigt hy zich, zonder dien wansmaak, welke, by die uit
de Vlaamsche School, by hem reeds boven kwam. Van berisping gaan zy alle egter
niet vry; doch de lof, zommige toegezwaaid, klimt tot de hoogte van verrukking. De
hemelvaarende Maria van GUIDO beschouwd hebbende, barst hy uit: ‘ô GUIDO! gy
aangenaame dweeper, hoe verleidend wordt de geestdryvery door uwe verbeelding!
Deeze geheele Schildery is betovering; zy vermeestert, op eene betoverende wyze,
het gevoel. De zagte juistheid der tekening, de houding van MARIA, de gedaante der
groep, de stoute bekooring der geheele versiering, de pracht en sierlykheid der fyne
lugtkleederen; ja, ik durf zelfs staande houden de schitterende gloed der verwen,
die een wereld van zuiver licht aan het zinlyk oog vertoonen, werwaards ons
schemerend oog zich naauwlyks verstout heenen te zien! Hier moeten de Schilders
leeren, op welke wys de Engelen vliegen, en hoe Hemelingen zweeven!’ - Eene
Ziel, die zo schildert, kan, gelyk de Heer FORSTER, bl. 141, schryft, niet tot den
Nederlandschen modder afdaalen!

(*)

Zie de gemelde Verhandeling, bl. 197.
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Merkwaardige Leevensbeschryving van een zeer zonderling
geleerd Man, johan wolfgang brenk, onlangs in hoogen ouderdom
te Anspach overleden; die in zyn veertigste jaar tot den Joodschen
Godsdienst overging, en zich deedt besnyden. Door den Heer
Will,Hoogleeraar op de Universiteit te Anspach. Uit het
Hoogduitsch. Te Dordrecht, by de Leeuw en Krap, 1792. 120 bl. in
gr. 8vo.
‘Een Man, by wien opregtheid, deugd, oude duitsche trouw en warme vriendschap,
in contrast stonden met allerlei buitenspoorige bedryven en zonderlinge handelingen,
- een Geleerde, die, by de uitgebreidste kennis van veele taalen en weetenschappen,
tot allerlei zwakheden, en dikwerf tot grove bygeloovigheden, overhelde, - een
Christen, die van geestlyk Geslacht afstamde, die eerst in manlyken ouderdom tot
den Joodschen Godsdienst overging, en zich liet besnyden; naderhand nogthans
zyn geluk wederom by de Christenen zogt, zyn Joodendom verborgen hieldt, vier
Christenvrouwen nam, en zyne Kinderen liet doopen, - een Mensch, dat de natuur
tot alle moeilykheden van dit leeven scheen gevormd te hebben, en dat zy tot eenen
zes en tachtig jaarigen ouderdom het leeven gerekt heeft; - zulk een is voor de
menschenkenners een belangryk onderwerp, en verdient, dat zyn leeven zo
naauwkeurig mogelyk beschreeven wordt.’ - In deezer voege luidt de aanvang der
Inleiding van den Hoogleeraar WILL, die het ondernam, de Leevensbeschryving van
den zeer zonderlingen Man JOHAN WOLFGANG BRENK, in dit Stukje, der wereld mede
te deelen. Hier toe vondt hy zich in staat gesteld, doordien hy van deezen veertig
jaarigen Vriend veele aantekeningen, door den ommegang met hem, uit eigen mond
hadt; een Handschrift van hem, tot dat einde gegeeven, bezat; en eindelyk Bezitter
geworden was van 's Mans Dagboek, waarin hy, van 't Jaar 1733 tot 1773, alies,
wat hem eere en schande aandeedt, met ongelooflyke naauwkeurigheid, hadt
aangetekend.
In de daad, om hem ‘by alle zyne Eigenzinnigheden en Gebreken, agting toe te
draagen, om dat hy, in zyn vak, een waar Geleerde, en, dat veel zegt, een
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eerlyk Man was,’ gelyk de Heer WILL met ronde woorden verklaart, moet men in
eene byzondere betrekking tot hem gestaan, en eene verbintenis met hem
aangegaan, hebben, gelyk deeze Leevensbeschryver, die Lid werd van een Geheim
Gezelschap, 't geen BRENK tot Stichter hadt, of waar van hy een sterk Voorstander
was. Een Gezelschap, waar van wy in het Vde Hoofdstuk eenig berigt aantreffen:
eene Orde, voor een naamaakzel der vrye Metzelaary verklaard, ter zinspreuke
voerende: Prudentia, Amore & Experientia, Voorzigtigheid, Liefde en Ondervinding.
Eene mededeelenswaardige byzonderheid tekent de Heer WILL deswegen op: ‘De
gewigtigste soort van Menschenkennis (γνωσθισεαυτον) werd, op eene pryslyke
wyze, hoe zeer door een hard middel, in dit Gezelschap bevorderd. Elk Medelid der
Vergadering moest, by beurte, zo als de Orde dit schikte, uittreeden, en de overige
Medeleden velden als dan over deszelfs character, goede en kwaade eigenschappen,
een volkomen geheim oordeel, welk in geschrift gesteld, en den beoordeelden
overhandigd, werd. Het was niet geoorlofd, iets daar tegen te zeggen of te doen,
zo 'er geene beledigende onwaarheden, of eigenlyke lasteringen, in het
uitgesprooken vonnis waren. Het oogmerk was enkel Zelfbeproeving en Verbetering:
ik herinner my nog, met zeer veel genoegen, welken spiegel my de eerste maal
werd voor oogen gehouden: ik leerde my toen van eene zyde kennen, die my nog
geheel onbekend geweest was, en werd daar door, in de daad, oplettender op
myzelven; ik sloeg myne gangen zedert naauwkeuriger gade, en, myne zwakheden
my herinnerende, werd ik voorzigtiger, minder onderneemend, maar zekerder in
het uitvoeren.’
Hoe zeer kort opeengestapeld de Academie - lotgevallen van BRENK, in den
Academie - tyd van niet minder dan zeven-en-twintig jaaren, zyn mogen, heeft
derzelver leezing ons eenigzins verveeld, door steeds den korzelen, moeite
maakenden, vegtenden, behoestigen, en zich op verre naa door geene eerlyke
middelen reddenden, Student voor oogen te hebben.
Wegens den verbaazenden stap om zich te laaten besnyden, 't geen te Amsterdam
geschiedde, tekent zyn Leevensbeschryver aan: ‘Het is moeilyk te zeggen wat hem
daar toe bragt. Veele redenen moeten zamengeloopen hebben, die hem eindelyk
geheel overwonnen. Zyn
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vroeger ommegang met de Jooden - de agting voor de Joodsche geleerdheid, in
welke hy zo veel gedaan had, en die volkomen naar zynen smaak was, - de
byzondere eerbied voor de Mozaische Instellingen, en het geheele Oude Testament
- gebrek aan nooddruft, waar mede hy altoos kampte - slechts zyn ondergang, naa
zo veele vergeefsche proeven, by de Christenen te vinden - eindelyk de hevige
hartstogt, die hem aan een geliefde Jodin hegtte, van welke hy bereids het jawoord
bekwam, en by wier Vader en Moeder hy reeds de toestemming tot het Huwelyk
had gevraagd, die hy als onbesneedene niet krygen konde - alle deeze oorzaaken,
te zamen genomen, kunnen hem tot een der ongelukkigste besluiten vervoerd
hebben.’ Zyn Godsdienst - verandering hieldt hy zo veel doenlyk geheim; en leefde
vervolgens meest onder de Christenen.
Eenigzins ter opheldering van dit byster vreemd gedrag kan dienen, 't geen de
Heer WILL aanmerkt: ‘BRENK kwam de Joodsche Godsdienst alleen als de Godlyke
voor, die CHRISTUS, welke zelf een Jood was en bleef, niet hadt willen afschaffen,
maar slechts hervormen.’ JESUS (zeide BRENK,) heeft ‘dit zelfs gezegd, en in zyne
onderwyzingen altoos op MOZES en de Propheeten geweezen.’ Het was dus, by
zynen vertrouwden ommegang met de Jooden te Halle, by de dienstvaardigheid,
die zy hem beweezen, en by de liefde, die hy een Joodsch Meisje toedroeg, niet te
verwonderen, dat hy eindelyk tot het besluit kwam, om zich te doen besnyden. Of
hy geheel Jood was, is eene andere vraag. Zyn Godsdienstig zamenstel was, buiten
twyfel, een mengeling van begrippen uit verscheide Gezindheden. - Hy gaf voor,
dat hy eens een zeer heerlyke Leerreden van een Geestlyken gehoord had, die dus
was begonnen: ‘Ik ben geen Jood, ik ben geen Christen, ik ben geen Heiden, ik ben
geen Turk. - Ik ben een Jood, ik ben een Christen, ik ben een Heiden, ik ben een
Turk.’ - Zo wilde BRENK dat men ook over hem dagt, vormende hy zich, uit allen te
zamen, eenen eigen Godsdienst, waar van evenwel de Joodsche, als de onmiddelyk
van God afkomstige, de grondslag was. Hy bad ook tegen den opgang der Zonne,
en meest, of altyd, Hebreeuwsch. Hy at geen Varkensvleesch, geen Wildbraad, ook
geen spyzen die by Zwynenvleesch ge-
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legen hadden. Hy vierde den Sabbath; doch de Zondag was hem weinig of geheel
niet heilig. - ‘BRENK verdedigde, by zekere gelegenheid,’ ten aanhoore van den Heer
WILL, ‘dat het Christendom op het Joodendom gegrond was, en dat, wel verre dat
de Joodsche Godsdienst door JESUS zou afgeschaft zyn, dezelve veeleer door hem
was onderhouden en aanbevolen, dat hy den Apostelen wel vryheid gelaaten had,
om de Heidenen van de Besnydenis te ontslaan, alleen om deezen des te gereeder
tot het Christendom over te haalen; maar dat hy andere Mozaische Wetten, als de
onthouding van het verstikte, van het bloed eeten en dergelyke, uitdrukkelyk bevolen
heeft. Deeze zyne zonderlinge meening was een stuk van Godsdienst by hem, waar
op hy alle zyne overige begrippen bouwde.’
Laaten wy hier nog byvoegen de Grondstellingen van deezen Man in 't
Staatkundige. ‘Hoe zeer hy liever onder de Aristocratie dan onder de Monarchie
leefde, zo hieldt hy nogthans de eerste Regeeringsvorm voor de gebreklykste, die
volgens haare natuur in eene overheersching moest ontaarten; en, volgens de
Geschiedenissen en Ondervinding, daar in altyd ontaart is. Monarchie, was, volgens
zyn gevoelen, eene loutere harssenschim; 'er zyn, zeide hy, geen Alleenheerschers,
die alleen een Ryk regeeren kunnen. De Monarch is aan zynen Minister en aan
Raadsvergaderingen gebonden, en de verstandigste, wanneer hy zelfs regeeren
wilde, heeft onvergeeflyke misslagen begaan. Hy beschouwde, volgens 1 SAM.
VIII:11-18, welke plaats hem zeer gewigtig voorkwam, alle Alleenheersching als
een kastyding der Volken, en, in zo verre hy als Joodegenoot zich de lotgevallen
zyns Volks mogt aantrekken, kon hy dit gevoelen, op grond van evengemelde
Bybelplaats, verdedigen. De Democratie achtte hy als de natuurlykste en beste
Regeerwyze. Dan, deeze drie bekende wyzen van Volksbestuur bestonden, naar
zyn oordeel, slechts in den uiterlyken vorm: inwendig waren de zaaken gansch
anders gelegen, en wel dus: alle Staaten waren Theocratien, Autocratien of
Demonocratien. De Theocratie beschouwde hy als de voortreflykste, in welke de
Godheid Wetten en Instellingen gemaakt heeft, en waar inzonderheid de uitmuntende
beschikking plaats had, dat oude wyze en ervaarene Mannen Richters des Volks
waren. - In de Autrocatie
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hebben de Menschen zelfs hunne Wetten en Constitutie gemaakt, die beide
grootendeels slegt en te willekeurig waren uitgevallen, en uitvallen moesten. Deeze
Autocratie hervormd zich of in eene Monarchiale, of in een Aristocratische, of in
eene Volksregeering. - De Demonocratie bestaat by de ruwe en domme Wilden, in
andere Waerelddeelen, die den Duivel nog aanbidden, de heerschappy der geesten
over zichzelven en hunne daaden gelooven, en die daarom ook weinige, of ten
minsten allerslegtste, Wetten hebben. - MONTESQUIEU hadt, naar zyne meening, de
zaak in 't geheel niet getroffen, en het Mozaisch Recht van den Ridder MICHAëLIS
wilde hy in 't geheel niet leezen; dewyl het hem niet geviel, dat deeze Schryver de
oorzaaken der Wetten, in de Godsregeering over Israël, en tevens de Godlyke
oogmerken, zo naauw bepaald had, daar dezelve geheel buiten den menschlyken
gezigtëinder zyn. Zelfs de menschlyke beheerschers konden den geest en den
grond van hunne Wetten niet opspooren. Gods gronden en bedoelingen te
onderzoeken, rekende hy vermetel. - Genoeg dat zyne Wetten daar zyn, en dat zy
alle goed zyn moeten, om dat God ze gaf. De door de Godgeleerden gemaakte
schifting van zedelyke, ceremonieele en burgerlyke, Wetten, stondt hem zeer tegen.’
Deeze wonderbaarlyke Geleerde werd den eersten Maart in den Jaare 1704
gebooren, en stierf den een en twintigsten November van 't Jaar 1789. Veele
byzonderheden bevat deeze Leevensbeschryving, waar uit zyn anders raadzelagtig
Character eenigzins kan opgemaakt worden; doch. met dit alles, is dezelve meer
Avontuurlyk dan Characterschetzend.

Tafreelen voor het Menschdom. Tweede Stuk. Te Utrecht en
Rotterdam by G.T. van Paddenburg en Zoon, en J. Meyer, 1792.
304 bladz in gr. 8vo.
Wy verblyden ons dat het oordeel, het welk wy over het eerste Stuk van dit Werk
(*)
geveld hebben , den Schryver zo veel aanmoediging gegeven heeft, als hy thands
in het Voorberigt voor dit tweede Stuk meldt. Hy verdiende aange-

(*)

Algemeene Vaderl. Letteroef. voor 1792, No. 5, bl. 213-215.
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moedigd te worden, en hy blyft zich zelven volkomen gelyk. De bundel, dien wy
thands aankondigen, bevat vyf Stukjes in prosa, en drie Dichtstukken.
Aan het hoosd van de eersten staat:
I. Een Stukje, getituld: Aan myne broederen, betzelfde dat hy reeds te voren
beloofd hadt, en waarin hy zyn geheele plan, zyne bedoelingen, zyne wys van
denken, en de beweegöorzaaken, die hem de pen in handen gaven, nader wilde
doen kennen. Door zyne broederen verstaat hy hier zyne medeschryvers, en het
oogmerk van het Stukje is eene roerende schildery op te hangen van den
uitgestrekten werkkring eens Schryvers, en van het menigvuldig goed en kwaad
dat hy stichten kan, en daar door een iederen, die de pen in handen neemt, tot de
nodige bedachtzaamheid te vermaanen, en tot het getrouw volbrengen dier heilige
plichten, welken hy aan God, aan het geheele Menschdom, en aan zyn Vaderland
in het byzonder, verschuldigd is. De opschriften van de volgende Stukken zyn:
II. De behoeftigheid nadeelig voor elken Staat; eene Redevoering, voorgelezen
in het Genootschap TOT NUT VAN HET ALGEMEEN.
III. Eene Redevoering voor elken waaren Menschenvriend. Beide deze
Redevoeringen gaan over hetzelfde onderwerp. In de eerste wordt eerst de
beklagenswaardige toestand van eenen behoeftigen geschilderd, en vervolgens
eene schets gegeven van de rampzalige vruchten, die uit de behoeftigheid voor elk
gewest, elk volk, en geheel de zamenleving, natuurlyk moeten voortspruiten. De
tweede bevat een betoog, dat het de plicht van elken sterveling zy, de behoeftigheid,
waar hy immer kan, te weeren; afgeleid deels uit de natuurlyke en ons ingeschapene
zucht, ter bevorderinge van ons eigen geluk, en uit de ons aangeborene liefde voor
ons vaderland; deels uit den baarblykelyken wil van God, die ons voorzeker tot
dezen plicht aandryft. - Indien de Schryver lust mogt hebben om dit onderwerp te
vervolgen, zou hy voor eene derde Redevoering, (die, wel uitgewerkt zynde, zekerlyk
de nuttigste van allen zou wezen,) overvloedige stoffe vinden in het doen van gepaste
voorslagen, nopends de wyze, hoe wy het best de behoeftigheid van onze
medemenschen weeren kunnen.
IV. Adelaïde, of de Gevolgen van een oogenblik; een zedelyk verhaal.
V. Wat is Godsdienst? Deze Verhandeling geeft de Schryver in dit Stuk maar ten
deele, en belooft dezelve in het vervolg voort te zetten. Na eerst aangetoond te
hebben, wat door wanbegrippen, bygeloof, dweepzucht, en huichelary, al voor
Godsdienst uitgegeven wordt, zonder dien naam te verdienen, geeft hy stellig op,
wat hy door waaren Godsdienst versta. Eerst ontvouwt hy den grond van onze
verplichting tot den Gods-
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dienst, de oneindige liefde van onzen Schepper; dan toont hy aan, dat alle plichten,
welken God ons opgelegd heeft, niet om zynen, maar om onzen, wil, tot ons heil,
zyn voorgeschreven; en ontwikkelt vervolgens die plichten uitvoerig, de gewoone
verdeeling van plichten jegens God, ons zelven, en onzen naasten, volgende. De
laatstgenoemden beschouwende, bepaalt hy zich niet tot algemeene menschenliefde,
maar is vooral zeer uitvoerig in de opgave van plichten, die uit verschillende
betrekkingen ontspruiten, als jegens ouders, kinderen, echtgenoten, het vaderland,
dienstboden, enz.
Wy moeten, gelyk wy gezegd hebben, over de prosaïsche Stukken, in dezen
bundel voorkomende, hetzelfde oordeel vellen, als over die van den voorgaanden.
Ondertusschen kunnen wy toch niet nalaten den Schryver ten ernstigsten aan te
raden, dat hy toch niet afga van de eenvouwigheid, welke een zo voornaame
eigenschap van een goeden Styl is. Hy heeft dezelve wel in de meeste Stukken
betracht, maar niet in alle, b.v. niet in de Adelaïde, welk Stuk ons over het algemeen
het minst van allen gesmaakt heeft. Reeds in het begin gebruikt hy de volgende
omschryving, om ons te zeggen, dat Adelaïde achttien jaaren oud was: ‘Adelaïde
had agtien maal het bekoorelyk gelaat der jeugdige lente gezien: agtien maal
gevoelde zy den gloed der zomerhitte: agtien maalen bekranste de Wyn-god de
groenende heuvelen met zwellende druistrossen, en agtien maal vertrad de yzeren
voet des winters de geschenken van Flora, van Ceres, en den Zoon van Semele,
in het glibberig slyk, en bestrooide bosch en velden met zyne donzige
sneeuwvlokken; sints Adelaïde het eerst den bepurperden dageraad aanschouwde.’
Uit de Dichtstukken zullen wy de volgende rymlooze Ode ter proeve geven:
Gelukkig Sterveling, wien uwe Gade mint! Wien reine teêrheid al haaren wellust schenkt! Hoe zalig is 't genot dier weelde 't Evenaart bykans het lot der Eng'len!...
*

Vervoerend tydstip!...wen zyn aandoenlyk hart
Yoor 't eerst op 't hart van zulk een Gade klopt Deez' Gade, die hy lang, met traanen,
Van u - ô Schepper dier teêrheid! - smeekte!...
*

Ja, - zoet, ô Liefde! is uwe zuiv're lust!...
Doch aan de kimmen slygt ginds een onweêrs-wolk!
Zy klimt!...zy klimt!...daar vliedt de kalmte;
Alles wordt ak'lig!...'t is 't uur der scheiding!...
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ô Wrede scheiding!...ach!...hoe ontroert ge my;
Hoe zwoegt deez' boezem...vlugt!...gy verscheurt dit hart!...
Ja, - ys'lyk...folt'rend is uw lyden; Daar gy aan de oogen zelfs traanen weigert!...
*

Ai my!...hoe treurig waart die verlatene Wiens zagte Gade ginds by de dooden rust,
Door akelige, duis'tre wouden;
Zwygend, als de eenzame, kille grafsteê! *

ô Zwarte rotsen! - gy, wier bemoschte kruin,
Met donk're dennen, huiv'rige sidd'ring wekt!
Hoe vaak zaagt gy zyn angstig lyden Zaagt gy hem traanen van weedom plengen.
*

Ja, woeste streeken - huilende wildernis!
Dien man van smarte 't eenigst geliefd verblyf En dorre heide! ai my, hoe dikwyls
Waart ge getuige van zyne ellenden!...
*

Doch waaröm tzidd're ik dus by dit open graf; Die slaap der dooden - kan hy wel eeuwig zyn?
ô Neen - aan geene zy der graven,
Scheemert, verryst reeds de blydste morgen!...
*

Neen - WILHELMINE! schoon my die scheiding roer' Schoon slegts haar denkbeeld my met ontzetting sla;
Ja - schoon zy vaak zelfs bange traanen,
Langs myne snaaren, deed neder stroomen.
*

Neen - beste Weêrhelft! - neen zy verplet my niet! Hoe zeer ik tzidd're - 'k voel dat ik eeuwig zy!
Ja - 'k voel - 'k gevoel het...God en Eng'len!...
Dat ik voor eeuwig haar zal bezitten!
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Dat dus eens 't sterf-uur ons van elkand'ren scheur',
Slegts wein'ge stonden...dan...dan ontsluit zich 't graf!
Dan zwindt deez' aard...en in uw' armen
Dank ik dan God - ô myn WILHELMINE! o

De twee overige Dichtstukken zyn: 1 . Aan de Wel Edele en Achtbaare Heeren
Burgemeesteren, Regereren, en Wethouderen, der Stad Wyk by Duurstede, en den
Wel Eerwaardigen en zeer geleerden Heere W.A. OCKERSE, by gelegenheid, dat op
last van hun Wel Edelen en Achtbaaren eene Begraaf. plaats buiten derzelver Stad
was aangelegd, en zyn Wel Eer. waarde en zeer geleerde, op derzelver verzoek,
o

eene plechtige Leerrede, daar op toepasselyk, gehouden had: en 2 . De eerste
zang van een Leerdicht, de Wyze getituld, het welk in de volgende Stukken
voortgezet zal worden.

Reinhart, of Natuur en Godsdienst. Twee Deelen. Met Plaaten, Te
Amsterdam by J. Allart, 1791. In gr. 8vo. 354 en 384 bl.
REINHART, een braaf Jongeling, zyn vaderlyken grond, Gelderland, verlaatende,
begeeft zich in Texel aan boord; zeilt van daar, door het Kanaal en de Spaansche
Zee, vooiby de Kanarische en Kaap-Verdische Eilanden, naar Amerika; en beschouwt
alles wat hy ziet, en het geen hem op zyne Reize ontmoet, met een onderzoekend
oog en zedelyk hart. Zyn omgang met de Negers, of Slaaven; zyn gedrag als Planter;
zelfs zyne Minnaryen en Huwelyk, met eene Amerikaansche Schoone, draagen alle
de kenmerken van eene edele deugd en zuiver gevoel, wel waardig om van veelen
overwoogen te worden.
De Heer H.H. POST, een Amerikaansch Planter, aan wien dit Werk is opgedragen,
gaf toevallig aan het genie zyner Zuster (Mejuffrouw E.M. POST, te Arnhem, die ons
Vaderland uit haare Werken, het Land, en voor Eenzamen, met roem reeds kent;)
aanleiding om dit Book te schryven; schoon het noch zyn lot, noch zyn persoon, zo
min als zyn bepaald verblyf, aftekent. Verbeelding voerde haar dikmaals in het
afgelegen Waerelddeel, waar haar Broeder zich onthoudt. Deeze wist wat het te
zeggen is, Vaderland en Vrienden te verlaaten; op den ruimen Oçeaan te zwerven;
met stormen en baaren te worstelen; in een vreemd Land het geluk te zoeken, dat
hem in zyn Vaderland ontvluchtte; aldaar eene Echtvriendin naar zyn hart te vinden;
enz. en deeze herhaalde verbeeldingen deeden deezen REINHART geboten worden.
‘Maar’ (vraagt de Schryffter, om dat de Leezers het zouden kunnen vraagen, en
dezelven dan daadelyk beäntwoord worden:) ‘welk een wezen is REINHART dan? Is
het een
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Historie, of een Roman? - Het eerste zeker niet, dan in zo verre als het eenige waare
natuurlyke tafereelen asmaalt, die willekeurig geplaatst zyn - en een Roman, daar
voor durf ik het u ook niet leveren, nadien het de voorname vereischten van een
Roman mist; en, in plaats van eene vindingryke aaneenschakeling van raadselachtige
gebeurtenissen, die in eene wonderlyke ontknooping eindigen, niet dan een
eenvoudig, natuurlyk asloopend, geval vertoont, dat niets raars heeft, dan misschien
den smaak van den persoon die hier voorkomt.’
Om te kunnen oordeelen, hoedanig REINHART over veele zaaken redent, en zyne
bespiegelingen voortzet, zullen wy den volgenden Brief (want het geheele Werk is
briefswyze opgesteld,) onzen Leezeren mededeelen:
‘Myn wensch is veryuld, Karel! uw vriend en zyne matte Scheepsgenooten worden
verkwikt door eenen milden regen: hoe aangenaam zyn deeze ruischende droppelen!
zou het verbeelding zyn, of hebben zy een landelyke geur by zich? Zouden de
wolken, waar uit zy daalen, van vergelegene oevers komen aandryven, en uit de
wasem van boomen, planten en een milden grond, opgerezen zyn? of....maar wat
scheelt my dit? zo veel is zeker; hunne koelte is allerverkwikkendst; de lucht is
zuiverder, de adem ruimer - ik voel my levendiger en vrolyker, en een ondraagelyk
pak schynt van myn ziel, zo wel als van haare wooning, afgewend; een srissche
teug van dit versche water sterkt, dunkt my, het hart; wy verzamelen het door alle
mogelyke middelen; de zeilen zyn tot gooten en regenbakken gespannen, en onze
vaten worden vol.
Hoe zeer vertoont de waanwyze ontkenner eener alles regeerende Voorzienigheid
zyne onkunde, wanneer hy dit gewoon natuurverschynzel, dat zich regenwolken in
de Zee ontlasten, een nutlooze verkwisting noemt; en, door deeze onnozele stelling,
voedzel zoekt voor zyn troostloos ongeloof! hoe zwak is het wapen, waar mede hy
de schoonste waarheid bestormt! - Zeker de eenvoudigste scheepsjonge, die zyn
werk in den verkoelden dampkring minder loom, en met meer gemaks, verricht, kan
hem zwygend wederleggen. De regen op Zee, die de besmette lucht, in welke zo
veel duizend zielen ademen, zuivert; die de ledige Watervaten van zo veele dorstige
zwervers vervult, die zou overtollig zyn! welk eene dwaaze stelling! zeker hy
ontwikkelt hier geene zaaden; hy verkwikt geene kruiden; zyne milde droppelen
glanzen op geene lachende bloemen; maar hy voedt, hy onderhoudt, hy versterkt,
menschenlevens, en doet zielvolle traanen van waare dankbaarheid en vreugde in
het oog van gevoelige Wezens glimmen, die hemelsche geesten, ja wat zeg ik, die
den Opperzegenaar, wélgevallen, en tot nieuwe weldaaden opwekken.
Hoe wyd, hoe eindeloos, zyn de grenzen, binnen welke
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Gods goedheid werkt! hoe ruim is zy de geheele waereld door verspreid! daar, waar
menschen, van de hulp hunner Natuurgenooten ontbloot, op zyne genade dryven;
daar, waar zy, in vergetene Oorden, in kommer en behoeften zouden versmachten,
daar ziet hen God, en zorgt voor hen; geen hoekjen op de waereld wordt van Hem
vergeeten: het woest gedierte der nooit bezochte wouden brult Hem in zyne holen
dank tegen! zelfs de eenzaame distel der barre zandwoestynen dien Hy zaaide voor
het insect dat op hem zyn waereld vindt, ruischt in zyne stekelige bladeren loftoonen
aan die goedheid toe: in den meest verschoolen oord der waereld, waar nooit geen
menschelyke voet ruischte, waar nooit geen menschelyk oog kon indringen, daar
zyn millioenen onzichtbaare Wezens, die, elk op hunne wyze, die goedheid gevoelen,
en die door hun aanzyn eeren.
Men behoeft alle de wonderverhaalen der Reizigers niet te gelooven, om de
onbepaaldste goedheid van den Heer der waereld te erkennen; dit doende zou men
zeker dikwyls gevaar loopen, om zyne aangenaamste en edelste gevoelens op
hersenschimmen te laaten werken. My heugt nog, hoe, in vroeger leeftyd, toen ik
minder nadacht en ligter geloofde, de beschryving van een wonderboom op het
rotsige eiland Ferro, die deszelfs matte bewooners geheel schadeloos stelde voor
het gemis van den vruchtbaaren regen, die nooit deezen dorren grond besproeit,
wiens breede takken een geheel schaduwryk bosch formeerden, wiens kruin altoos
door een zwaare wolk, die hem tot een milde bron verstrekte, gedekt was, en wiens
bladeren altyd vloeijende beeken waren, welke dorstige menschen, aamechtige
kudden, en zelfs de drinkvaten der voorby zeilende Schepen, vervuldenl; my heugt
nog, welk eenen aangenaamen, van godsdienstige gevoelens verzelden, indruk,
het denkbeeld van deezen boom op myn hart maakte: toen ik meer nadacht,
gevoelde ik meer zwarigheden in zyn aanwezen, en ik zogt, daar ik dit sierlyk
verschynzel toch gaerne in de Schepping wilde behouden, den grond voor zyn
bestaan in Natuur en Aardrykskundige boeken, doch vergeefsch; en vond eindelyk
de onaangenaame zekerheid, dat deeze geliefde boom nooit anders, dan in de
hersens van op wonderverhaalen verzotte Reizigers, bestaan had, en al het
vergenoegen, dat ik door hem ontvangen had, verdween met hem in ydelheld.
Doch het aangenaam gevoel van eenen alom, zelfs op rotsige eilanden
weldaadigen Schepper, is niet met hem verdweenen; duizend zekere berichten,
eene menigte eigene ervaaringen, houden dit telkens levendig; en ik hoor - als myn
hart 'er slechts vatbaar voor is, de geheele Schepping door, dien zachtstreelenden
schoonklinkenden toon: “God is liefde.”
Nog korts geleden gebeurde 'er iets op de Zee, dat deeze gevoelens een
aangenaam voedzel gaf. - Ik zag ver-
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scheide Kokosnooten heendryven, voorby ons Schip; rypheid, storm, of andere
toevallen, hadden deeze vruchten mis schien van de boomen doen vallen, welke
den oever van een nabuurig of afgelegen eiland beschaduwden: waar hunne
geboortegrond lag - waar de plaats hunner bestemming was, weet ik niet; ik zag ze
maar heendryven, en verloor die binnen kort uit het gezicht, terwyl ik my voorstelde,
dat zy op dit of dat eiland, welligt tot zulk een, daar deeze boom tot nog toe onbekend
is, aanspoelen, en daar mogelyk een rampspoedigen Reiziger, die naar dezelve
verlangde, verkwikken zouden: sommigen deezer vruchten, dacht ik, zullen daar
misschien wortelen en boomen worden, die, gekoesterd door daauw en zonneschyn,
de behoudenis van veele menschen zullen zyn: geen klein vogeltjen, dat de lucht
op snelle wiekjens doorzweeft, valt krachtloos ter aarde zonder Gods wil; geen
nietig, naauwlyks zigtbaar, hair, groeit op onzen schedel, of God weet het, en voedt
het; en zouden dan deeze wegdryvende Kokosnooten niet door zyne alverzorgende
goedheid bestemd kunnen zyn tot grooter oogmerken, dan het kortzichtig oog daar
op vluchtig leezen kon? - Op deeze wys is eene menigte eilanden beplant - eene
menigte schipbreukelingen behouden - en Hy, die de roepende raven hoort, was
nimmer doof voor de zuchten van een lydend mensch, maar vervulde zynen nood.
Door de geringste dingen worden somwylen de grootste oogmerken bereikt, en
door een dryvende Kokosnoot kan de voorspoed van een Land bloeijen - welligt,
dacht ik toen, zal de boom, welke uit een deezer vruchten opschiet, over lange
(veele) jaaren, misschien over eene eeuw, het bezwykend leven van eenen in zyn
Vaderland geëerbiedigden zeeheld ondersteunen; of welligt zal, onder de schaduw
van deezen boom, eens een groote, en waarlyk edele, vriend der deugd, vol eerbied
knielen voor zynen God, en gewyde traanen zullen het gras besproeijen, dat onder
hem opschiet - welligt zal deszelfs vrucht den dank der waereld verdienen, in den
man te behouden, die eens een zegen zyner eeuwe, en een roem zyner natie, zal
weezen.’
Dusdanige schoone bespiegelingen van eenvoudige Tafreelen in een ander
Waerelddeel, legt REINHART, op iverschillende plaatsen, in dit Werk, aan den dag.
Overal is hy een Kristen, en Natuurbeschouwer tevens; kunnende het dus niet
missen, of hy zal vaneen gescheidene boezemvrienden eenige troostende gedachten
aanbrengen; zyne geheele Sexe een voorbeeld van jongelingsdeugd, en waare
grootmoedige gevoeligheid, geeven: terwyl hy reeds in deeze twee Deelen een
spreekend bewys oplevert, dat alleen de Godsdienst van het Euangelium aan het
geluk het waare zoet; in de rampen, waar
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mede het pad des menschelyken levens bezaaid is, den eenigen genoegzaamen
troost; en, in de meestdreigende gevaaren, de zachtste ruste kan en moet
verschaffen.

Nagelaten Schriften van wylen den Heer Staatsraad von
schaapskop, in 't licht gegeeven door den Vryheer van kniggf. Uit
het Hoogduitsch. Te Arnhem en Gouda, by J.H. Möeleman en M.
van Lopik en Comp. 1793. In gr. 8vo. 116 bl.
De Heer Staatsraad VON SCHAAPSKOP komt hier voor, als oorspronglyk uit een der
oudste, aanzienelykste en wyduitgebreidste, Familien in Duitschland: van welken
één tak derzelven zich in Denemarken nedergezet heeft, en aldaar uitneemend
gelukkig geweest is. Moet men hem, uit zyne eigen opgestelde Levensbeschryving,
gelooven, dan hebben veelen uit zyne familie dikwerf de gewigtigste Hof- en
Staatsbedieningen, aan deeze en geene der kleinste Hoven in Duitschland,
voornamenlyk in den Boven- en Nederrhynschen Kreitz, bekleed. En, even gelyk
de Keizer, wanneer hy, by zyne Krooning, iemand tot Ridder slaan wil, eerst moet
vraagen: is 'er geen DALBERG hier? zo heeft men Provintiën, waarin niemand een
eer-ambt kan verkrygen, die niet door geboorte, of door het huwelyk, aan de Familie
van den Heer Staatsraad VON SCHAAPSKOP geparenteert is.
De Vader van den Levensbeschryver woonde, met zyn Huisgezin, (zo als de
meesten zyner familie,) op zyn Buitenplaats Hammelsburg. In zyn jeugd was dezelve
Cadet in Hollandschen dienst geweest; had zich, vierëntwintig jaaren oud geworden
zynde, van dien moeilyken post ontslagen; en had daarna, voor 100 Ducaaten, een
Kamerheers sleutel gekogt, waar door hy tot den rang van Generaal Major verheven
wierd.
Zyn Zoon was eenigzins van een zwak gestel, wierd dus zeer zorgvuldig opgepast
en bediend; zeer warm gehouden, en voor de opene lucht en ligchaamelyke
beweegingen naauwkeurig bewaard: genietende, tot aan zyn veertiende jaar, de
opvoeding van zyne Moeder, en van vier oude Tantes, welke, by gebrek van
schoonheid, ongehuwd waren gebleven. Na het afleggen zyner Geloofsbelydenis,
zogt zyn Vader een Informator voor hem; huurende, tot dat einde, een jongen
Theologant, geboortig uit het Wurtembergsche, die een groot Vriend van den
toekomstigen Staatsraad wierdt; doch die, door een beroep in zyn Vaderland, en
een Huwelyk met de Camenier van Mevrouw VON SCHAAPSKOP, den Vader
noodzaakte, om nu zyn Zoon, die veel van zyn Memorie verlooren hadt, naar het
Kiooster te Bergen school te zenden: alwaar hy
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intusschen met verkouwdheid en hoesten bestendig geplaagd wierdt. Hier van daan
trok hy, met een Lyfknecht, naar Rinteln, alwaar hy veele Collegiën bywoonde; en
anderhalf jaar daarna naar Kiel, alwaar toen de meeste Professoren absent waren.
Hy hield een Repeteur voor zich, die alles afschreef: welke gedenkstukken zyn oude
bediende JACOB, by het opstellen der Levensbeschryving, nog wist, waar dezelve
lagen.
Op hetzelfde oogenblik dat hy lang genoeg gestudeerd had, stierven zyn' Vader
en zyne Moeder. Een der Kielsche Professoren ried hem, om te gaan reizen. Hy
voldeed aan deezen raad; krygende van dien Hoogleeraar zelfs brieven van
voorschryving en recommandatie mede. Hy doorreisde eerst het Osnabrugsche en
Westphaalsche; vervolgens over Breemen, waar de groote ROLAND op de markt
staat. Hy trok vervolgens geheel naar boven, ja! tot Straatsburg toe, waar zelfs de
geringste fransch kan spreeken. Zyn meeste genoegen genoot hy te Manheim;
zynde de schoonste Stad, die hy ooit gezien heeft, bestaande meest uit kleine fraaije
huizen. Hier moest hy een brief afgeeven aan een Professor, die een Jesuit, doch
anders een eerlyk man, was. Deeze raadde hem om in Paltsischen dienst te gaan;
dat hy deed; doch die onrustige levensslaat schikte zich niet voor hem; hy wilde
liever eene of andere civile of politique bediening hebben; doch daar hy het eens
geleerde onmogelyk konde onthouden, en, in zommige landen, tot zulke bedieningen,
een Examen vereischt wordt, zo schrikte hem dit geweldig af. By geluk gaf de
Manheimsche Professor hem gelegenheid, om met zekeren Jood, aldaar, in kennis
te komen. En deeze Jood bragt het, door zyne voorspraak, zo verre, dit hy met den
aanzienelyken eerpost van Kamerraad, aan dat Hof, vereerd wierd. De Prosessor
ondersteunde hem aanvanglyk in deeze bediening, en dit maakte, dat hy eindelyk,
zonder eenige hulp, konde vaardig worden; en zelfs, drie jaaren agter elkanderen,
den nieuwen druk van den Paltsischen Staats-Almanack, alleen, ter uitvoer bragt.
Geduurende zyne Reize tekende hy al het merkwaardige in een Boek op, van welke
de staalen ten opzichte van Breemen, Straatsburg en Manheim, hier boven
opgegeeven, den Leezer het aanmerkelyke genoeg doen opmerken.
Geduurende het verblyf van den Kamerraad te Manheim, deedt zyn' Vriend, de
Hoogleeraar, hem eene aartige jonge Dame ontmoeten, die een gebrek had, dat
zy tot de RoomschCatholyke Kerk behoorde; doch welk gebrek de Hoogleeraar
schielyk wist te overwinnen, zo dat de Heer VON SCHAAPSKOP spoedig in het Huwelyk
trad; zynde de Keurvorstelyke Minister hem daar door zo genegen geworden, dat
hy nu in Munchen eene deftige bediening verkreeg. Dan, zyne Gemalin, de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

514
lucht en het bier van Munchen niet kunnende verdraagen, noodzaakte hem dit weder
naar Manheim te keeren, en aldaar andermaal eene bediening te aanvaarden.
Vóór hy echter zich andermaal naar deeze plaats begaf, vertrok hy, ter herstelling
van de gezondheid zyner Gemalin, met haar naar het Wilhelmsbad; eene vermaarde
Bronplaats by Hanau. Hier raakte hy in kennis met een jongen Officier, die, zo men
wilde, een Neef van zyne Gemalin was, en beiden daar door alle tekenen van
hoogachting en vriendschap betoonde. Deeze Officier bragt hem in de aêloude zeer
vermaarde Quastorde, wier geheele inrichting vervolgens opzettelyk wordt
beschreven. Eindelyk liet hy Manheim ten tweedenmaale vaaren; trok, wegens
Familieomstandigheden, en hooger prorectie, naar Denemarken; hier verkreeg hy
den tytel van Staatsraad; kogt een Landgoed in het Holsteinsche; en eindigde aldaar
zyn leven aan de Waterzucht: laatende zyne Kinderen alle zeer wel verzorgd.
Deeze Levensschetse voorasgegaan zynde, volgt een omstandig bericht van de
verbeterde inrichting der aêloude Quastorden. Dit bericht is in elf byzondere
Afdeelingen gedeeld: toonende de 1ste Afd. het oogmerk deezer Orden. De 2de
behelst een Uittrekzel uit de geschiedenissen van deeze Orden. De 3de betreft de
uitbreiding en aanwas deezer Orden. De 4de de bewaaring der eensgezindheid en
verband onder de Leden, en de macht over de Vyanden der Orden. De 5de raakt
de geestige en zedelyke gestalte der Medeleden. De 6de beschryft den uiterlyken
Staat, de Levenswyze, het Diëet, en de Gewoonte van een' rechten QUAST. De 7de
de Spraak, Gewoonten, geschikte Levenswyze, Vermaakelykheden en
Liefhebberyen. De 8ste toont de Moreele Grondregelen en Voorschriften aan, waar
naar de Medeleden, in gewigtige Voorvallen, zich hebben te gedragen. De 9de gaat
over de Weetenschappen en Kunsten der Broederen. De 10de behelst de Politique
Grondregelen der Orden, en de 11de wyst de Kentekenen der Medeleden aan. Over 't geheel is dit ironisch bericht te veel gerekt; de streeken van den Roskam
zyn te lang, om op de plaatsen, daar het grootste kwaad eigenlyk zit, veel nut te
doen. Ook wenschten wy wel, eenige plaatsen en persoonen uit den Bybel, in deeze
nagelaaten Schristen van VON SCHAAPSKOP, niet aan te treffen.
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Crimineel Proces, tegen w.l. van warmelo, Predikant te Wyhe in
Overyssel, over het uittrekken ter verdediging der Stad Hattem,
in den Jaare 1786, enz. Te Amsterdam by A. Borchers en Zoon,
1792. 280 bl. in gr. 8vo.
't Is de Eerw. WARMELO zelve niet, die dit Crimineel Proces in 't licht doet verschynen;
de Uitgeevers verzamelden, buiten zyne kennis, deeze Processtukken, en moesten
zich met de voornaame Schriftuuren vergenoegen, en de kleine handelingen
agterlaaten, die alleen dienden om de Proceduure den gewoonen loop te doen
hebben. Waar uit zy oordeelen, den Leezer de twee volgende omstandigheden te
moeten mededeelen:
‘De eerste is, dat de Eisch en Aanspraak van den Fiscaal, by het indienen derzelve,
eigenlyk alleen konde toepasselyk gehouden worden op ongeoorlofde uitdrukkingen,
op den Predikstoel zullende zyn gebezlgd: dewyl deszelfs aanstelling zich daar toe
alleen bepaalde; doch dat de Gedaagde in den loop der Procedure onderricht, dat
dezelve Advocaat door Ridderschap en Steden, als Staaten der Provincie, intusschen
was gevolmagtigd, om mede over het uittrekken na Hattem tegen hem crimineel te
procedeeren, daar door in 't vermoeden geraakte, of de Fiscaal ook met inzigten,
om beide Actien in één libél naderhand te kunnen behandeld houden, dit voorval
reeds zo wydloopig in zynen Eisch hadt ingevlogten: waarom de Gedaagde aan
den Fiscaal de Cumulatie voorstelde, welke door denzelven werd aangenomen,
met overgave van eenige nieuwe bewysstukken.
De tweede omstandigheid is deeze. Naar het Landregt van Overyssel moest
deeze zaak beslist worden door twee Advocaaten, binnen deeze Provincie woonagtig,
aan welken het Gerichte, of wel de Heer Landdrost, goedvondt, dezelve ten dien
einde te zenden. - De Gedaagde dus begrypende, dat de Procedure hier niet in
handen van onzydige Advocaaten zoude kunnen komen, verzogt aan de Heeren
Staaten, dat om deeze rede de Procedure mogt verzonden worden aan een
onpartydig Hof van Justitie, of Regtsgeleerde Faculteit, buiten het Hof van
Gelderland; het geen werd toegestaan; en hier door is de Sententie door het Hof
van Croningen geweezen.’
Welke Sententie, den 22 Maart 1792, by den Hove Provinciaal van Stad en Lande,
in deeze bewoordingen werd uitgebragt: Dat hetzelve de Suspensie van den
Predikdienst, in voege by Staatsresolutie van den 29 October 1788, tegens den
Gedaagden in Persoon W.L. VAN WARMELO gedecreteerd, hem,
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wegens zyn gehouden gedrag in de laatstafgeloopen troubles, toekent voor Straffe;
mits hy boven dien gehouden zy om inwendig vier weeken naa Pronunciatie deezes
alhier in Judicio in te leveren een door hem vertekend Declaratoir, behelzende zyn
berouw en leedweezen over deszelfs gehouden gedrag in de laatste troubles,
betrekkelyk zyn onberaaden yver en ongemesureerde expressien; met verzoek van
vergeeving deswegens, en met plegtige belofte, de tegenwoordige alleen wettige
Constitutie van Regeering in Overyssel te zullen agnosceeren, en dezelve, als ook
den Heer Erfstadhouder, te zullen respecteeren; met intimatie, dat, by aldien hy
mogt naalaatig zyn, voorschreeven Declaratoir op den bestemden tyd in Judicio te
exhibeeren, hy by en uit hoofde deezes zal worden gehouden van zyn Post als
Predicant te zyn vervallen, met condemnatie, in alle gevalle, in de kosten der
Processe, tegen hem aangewend, ontzeggende den Aanlegger ratione officii zynen
verderen eisch en conclusie.
De Uitgeevers melden, in hun Voorberigt, ‘dat de Eerw. WARMELO zich zelven
afvroeg, waar toe hy bevoegd, en wat hy verpligt, was? en zyn tydlyk bestaan, dank
zy den Braaven! behoefde hier by in geene aanmerking te komen. Overtuigd, dat
hy steeds een driftig Voorstander van zyne Party was, konde hy zich in gemoede
niet vry kennen, dat in voorige tyden van gisting zyn yver nimmer onberaaden, en
zyne expressien altyd ongemesureerd waren geweest; en hy vondt dus, naa een
bedaard overleg, vryheid genoeg, om de gevergde algemeene verklaaring
daaromtrent te kunnen doen. Over het verdere van het Declaratoir, aangaande de
Constitutie, behoefde hy niet te denken, als reeds in soortgelyke bewoordingen by
den nieuwen Eed naa de Revolutie met andere Amptenaareu door hem gedaan.
En hoe zeer nu de Gecondemneerde tevens de onaangenaamheden gevoelde,
welke altyd met zodanige Declaratoiren vergezeld gaan, zo vondt hy, zynen pligt
hier tegen stellende, daar in echter geene reden genoeg, om zich uit dien hoofde
alleen te mogen onttrekken aan de wenschen zyner Gemeente, en zich zelven tot
een ongeschikt en onnut Lid der Maatschappy te mogen maaken.’
De Processtukken zelve met de Ondervraagingen hebben al het verveelende van
dit soort van Schriften. Wy hebben ze geleezen, in de verwagting dat onze aandagt
zou verleevendigd worden, door byzonderheden over de bekende Gebeurtenis met
de Stad Hattem aan te treffen, welke men elders te vergeefsch zou zoeken; doch
wy hebben ze niet gevonden.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
's Menschen Ingang tot Heerlykheid, om, in het toekomende leven,
Gods Beeld in volkomenheid te wezen. Door C.C.H. van der
Aa,Bedienaar des H. Euangelies, in de Gemeente, toegedaan de
Onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenisse; Lid en
Secretaris van de Holl. Maatsch. der Weetensch. te Haarlem. Te
Haarlem, by C. Plaat, 1792. In gr. 8vo. 291 bladz.
In een voorgaand Geschrift, waarvan wy, met de noodige uitvoerigheid, elders
verslag gedaan hebben, hadt de veelgeagte VAN DER AA doen zien, wat 'er in den
mensch vereischt worde, om Gods Beeld op Aarde te weezen. Tevens berigtten
wy, dat, hetgeen de Schryver aldaar voordroeg, enkel was ingerigt om te dienen tot
eene Inleiding van 't geen vervolgens breeder zou ontvouwd worden. De
aangekondigde taak wordt in dit Deel gedeeltelyk volvoerd, om het vervolg der
aanmerkingen naderhand mede te deelen. Geen naauwkeuriger denkbeeld, van
de natuur en de uitvoering deezes Geschrifts, kunnen wy den Leezer voordraagen,
dan in eene hoofdzaaklyke opgave van den doorgaanden inhoud, door den Schryver
zelven in het Voorberigt geplaatst. Vooraf hebbende aangemerkt, dat 's menschen
tegenwoordige leeftyd op aarde niet bekwaam is, om hem aan het oogmerk Gods,
om zyn beeld te zyn, geheel te doen beantwoorden, maar dat daar toe voor hem
een ander leeven is te verwagten, gaat de Heer VAN DER AA over, om dit denkbeeld
nader te ontwikkelen. Onder den titel van de Onvolmaaktheid van de Godsvrucht
in dit leeven, tragt hy, ten dien einde, in de eerste Verhandeling, aan te toonen, dat
's menschen Godsvrugt op deeze Aarde, met zulk een lichaam, en in zulke
omstandigheden, die volkomenheid niet bereikt, die 'er vereischt wordt, om, in
volkomene gelykenis met God, zyn beeld en gelukzalig te weezen. Eene tweede
Verhandeling ontvouwt de onvolkomenheid van 's menschen Gelukzaligheid in dit
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leeven, als hem hoop en uitzigt geevende op eenen toekoomenden staat, waarin
Gods oogmerk volkomen zal bereikt worden. Eene volgende Verhandeling heeft
ten onderwerpe, eenige naaspooringen, uit de H.S. en de Reden, aangaande den
toekoomenden staat, om te doen zien, dat deeze juist zal beantwoorden aan, en
een natuurlyk gevolg zyn zal van, elks gedrag in dit leeven. In de vierde en vyfde
Verhandeling wordt dit denkbeeld verder voortgezet, uit aanmerking van den aart
der menschelyke Ziele en het karakter der Godvrugtigen, en de verbintenis van dit
met het volgende leeven nog duidelyker ontwikkeld. De Onsterflykheid van 's
menschen Ziel; hoe het by den dood met de Ziel zal gesteld zyn; de gedagten en
aandoeningen der vroome menschen naa hunnen dood, en eenige aanmerkingen
daar over: deeze zyn de onderwerpen der zesde Verhandelinge. De grond van de
Opstandinge der Geloovigen, dat is, dat de Vroomen, naamaals, met lichaamen
zullen bekleed worden, om in heerlykheid Gods beeld te weezen, wordt vervolgens
uitvoerig overwoogen. Deeze grond is de Opstanding van onzen Heere Jesus
Christus; welke, diensvolgens, beschouwd wordt, zo met opzigt tot haare zekerheid,
als ten aanzien van het verband, waarin zy met de Opstanding der Rechtvaardigen
staat. Eene beschouwing van de ongerymde gevolgen, die uit het lochenen der
Opstandinge van den Heere Jezus en van de Rechtvaardigen voortvloeien, besluit
dit Geschrift; zullende het vervolg der Aanmerkingen, tot de verhandelde
Onderwerpen betrekkelyk, indien God den hoogbejaarden Schryver leeven en
(*)
gezondheid spaare, eerlang het licht zien .
Het volgende, overgenomen uit de Verhandeling, loopende over de Gedagten en
Aandoeningen der Ziele naa den Dood, diene thans ter proeve van des Schryvers
denkwyze en redeneertrant. Om ons berigt niet te breed te doen uitdyen, zullen wy,
veelal, met onze eigen woorden, de hoofdzaaken mededeelen.
De volgende Vraagen stelt zich onze Schryver voor: ‘Hoe zullen de Godvruchtigen
by hun sterven aanstonds

(*)

Daar de eerwaardige Gryzaart, onlangs, overleeden is, hoopen wy, dat het vervolg deezes
onderwerps, onder 's Mans nagelaatene Papieren, uitgewerkt zal gevonden worden.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

519

gelukzalig zyn? Waarvan zullen zy zich bewust weezen? Zal zich dit bewust zyn
alleen, tot het geene zy te dier tyd bevinden, bepaalen? Of zal het zich ook op het
voorleedene uitstrekken? Zo ja, zullen de Vroomen zich dan ook herinneren hunne
voorgaande daaden, waarin zy grovelyk mistastten? Zo neen, hoe is dat mogelyk?
Zo ja, zal dat hunne gelukzaligheid niet stooren? Zal hunne Ziel bewustheid hebben
van de droevige omstandigheden, waarin zy hunne verlaatene Weduwen, Kinderen,
Vrienden, enz., hebben agtergelaaten? Indien neen, hoe is dat te begrypen, dat zy
zich het eene niet, en het ander al, herinneren zullen? Indien ja, hoe kan zulk eene
Ziel gelukzalig weezen? Zal dat haar geluk niet afbreeken? - Zal zy zich bewust zyn
en onderscheiden denken, waar mede zal zy haare gedagten bezig houden? Zal
haar den tyd niet verdrietig moeten vallen? Hoe zullen haare begeerten gesteld
zyn? Zullen die aanstonds heilig weezen? Hoe is dat mogelyk? En waarvan zal, in
den toekomenden staat, de gelukzaligheid of rampzaligheid der Zielen afhangen?
Van de laatste oogenblikken en bezigheden van dit leeven, of van iets anders? En
zo van iets, waarvan dan?’ Zie daar een reeks van Vraagen, welke wy hier op de
volgende wyze beantwoord vinden:
De Ziel, by haare scheiding van het Lichaam, in eene soort van verbysteringe
geraakt, doch welhaast daar van bekomen, zynde, zal haare denking hervatten;
van welke de voorwerpen zyn zullen de voornaamste zaaken, in welke zy het meeste
belang stelde, en in welke zy zich meest bezig hieldt. Het eerste voorwerp is dus,
de herdenking van het voorgaande gedrag, de bewustheid van den tegenwoordigen
staat van geluk, en het vooruitzigt op het toekoomende. De zucht tot ongeregeldheid
en zonde zal ophouden, dewyl de Vroomen van hunnen arbeid rusten, en hunne
werken, hunne zucht tot God en de deugd, hen zullen volgen. Dat de Ziel haar
Geheugen zal behouden, brengt de natuur der zaak zelve mede. Behalven het
vermogen van herinneringe, 't welk van den wil afhangt, is de Ziel begaafd met het
vermogen der redekavelinge, waardoor zy, door behulp van algemeene waarheden,
van de eene op de andere waarheid koomt, en de denkbeelden, hoewel eenigzins
uitgesleeten, die het
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verstand nu wederom aan haar voorstelt, voor dezelfde houdt, die zy voormaals
hadt bevonden. En, hoe zou de Ziel loon of straffe kunnen ontvangen, indien zy
zich haare voorgaande daaden niet konde herinneren? 't Zy zo, dat het beloonen
en straffen eerst naa de Opstanding zullen worden uitgeoeffend. Geen schyn van
reden nogthans is 'er, om zich te verbeelden, dat God aan de Ziel zo lang haar
natuurlyk denkvermogen zal beneemen, en eerst ten jongsten dage het Geheugen
aan haar zal wedergeeven. De Ziel, van het lichaam gescheiden, zal derhalven zich
haarer tegenwoordige gedagten bewust zyn, en daarenboven voorgaande
denkbeelden herinneren. Vraagt men, of deeze herinnering, toegepast op voorgaande
overtreedingen, op agtergelaatene ongelukkige Vrienden, enz. de gelukzaligheid
niet zal hinderen; het antwoord is, dat genomen, het geluk worde hierdoor minder,
het zal niet geheel kunnen worden weggenomen: vooral, uit kragt van de vergeevinge
der zonden. En wat aangaat het gedenken aan agtergelaatene ongelukkige
bloedverwanten; 'er is geene reden om te denken, dat de Zielen der Gezaligden
zich over dezelve zullen bezwaaten, uit hoofde van het duidelyk inzigt, welk zy zullen
hebben, dat het afscheiden, aan beide zyden, veel nutter, dan het byeen blyven,
is, en 'er, daarenboven, een tyd van hereeniginge voorhanden is. Met dit alles zullen
de Zielen der Vroomen, omtrent hunne Kinderen, Echtgenooten en Vrienden, niet
onaandoenlyk zyn, maar veel meer eene redelyke liefde jegens dezelve behouden.
Van hier, dat zy, in den afgescheiden staat, voor dezelven, tot God gebeden zullen
opzenden; welke, even als in dit leeven, den Heere niet mishaagelyk weezen, maar,
indien ze naar zynen wil zyn, zullen verhoord worden. Voorts zal het Geheugen niet
het eenig werkzaam vermogen van de Ziel eens Vroomen zyn; zyn Verstand, zyn
Oordeel, zyn Inzicht in zaaken, zal zich ook geduurig oeffenen, en werken, door het
verkrygen van eene veel duidelyker, uitgebreider, grondiger, leevendiger en
bestendiger, kennis van God, dan hier mogelyk was. Al hetwelk aan de Ziel, tot aan
den jongsten dag, overvloedige stoffe zal verschaffen, die, door derzelver
verscheidenheid, haar nooit zal afmatten, en, door haare klaarheid, schoonheid en
nuttigheid, geduurig zal vermaaken. Behalven de nu gemelde bron van gedagten,
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ontleend uit hetgeen de Ziel op aarde waargenomen en geleerd hadt, schynt de
H.S. hoop te geeven, dat de Ziel, in het toekoomende leeven, nieuwe aandoeningen
en bevindingen zal ontvangen, die haaren gelukstaat zullen vermeerderen. Christus
bidt zynen Vader, dat de geenen, die hem gegeeven waren, zyn mogten, alwaar hy
is, opdat zy zyne Heerlykheid mogten aanschouwen. Dit geeft aanleiding, om te
gelooven, dat de Zielen der Vroomen, van het lichaam afgescheiden, in eene
verbintenis met Christus zullen geplaatst worden, die haar in staat stelt, om Hem in
zyne tegenwoordige volkomenheid te leeren kennen. Deeze en andere uitdrukkingen
geeven grond, om te denken, dat de Zielen der Vroomen, hoewel in minder trap,
dan naa de Opstanding, nogthans veel meer, dan in dit leeven, met Christus in
naauwe betrekking zullen staan, en daar door nieuwe aandoeningen en kundigheden
ontvangen. Ook is het niet onwaarschynlyk, dat de Gelukzaligen kennis van elkander
zullen hebben, en in nadere onderlinge betrekking staan, tot vermeerderinge van
wederzydsch geluk. Intusschen, hoe behaagelyk al het bovenstaande zyn moge,
veelligt zou iemant hetzelve voor onmogelyk kunnen aanzien, om dat de Zielen,
afgescheiden van de Lichaamen, niet in staat zyn, om eenigen invloed van andere
schepzelen, of nieuwe gewaarwordingen van dezelve, te bekoomen. Ter
wegneeminge van deeze zwaarigheid, en om te doen zien, hoe de Gelukzaligen
met elkander in eene zaligende gemeenschap zouden kunnen zyn, wordt aangevoerd
het zeggen van PAULUS, 2 Kor. V: 1. Het gebouw, welk wy, naa het verbreeken van
het aardsche huis deezes Tabernakels, hebben, zal een lichaam zyn, het welk God
onmiddelyk ten oorsprong heeft; dat is, waar toe menschen niets hebben bygebragt,
en 't welk wy eeuwig behouden zullen. ‘Doet dit ons niet op een zeker bestendig
lighaam denken, het welke onze Zielen by haare eerste wordinge van God bekomen
hebben, en het welke zy ook by den dood behouden zullen, en het welke alleen by
de Opstandinge der Dooden, op eene byzondere wyze, weder zal uitgerold worden?’
Op deeze onderstelling zal men ligter kunnen begrypen, ‘hoe de Ziel, geduurende
den tyd der afzonderinge, nieuwe bevindingen zal kunnen bekomen, en in nadere
gemeenschap met Christus, en met elkanderen,
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geraaken.’ Op de gewigtige Vraag, van waar de Zaligheid zal afhangen; van onze
bezigheid in de laatste oogenblikken, of van iets anders? geeft de Heer VAN DER AA
dit rondborstig antwoord, waar mede wy ons Uittrekzel zullen besluiten: ‘Ik denk,
dat het toekomend lot van eenen mensch, van zyne heerschende neigingen, en
wyze van doen en denken, afhangt. Ik denk, dat hy in tyds zich moet bekommeren,
om in eenen staat te geraaken, dat hy veilig de genade van God verwagten kan. Ik
oordeel, dat dit de bron van al zyn doen en laaten weezen moet. Maar ik ben ook
van meening, dat hy, dit doende, veilig en gerust zich aan zyn werk en eerlyke
uitspanning mag begeeven; en, schoon dat, te dier tyd, alle de tegenwoordigheid
en inspanning van zynen geest vereische, dat hy niets heeft te dugten,
niettegenstaande de dood hem op dat oogenblik mogt verrasschen. Wy zyn in de
weereld: God heeft ons ook daar posten toebetrouwd, en zelfs gewild, dat wy ons
door rust en uitspaaningen zouden vermaaken, op dat wy bekwaam zouden weezen,
Hem, vervolgens, met vernieuwde krachten, te dienen.’
Dus hebben wy het hoofdzaaklyk beloop der bedenkingen van den Heere VAN
DER AA, over dit duister onderwerp, voorgedraagen. Hoewel veel daar van op loutere
gissingen steunt; voor zo veel, egter, de Eerw. Schryver zyne meeningen met
bescheidenheid voordraagt, twyfelen wy niet, of hy zal de goedkeuring der
verstandigen wegdraagen, al is het ook, dat de geopperde bespiegelingen by hen
geenen byval ontmoeten. Van het vervolg deezes Geschrifts, zo ras het tot ons
koomt, zullen wy insgelyks verslag doen.
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Discours & Priére, prononcés dans l'Eglise Wallone d'Amsterdam,
le 27 Mars 1793, par M. boullier, Pasteur de cette Eglise, à Londres
1793. 33 pagg.
Redenvoering en Gebed, uitgesproken in de Waalsche Kerk, te
Amsteldam, den 27 Maart 1793, door de Heer boullier, Leeraar
derzelver Gemeente. Uit het Fransch vertaald. Te Amsteldam by
Ph. van Leeuwen, 1793. 37 bladz.
Dankzegging aan God voor Neêrlands redding, of Redevoering en
Gebed uitgesprooken in de Fransche Kerk te Amsteldam, op
Woensdag den 27 Maart 1793, door den Heer j.r. boullier, Leeraar
by dezelve Gemeente. Uit het Fransch vertaalt. Gedrukt voor
rekening van den Vertaaler, en alomme te bekomen, 24 bladz.
Redevoering en Gebed, uitgesproken in de Fransche Kerk te
Amsteldam, den 27 Maart 1793, door boullier, Leeraar dier
Gemeente: vertaald door h. frieseman. Te Amsterdam by P.E. Briët,
1793. 32 bladz.
Voor de oorsprongelyke uitgave van deze Redevoering, en voor de twee
eerstgenoemde Vertaalingen, staat een Voorbericht van den Uitgever, waarin ons
gemeld wordt, dat, zy te Amsteldam met een algemeen genoegen en bewondering
gehoord zynde, alle Toehoorders den Redenaar tot de openbaare uitgave gepoogd
hadden over te haalen; doch dat zyne zedigheid dit aanhoudend geweigerd had.
‘Eindelyk, echter, was één van de Fransche vrienden van den Heer BOULLIER, bekend
door zyne zuivere Koningsgezindheid, een Slagtoffer en Martelaar der Omwenteling,
in zyne aanzoeken gelukkiger geslaagd; hy verzocht dringend om de Leerreden,
verkreeg ze eindelyk, en gaf ze toen uit, zonder te vreezen, dat hy hier door de
kieschheid van den Leeraar BOULLIER beledigen zou.’ In de daad, indien het
voorgaande waar is, indien de Heer BOULLIER werkelyk zyne toestemming tot de
uitgave gegeven heeft (en,
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voor zo verre wy weten, heeft hy dit nimmer tegengesproken) dan zou deze vrees
ook zeer onnodig geweest zyn; maar dan zien wy tevens ook geene reden, waarom
het stukje liever door eenen vreemden, dan door den Maaker zelven, zy uitgegeven,
en waarom men op den titel, het zy dan valschelyk of naar waarheid, London, als
de plaats, waar het gedrukt zou zyn, aangegeven vinde. Doch, deze geheimzinnige
handelwys voor rekekening van den Uitgever laatende, zullen wy het stukje zelve
beschouwen.
De tekst, die aan het hoofd van hetzelve staat, is Ps. LXVIII: 2-5. De Redenaar
begint met eene korte opgave van de omstandigheden, in welken het lied, waar uit
hy zynen tekst ontleende, was opgesteld: hy vondt de omstandigheden zo gelyk
aan die, waar in Nederland onlangs verkeerde, dat hy zich verbeeldde, dat ieder
toehoorder terstond de toepaslykheid van zyn tekst ‘op de wenschen van alle braave
Inwooners van den Staat, en de onlangs voorgevallene gebeurtenissen’ voelen zou.
Hy schetst den toestand van ons Land kort voor, en by, den jongsten inval der
Fransche troupen in hetzelve; besluit uit die schets, dat wy nimmer aan grooter
gevaaren blootgesteld waren, dan toen; vermeldt vervolgens de afwending dier
gevaaren, en poogt aan te toonen, dat dezelve aan de byzondere tusschenkomst
eener weldaadige Voorzienigheid toe te schryven zy, ‘dewyl zoo menigvuldige, zoo
duidelyke, zoo aanhoudende, voordeelen op den vyand den kundigsten waarnemeren
tot verwondering en verbaazing strekken, en zelfs de bekwaamste Legerhoofden,
die 'er de werktuigen van geweest zyn, de eersten zyn, die daar in eene werking
der Voorzienigheid erkennen;’ hy leidt uit die gelukkige afwending de vrolykste
uitzichten op verderen zegen af; hy tracht die uitzichten ruimer en zekerder te
maaken, door een zwart tafereel op te hangen van den zedelyken toestand van het
volk, dat den inval gedaan heeft, het welk hy afmaalt, als een volk, dat alle godlyke
en menschlyke wetten met voeten treedt, en het welk hy dus als vyanden Gods, en
voorwerpen van zynen toorn, beschouwt; en eindelyk sluit hy met opwekkingen tot
blydschap en dankbaarheid, en tot een eerbiedig gebed. De dankzeggingen en
gebeden zelven, by deze gelegenheid gedaan, zyn achter de Redevoering gedrukt,
en men kan derzelver inhoud uit de schets der Redevoering gemakkelyk gissen.
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'Er heerscht in dit gantsche stukje zeer veel waare welsprekendheid, en een ieder,
die weet, hoe veel roems de Heer BOULLIER, niet alleen door zynen styl, maar ook
door de uitvoering zyner Leerredenen, billyk verworven heeft, zal gaarne geloven,
dat de Toehoorders bepaaldelyk van dit stuk, waar de geestdrift van den Redenaar
zo krachtig medewerkte, om zyne talenten te doen uitschitteren, hem met
bewondering hebben aangestaard en aangehoord, en dat zy in het byzonder, die
over de behandelde zaaken met hem dezelfde gedachten koesterden, met de
grootste voldoening den tempel verlaaten hebben. Anderen intusschen, die in zekere
stukken van zyne denkwyze verschillen, zullen, terwyl zy aan zyne begaafdheden
de verdiende hulde deden, toch, by zommige onderstellingen of uitspraken, wel het
één en ander aan te merken gehad hebben; en mogelyk zyn 'er wel Toehoorders
geweest, die zich nu en dan erinnerden aan de volgende byzonderheid uit het
Levens - verhaal van onzen Zaligmaaker, door LUCAS vermeld, Hoofdst. XIII:1-5
(eene byzonderheid, die by het hooren of lezen van dergelyke stukken dikwyls te
binnen schiet, en die in de beoordeeling van het zedelyk gedrag en de lotgevallen
van geheele volken zo wel, als van byzondere personen, van veel nut kan zyn):
‘Ende daer waren te dier selver tyt eenige tegenwoordig, die hem boodschapten
van de Galileërs, welker bloet Pilatus met hare offerhanden gemengt hadde. Ende
Jesus antwoordde, ende seyde tot haer, Meynt gy dat deze Galileërs sondaers zyn
geweest boven alle de Galileërs, om dat sy sulks geleden hebben? Ik segge u,
Neense: maer indien gy u niet en bekeert, soo sult gy alle desgelyks vergaen. Oste
die achtiene, op welke de toren in Siloam viel, ende dooddese: meynt gy dat dese
schuldenaers zyn geweest, boven alle menschen die in Jerusalem woonen? Ik
segge u, Neense: maer indien gy u niet en bekeert, soo sult gy alle insgelyks
vergaen.’
Het is een zeldzaam verschynzel, in ons kleine Land, dat men van één stuk drie
onderscheidene Vertaalingen in het licht ziet komen. Geene ondertusschen van
deze drie Overzettingen beantwoordt volkomen aan de schoone voordragt der
oorsprongelyke Leerreden. No. 1. blyft 'er echter het getrouwst by, terwyl No. 3. 'er
het verst afwykt; en alle drie de Vertaalingen komen daar in
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overeen, dat 'er verscheidene spelfouten in begaan zyn. De Heer FRIESEMAN verzoekt
zyne Landgenooten, ‘Hem niet kwalyk te nemen, dat Hy de aangehaalde
Schriftuurplaatzen niet letterlyk, volgens onze gewoonelyke Hollandsche
Overzettinge, heeft gevolgd, en Hem niet te plaatzen onder die Leerlingen, qui jurant
in verba Magistri; zonder echter zyne rechtzinnigheid in het minste te verdenken.’
Nu! die verdenkingen zuilen uit zyne Vertaalingen niet ligt opgevat worden: maar
over de onnaauwkeurigheid van zommige van dezelven zou hem ongetwyfeld door
des kundigen menige aanmerking kunnen worden gemaakt. Voor de Vertaaling van
FRIESEMAN staat een elendig Lofvers, of liever Rympje, op den den Heer BOULLIER,
waar van het derde couplet, zo wel als de daar toe behorende aanmerking, eene
zeer onvriendelyke berisping behelst van die Leeraars, die de twee vorige
Bedestonden in de Fransche Gemeente hadden waargenomen. Achter dezelve is
zeker Schimpdicht gedrukt, dat, op den 27sten January, in Amsteldam in de
voornaamste Kerken uitgestrooid werdt: de Heer BOULLIER hadt uit hetzelve, in eene
aantekening, eenige trekken opgegeven, maar FRIESEMAN geeft het in zyn geheel.
Was het niet beter geweest, van zulk een stukje in het geheel geene notitie te
nemen?

Geschiedenis des Joodschen Volks, (voor denkende Leezers van
den Bybel.) Hde Deel. Van Salomons Regeering tot de Verwoesting
van Jerusalem. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Dordrecht by de
Leeuw en Krap, 1792. In gr. 8vo. 298 bl.
Wanneer wy met het Eerste Deel deezer Geschiedenis des Joodschen Volks onze
(*)
Leezers bekend maakten , hebben wy het onze gezegd van de zonderlinge
tusschenreden op den Tytel; en aangeweezen, welke gebreken wy in de schikking
des Werks oordeelden te vinden. Aan dit zelfde euvel gaat dit Tweede Deel mank,
en kan de breedvoerige Bladwyzer, die anderzins by dit Werk hoogstnoodig is, zulks
niet verhelpen.
Den minstkundigen in de Geschiedenis valt terstond,

(*)

Zie hier boven, bl. 245.
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by het zien des langen Tydbesteks, op den Tytel aangeweezen, te binnen, dat zo
veel stofs, in minder dan 300 bladzyden, niet dan met een lugtige hand konne
beärbeid worden; dat de Schryver over veele zaaken moet heen loopen, en alleen
Hoofdgebeurtenissen boeken, zonder veel van de aanleidende oorzaaken te
vermelden, of van de menigte Persoonaadien eene Characterschets te geeven.
Ten deezen opzigte hebben wy dit Tweede Deel minder dan het Eerste gevonden.
Kon, by het doorleezen van het Eerste Deel, het onzer opmerking niet ontglippen,
dat de onbekende Schryver alles, wat men in de Bybelgeschiedenis voor
Bovennatuurlyk en Wonderdaadig houdt, niet als zodanig aanmerkt, en zich bevlytigt,
om, zo veel mogelyk, eene natuurlyke oplossing aan die Gevallen te geeven, zonder
egter het Bovennatuurlyke en Wonderdaadige geheel te verbannen; die zelfde
byzonderheid heeft ons, in het Deel thans voorhanden, mede getroffen. Misschien
is het onzen Leezeren niet ongevallig, dat wy hem by eenige dier Gebeurtenissen
doen stilstaan, en opgeeven wat onze Schryver deswegen zegt. Verre zyn wy,
ondertusschen, van ons zegel aan alle deeze Uitleggingen te hangen; denkende
Leezers van den Bybel mogen voor zichzelven denken; en rechtschaapen Denkers
zullen zich zo min door 't geen nieuw is, of althans den schyn van nieuw vertoont,
laaten inneemen, als hun afkeer betoonen van iets dat oud is, om den roest der
oudheid, welke het als omkorst.
‘ELIA, toen hy zynen last, door ACHAB onverschillig aangehoord, volbragt hadt,
begaf zich aan de Beeke Crith, in de woestyn, alwaar hy het water dier Beeke dronk,
en door de Arabiers met spys verzorgd werd.’ Eene Aantekening luidt: ‘In de
Nederlandsche en Luthersche Overzetting staat Raaven I KON. XVII: 4, 6; maar de
egtere leezing is ﬦי
. Dat aan Raaven niet kan gedagt worden is bykans volstrekt
zeker.
Het verhaal van den dood van Propheet ELIA, II KON. II:11, enz. is, zo als laatere
Geleerden getoond hebben, uit een Volkslied genomen. De zinnelyke Hebreeuwen,
naamlyk, geloofden, by een Onweêr, aan een Donderwagen, welke van vuurige
paarden werd voortgetrokken. Diensvolgens moet men dat
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verhaal zo verstaan; een vuurige Blixem doodde ELIA, en verteerde hem geheel, zo
als de Offeranden meermaalen verteerd werden, en zo stierf ELIA geduurende een
kraakenden Donder. ELISA, daar tegenwoordig zynde, borg alleen den Mantel van
ELIA.’
Aan ELISA kent hy egter, overeenkomstig met onze reeds gemaakte aanmerking,
dat de Schryver al het Wonderdaadige niet lochene, als iets wonderdaadigs, de
vermeerdering toe der Olie eener arme Weduwe, en het ten leeven verwekken van
den dooden Zoon eener Sunamitische Vrouwe, als mede de geneezing van NAAMAN
van eene hardnekkige Melaatsheid; maar wraakt het wonderdaadige in het volgend
geval: ‘Als een voorbeeld van ELISA'S te gemoet komende gedienstigheid wordt ons,
II KON. VI: 5-7, verhaald, dat, toen van een Leerling der Propheeten eens het Yzer
van een Byl, welke slegts geleend was, in de Jordaan was gevallen, hy met een
stok in het gat des Yzers stiet, en het weer uit de Rivier haalde.’ In eene Aantekening
leezen wy: ‘In de Nederl. Overzetting staat, vs. 6, hy deedt het Yzer boven zwemmen;
en LUTHER heeft het uitgebragt, toen dreef hy het Yzer; maar de Hebreeuwsche
woorden zyn niet naauwkeurig overgezet. Zaaklyk willen die niets anders zeggen,
als: hy trok het Yzer na zich toe.’
Onder JOAS Regeering stierf de Propheet ELISA. ‘Eene stroopende party Moabiten
ontmoette, kort naa dat ELISA was begraaven, eene lykstatie. Zy, die het lyk
vergezelden, toen zy de vyanden zagen, verschrikten zo zeer, dat zy het lyk in
ELISA'S graf wierpen, en allen wegliepen. Door den sterken val, welken hy, dien men
hadt willen begraaven, deedt, keerde het leeven weder in hem te rug [de Schryver
zal toch niet willen, dat het 'er uit geweest hebbe, en dus is dit niet naauwkeurig
genoeg uitgedrukt]. Dewyl de Jooden hunne Overleedenen zeer vroegtydig
begroeven, is het zeer waarschynlyk, dat deeze Man slegts in eene flaauwte gelegen
hebbe; en de Geschiedschryver zelf, II KON. XIII: 21, schryft het weder leeven van
dien niet toe aan het Graf van ELISA.’
Soms zoekt de Schryver het vreemde door natuurlyke oorzaaken op te helderen.
‘Koning HISKIA werd door de Pestziekte aangetast, JESAIA ontzeide hem in het begin
het leeven; maar kort daar naa, door eene Godlyke Openbaaring onderrigt, kondigde
hy hem aan,
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dat hy nog vyftien jaaren zou leeven, bekragtigende deeze zyne belofte door een
teken, 't welk hy hem gaf. Aan het Koninglyk Paleis van ACHAZ, naamlyk, was een
Trap gemaakt, op welken men, boven, eene Zuil zo kunstig hadt geplaatst, dat zy
de schaduw op de beneden-trappen wierp, en daar door de verscheiden tyden des
dags aanwees. JESAIA beloofde dus den Koning, dat de schaduw tien treden des
traps te rugge zou gaan, ten teken, dat hy weder gezond zou worden. En dit
geschiedde ook. Door eene wolk werden de zonnestraalen zo gebrooken, dat de
schaduw te rug sprong, en vervolgens, toen de wolk haar standpunt veranderde,
weder op de voorige plaats te rugge viel. Kort daar naa wierd HISKIA van zyne Ziekte,
als mede van zyne Vyanden, ontheft. Want in éénen nagt raapte de Pest in de
Legers van SANHERIB, welke voor Libna en Jerusalem stonden, honderd en vyf en
tagtig duizend menschen weg. Een Engel des Heeren,’ zegt ons eene Aantekening
te deezer plaatze, ‘betekent II KON. XIX: 35, even als II SAM. XXIV: 15, 16, de Pest;
dewyl de Jooden buitengewoone voorvallen regelrecht aan GOD, als de eerste
oorzaak, of aan deszelfs Dienaaren, toeschreeven.’
Over NEBUCADNEZAR'S ongesteldheid laat zich de Schryver in deezer voege uit:
‘By het einde der Regeeringe, viel NEBUCADNEZAR in eene zeer groote
zwaarmoedigheid. Toen hy, naamlyk, eens op het plat van zyn Paleis ging wandelen,
en diep in aangenaame gedagten was over zyne daaden en pragtige Residentie,
welke aan hem haare schoonheid hadt te danken, hoorde hy eene Stem van den
Hemel, (het gewoone begin van zwaare ziekten, dat men naamlyk iets meent te
hooren, of te zien, 't welk schrik veroorzaakt,) en aanstonds werd hy van zyn verstand
beroofd. Hy bleef nu niet meer in zyn Paleis; maar hieldt zich als een wild Dier in
de Koninglyke Diergaarde op, en leefde van wilde vrugten en planten. Eindelyk
kwam hy weder tot het gebruik van zyn verstand, en maakte nu in een Manifest,
DAN. IV: 34-37, doch 't welk veele Uitleggers voor ingelascht verklaaren, zynen
Onderdaanen de geschiedenis zyner ziekte bekend.’
Het onder 't Gastmaal van BELSAZAR schryven van een Menschen-hand, met de
Uitlegging daar van door DANIEL gegeeven, vermeld hebbende, voegt de Schryver
daar ne-
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vens: ‘Eenige Uitleggers geeven over dit voorval de volgende verklaaning. Des
Konings Moeder NITOERIS, wordt ons als eene verstandige en schrandere Vrouw
geschilderd, welke het roer der regeeringe meestal in handen hadt, toen BELSAZAR
zonder Character en werkloos was. Zy was dus, mooglyk, de bewerkster van een
onschuldig bedrog; hebbende met DANIEL de zaak afgesprooken, om den Koning
en de Grooten des Ryks uit hunne bedwelming en werkloosheid, waar in zy waren,
op te wekken. Dit kan men zo veel te eerder aanneemen, als DANIEL de Schryver
niet is van de zes eerste Hoofdstukken zyner Voorzeggingen.’
Nieuwsgierig waren wy, hoe deeze Schryver, tot den tyd van CHRISTUS gekomen
zynde, dit belangryk gedeelte der Joodsche Geschiedenisse zou behandelen. Ras
was deeze voldaan; dewyl, wat JOANNES DEN DOOPER en JESUS betreft, in groote
drie bladzyden wordt begreepen: den eersten beschryft hy als ‘een van GOD
gezonden Leeraar, om de gelukkig maakende komst van den MESSIAS te verkondigen,
en de gemoederen der Jooden tot eene waardige aanneeming van dien voor te
bereiden.’ Van JESUS zegt hy: ‘Deeze verklaarde zich voor GODS en des Menschen
Zoon, welke gekomen was om de Zondaars zalig te maaken, op dat allen, die in
hem geloofden, niet verlooren zouden gaan; maar het eeuwige leeven verkrygen.
Hy leerde zynen Tydgenooten, GOD, als Vader, den Zoon en Geest, kennen, maakte
hen de Leer nopens de albestierende Voorzienigheid, de Onsterslykheid, en de
Vergelding naa den dood, bekend, vermaande hen tot verandering van hart en zin,
tot liefde jegens GOD en de Menschen; staavende zyne Leer, als eene Godlyke, met
Wonderwerken. Dit waren de voornaamste stellingen zyner Leere, welke hy duidlyk,
eenvoudig, en algemeen verstaanbaar, voordroeg. En in deeze leerwyze volgden
hem ook zyne Leerlingen, welke, naa de Opstanding en Hemelvaard van hunnen
Godlyken Leermeester, zyne Leer onder Jooden en Heidenen uitbreidden, naa.
Doch, hoe zeer ook JESUS Leer den besten en zekersten weg ter gelukzalig- en
volkomenheid toonde, zy vondt, egter, geene algemeene goedkeuring onder de
Jooden. De voornaamsten en de Geleerden ergerden zich aan zyne Zedeleer en
Menschlievenheid; de Priesters aan zyne Voorspelling van den ondergang

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

531
des Tempels en des volks Eerdienst; en het Volk aan het niet vervullen van aardsche
verwagtingen. Uit dien hoofde werd hy zeer sterk vervolgd, en de Voorzienigheid
liet eindelyk, ter bereiking van verhevener inzigten, toe, dat hy een offer van de
boosäartigheid zyner vyanden wierd, en ten kruisdood veroordeeld. JESUS stierf
onschuldig naar den wil zyns Vaders, en onderging den dood, om hier door niet
alleen zyne Leer plegtig te staaven; maar ook om dat GOD door hem de Waereld
met zichzelven verzoenen wilde. Doch hy stondt, ten derden dage, zo als hy hadt
voorzegd, uit het Graf weêr op, verkeerde met zyne Vrienden en Leerlingen veertig
dagen, vergaderende hen als dan, voor de laatste maal, op den Olysberg, en wierd
hier opgenomen, daar zy het zagen. Dit was de verheven uitgang van hem, die, in
den ruimsten zin des woords, de Zaligmaaker der Menschen was, uit de Waereld.’

Beschouwende en Werkende Pharmaceutische, Oeconomische
en Natuurkundige, Chemie, door P.J. Kasteleijn,Apetheker en
Chemist te Amsterdam, en Lid van verscheide geleerde
Genootschappen. Hde Deels 2de Stuk. Te Amsterdam by W.
Holtrop, 1791. In gr. 8vo. 449 bl.
De Heer KASTELEIJN vervolgt in dit Stuk zyne reeds met het voorig Stuk van dit Deel
begonnen beschouwing der werkende Scheikunde, en handelt hier in: over den
door Salpeterzuur bewerkten Wyngeest; over den door Zoutzuur bewerkten
Wyngeest; over den door Planten-Dierlyke- en nog ongerangschikte Zuuren
bewerkten Wyngeest; over de Zouten in 't algemeen; over de Zuure Zouten; over
de Loogzouten en Alcalische Aarden; over de Middenzouten; over de Loog- en
Urinzoutige Geesten; over de Ophefzels; over de Nederplofzels; en over de
(*)
Metaalkoningen, Metaalkalken en Metaalglazen. Al het geen wy van het Iste D.
(†)
en Hde D. 1ste Stuk , van dit met alle vereischte Kunde geschreeven Werk reeds
gezegd hebben, geldt ook by dit Stuk; en wy twyfelen niet, daar deeze zeer nuttige
Kunst zedert eenige jaaren in ons Land zelfs een tak van Liefhebbery-studie
geworden

(*)
(†)

Zie N Alg. Vaderl. Letteroef. Iste D. 1ste St. bl. 540.
- - - - - - - IIIde D. 1ste St. bl. 300.
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is, of de Autheur zal ook weder, met de uitgave van dit Deel, aslen, die zich, het zy
tot hun nut of tot vermaak, op deeze Weetenschap toeleggen, een wezentlyken
dienst beweezen hebben.

J.p. frank, M.D. Geheimraad en Lyfärts des Bisschops van Spiers,
Hoogl. in de Geneeskunde te Pavia, enz. enz. Geneeskundige
Staatsregeling, of Verhandeling van die Middelen, welke, tot
aanwas der Bevolking, en bevordering der algemeene Gezondheid,
by ons en andere Volken, zyn in het werk gesteld, of nog
aangewend zouden kunnen worden. Naar den derden Druk, uit het
Hoogduitsch vertaald, en met Aanmerkingen vermeerderd, door
H.A. Bake,M.D. IIIde Deels 2de Stuk, en IVde Deels 1ste Stuk. Te
Leyden by de Erven F. de Does. In gr. 8vo. te zamen 749 bladz.
(*)

Wy hebben reeds te meermaalen gelegenheid gehad van dit voor alle Burgerlyke
Maatschappyen hoogst nuttig Werk te kunnen spreeken, en twyfelen niet, of onze
Leezers zullen, by het doorleezen der reeds uitgegeevene Stukken, overtuigd zyn,
dat wy hetzelve niet ten onregte als eenig in zyne soort, en teffens ten hoogsten
belangryk, aangepreezen hebben.
Zo gewigtig als de onderwerpen der voorige Stukken geweest zyn, niet minder
zyn zy het ook van deeze; wy zullen dezelve slegts optellen, en dit zal, vertrouwen
wy, genoegzaam weezen om onze Leezers tot het inzien van het Werk zelve over
te haalen.
Het IIIde D. 2de Stuk begint met het vierde Hoofddeel van de tweede Afdeeling,
en handelt over de Voorzorgen wegens de Geestryke Dranken; van de Warme
Dranken, en van het Nadeelig Vaatwerk en Keukengereedschap. De derde Afdeeling
handelt over de Maatigheid in het algemeen: het 1ste Hoofdd. van de Onmaatigheid
in Eeten en Drinken: het 2de, van de Gezondste Kleederdragt: het 3de, van de
Openbaare Vermaaken. De vierde Afdeeling, van de noodige Voorzorgen voor de
Wooningen der Menschen in het algemeen: het 1ste Hoofddeel, van den besten
Aanleg der Woonplaatzen: het 2de, van de gezondste wyze van

(*)

Zie N. Alg. Vaderl. Letteroef. II D. bl. 104 en 438. - IV D. bl. 15. en V D. bl. 368.
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Bouwen onzer Wooningen: het 3de, van de Maatregelen ter bevordering der
openbaare Zindelykheid in de Steden en Woonplaatzen.
Het IVde Deels 1ste Stuk handelt, tot eene Inleiding, van de openbaare Veiligheid
in het algemeen; de eerste Afdeeling, van de toevallige en onbezonne Verstooringen
der openbaare Veiligheid: het 1ste Hoofdd. van de ongelükken, die door Versmooren,
Instorten, Vallen, Kneuzen, Overryden en diergelyke toevallen veroorzaakt worden:
het 2de, van de ongelukken door Water en Vuur: het 3de, van de ongelukken door
gevaarlyke Spelen, door Nagtwandelaars, Krankzinnigen, enz. het 4de, van de
ongelukken door vreeslyke Natuurverschyningen: het 5de, van de ongelukken door
losgebrooke of losgelaate schadelyke Dieren; en eindelyk het zesde, van de
ongelukken door dolle, raazende Dieren, vooral door den Beet van dolle Honden.
Wy kunnen niet nalaaten hier nog by te voegen, dat de welgepaste Aanmerkingen,
die hoofdzaaklyk onze Vaderlandsche gebreken, en de daartoe noodige
verbeteringen, behelzen, en die doorgaans aan het einde van ieder Hoofddeel door
den geleerden Vertaaler geplaatst zyn, dit Werk, zo wel voor onze Overheden, als
voor ieder Ingezeten, nog zo veel te belangryker maaken.

Waarneeming van een Kankergebrek. Staavende, ten nutte van 't
Algemeen, het Onvermogen, zo niet de Schadelykheid, der
zogenaamde Kankermiddelen van den Heer C. Relyk,Genees- en
Heelmeester te Charlois. Waarby gevoegd zyn eenige
Aanmerkingen over dergelyke Kwakzalveryen, hier en elaers plaats
hebbende. Door J. van Tekelenburg,Stads Heel- en Vroedmeester
te Haarlem. Te Haarlem by C.B. van Brussel. In gr. 8vo. 28 bl.
Dit Stukje is bestemd, om een ieder te waarschouwen tegens zekere geheime
zogenaamde Kankermiddelen, door den Genees- en Heelmeester C. RELYK, by
openlyke Advertentie in de Couranten, als door hem uitgevonden, en waardoor
eenig Lyders zouden geholpen zyn, bekend gemaakt. Hetzelve behelst zo veele
bewyzen van echte en naauwkeurige berichten nopens de voorgegeevene
geneezingen met dat Middel, dat het niet te verwagten is, dat iemand, die dit stukje
ingezien heeft,
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licht gevaar zal loopen, om zyn leven aan de behandeling van dien Man, en het
gebruik maaken zyner voorgewende Geneesmiddelen, te willen waagen.

Volledige Beschryving van alle Konsten, Ambachten, Handwerken,
Fabrieken, Trafieken, derzelver Werkhuizen, Gereedschappen,
enz. ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche
Werken; en vermeerderd met de Theorie en Praktyk der beste
Inlandsche Kunstenaaren en Handwerkslieden. Tiende Stuk. De
Waschbleeker en Waschkaarsenmaaker. Met Plaaten. Te Dordrecht
by A. Blussé en Zoon, 1792. In gr. 8vo. 184 bl.
In dit Stuk deelt men eene zaakelyke Vertaaling, of Overbrenging, mede, van het
geen de beroemde DU HAMEL DU MONCEAU, over de kunst van Waschbleeking, en
het maaken van onderscheidene soorten van Waschkaarsen, in het licht heeft
gegeeven. De Heer KASTELEIJN heeft, by die Overbrenging, eenige overtolligheden
voor onze Landgenooten weggelaaten; en het stuk hier en daar met eenige
Aantekeningen verrykt, om hetzelve zo nuttig te doen worden, als hem mogelyk
ware.
Na eene korte Inleiding, onderricht de Schryver, in het eerste Hoofdstuk, hoedanig
de Honig uit de Korven genomen, en de Wasch aanvangelyk toebereid, moet worden;
wordende by die gelegenheid de geele Wasch, derzelver eerste zuivering, en de
wyze om dezelve in Schyven of Brooden over te brengen, beschreeven. In het
tweede Hoofdstuk vindt men de keuze eener plaats, ter aanleg eener Waschbleekery;
eene beschryving der noodige gereedschappen, tot de laatstgemelde. De inkoop
en de keuze van de geele Wasch; de ontvangst van dezelve in de Fabryken, en
eene uitvoerige beschryving van de Waschsmelting; verzeld van Aanmerkingen
over de voorgedraagene bewerkingen. In het derde Hoofdstuk wordt het verschillend
gebruik aangewezen, dat men van de Wasch maakt; houdende de Schryver zich,
in hetzelve, voornamenlyk met het werkdaadige der Kaarsenmaakerye bezig, als
het snyden van Lemmetten, het gieten der Wasch, het rollen der Kaarsen, en den
verderen arbeid aan dezelve. Eindigende dit Hoofdstuk met eene aanwyzing hoe
men Fakkels moet maaken, en de Wasch van Oude Kaarsen en Fak-
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kels zal gewinnen. Waarop eene naauwkeurige Verklaaring der agt bygevoegde
Plaaten volgt.
Deeze opgave zal genoeg zyn, om den onderzoekenden Fabrykeur (die meer wil
weeten dan in den gewoonen sleur van zyne Fabryk door hem ontdekt is) naar dit
Werk begeerig te maaken; hebbende het opstel van den Franschen Autheur, in zyn
Vaderland, en in Duitschland, zeer veel roem verworven. Daar de meeste zaaken
alleen voor Kaarsenmaakers en Waschbleekers, of voor onderzoekers dier Fabryken,
geschreven zyn, zien wy niet veel gelegenheid, om 'er, voor onze Leezers, iets van
algemeen belang uit mede te deelen, ten ware de volgende korte Aanmerkingen
ook de oplettenheid verdienen van hen, die Waschkaarsen gebruiken:
‘Om te ontdekken, of het Lemmet eener Kaars de vereischte evenredigheid hebbe,
moet men 'er één opsteeken, en wanneer dezelve een half duim verbrand is, zoo
moet zy een beker of bekken, dat een weinig hol en rond is, vormen; deeze beker
ontstaat niet terstond, om dat de kop der Kaars spits en de Wasch dáár niet veel
is, en gevolglyk kan men van de goedheid des Lemmets niet oordeelen, dan na dat
gedeelte verbrand is.
Als men eene Waschkaars met eene Smeerkaars aansteekt, moet men zorg
draagen, dat het vet niet aan de Wasch raake; want indien daar van slechts één
druppel in den beker viele, zoude de Waschkaars, ten einde toe, den reuk der talk
hebben. Hierom is het beter, dat men de Wasch- aan de Smeerkaars houde. Veelen,
hier van onbewust, zouden den Fabrykeur beschuldigen, dat hy zyne Waschkaarsen
met talk vervalscht hadde.
De fraaiste en witste Wasch moet niet boven één jaar lang bewaard worden;
alsdan vermindert de blankheid, en langs hoe meer wordt ze geel en meelachtig,
hoe wél zy ook ingepakt moge weezen. Men zal wél doen, dat men de Waschkaarsen
in een Kist bewaare, welke aan eene plaats staat, die noch te droog, noch te vogtig,
is; vooräl waar geen rook, Schoorsteen noch vuur, is; want aan zodanige plaatsen
zouden zy binnen één jaar geel worden.
De Kaarsen zyn niet goed om te branden, dan zes of agt weeken na den tyd van
derzelver maaking, naardien telkens, wanneer men de Wasch smelt en bewerkt,
dezelve eene soort van meelstof van zich geeft, dat men bloem noemt, en die de
Wasch op derzelver oppervlakte
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den glans beneemt; als men echter eene Kaars, vóór men ze aansteekt, met een
linnen lap afwryve, beneemt men haar het meelächtige, en herstelt haaren glans. Ofschoon de Warschkaarsen, door den tyd, iets van haare witheid verliezen, branden
ze nogthans even goed als de nieuw gemaakten.
Dewyl dé Kaars, indien zy goed zal branden, een beker moet vormen, zo volgt
daar uit, dat, als men eene brandende Kaars van de eene naar de andere plaats
brengt, dezelve volstrekt moet afloopen, om reden, dat zulks nooit geschieden
kunne, zonder dat de Lucht de vlam beweege, die, terwyl zy op de kleine, dunne,
kanten van den beker speelt, meer Wasch smelt dan het Lemmet kan verteeren;
gevolgelyk loopt deeze Wasch uit den beker, en de Kaars loopt af.’

Byvoegsels en Aanmerkingen voor het Eerste Deel der
Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar. Door Mr. h. van wyn,
Mr. n.c. lambrechtsen, Mr. ant. martini, e.m. engelberts, en anderen.
Te Amsterdam by J. Allart, 1790. In gr. 8vo. 110 bl. Behalven een
kort Voorbericht. - Tweede Deel, 115 bl. - Derde Deel, 111 bl.
Veel eerder hadden wy onzen Leezeren moeten verslag doen van deeze Byvoegsels
en Aanmerkingen voor de Vaderlandsche Historie van onzen WAGENAAR. Van de
Mannen, welker naamen op den titel deezer Stukjes geplaatst zyn, mogt men billyk
belangryke aanmerkingen, ophelderingen, en zelfs somtyds verbeteringen, in het
Werk van den beroemden Historieschryver verwachten. In een zo uitgestrekt veld,
als WAGENAAR voor zich had, kunnen onmogelyk alle voorwerpen, door één mensch,
(*)
met even groote naauwkeurigheid opgemerkt, beschouwd en beschreven worden .
Die na hem komen vinden altoos nog ruime gelegenheid ter naleezinge. En wat
mag men dan niet verwachten, wanneer Mannen, welker kundigheid en yver in het
naspooren der Vaderlandsche Oudheden en Geschiedenissen zo algemeen bekend
zyn, tot

(*)

Zie WAGENAAR zelven in zyne Brieven, bl. 184. By den Drukker deezes, J. YNTEMA, in den
Jaare 1776, uitgegeven.
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die naleezing zich verledigen? WAGENAAR zelve, indien hy leefde, zoude zich hierover
verheugd, en waar men hem met bescheidenheid eenigen misslag had aangewezen,
de onderrichting in dank hebben aangenomen. Die bescheidenheid straalt door in
alle Aanmerkingen, welke wy in deeze Stukjes ontmoeten. ‘'t Smert my altyd,’ schryft
een der Opstelleren, ter gelegenheid van eene scherpe uitdrukkinge, met welke
wylen de Heer HUYDECOPER gesproken had over eenen onderstelden misslag in de
Vaderlandsche Historie; ‘'t smert my altyd, als deftige Schryvers zig verlaagen om
den anderen een vlek aan te wryven. Die weet, dat WAGENAAR geleefd heeft, weet
teffens, dat hy dwaalen moest; dit merk van menschelyk onvermogen vindt men,
natuurlyk, ook in zyne Schriften. Min kundigen, waar onder ik behoore, bemerken
ze wel eens: maar zyne dwaaling, die ik, nu en dan, heb meenen te mogen
aanroeren, bleek my altyd ter goeder trouw geschied. Zo dwaalen de grootste en
(*)
beste Mannen; die hen vinnig bestraft, dwaalt erger dan zy .’
Deeze les is altoos in de Stukken, welke wy thans voor ons hebben, getrouwlyk
in acht genomen. Op veele plaatzen wordt het Werk des Historieschryvers
opgehelderd, of deszelfs gevoelen bevestigd; niet zelden uit Stukken, welke, toen
hy schreef, of by zyn leeven, nog niet in het licht waren gegeven: en waar men
meent van hem te moeten verschillen, draagen de gemaakte Aanmerkingen altoos
blyken van hoogachtinge voor zynen persoon en kundigheden.
Van de Heeren, welken als Opstellers deezer Byvoegselen en Aanmerkingen op
den titel genoemd worden, heeft de Heer H. VAN WYN zekerlyk tot deeze drie eerste
Stukjes verre het meeste toegebragt. Het is waar, de naamen der Schryveren zyn
by de Aanmerkingen niet geplaatst, noch zelfs door eenig onderscheidend teken
aangewezen. Maar, in het Voorbericht des Uitgeevers, vinden wy, dat die Heer ‘zyne
Aanmerkingen reeds heeft begonnen met WAGENAARS Vierde Boek:’ dat is met bl.
69 van het eerste Stukje, waarvan het overige, en dus meer dan een derde gedeelte,
van zyne hand schynt te weezen. Het geheele tweede Stukje is, naar alle waar-

(*)

Byvoegsels, enz. voor het Hde Deel, bl. 80.
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schynelykheid, uit zyne pen gevloeid. Op meer dan ééne plaats spreekt hy van
zichzelven, van zyne bediening, als Pensionaris van de Steden Briele en Gouda,
(*)
en van zyne elders uitgegeven Werken . En dat alle Aanmerkingen op het Tweede
Deel der Vaderl. Historie van éénen Schryver zyn, moet men besluiten uit het geen,
op bl. 115, voorkomt. - Hetzelfde mag men zeggen van het Derde Stukje, waarin
de Aantekenaar zich meermaalen beroept op zyne in de Werken van de
Letterkundige Maatschappye, te Leyden, geplaatste Stukken, en gewaagt van zyn
Pensionarisschap. Alleen het eerste en grootste gedeelte der Byvoegselen en
Aanmerk. voor het Iste Deel is, volgens het Voorbericht des Uitgeevers, vermoedelyk
van den Heere ENGELBERTS. Uit dit Voorbericht moeten wy nog met smert
aantekenen, dat de Heer LAMBRECHTSEN, by de plundering te Vlissingen, van den
30 van Herfstmaand 1787, eene aanmerkelyke schade heeft geleden in zyne Boeken
en Papieren, waarvan veele tot Opheldering der Vaderlandsche Geschiedenissen
zouden hebben kunnen dienen. Het gevolg hiervan is, dat hy geene bepaalde taak
in deeze Byvoegselen heeft op zich kunnen neemen.
In het algemeen vindt men in deeze Verzamelinge veel licht verspreid over den
ouden staat des Lands, en de gebeurtenissen der tyden. Wy zullen deeze drie eerste
Stukken eens doorloopen, en hier en daar een staaltje van de behandelinge der
geachte Schryveren uitkippen voor de zodanigen onzer Leezeren, welke met dezelve
nog onbekend mogten weezen.
Of de enkele verplaatzing van het comma, in de woorden van TACITUS, op de
eerste bladz. van het eerste Stukje aangehaald, voldoende zy om aan dezelve dien
zin te geeven, welke de Schryver der Aanmerkinge bedoelt, is ons ten hoogsten
bedenkelyk. De geheele woordvoeging zoude, onzes oordeels, moeten veranderd
worden om dit te bewerken. Ook twyffelen wy zeer, of de plaats, uit denzelfden
Schryver, de Mor. Germ. c. 39. aangehaald, de betekenis wel lyde, welke hier, op
bl. 2, 'er aan gegeven wordt. Eerder wordt 'er aangeduid, dat, naar der Sueven
overgeloof, hun Volk in zeker gewyd bosch zynen oorsprong had genomen. Of
TACITUS weezenlyk de

(*)

By v: 2de St. bl. 21, 100, en anderen.
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gevoelens der oude Germaanen naar waarheid voordraage, is eene vraag, op welke
wy niet gaarne een beslissend antwoord zouden geeven. Men weet hoe grof
Vreemdelingen zich in diergelyke stukken dikwyls vergissen, en hoe de Romeinen,
het geene zy by andere Volken opmerkten, plooiden naar hunne eigene denkwyze:
een gebrek, dat zich ook by anderen, in laatere tyden, maar al te dikwyls voordoet.
Op bladz. 2 leezen wy, dat ‘volgens CAESAR, MELA en PLINIUS, de Rhyn nog een
derden arm heeft gevormd.’ CAESAR de B.G. Lib. IV: c. 7, zegt, dat de Rhyn, wanneer
hy den Oceaan nadert, zich in verscheidene takken verdeelt, en met veele monden
(*)
in Zee vloeit . MELA spreekt slechts van twee armen des Rhyns. Men kan hiervan
meer zien by CELLARIUS Geogr. Ant. Vol. I. p. 206, 207.
Verder vindt men, in dit gedeelte des Werks, zeer goede en gegronde
aanmerkingen over veele zaaken, tot den oudsten toestand van ons Vaderland, en
van deszelfs Inwoonderen, betreklyk. Dus wordt bl. 12, enz. duidelyk genoeg
getoond, dat men eene plaats uit TACITUS zeer verkeerdlyk gebruikt om te bewyzen,
dat de oude Germaanen van leezen en schryven te eenemaal onkundig waren. Men voege hierby het geen, bl. 19, en vervolgens, van den Godsdienst deezer
Volken gezegd wordt, en vergelyke het met onze een weinig vroeger geplaatste
aanmerkinge. - Veel is 'er geschreven over de Godin NEHALENNIA; maar de
onzekerheid van alle deeze gissingen wordt met reden aangemerkt op bl. 30, enz.
Het oordeel, hetgeen, bl. 57 en 62, aangaande KLAUDIUS CIVILIS, gevormd wordt,
zal den zodanigen, welken met dit Bataafsche Legerhoofd sterk zyn ingenomen,
misschien, te ongunstig voorkomen. Ik kan, ondertusschen, niet nalaaten het goed
te keuren, en ben, al zedert lang, in de gedachten van den Schryver geweest, ‘dat
niet zo zeer eene belanglooze zugt voor zyn Vaderland en de vryheid zyner
Landsgenooten, hoe zeer hy dezelve voorwendde! de edele dryfveeren van zyne
onderneeming zyn geweest, als wel wraakzugt en eige grootheid.’
WAGENAAR had gezegd, dat ‘de Bataafsche Lyfwagt, onder de Regeeringe van
LUCIUS SEPTIMIUS SEVERUS,

(*)

Rhenus...ubi Ocenno appropinquat, in plures diffluit partes...multisque capitibus in Oceanum
influit.
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by den Keizer in merkelyke agtinge was, 't zy om dat ze hem de moorders van zynen
voorzaat PERTINAX hadden helpen ontwapenen, enz.’ De Schryver der Byvoegselen
merkt hierop aan, bl. 65, niet te gelooven, ‘dat de Bataaven gebruikt zyn tot het
ontwapenen der Proetoriaansche benden.’ En hierin heeft hy, onzes bedunkens,
gelyk. HERODIANUS, op welken WAGENAAR zich beroept, spreekt, (Lib. II. cap. 14.)
daar hy de gebeurtenis zelve verhaalt, alleen van het Illyrische Leger, aan welks
hoofd SEVERUS in Italien was gerukt. Op eene andere plaats, (Lib. VIII. cap. 8.) welke
WAGENAAR aanhaalt, leezen wy alleenlyk, dat de Proetorianen, verbitterd op de
Keizers MAXIMUS en ALBINUS, vreesden voor de Germaansche Krygsknechten, welken
MAXIMUS te Rome by zich hield, en beducht waren, dat de Keizers deezen, misschien,
zouden gebruiken om hen te ontwapenen, gelyk SEVERUS de moorders van PERTINAX
ontwapend had. Uit welke woorden men gewisselyk niets aangaande de Bataafsche
benden kan besluiten. - Hetgeen WAGENAAR, ter aangehaalde plaatze, zegt van het
voorrecht der Batavieren, om, gelyk de Honderdmannen der Romemen,
wyngaardstokken te mogen draagen, moet, misschien, reeds tot de tyden van
AUGUSTUS gebragt worden. Daartoe schynen de woorden van DIO CASSIUS (Lib. LV.
p. 797. Edit. Reim.) te leiden, schoon zy het niet uitdrukkelyk verzekeren. - Maar
vanwaar de Schryver der Byvoegselen hebbe, dat SEVERUS de Keizerlyke Lyfwacht
tot vyftigduizend man vergrootte, bekenne ik niet te weeten. Ten tyde van AUGUSTUS
bestond dezelve uit tienduizend mannen (zie DIO CASSIUS, l.c.); HERODIANUS, Lib. II.
cap. 14, spreekt wel van eene nieuwe Lyfwacht, door SEVERUS aangesteld, maar
zonder het getal der manschap te bepaalen. Elders, Lib. III. cap. 13. meldt hy, dat
die Lyfwacht vervolgens viermaal talryker was gemaakt, waardoor dezelve dan
veertigduizend man sterk zoude zyn geweest. Evenwel kan het wel zyn, dat men
by eenigen aneeren Schryver van die tyden het getal vyftigduizend aantreffe.
Gaarne zouden wy uit dit eerste Stukje nog iets overneemen, doch het is tyd ook
iets te zeggen van de twee overige. De Aantekeningen zyn hier zo menigvuldig, dat
wy ze onmogelyk zelfs kunnen optellen. Wy zullen daarom alleenlyk, hier en daar,
een enkele plaats tot een staaltje van des geleerden Schryvers aanmerkingen uitkie-
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zen, en moeten verder den Leezer tot het Werk zelve wyzen, terwyl wy hem, indien
hy eenigen lust heeft tot het nagaan van 's Lands oude Geschiedenissen, durven
verzekeren, dat hy zyne moeite rykelyk zal beloond vinden.
Op bladz. 8, van het tweede Stukje, is eene gewigtige aanmerking, ter
ophelderinge en bevestiginge van hetgeen WAGENAAR, II Deel, bl. 22, gezegd had
van de wyze, op welke, ten tyde der Frankische Koningen, de Wetten gemaakt
werden. Zy is te uitvoerig om hiet geneel af te schryven. Doch de Schryver toont,
‘dat het eigenlyk maaken, als maaken, dat is het vaststellen en beveelen van een
Landswet, ten deezen tyde, aan den Koning stondt; doch in dier voegen, dat zulks
geenzims van zynen blooten wil afhing, maar door de toestemming, of, zo als
WAGENAAR zig uitdrukt, goedkeuring, der Voornaamsten, (die ook somtyds onder
den naam van Populus, dat is Volk, voorkomen, en, ter overweeging der gemeene
Landszaaken, door den Vorst, tot het houden van eene algemeene Vergadering,
beschreven en tegenwoordig waren,) moest worden vooraf gegaan.’ Vervolgens
(bl. o) wordt aangemerkt, dat men hier door...het Volk...niet het geheel, maar alleen
de Voornaamsten van hetzelve...te verstaan hebbe, t.w., zo als WAGENAAR wel zegt,
Bisschoppen, (ook Abten,) Hertogen, Graaven, (welke laatsten, ieder door twaalf
Schepenen, mannen van kennis, moesten verzeld zyn, of, des noods, dat getal met
eenigen der beste Ingezetenen aanvullen,) en anderen, door ambten, geboorte of
(*)
goederen, meer of minder aanzienlyke, edele of vrye, luiden ...Met één woord hy
(de Koning) was de Souverein, die, onder de Wetten, en als Handhaver der Wetten,
het

(*)

‘BALUZ. praef. ad Capit. Reg. Fr. SORBER de Comitiis Germanor. haalt, § 286-304, en § 310,
't volgende aan uit de Annales Francorum ad Ann. 788. In placito Ingelheimensi conveniunt
Pontifices Majores, Minores, Sacerdotes, Reguli, Duces, Comites, Praefecti, Cives, Oppidani.
Die plaatz is aanmerklyk, wyl 'er ook bewoonders van Burgen, of Steden, in voorkomen
Misschien, egter, is de plaatzlyke aanhaaling verkeerd; immers, ik heb die woorden te vergeefs
in de Frankische Jaarboeken gezogt, schoon ik niet kan twyffelen, of zy zullen, hier of daar,
gevonden worden.’
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hoog gezag voerde, en boven allen uitstak: doch dit verhinderde niet, dat, naar de
gronden der Frankische regeering, die zelfde Vorst tot het beraamen van
Landswetten, even als tot de voorziening van andere groote Landszaaken, niet
voorby konde 's Lands Voornaamsten (schoon deezen my niet blyken last van de
Gemeente gehad te hebben) te beschryven, en geen besluiten te neemen, zonder
den raad en toestemming van hun, die, te samen met de Geestelykheid, tot een
ligchaam vergaderd, in deeze betrekking, niet als Ministers,...'s Vorsten persoon,
maar de, van 's Konings welvaaren en hoogheid onafscheidelyke, belangens van
Kerk en Staat...vertegenwoordigden; en, in die betrekking, zo ik meen, Senatores
Regni, of Ryksraaden, genoemd worden. Op welke wyze dit alles toeging...verdient,
(*)
in een beroemd Schryver der negende eeuw, te worden nagezien .’
Belangryke Aantekeningen vindt men ook over het ombrengen van GODEFRID,
den Noorman, (bl. 36, enz.) alwaar de geleerde Schryver aanmerkt, dat ‘in de by
WAGENAAR (Vad. Hist. D. II, bl. 90) ingevoegde Prentverbeelding, en in veele
andere...de hand van den Graveerder meerder, dan eene juiste navolging der
Geschiedenis, te pryzen is.’ (bl. 37.) - over den inval van den Graave van Vlaanderen
BOUDEWYN den VI, in Holland, bl. 66. - over den Giftbrief van Graave DIRK den V,
ten behoeve der Abtdye van Egmond, bl. 68. - over de verhuizing van eenige
Hollanderen, ten tyde van FLORIS den II, na het Hamburgsche gebied, bl. 73. - over
de gevangenis van FLORIS den III, in Vlaanderen, bl. 80, enz. - over de waters
Bornisse en Hedenesse, bl. 84, enz. - over den naam Welgeboornen, en deszelfs
betekenisse omtrent de twaalfde en dertiende eeuwen, bl. 100. - over het Verdrag
van Graave WILLEM den I, met Graave LODEWYK van Loon, onder bemiddeling van
FILIPS, Markgraave van Namen en Voogd van Vlaanderen, bl. 103, enz. - en andere,
welke wy niet alle kunnen opnoemen. Alleenlyk zullen wy hier byvoegen, dat men,
over de tyden van Graave WILLEM den II, geheel geene Aantekeningen in deeze By-

(*)

‘HINCMARUS, Epist. de ord. palat. Car. M.C. 29. seqq.’
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voegselen vindt, deels, dewyl des Schryvers aanmerkingen, ‘tegen zyn voorneemen,
tot over de 7 vellen druks waren aangegroeid,’ maar voornaamelyk, dewyl ‘het
gantsche leeven van WILLEM, na onzen WAGENAAR, in het Nederduitsch, door den
(*)
Heere Mr. JOHAN MEERMAN, uit egte Stukken, zeer oordeelkundig, is beschreeven .’
Het derde Stukje der Byvoegselen behoort tot het derde Deel der Vaderlandsche
Historie. Het behelst een groot aantal van aanmerkingen en ophelderingen, welke
alle slechts te willen opnoemen ons te veel ruimte zoude kosten, en voor den Leezer
verveelende zyn. Alleen eenige van die, welke of uit hoofde des onderwerps de
voornaamste zyn, of het meeste dienen tot verklaaring van sommige plaatzen des
Historieschryvers, zullen wy aanstippen.
Bladz. 5 vinden wy het volgende, ter gelegenheid van WAGENAAR'S woorden over
de opvoedinge van Graave FLORIS den V, door Vrouwe ALEID: ‘Zy (deedt) het Kind,
(†)
zo dra mogelyk, in de Walsche en Duitsche spraaken onderwyzen . In onze thans
vereenigde Gewesten, in een deel van Braband en Vlaanderen, in 't Guliksche,
Akensche, en de Landen verder op, en

(*)
(†)

Bl. 115.
‘Ik hadt in deeze aanteekening nog kunnen aanmerken, dat, volgens STOKE 5de B. vs. 68,
ALEID den jongen FLORIS

Dede wel ter scolen gaan
Walsch en Dietsch leeren wel.

Door ter scole gaan verstae ik, aldaar, behoorlyk onderwyz geven, in alle, den jongen Vorst
benoodigde, Wetenschappen. Men gaf, veelligt, deezen naam aan 't onderwyz der Vorsten,
om dat, oudtyds, verscheiden jonge Edelen te samen met hun aan 't Hof wierden opgevoed,
't geen ik, elders, zal tragten te betoogen, (zie midlerwyl, DU CHESNE, Rer. Francicar. T. 3. p.
389, en DU CANGE, op Scholares, in Glossar.). In de Hoogduitsche Uitgave van den geestryken
Roman, Reyneke de Vos, ten Jaare 1498, noemt de Overzetter HEINRIK VON ALKMER, zig dan
eens Lehr-und Hofmeister,’ dan, ‘Scolemeister, en Tuchtlerer des eddelen dogentlicken
Vorsten und Herren, Hertogen von Lothryngen, enz. Zie de Uitgave van GOTTSCHEDEN, Vorred.,
bl. 4, en Einleitung, bl. 20-22.
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over, den Rhyn, werdt het Duitsch, (want dat was de gewoone naam van het geen
men nu Hollandsch noemt, om dat wy een deel van Duitschland uitmaakten,) met
veel meer overeenkomst van woorden, en tongval, dan tegenwoordig, gesproken:
maar, in het overige deel van Braband en Vlaanderen, als mede in Henegouwen,
(daar ALEID gehuuwd was geweest) in Artois, in Luxemburg en 't Luiksche, met één
woord, in die Nederlandsche Gewesten, die naast aan Vrankryk grensden, sprak
men, gewoonlyk, de taal van dat Ryk. Een taal, die reeds lange was aangekweekt,
door het studeeren van de jeugd te Parys en elders in Vrankryk, door den onderlingen
koophandel, door de echtverbintenissen der Grooten, enz., en die, byzonder in de
13de eeuw, niet alleen in de meeste Hoven van Europa, maar zelfs in de
Staatsvergaderingen, was doorgedrongen. De Charteren der Europische Volkeren
kunnen dit, met veel voorbeelden, bewyzen...Beiden dan, en Duitsch, en Walsch,
(*)
behoorden, reeds in den tyd van FLORIS, tot een goede opvoeding .’
Zeer leezenswaardig zyn de aanmerkingen over den tyd van der Graaven
meerderjaarigheid, bl. 9. - over den Limburgschen oorlog, in het laatste der 13de
eeuwe, bl. 16, enz. - over de gevangenis van FLORIS den V, in Vlaanderen, bl. 24,
enz. - over deszelfs Leenmanschap van Frankryk, bl. 30. - over het Verbond met
den Graave van Vlaanderen, ten tyde van JAN den I, bl. 35, enz. - over den afstand
van Zeeland aan de Vlaamingen, onder JAN den II, bl. 44, enz. - over de
krankzinnigheid van WILLEM den V, bl. 63, enz. - over de aanstelling der
onderscheiden regeerings Raaden, bl 69, enz. - over de eerste melding van
Burgemeesteren en Vroedschappen in de Nederlandsche Steden. Deeze zullen wy
nog, tot een staal van des Schryvers behandelinge

(*)

‘Zo verhaalt HEMRICOURT, dat WILHELME DE WAROUX, een voornaam Luiksch Edelman van
deezen tyd, in zyn jeugd, by den Heere VAN HEERS, een aanzienlyk Ridder, in woonde, om
Duitsch te leeren en een Ridderlyke opvoeding te verkrygen, (pour apprendre Honneur &
Tiexhe). Hy was Voorsnyder, of Escuyer tranchant, van de Vrouwe VAN HEERS, (teilloit devant
li.) Zie Miroir de Hasbaye. f. 303 & 304. Zo waren de tyden.’
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en naauwkeurige naspeuring, (waarvan, trouwens, alle zyne Werken blyken draagen)
hier afschryven.
WAGENAAR had gezegd, van Burgemeesters voor den Jaare 1340, in Holland,
geene duidlyke melding te vinden. De geleerde VAN WYN tekent hierop aan, (bl. 73.)
(*)
‘'t Eerste gewag van dezelven vinde ik te Dordregt, op het Jaar 1285 en 1286 . In
Zeeland vindt men ze reeds op 't Jaar 1253. In sommige andere Landen, b.v. in
Hoog-Duitsland, waren zy reeds op dien tyd, of vroeger, onder den naam van Civium
Magistri, d.i. Burgermeesteren, bekend, en deeze spelling schynt de oudste. Men
leest, dat het Volk van Luik, ten Jaare 1254, in een oproer, twee Meesters aanstelde,
(†)
om de Vryheid der Burgeren te beschermen . In Braband en Vlaanderen waren ze
ook zeer oud, onder den naam van Commun-Meesteren. Een ervaren
Oudheidkundige heeft aangeteekend, dat men, in Dordregt, eerder gewag vindt van
den Burgemeester der Gemeente, (die, eigenlyk, voor 's Volks belangen tegen de
(‡)
te groote eisschen van den Heer moest waaken,) dan van 's Heeren Burgemeester .
Ik zou niet vreemd zyn [van] te denken, dat, omtrend de 13de eeuw, de
oorspronglyke instelling deezer Overheden, aan de Gemeente, op veele plaatzen,
te danken zy, en dat dezelven sedert, door 's Lands Graaven, zyn bevestigd; zo
egter, dat de laatsten het Burgermeesterlyk gezag, 't geen wel eens zeer hoog steeg,
door het invoeren van een Burgemeester van 's Heeren wegen, op sommige
(§)
plaatzen, eenigzints bepaald hebben. In stukken van de 14de en 15de eeuw , vindt
men der Burgemeesteren bediening meest bestaande in den Stedelyken ontvang
en uitgave; doch het blykt, dat zy, vroeger, ook wel eens niet slegts Ontvangers
waren, maar stedelyke Overheden,

(*)
(†)

(‡)
(§)

‘VAN DE WALL, l. c. [dat is, Privilegien van Dord.] bl. 97.’
‘HOCSEMIUS de Gestis Episc Leod. T. 2. p. 286. Populus duos constituere Magistros, qui
libertatem Civium tuerentur...In 't Recueil des Bourguemaitres de Liege, telt men ze reeds
op, sedert den Jaare 1200; doch ik weet niet, of hier genoegzaamen staat op te maaken zy.’
‘VAN DE WALL, l.c. bl. 393 en 395.’
‘VAN DE WALL, l.c.’
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met welken de Schepenen en de Schout gyzelen konden: men bemerkt dit, by
(*)
voorbeeld, uit het Handvest, aan die van Middelburg, ten Jaare 1253, verleend .’
WAGENAAR vondt van vaste Raaden in de Vroedschap te Dordrecht de eerste
melding op het Jaar 1345. Te Haarlem...in het Jaar 1403. (Vad. Hist. III. D. bl. 362.)
Maar de Heer VAN WYN merkt hierop aan (bladz. 74). ‘Uit laater ontdekte stukken,
weet men thans, dat, te Dordrecht, zodanige Raadsmannen, niet alleen in den Jaare
(†)
1281, aanwezig waren, maar reeds ten tyde van Koning WILLEM , terwyl men men
(‡)
ze, te Haarlem, in 1315 ontmoet : weshalven haar instelling tot de 13de en 14de
eeuw, in plaatz van tot de 14de en 15de, voortaan, gebragt kan worden, in Holland.’
Gaarne zouden wy nog iets hier byvoegen raakende de geenen, ‘die in de vroegste
tyden, onder den naam van Vroedschappen, Wysheid of Rykdom’ voorkomen: ‘een
onbepaald getal van persoonen,...die, by gewigtige gelegenheden, uit de
aanzienlyksten der Gemeente wierden byeen geroepen, om derzelver raad in te
neemen,’ (bl. 75): doch wy bespeuren, dat ons bericht onder de hand uitvoeriger
wordt, dan wy eerst ons hadden voorgesteld, en het is tyd, dat wy afbreeken, om,
by eene volgende gelegenheid, verslag te doen van de volgende Stukjes deezer
Byvoegselen en Aanmerkingen, welker kundige Opstellers eenen weezenlyken
dienst aan de Vaderlandsche Historie gedaan hebben.
Dat ons, hier en daar, eene drukfeil in getalen, enz. is voorgekomen, zal niemand
bevreemden. Eenen misslag van die soorte, waarvan WAGENAAR spreekt in zyne
Brieven, bl. 53, zullen wy aantekenen; vertrouwende, dat wy den zo bescheiden als
geleerden Schryver hiermede meer vermaak dan ondienst zullen doen. Op bladz.
33. in de noot, spreekende van het verkrachten van VELSEN'S

(*)

(†)
(‡)

‘MIERIS, l.c. [dat is, Charterboek] I D., pag. 275. zie ook III D., pag. 280. Van 't aanzien der
Burgemeesteren te Utrecht, in de 13de eeuw, heb ik reeds gesproken, in vorige Aanmerkingen
op dit III Deel.’
‘VAN DE WALL, l.c. bl. 95 en 96. Vergel. bl. 25.’
‘VAN OOSTEN DE BRUIN, Beschr. van Haarl., I D. bl. 116’.
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Gemalin, en het Liedeken in den Rymbybel van JACOB VAN MAERLANT gevonden, en
in het licht gegeven door LELYVELD, in zyne Aantekeningen op HUYDECOPER'S Proeve
van Taal- en Dichtk., II D. [I D., zo als 'er eigenlyk staat, is eene drukfeil] bl. 370-376,
zegt de Heer VAN WYN, ‘VELSENS Gemalin heet aldaar ISABEELE VAN BENTHEM, die
ik nergens elders ontmoete. In 't Register der Leenkamer E.L. 32. fol. 32. wordt
gesproken van sinen wive HILDEGONDE.’ Maar in het gemelde Liedeken, reg. 21,
wordt enkel gezegd, dat VELSEN des gravẽ vã bente dochter troude tot eenẽ wive,
zonder byvoeginge van naam: in tegendeel noemt Graaf FLORIS (ald. reg. 8) zyne
Minnaares, welke hy aan VELSEN wilde besteeden, Ysabeele miins harssen vrouwe.

Handboek by het groot Tooneel van den tegenwoordigen Oorlog,
behelzende Aanwyzingen en Opgaaven der Vestingen, Veldslagen
en verdere Bedryven, tot deezen Oorlog betreklyk; - mitsgaders
breedvoerige Beschryvingen van alle die Landen, Steden, Rivieren,
enz. welke, rondom onze Republiek en verder af, op deeze
Landkaart te vinden zyn, en op onzen Koophandel betrekking
hebben: met een byzonder Byvoegsel van Parys; zynde een kort
begrip van de geheele Revolutie, vertoonende de Bedryven der
twee Nationaale Vergaderingen, en der Nationaale Conventie, met
de Gebeurtenissen daarop betrekkelyk, in die Tyd-Orde, zo als
alles op elkanderen gevolgt is, tot op den huidigen dag. Te
Amsterdam by J. Allart, 1793. In gr. 8vo. 156 bl. Met een Kaart,
hoog 3½ voet, breet 25 duimen.
Is de Oorlog, over 't algemeen, voor de meeste menschen nadeelig, het kan dan
aan anderen niet kwalyk genomen worden, dat zy denzelven, zo veel mogelyk, tot
hun voordeel doen dienen, te meer, wanneer hun oogmerk is, de menschen, door
hunne Schriften, kundiger of beter te doen worden. Uit dit oogpunt kan men dit
Handboek en deeze Landkaart beschouwen, welke onlangs aan een groot getal
Intekenaars zyn afgeleverd, en nu algemeen worden uitgegeeven.
Volgens den uitgebreiden tytel, hier boven vermeld, en volgens een beknopt
verslag van den Schryver, voor het Handboek zelve geplaatst, moet men 'er zeer
veel in
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vinden, dat by anderen niet wordt gevonden, voornamenlyk ten opzichte van den
Koophandel. Wy hebben zeker hier en daar eene kleine aanwyzing, den Koophandel
en de Fabryken of Trafyken raakende, gevonden; doch over 't geheel komt ons de
tytel en het verslag te brommende voor: dat te minder noodig ware, daar het Werk,
by Intekening gedrukt zynde, door zulke middelen geene Koopers behoefde te
lokken.
De Kaart heeft den volgenden wydluftigen tytel: GROOT TOONEEL DES
TEGENWOORDIGEN OORLOGS, in verscheiden Gewesten van Duitschland, Frankryk
en de Nederlanden, byzonder langs de Rivieren Rhyn, Moesel en Saar, - Maas en
Sambre, - Schelde, Scarpe, Deule, Lye, enz. Vertoonende deeze Landkaart teffens
ONZE GEHEELE REPUBLIEK, in haare WATERSTERKTE en zo voordeelige LIGGING voor
de COMMERCIE en NAVIGATIE, door middel van alle die bevaarbaare RIVIEREN, welke
'er in of naast aan uitwateren; alle welke RIVIEREN, met de daar langs gelegene
KOOPSTEDEN en COMMERCIEERENDE LANDEN, op deeze Kaart aangeweezen, en in
een bygevoegd HANDBOEK, tot gerieflyk en leerzaam gebruik, nader beschreven
zyn. Dezelve is getekend door J.C. ROEDER, en gegraveerd door C. VAN BAARSEL.
o

o

Zy strekt zich van 19 tot 26 graden lengte, en van 46 . 50′ tot 53 . 25′ Noorder
breedte, uit. Zy vertoont derhalven in het Noorden, de Eilanden ter Schelling,
Ameland, benevens het Oldenburgsche en Breemsche; ten Oosten heeft men
Minden, Paderborn, Hessen en de Paltsische Landen; ten Zuiden Bourgogne,
Franche Comté en een gedeelte van Zwitserland, tot beneden Zurich; en eindelyk
ten Westen, de Hollandsche, Zeeuwsche en Vlaamsche Kusten en Landen, tot aan
Duinkerken; verder een gedeelte van het Graafschap Artois, de Provintie Picardyen,
de Stad Parys, en een gedeelte van de Rivier de Loire: maakende met het
middengedeelte waarlyk een uitgestrekt deel van Europa, maar geenzins het geheele
Tooneel van den tegenwoordigen Oorlog, uit. Wy zullen, ten opzichte van Toulon,
Marseille, Lyon en andere Steden, zwygen, die op deeze Kaart niet staan; om dat
men zou kunnen voorwenden, dat dezelve naderhand eerst in oorlog zyn gekomen;
maar was Nizza, en dat gedeelte van Italien, dat aan Savoyen en Piemont grenst,
niet reeds vroeger eene zetelplaatze van een Oorlog, als door de Franschen bezet
zynde? En behoorde geheel Frankryk, dat aan alle
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zyden kryg voert, niet op zulk een Kaart te staan? Wy vraagen dit alleen om daar
mede te doen zien, dat niet alle Vestingen, Steden en Plaatsen, die in oorlog zyn,
zelfs niet de Fransche, op deeze Oorlogskaart hebben kunnen gebragt worden: zo
dat de tytel: groot Tooneel des TEGENWOORDIGEN OORLOGS, weder niet volkomen
naar waarheid is.
Hoe aangenaam het voor een nieuwsgierig Leezer moge zyn, het Tooneel van
den Oorlog, in ééns, op ééne Kaart te kunnen overzien, moeten wy de volgende
bedenking daar tegen maaken: dat in zulk een Oorlog, als de tegenwoordige, geen
zodanige Kaart te ontwerpen is, of dezelve moet in verscheidene bladen verdeeld
zyn; of zy moet veel van dat naauwkeurige missen, dat een nieuwsgierig Leezer 'er
op wenscht te vinden. In alle gevallen voldoen Spetiaale Kaarten altoos het beste;
en het is wezenlyk de verwachting van den onkundigen misbruiken, wanneer men
hem tracht wys te maaken, dat hy op zulke Algemeene Kaarten, die zo veele en
zulke uitgebreide Landen en Provintiën voorstellen, alles zal aantreffen, dat op
Spetiaale Kaarten gebragt kan worden. Dus hebben wy, om een enkel voorbeeld
hier van aan te voeren, by gelegenheid van den vyandelyken aanval, 27 Aug. 1793,
op onze Troupen by Tourcoin en Meenen gedaan, zommige Intekenaars op deeze
Kaart te vergeefsch zien zoeken naar Blaton, Linselles, Moucheron, Mouvaux,
Willem, Chering, Gruson, en andere Posten, welke de Erfprins van Oranjen in zyne
Legerberichten heeft opgegeeven, om de plaatsing en wending der Troupen, by die
Attaque, naauwkeurig aan te wyzen; terwyl men alle deeze plaatsen, met een
enkelen opslag van het oog, daadelyk in de Spetiaale Kaarten van BLAAUW, VALK,
en anderen, kan aantreffen.
Het Handboek zelve is zeer digt gedrukt, en behelst korte Beschryvingen van
veele plaatsen. De liggingen en afstanden, in het zelve gemeld, zyn (ten bewyze
van de gegrondheid onzer voorgaande bedenking) uit eene menigte Spetiaale
Kaarten genomen. De Schryver heeft, volgens zyn beknopt Verslag, by het opstellen
zyner beschryvingen, voornamenlyk gebruik gemaakt van den laatsten
Hoogduitschen druk van het groot Geographisch Werk van den beroemden A.F.
BUSCHING: intusschen zyn de meeste Artykelen van dit Handboek veel korter, zo
als by voorb. de Beschryving van Parys, die de Schryver op het vierde gedeelte van
één bladz., maar BUSCHING
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op 30 bladz. voordraagt. Wy erkennen gaerne, dat een Handboek geene volledige
Geographie kan zyn; maar waarom zet de Schryver: breedvoerige beschryvingen
van ALLE die Landen, Steden, en Rivieren, enz., op den tytel van zyn Boek, wauneer
hy van de voornaamste Stad zelve maar eene enkele aanwyzing kan doen?
Om eene kleine Proeve van de schryswyze te geeven, kiezen wy, wegens de
tydsömstandigheden, het volgend klein Artykel:
‘QUESNOY, kleine Vesting in Fransch Henegouwen, vierdehalve u. ten Z.O. van
Valencienne, 8 u. Z.W. van Bergen, 6 u. N.O. van Kamerik, 46 u. N.O. van Parys.
'Er is een oud Kasteel. De Stad ligt in eene Vlakte aan de Beek Ronele of Rouele.
- Omstreeks zyn thans de Oostenrykers.’
De Schryver heeft zich, op veele plaatsen in zyn Handboek, enkel met temporaire
berichten bezig gehouden, die, naa verloop van eenigen tyd, van geen belang meer
zyn. Van dien aart is zyn gestelde: dat de Oostenrykers thans in den omtrek van
Quesnoy zyn. Heden zouden wy kunnen zeggen, dat dezelve nu in die Stad zyn;
en in 't vervolg zal een ander mogelyk kunnen melden, dat ze 'er weêr uit zyn. In
plaatse van soortgelyke berichten, die in dagbladen goed zyn, maar in boeken
dagelyks in waarde verminderen, had de Schryver, by voorb. van Quesnoy,
geschikter kunnen zeggen: dat het groote Bosch van Mormal, het welk 16000 Akkers
beslaat, in derzelver omstreek geleegen is. Dat 'er in Quesnoy maar één Kerspelkerk,
één Abtdy, vier Kloosters, en één Collegie zyn. Dat alle de huizen van Tegelsteenen
gebouwd, en met leyën gedekt zyn; terwyl het Stadhuis het eenigst gebouw van
aanzien in die Stad uitmaakt. Dat de Vestingwerken oud zyn. Dat de Stad, in den
Jaare 1712, door de gealliëerde Mogendheden ingenoomen is; en soortgelyke
berichten, welke wezenlyk plaatsbeschryvend zyn, en geenzins van het voortrukken
der Legers afhangen. Ook de veele herhaalingen wegens de Jacobynen, die, in
den Autheur van dit Handboek, geheel geen Vriend hebben aangetroffen, achten
wy, om even gemelde reden, nutteloos. Zy geeven de denkwyze van den Schryver,
geenzins den toestand der plaatsen, die hy beschryft, te kennen; in een ander Werk,
zouden dezelve mogelyk zeer nuttig kunnen zyn; doch in dit Werk voegen zy geheel
niet, als neemende de plaats weg voor gepaster
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berichten. Zie, by voorb. de Artykels, Aaken, Aldenhoven, Brussel, Frankfort, Luik,
Mentz, enz.
Nu nog iets ten opzichte van het Byvoegzel. De Schryver bericht, dat een van
beide, hoe gaarne men ook anders wilde, volstrekt thans moest geschieden,
namenlyk: of het geheele Byvoegzel van Parys weglaaten, of dat van onze Republiek.
In aanmerking neemende, dat, de Oorlog nu vry verre van onze Grenzen geweeken
zynde, de beschryvingen onzer Grensvestingen en Watersterkte thans ongelyk
minder moeten intresseeren dan zulk een uitgebreid Byvoegzel van Parys; zo heeft
men geen oogenblik kunnen twyfelen, of het Publiek zou met de keuze zeer wel te
vreeden zyn; terwyl men toch niet alles te gelyk in één Boek kan hebben.
Men ziet uit dit Bericht, en uit het geen wy boven gezegt hebben, dat de Schryver
telkens den rol van Staatkundig Nieuwsschryver, in plaatse van dien van
Aardryksbeschryver, speelt. De laatste schynt hem, in veele opzichten, zwaar te
vallen. Hy klaagt daarom over eene ongelooflyke MOEITE van ZOEKEN en PASSEN,
en MEETEN; zonder nog te spreeken van het corrigeeren DIER DINGEN. Hy laat dus
het belangrykste voor ons Nederlanders! het welk met zo veele woorden op de Kaart
(*)
staat, en in de Berichten van Intekening, met zo veel omslag, beloofd is ; namenlyk
de beschryving onzer Grensvesting en Sterkte, zagtjes rusten, om zich met het
uittrekken van Couranten bezig te houden. Immers, schoon wy aan dat Byvoegzel
gaerne al den lof willen geeven, dien het verdient; en het zelve een zaaklyk en
beknopt Relaas

(*)

Zie hier de eigen woorden van het Bericht: ‘Ten aanzien van onze Republiek, in 't byzonder,
zal de Kaart op de naauwkeurigste wyze dat byzonder gewigtige gedeelte behelzen, welk
onze geheele sterkte in eenen Land-Oorlog uitmaakt. Duidelyk zal men 'er dat gedeelte vinden
aangeweezen, dewyl het opzettelyk op de Kaart gebragt is, met oogmerk om met eenen
opslag van 't oog het Eigenschaplyke en byzondere van de verbaazende Natuur-sterkte onzes
Vaderlands te vertoonen, waaromtrent toch verre de meeste Inwooners weinig of niets met
naauwkeurigheid weeten, of zelfs geheel verkeerde denkbeelden hebben. Ook zal in 't
bygevoegd Handboek in 't byzonder dit gedeelte der Kaart worden opgehelderd. Zo dat zelfs
de minstkundige Burger, zonder omslag, zich een juist begrip van de waare sterkte onzes
Vaderlands zal kunnen vormen.’
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van alle de Handelingen der twee Nationaale Vergaderingen, der Jacobynsche
Revolutie, en der Nationaale Conventie, tot 13 July deezes Jaars, durven noemen;
zo kan het zelve toch niet opweegen tegen de beschryving onzer Grensvestingen,
- die de Opsteller mogelyk nog al met iets van het zyne, zo als de Artykelen, Rhyn,
Maas, Vecht, Roer, Braband, Vlaanderen, Elsas, enz. zou hebben kunnen
vermeerderen.

Merkwaardige Leevensbeschryving van den Kapitein thurot; een
dapper Fransch Zeeheld, wiens verdiensten by de voorige
Monarchale Regeering miskend waren; maar wiens roemwaardige
Naagedagtenis thans door de Natie wordt vereeuwigd. Uit het
Fransch vertaald. Te Dordrecht, by de Leeuw en Krap, 1792. In gr.
8vo. 136 bl.
Verdiensten, waar en in wien gevonden, recht te doen, is een eisch der Billykheid.
Deezen hadt men, naar 't oordeel des Schryvers, van dit vertaalde Leevensbericht
van FRANCOIS THUROT, dien Kapitein onthouden; en tragt hy denzelven te vervullen,
door een Verhaal van de Afkomst, de Lotgevallen en Zeekrygsbedryven, welke hy
onder de Regeering van LODEWYK DEN XV volvoerde. Tot de opgave van welk alles
hy zich in staat gesteld vondt door het inwinnen der zekerste en geloofwaardigste
bescheiden, in de Voorreden opgeteld. En verzuimde de Schryver niets, om aan
deezen zynen arbeid alle naauwkeurigheid en al het belang by te zetten, waar voor
't zelve vatbaar was. Hy voelde, ‘dat men het mogelyk te zeer uitgebreid zou vinden,’
en hier van is 't niet vry te kennen; doch hy bidt zyne Leezers ‘in aanmerking te
neemen, dat het dikwyls de kleinste byzonderheden zyn, welke ons groote Mannen
best heeft leeren kennen en beoordeelen: daarenboven heeft hy het voornaamlyk
voor de Landslieden van THUROT, de Bourgondiers,’ (want hy was, welke andere
plaatzen men hem ook ter Geboorteplaats gaf, te Nuits, in den Jaare 1727,
gebooren,) ‘en voor de braave Officieren der Kaapvaart, geschreeven.’
Wie lust hebben het Leeven van een onverschrokken Zeeheld te leezen, zullen
hier voldoening vinden: behalven de reeds opgemerkte breedvoerigheid, is het in
een manlyken en vloeienden styl opgesteld. In een Tocht om eene
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Landing in Ierland te doen, die de hoop van Frankryk, de schrik van Engeland, en
het voorwerp der algemeene aandagt van Europa, was, in den Jaare 1760, eindigde
hy zyn leeven op eene wyze, die zyne nagedagtenis vereeuwigt; zodanig dat, in de
Engelsche Historie van dien Oorlog, deeze verklaaring ten zynen opzigte geleezen
wordt: ‘THUROT bezat te veel moeds, om zich, als Krygsgevangen, na Engeland te
laaten brengen, en te veel gevoel, om zyn ongeluk te overleeven. Het is schandelyk,
dat 'er, midden in Frankryk, menschen gevonden worden, die, de waare verdiensten
benydende, de glorie van den vermaarden Kapitein THUROT, wiens daaden de
Engelschen zelfs bewonderd hebben, zoeken te verduisteren.’ Wy zullen, ter proeve
van den schryftrant, en ten bewyze van 't geen de Engelsche Schryver, wegens 's
Kapiteins dapper leevensëinde, zegt, overneemen: ‘In een gevegt tegen Engelsche
overmagt, 't welk hy niet hadt kunnen ontwyken, gaf hy, THUROT, sein aan de
Schepen, die onder zyn bevel stonden, om zich by hem te vervoegen, en met hem
te spreeken: de Blonde, in plaats van dit te beantwoorden, vervolgde zyn koers, de
Terpsicore kwam hem, voor een oogenblik, op zy; doch nam terstond daar op de
vlugt. De onverzaagde THUROT besloot toen, om met zyn Fregat de drie vyandlyke
Schepen te bevegten. Hy gaf de laag aan den Kommandant, welke dezelve terstond
beantwoordde, en het gevegt begon. Terwyl hy met deezen slaags was, kwamen
hem de twee andere Engelsche Fregatten op zy, en gaven hem de volle laag, waar
door zyn Schip zeer gehavend werd; het Kanon en Muskettenvuur maakte het
gevegt zeer bloedig: veele Kanonniers van de Belle-Isle lieten den moed zakken,
en borgen zich, in weerwil van de herhaalde aanmoedigingen van den Kapitein,
onder in de kiel van het Schip. Het geluk keerde THUROT ten eenemaal den rug toe.
Echter kon deeze lafhartigheid zynen moed niet verzwakken. Toen hy zag, dat hy
veel volk verloor, en dat zyn geschut niet vlug genoeg behandeld werd, gaf hy zich
aan zyne ongestuime drift over, en zogt den Kommandant aan boord te klampen.
Maar, daar het Engelsch Schip voortzeilde, en de loef van de Belle-Isle had, kon
deeze slechts, met zyn boegspriet, het wand van de bezaansmast des anderen
bereiken, en brak door den zwaaren schok van onderen af. De Eole
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verwyderde zich terstond; want zy had veel in deezen eersten aanval geleden.
THUROT gaf, op nieuws, de seinen aan de Blonde en de Terpsicore, om zich by
hem te vervoegen, en hunnen pligt te betragten; maar zy kwamen niet op. Intusschen
hadt de Belle-Isle, naa dit ongelyke gevegt een uur te hebben volgehouden, zyn
bezaansmast verlooren, zyne stengen waren afgeschooten, zyn staande en loopende
wand was verbryzeld; daarenboven hadt hy drie schooten onder water gekreegen,
waar van twee te loevert aan stuurboordszyde, en de derde in de konstapelskamer,
welke een zo groot lek maakten, dat het niet kon gestopt worden, en het Schip
gevaar liep om te zinken. De twee Engelsche Fregatten, gebruik maakende van
den slechten staat, waar in hy zich bevondt, gaven het voor de tweedemaal de volle
laag, waar door het geheel onttakeld werd. Echter bleef het Muskettenvuur
aanhouden, niettegenstaande het gevegt al te ongelyk werd.
De Blonde, op wiens bystand THUROT het meest staat hadt gemaakt, liep geduurig
voor den wind af, zonder een enkel schot op den vyand te doen: zo dat THUROT,
van den Kapitein van dit Schip, tegen zyne Officieren spreekende, zeide: zie daar
den Man, waar op ik vertrouwde; nu verlaat hy my!
De Pallas en de Brillante, verwonderd over de meer dan menschlyke dapperheid
van THUROT, gingen voort met op hem los te branden: binnen kort was de stuurplegt
en het groote stuurrad vernield; vyf roergangers waren agter elkander op hun post
doodgeschooten, en de Belle-Isle was in den jammerlyksten staat; één van de
vyandlyke Schepen verliet hem toen, om met de Terpsicore te beginnen, die de
Belle-Isle niet te hulp kwam voor dat hy dezelve van geen de minste nuttigheid kon
weezen; het andere Engelsche Fregat maakte jagt op de Blonde, welke eerst daar
naa kwam opdaagen.
Terwyl THUROT, in 't midden van deeze ysselyke slachting, onvermoeid bezig was;
terwyl hy zyn volk aanmoedigde, om den vyand de overwinning nog te betwisten,
of ten minsten met eere het spit te delven, kwam de Engelsche Kommandant, die
zich intusschen hersteld had, weder op hem af, en vernielde de Belle-Isle eindelyk
ten vollen. Verscheide maalen hadden reeds de Officieren aan THUROT voorgesteld,
dat zyn Schip reddeloos, en alle verdere tegenstand nutloos, was, en dat hem niets
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overig bleef, dan zich over te geeven. In weerwil deezer billyke voorstellingen, bleef
THUROT onbeweeglyk. Hy stelde den dood boven de schande van zyn vlag te moeten
stryken, en wilde zyne toevlugt neemen tot het laatste middel, 't welk hem nog overig
bleef, te weeten, om op het slagveld te sneuvelen, en dus niet bloot te staan voor
de bespotting van zyne benyders, noch aan de beledigende triumph van zynen
vyand: zyne ziel, onvatbaar voor eenige andere vrees, is gerust en bedaard: hy
geniet reeds het vermaak, zulk eenen Held waardig, om, met de wapens in de vuist,
voor zyn Vaderland te sneuvelen, en zynen roem te vereeuwigen. Hoewel zyn Schip
doorboord was en vyf voet water inhad, hoewel zyne masten afgeschooten waren
en zyn wand verbryzeld was, hoewel hem kruid begon te ontbreeken, en 'er, naa
een gevegt van twee uuren, 90 Man van zyn volk gesneuveld of gekwetst was, beval
hy echter nog den vyand te enteren, toen een kogel uit een steenstuk hem trof op
de holligheid van de maag, zo dat hy dood nederviel. Toen was het eerst, dat het
gevegt eindigde. De Belle-Isle gaf zich terstond over, en werd van de Blonde en de
Terpsicore hier in gevolgd. Op de Belle-Isle waren omtrent honderd dooden en
(*)
gekwetsten; de twee andere Schepen verlooren weinig volk .’

Beknopt Antwoord op de nuttige Vraag, Waarop moet een Ryk of
Staat gegrond zyn, wanneer inwendige beroertens en rebelleering
zullen vermyd worden? door C.A.L. Kirchhoff.Uit 't Hoogduitsch.
Met eenige Byvoegselen vermeerdert. Te Amsterdam by P.E. Briët
en H. van Kesteren, 1792. In gr. 8vo. 28 bl.
Een gansch oppervlakkige Beantwoording der Vraage op den Tytel vermeld, en
eene gemeene Vertaaling, met niets beduidende Byvoegzelen, die gelukkig weinige
zyn, vermeerderd, komt ons hier ter hand. Wanneer de Heer KIRCHHOFF, als een
eerste Middel om het Geluk van een Staat te bevorderen, de God-

(*)

De Belle-Isle, hoewel 44 Stukken voerende, hadt, door zekere omstandigheid, bl. 103 vermeld,
'er slegts 32 of 34 ten gebruike. De Eole 36 Stukken, de Pallas, als mede de Brillante, met
welke hy streedt, ieder 32 Stukken. De Engelschen hadden goede Matroozen aan boord, en
versche Troepen, daar de Franschen 'er byna geene hadden, en deeze weinigen nog afgemat,
door een tocht van meer dan vier maanden.
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vreezenheid te recht aanpryst, toont hy een afkeer te hebben van de Volksverlichting
ten aanziene van de gronden des Godsdiensts. Immers vraagt hy: ‘Leert niet de
ondervinding, dat gemeene Menschen, wanneer zy zogenaamde en al te
opgehelderde denkbeelden van den Godsdienst hebben, zigzelven alles zonder
bepaaling veroorlooven, en oni hun voordeels wille, zelfs den meineed niet schuwen?
- Buiten twyffel is de grondoorzaak van de groote Zedeloosheid, en gewoone
onverschilligheid of geringachting van Godsdienst en Deugd, gelegen in, of toe te
schryven, aan die zogenaamde VERLICHTERS, welke op eenmaal zo veel LICHT over
de RELIGIE WAARHEDEN in 't algemeen verspreid, en de geheimenisvolle Leer der H.
Schrift, die eertyds voor het Volk, wegens haare duisterheid, heilig en gelooswaardig
was, zo helder gemaakt hebben, dat 'er weinig meer voor hunne bevatting overig
gebleven is, en daar door over het geheel meer schade als voordeel gesticht heest.
Opheldering is ten allen tyde goed en nuttig, doch niet voor de zwakken, doch wel
voor zulke menschen, die verhevener kennis en inzigten hebben, en van jongs op,
tot denken, beproeven, studeeren en onderzoeken gewend zyn.’ - - - Welk eene
bekrompenheid van Geest! Welk eene jammerhartige bepaaling!
Ten tweeden pryst hy Geregtigheid aan: en is, met rede, zeer tegen zwaare
drukkende Belastingen. ‘Want,’ vraagt hy, ‘hoe is het mogelyk, dat een gering
handwerksman, by een talryke famille, van de weinige verdiensten van zyn arbeid;
de boer van zyn kleine akker, dubbelde Belastingen, by voorbeeld, hoofdgeld,
(*)
maandgeld, schoorsteengeld, impost, accyns, en God weet niet , onder welke
voorwendzels en naamen, de Belastingen alle gevordert worden, betaalen kan?’
Voorts kant de Schryver zich, op zyne wyze, aan tegen de Luxus, en wil
prachtbepaalende Wetten ingevoerd hebben. Ook zou het, zyns oordeels, van groot
nut zyn, ‘wanneer men de Verkopers de vryheid, om hunne Waaren naar willekeur
te verkoopen, belette, en hen eene behoorlyke tax zette, volgens welke zy hunne
zaaken verkopen konden.’ Ryke Kooplieden en Herbergiers heeft hy, met weerzin,
in aanzienlyke Steden van Duitschland, aangetroffen, ‘daar zy, na goedbevinden
de menschen bedotten, en de pryzen zo hoog mogelyk te maken, het regt hebben.’
Met dit alles, vindt hy het zeer goed, ‘wanneer een Waard of Handelsman, (een
mooi woord voor Koopman,) by zyne bezigheden behoorlyke winst maakt, maar het

(*)

Dit denken wy is verkeerd gepuncteerd; doch wy geeven het zo als wy het gedrukt vonden.
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moet niet tot nadeel van andere menschen zyn, die even zo goed leven willen als
hy.’ - Zyne ondervinding ten dien amziene voert hy aan met dit veel indruks maakend
voorbeeld: ‘De Reiziger, die eene middelmatige portie geld by zig voert, en by eene
gestrenge Oeconomie, die hy op zyne reize in acht neemt, echter nog in een
Logement voor een gewoone avond spys, slaapen en thee een Ryksdaalder en
twaalf grossen betaalen moet, gelyk my dit zelfs eens te Einbeck by Gottingen is
gebeurd, hoe zal zulk een het plan van zyne reize onbekommerd kunnen
voortzetten?’
Eindelyk voert hy zyne pen tegen Ontucht en Wellust, doch met geen groote
kieschheid. ‘Menschen, die zig door den echtenstaat met elkander vereenigen,
hebben een dubbeld oogmerk kinderen te teelen, en dezelve verstandig op te
voeden. - Doch die geene, welke, gelyk de honden op straat, by elkander loopen,
zoeken slegts het eene oogmerk, hun wellust, zonder aan het andere te gedenken.’
Hemel! wat vertaalt men niet al uit het Hoogduitsch? on hoe? - -

Wysgeerige Staat- en Historiekundige Brieven, tusschen een
gevoelig Nederlander, en het beminnelykste Batavische Meisjen,
door den Schryver van het Dichtstukjen de Egaliteit. Te Amsteldam,
by J.L. van Laar Mahuët, 1793. In gr. 8vo. 28 bl.
Gelukkig mogen wy 's Schryvers klagte, in de korte Aanspraak aan zyne
Landgenooten, ‘dat de begeerte tot het leezen van Werken van Smaak, in ons lieve
Vaderland, byna geheel verstorven is,’ uit ondervinding, tegenspreeken. Niet
onkundig van de rigting, welke de Leeslust onzer Landzaaten neemt, weeten wy,
dat Werken van Smaak, op eigen grond geteeld, of vertaald hier gekweekt, veelal
een gunstig onthaal ontmoeten, en behaagen aan dien kring van Leezeren, die zich
zints lange verheven hebben boven de Prulschriften, van eene nadeelige strekking,
welke, naar des Voorredenaars oordeel, thans de Leesgraagte bezig houden en
voeden.
Wat de drie Brieven betreft, die de aanvang eener verdere Briefwisseling tusschen
LEONARD en SOPHIA behelzen; deeze Brieven beantwoorden in zo verre aan den
Tytel, dat 'er Wysbegeerte, Staat- en Geschiedkunde, inkome - en zou de Tytel
geen onwaarheid melden, als 'er Sentimenteele was bygevoegd; trouwens, de
woorden gevoelig en beminnelykst kunnen daar van ter aanduidinge verstrekken:
en bewyst de tweede Brief, gelyk wy in 't slot leezen, ‘dat een gevoelig (sentimenteel,)
hart niet altyd zucht als het lydt - dat 'er ook eene gevoelige Raazerny plaats heeft.’
In zulk een Raazerny is zeker het Dichtstukje gemaakt, de Mensch geheeten, 't welk
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grootendeels den tweeden Brief beslaat, en op deezen spil draait:
'k Ben mensch, ik ken den mensch, en houd het voor bewezen,
Dat hy geen gunst gewrocht van zynen God kan weezen;
'k Zie dat hy minder is, en meer onreedlyks heeft,
Dan eenig wezen, dat in 't Ryk der schepping leeft.

Met hoe akelige kleuren hy den Mensch afschildert, durft hy het beminnelykste aller
Meisjens nog verzoeken, ‘om, kan zy, hem nog zwarter verwen te zenden, op dat
zyn schildery te volkomener worde.’ - Beter drukt hy zich in het Vers uit als hy omtrent
het einde verklaart:
- - maar 'k leg myn ruwe veder
Uit meêly met uw hart, SOPHIA! willig neder.

Te recht merkt SOPHIA, in haar antwoord op de twee Brieven, aan - ‘in de eerste van
uwe twee jongstledene Brieven spreekt gy op den toon der Engelen; want een
Mensch overgegeven aan de wyze bestuuringen van een altyd goeddoende
Voorzienigheid, komt den Engelen naastby; maar in uwe laatsten zyt gy een
Menschenhaater.’ - Wy zyn, met SOPHIA, onkundig wat LEONARD is overgekomen 't
geen zulk een verandering te wege bragt; volgende Brieven zullen het misschien
uitwyzen, waarom hy, ‘die zo vertroostend schryst over den staat van het lieve
Vaderland! zo grievend een schets van den Mensch maalt!’ - Het voegt haar, met
versmaading het voorstel te verwerpen, om hem nog zwarter verwen aan de hand
te doen. ‘Neen,’ schryft zy, ‘dan beminde ik u niet; dan drukte ik de pyl die uw hart
getroffen heeft, nog dieper in; dan deed ik dezelve door myne verzellende klagten
trillen om u nieuwe pynen te veroorzaaken.’
Wy stemmen in met SOPHIA'S slotwensch, schoon voor ons in een te hoogen
Sentimenteelen toon, dus uitgeboezemd: ‘ô! Mogt gy in dat stille genoegen des
harten wederkeeren; dat genoegen 't welk als een dartel lentewindjen in de zeilen
van het levenshulkjen blaast, de kiel met een voordenwind naar de haven doet
dobberen, terwyl de Schepelingen huppelen en lagchen, en de Stuurman nu een
kuschjen drukt op den gerusten boezem van zyne Vriendin, en dan, vol verrukking
een dankbaar lied aanheft, of alle de zynen in luisterende aandagt opgetogen houdt,
door het ontvouwen van de wonderen der Natuur.’
Of het aantal der Werkjes van Goeden Smaak, door de voortzetting deezer
Briefwisseling, zal vermeerderd worden, twyfelen wy grootlyks. Schoon des Schryvers
oogmerk goed moge weezen, ‘en hy het Menschdom geheel zwart afbeeldt om daar
door oorzaak te geeven om het weder te kunnen vry-
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pleiten, achting voor de goeden, en afschrik voor de boozen inteboezemen,’ dunkt
ons die handel niet ongelyk aan het bedryf van eenen, die een schoon schilderstuk
met allerlei vuil bekladt, om, dit 'er vervolgens weder afwerkende, te toonen hoe het
schoone kan verdonkerd en verborgen worden.

De Reis naar Brunswyk, door den Vryheer van knigge. Een
kluchtige Roman. Te Haarlem by F. Bohn, 1793. In gr. 8vo. 184 bl.
Op den óden van Oogstmaand 1788, zaten drie Heeren, onder een vriendlyk pypje,
op zekere plaats in Duitschland, by elkander de Nieuwspapieren te doorsnuffelen;
treffende in dezelve het volgend Artykel aan: ‘Brunswyk, den 2den Augustus 1788.
Den 10den van deeze maand zal de vermaarde Luchtschipper, de Heer BLANCHARD,
met eenen grooten en fraaijen Luchtbol uit onze Stad opstygen: de toevloed van
Vreemdelingen, door dit verwonderenswaardig Schouwspel uitgelokt, zal op dien
dag buitengemeen groot zyn, vermits in alle de Herbergen, die nu reeds met
Kooplieden, ter jaarmisse herwaards gekomen, opgevuld zyn, bykans geen vertrek
meer vry is.’ - Dit Artykel gaf, volgens dit Werkje, eerst gelegenheid tot een aartig
gesprek; daar na tot het beraamen, om ook een Reisje naar Brunswyk te doen.
VALENTYN WAUMAN, Zoon van den Bailluw van dien naam, gaf zyn verlangen daar
toe het eerst te kennen. Dominus SCHOTTENIUS, een verlicht Predikant, die over de
meeste ondermaansche Onderwerpen gepredikt, en een aantal van zeven en vyftig
Leerredenen voor de Drukpers had gereed liggen, besloot mede zeer spoedig tot
de Reize, nadien hy, met dezelve te doen, een dubbel oogmerk konde bereiken,
namenlyk, zyne Predikatien aan een' Drukker besteden, en BLANCHART met een
Luchtbol zien opgaan. De Houtvester DOORNBOSCH besloot mede tot de party; en
hier op ging de Reis met twee Rytuigen aan, terwyl Dominé door den Houtvester
overal zou vry gehouden worden.
Een byzondere zamenloop van gebeurtenissen, die zekerlyk in een' Roman altyd
gevonden moet worden; terwyl daar toe, op eene Reize als deeze, de beste
gelegenheid is; brengt de gemelde Reizigers in zulke omstandigheden, dat de
Houtvester, in het Posthuis te Peina, niet verre van Brunswyk, genoodzaakt wordt,
om zyn reisplan te veranderen, en naar Goslar te vertrekken. De Bailluw landt, met
zyn Zoon, te Brunswyk wel aan, doch ontmoet aldaar een zyner oude vrienden, die
hem, om niet van hitte te smelten, op het oogenblik dat BLANCHARD zal opgaan, in
een Herberg lokt, welke zy niet verlaaten, dan op het geroep, dat BLANCHARD reeds
weêr gevonden is. VALENTYN wordt, op dat zelfde oogen-
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blik, door een Muzikant bedroogen en bestoolen, welke hem, in zyn hemd, op een
Kamertje weet te sluiten, dat men niet gaerne noemt. Terwyl Dominé SCHOTTENIUS
zo veel met het verschryven van zyn 57ste Leerrede, daar men een stuk Koek in
wilde pakken; en met zynen Vriend DOORNBOSCH, en deszelfs Nicht, te doen krygt,
dat hy in 't geheel aan BLANCHARD, noch aan deszelfs Luchtreize, meer kan denken.
- Men begrypt ligt, dat dit wel eene kluchtige Roman mag heeten.

Missive aan de Heeren Schryvers der Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen, enz. wegens hunne beöordeeling der Brieven
van den Notaris w. cappenberg, te Amsterdam, aan den Notaris
f.w. ernst, te Dusseldorp, enz. door Willem Box.Te Amsterdam, en
verder alom te bekomen, 1793. In gr. 8vo. 16 bl.
In bovengenoemde Missive tracht de Heer BOX ons veel meer te disabuseeren,
(*)
omtrent onze gevoelens ten zynen opzichte, dan zich over onze beöordeeling
eenigzins te beklaagen. Hy vermoed, dat die beöordeeling geenzins de vrucht van
onzen eigen letterarbeid is, maar een toegezonden Stuk, om daar mede den
nadeeligen indruk, welke zyne brochure, ten opzichte van den Notaris CAPPENBERG,
gemaakt mogt hebben, wederom uit te wisschen. Zulk een toegezonden Schrift
moest, derhalven, of van CAPPENBERG zelve, of van één zyner Vrienden, komen,
die de zaak volkomen wist. Intusschen verklaart de Schryver, reeds op de volgende
bladz., dat wy gemeend hebben, iets meerder te weeten, dan de Notaris CAPPENBERG
zelve. Waarlyk, indien alle de vermoedens van den Heer BOX zo tegenstrydig met
zich zelven zyn, als deeze twee; dan behoeft zyne tegenparty weinig moeite te doen,
om ze te keer te gaan. Wat ons aanbelangt, wy zullen alleen dit zeggen: dat wy
nimmer zulke toegezondene beöordeelingen plaatsen. Dat wy zelv' leezen en
oordeelen, zonder zich met de gevoelens van anderen op te houden. Dat de Schryver
van deeze, en de voorgemelde, beöordeeling den Notaris CAPPENBERG, zo min als
den Heere WILLEM BOX, kent, noch iets van hunne geschillen wist, vóór dat hy
gemelde Brieven geleezen had. En eindelyk, dat hy, naa de leezing van dezelve,
in die beöordeeling niet zoude gezet hebben: dat WILLEM BOX zyn gewezen
Compagnon criminaliter heest beschuldigd; indien gemelde BOX zelv', in zyn Bericht
vóór die Brieven, bl. 13, niet met ronde woorden geschreven hadt: JAN VAN EDEN
BZ. werd door toedoen van zyn gewezen Compagnon, CREMINALITER beschuldigd,
van het ontvreemde van een Prent. Indien dit gestelde, het zy dan waarheid of
loogen, duidelyk genoeg door den Schryver ware te keer gegaan, dan zou zyne
disabuseering, in die betrekking, onnoodig zyn geweest.

(*)

Zie boven, bl. 374.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Godgeleerde, Wysgeerige en Zedenkundige Mengelingen, ter
Verlichtinge van het Verstand, ter Verbeteringe van het Hart, en
ter bevorderinge van ware Gelukzaligheid. Te Leyden by P.
Pluygers, 1792. In twee Deelen, in gr. 8vo; te zamen 499 bl.
Met eenen onzer geëerde broederen Boekbeöordeelaaren verheugen wy ons, dat
de Uitgeevers deezes Werks op de gedagte zyn gevallen, om hetzelve onder de
gedaante van Boekdeeltjes in het licht te geeven, en niet, zo als voorheen plagt te
geschieden, in den vorm van afzonderlyke Stukjes, die, onder den grooten hoop
van Pamflets, of Blaauwboekjes, waar mede de Boekwaereld thans overlaaden
wordt, ligt konden verlooren gaan; een voorval, hoe wenschelyk ook, ten opzigte
van veelen dier Cartonkinderen, 't welk, wat aangaat verscheiden Stukken, in deeze
Verzameling voorhanden, voor een weezenlyk verlies zou moeten gehouden worden.
Met goed regt meenen wy deeze oordeelvelling te mogen bouwen, zo op de natuur
der meeste Onderwerpen (want men kan niet verwagten, dat allen van even groot
belang zyn zullen) hier voorhanden, als op de wyze, op welke zy worden uitgevoerd.
Het eerste zal blyken uit eene bloote opgave van de titels der Verhandelingen; zy
zyn de volgende: ‘Over het Vooroordeel aengaende de Oudheid en Nieuwheid van
een gevoelen. Vrymoedig onderzoek over de Voorbeeldige Godgeleerdheid.
Oorsprong van vele dwalingen en ongerymde stellingen der eerste Kristenen.
Opregtheid en Vooroordeel. Over 1 Petr. V: 8. Over de kwaedsprekendheid.
Vrymoedig onderzoek over de Voorbeeldige Godgeleerdheid. Gedagten van een
geleerden Jood over de toekomende Straffen. Over het onderscheid tusschen
huigchelary en wyze behoedzaemheid en terughouding, by het voorstellen der
waerheden van den Kristelyken Godsdienst. Over den grond der algemeene
toestemminge van het menschdom, aengaende het bestaen van een Opperwezen.
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Onderzoek en bepaling van Gods regtvaerdigheid. God liet zig, oudstyds, omtrent
de Heidenen zo min onbetuigd als omtrent de Joden. Opheldering van twee plaetzen
der H. Schrift door verzetting. Over 's Heilands Verzoeking in de woestyne.
Wysgeerige en Zedenkundige beschouwing van de Godlyke Straffen. Over den
brief van Paulus aen de Galaten. Iets over de benaming Broeder, in 't N.T.
voorkomende. Wat eigenlyk Godsdienst zy. Hy, die God dient, dient eigenlyk zig
zelven? Het kind is niet gestorven, maer slaept; of overeenkomst tusschen den dood
en den slaep. Iets over den Kinderdoop.’ Wy hebben ons de moeite der
overschryvinge van deeze titels wel willen getroosten, dewyl wy zulks als den kortsten
en meest gepasten weg beschouwden, om den Leezer met de natuur en den aanleg
deezes Werks bekend te maaken. Om tevens de manier van uitvoeringe te leeren
kennen, bepaalt zich, onder de verscheidenheid van onderwerpen, voor ditmaal,
onze keuze tot de Verhandeling, getiteld: Over het onderscheid tusschen huigchelary
en wyze behoedzaemheid en terughouding, by het voorstellen der Waerheden van
den Kristelyken Godsdienst. Wy verkiezen dit onderwerp tot eene proeve, in de
hoope, daar wy ons verbeelden dat ons Maandwerk in meer handen koomt, dan
het Werk, 't geen wy thans aankondigen, dat des Schryvers denkbeelden, voor
zommigen, wien dezelve byzonderlyk aangaan, van eenige vrugt zullen weezen.
By wyze van Inleidinge, merkt de Schryver vooraf aan, dat, aangezien huichelary
en behoedzaamheid of te rug houding zeer naby aan elkander grenzen, veelen hier
door gevaar loopen, om, den eenen klip willende vermyden, op den anderen
schipbreuk te lyden. Iets gemeen hebben ze beiden te gader. ‘Beiden nemen zy
eenerlei gedaente aen; beiden hebben eene zinspreuk: schikt u naer den tyd. - Zy
zyn beiden vyanden van die dwaeze snapzucht, die niet overweegt, niet rondom
zich ziet, maer in één oogenblik denkt en spreekt.’ Nog eene andere reden van
noodzaaklykheid van gepaste onderscheidinge ontmoeten wy in onze dagen. ‘Men
heeft den jongen leeraer aengeraden, zyne, van de algemeene begrippen afwykende,
betere denkbeelden en overtuigingen, het zy die de leere zelve, of de byzondere
bepaling daervan, betreffen, volstrekt niet te leeren, maer, veeleer, die overtuigingen
voor zig zelven te houden,
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en zig op den Kansel naeuw aen de Leerwyze der Voorouderen te binden.’
De volgende regels worden hierom, door den Schryver, voorgedraagen, aan
welke de huichelaar van den man van bescheidene behoedzaamheid kan onderkend
worden. Het eerste kenmerk betreft de oogmerken, welke zy bedoelen. De eene
(de huichelaar) zwygt zeer veele dingen, welke hy, in andere omstandigheden, zou
zeggen, om dat hy het volk niet beledigen, en de toejuiching van regtzinnigheid niet
verliezen, wil. Hy doet het, gelyk Paulus zegt, om de Vrouwkens des te beter te
kunnen gevangen neemen. De behoedzaame, daarentegen, zwygt, deels om dat
hy voor mogelyk houdt dat hy heeft kunnen dwaalen; deels, omdat hy gelooft dat
zyne toehoorders nog niet genoeg voorbereid zyn, en hy dus eene verkeerde
toepassing moet vreezen. Het denkbeeld, dat hy ligt allerlei haatlyke gedagten
omtrent zich zelven kan verwekken, wederhoudt hem ook van de mededeeling;
maar hy zoekt alleen het aanzien, welk hy geniet, staande te houden, om dat hy dit
beschouwt als een middel, om veel goeds te stigten. - Het gedrag is een ander
kenmerk van onderscheidinge. De huichelaar stelt, uit laage beginzels, de toejuiching
tot het doel zyner daaden; hy klaagt over dwaalingen, zelf der zulken, met welke hy
het in zyn hart eens is, omdat hy bevreesd is, dat zyne regtzinnigheid zal verdagt
worden. - Hy bedriegt, door zyne wederleggingen, de zulken, die niet in staat zyn
om door de mom heen te zien. De voorzigtige zoekt zyne overtuiging niet aanstonds
op te dringen, maar hy zal ook hen, die 'er voor uit koomen, niet bestormen, of
wederleggen. Hy predikt veeleer liefde, en tragt zich dus den weg te baanen, om
voortaan luid te prediken, 't geen hy nu slegts den geoeffenden mededeelt. - De
huichelaar spreekt, in de derde plaats, tegen zyne overtuiging. ‘Met een ernstig
gelaet betreedt hy den predikstoel, wordt de echo der overdrevenst regtzinnige
stellige godgeleerdheid - geeft alle hare bewyzen, schriftverklaringen en afdeelingen,
zynen toehoorderen terug, en - lacht, als hy van den kansel treedt, daerover, dat
hy de konst, van de vergadering te misleiden, zoo goed verstondt. - De wyze
voorzichtige verhaelt, integendeel, slegts geschiedkundigerwyze, hetgeen hy, als
Leeraer van het een of ander Kerkgenootschap, verpligt is te zeggen, of hy gaet
het liefst dat-
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geen met stilzwygen voorby, waeromtrend zyne begrippen van het gemeen gevoelen
afwyken, en hy roert alleen die snaren, welke overeenstemmend klinken; in het
byzonder, als daervan geen nadeel te vreezen is, dat hy de tot dus ver gekoesterde
begrippen onaengeroerd laet, en de toehoorders zyn meerder licht nog niet kunnen
verdraagen.’ - Van hier dat de voorzigtige, in de vierde plaats, alles in 't werk stelt,
om zyne overtuigingen te verbeteren, en zyne toehoorders voor te bereiden, om
betere voorstellingen te bevatten. Zyn voorneemen, om te hervormen, laat hy niet
blyken; hy zoekt vertrouwen te winnen, en poogt de betere begrippen, naast aan
de aangenomene koomende, het eerst in zwang te brengen, en legt alzo den grond
van het ontworpen gebouw. De huichelaar, daarentegen, veinst zo lang, tot dat de
uiterlyke omstandigheden hem veroorloven, of gebieden, anders te handelen, en
hy gaat geenen stap verder, zelf niet, wanneer de zorge voor het heil zyner
toehoorderen hem daartoe verpligt; terwyl de behoedzaame, zo dra zulke schadelyke
begrippen beginnen te heerschen, toont een man te zyn, en predikt datgeen
openbaar, het welk, naar de van hem erkende leere van zynen Heere, de grondslag
van het geluk zyner toehoorderen is. Naa deeze kenmerken wordt het besluit aldus
opgemaakt: ‘Behoedzaemheid is pligt, en vertoont zig in de edele poging, om alsdan
eerst zyne, van de gewoone begrippen afwykende, godsdienstige denkwys te
verspreiden, als men dezelve genoegzaem getoetst, en zyne toehoorderen
voorbereid heeft, om dezelve te kunnen bevatten; of als men met waerschynlykheid
kan vooruitzien, dat zy ingang zal vinden, en om dezelve, alsdan, op zulk eene wyze
voor te dragen, dat het aenstootlyke, zoo veel mooglyk, worde voorgekomen.’
Dat verscheiden plaatzen, door verzetting, zeer veel licht zouden ontvangen, is
by de Geleerden dikmaals opgemerkt. Van twee aanmerkelyke voorbeelden, hier
opgegeeven, als zynde het kortste, diene het volgende ter proeve:
‘Hebr. II: 9. Maar wy zien Jesus met heerlykheid en eere gekroond, die een weinig
minder dan de engelen geworden was, van wegen het lyden des doods; opdat hy,
door de genade Gods, voor allen den dood smaeken zoude.
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Een opmerkzaem Lezer zal in dezen tekst verwarring vinden. Het woord ὅπως,
opdat, duidt het oogmerk of einde aen, waertoe iets gezegd of gedaen wordt; maer
werdt Jesus nu met heerlykheid of eere gekroond, met oogmerk, of ten einde, hy
voor allen den dood smaeken zoude? Het eerste gedeelte van dit vers schynt iets
anders te kennen te geven: de Apostel spreekt duidelyk van die heerlykheid en
eere, waermede Jesus, na zyn lyden, nadat hy den dood voor allen reeds gesmaekt
had, is bekroond geworden. Eene kleene verzetting der woorden neemt alle
duisterheid en verwarring weg; te weten aldus:
Maer wy zien Jesus, van wegen het lyden des doods, met heerlykheid en eere
gekroond; die een weinig minder dan de engelen geworden was, opdat hy, door de
genade Gods, voor allen den dood smaeken zoude. Of:
Maer wy zien Jesus, die een weinig minder dan de engelen geworden was, opdat
hy, door de genade Gods, voor allen den dood smaeken zoude, van wegen het
lyden des doods, met heerlykheid en eere gekroond.’
Van het Vrymoedig onderzoek over de Voorbeeldige Godgeleerdheid, wilden wy
gaarne het hoofdzaaklyk beloop mededeelen. Dan de Verhandeling is, met opzigt
tot ons Geschrift, te uitvoerig. Eene onpartydige leezing willen wy daarom wel ernstig
hebben aangeraaden.

De Leer der Erfzonde verdeedigd. Door Jonathan
Edwards,Professor en Predikant, te Northampton, in
Noord-Amerika. Vertaald en uitgegeeven door Marinus van
Werkhoven.Met eene aanpryzende Voorrede van den wel
Eerwaardigen zeer Geleerden Heere joh. conr. appelius, Predikant
te Zuidbroek en Muntendam. Derde Stuk. Te Amsterdam, by M. de
Bruyn, 1792. In gr. 8vo. 174 bladz.
De Eerw. EDWARDS legt de laatste hand aan zyne zeer uitvoerige en omslagtige
Verdeediging van de Leere der Erfzonde, in dit Derde Stukje, bevattende het Derde
Boek. Behalven twee bewyzen voor zyn gevoelen, welke by het groot getal der
reeds aangevoerde bedenkingen gevoegd worden, ontleend uit den aart der
Verlossinge door CHRISTUS, ten aanzien van derzelver Verwervinge en Toepassinge,
bevat dit Stukje de voornaamste Tegen-
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bedenkingen tegen de Leere der Erfzonde, nevens de antwoorden op de ingebragte
zwaarigheden. Gezamentlyk zyn deeze niet minder dan vyftien in getal. Geenzins
hebben wy ten oogmerke, om in dit geschil party te kiezen, of ons op te werpen tot
regters over de waardy of onwaarde der redenen, met welke de Eerw. EDWARDS de
bedenkingen te keer gaat, welke tegen zyne meening worden aangevoerd. Tot eene
proeve zullen wy onzen Leezeren mededeelen, 't geen de Eerw. EDWARDS antwoordt,
ter wederlegginge der bedenkinge van de bestryders der Erfzonde, ontleend uit het
geen de H. Schrift openbaart, aangaande de handelingen in den dag des Oordeels;
waarin de Regter vertoond wordt, als met elk mensch alleen, en op zich zelven, of
afzonderlyk, handelende, geevende aan ieder mensch naar zyne werken, en
overeenkomstig het gebruik, dat hy van de byzondere talenten, door God hem
verleend, zal gemaakt hebben.
‘Deeze Tegenwerping,’ zegt de Heer EDWARDS, ‘zal verdwynen, wanneer wy
overweegen, welk het einde of oogmerk van dat openbaar Gericht zyn zal. Dit zal
niet weezen, dat GOD mooge uitvinden wat de menschen zyn, of welke straffe of
belooning hun toekoomt, noch ook, om een rechtmaatig oordeel over dat alles in
zichzelven te vellen; hetwelk het einde en oogmerk is in menschelyke
gerichtshandelingen. Maar het zal zyn, om aan de gewetens der menschen zelven,
en aan de Waereld, te openbaaren, wat en hoedaanig de menschen zyn. Gelyk de
laatste Gerichtsdag genoemd wordt, de dag der OPENEAARING van GODS rechtvaardig
oordeel; zoo zal GOD, tot dat einde, gebruik maaken van bewyzen, of proeven. Maar
de eigenlyke bewyzen van de boosheid van der menschen harten - de waare zitplaats
van alle boosheid - zoo ten aanzien van het bederf der natuur, als de bykoomende
besmetting en schuld, zyn 's menschen werken.
Het voornaam einde van GODS openbaar Oordeel, (dus vervolgt de Heer EDWARDS,)
zal zyn, eene juiste, volkomen en openlyke onderscheiding te maaken, tusschen
menschen en menschen, het onderscheid tusschen dezelven rechtmaatig te
bepaalen, en bekend te maaken, ten voorspel van die scheiding, en dat onderscheid
in derzelver eeuwige vergelding, welke daarop volgen zal; en dat onderscheid zal
de Rechter deen blyken, uit hunne personeele werken.
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Twee dingen zyn 'er, waaromtrent de menschen, door GODS volmaakt Oordeel ten
jongste dage, zullen onderzocht, en openlyk onderscheiden worden; achtervolgends
het tweederlei waare onderscheid, dat onder de menschen plaats heeft; naamlyk:
(1.) Het onderscheid van STAAT; dat eerste en groote onderscheid, waar door alle
menschen in twee soorten, de rechtvaardigen en de boozen, verdeeld zyn. (2.) Dat
min voornaame onderscheid, waar door bezondere persoonen, tot denzelfden
algemeenen staat behoorende, onderling verschillen, in TRAPPEN van bykoomende
vruchten der gerechtigheid, of van boosheid. Ten einde nu deeze beiden openbaar
te maaken, zal de Rechter elk mensch oordeelen naar zyne eigen werken. Maar in
den dag van het laatste Oordeel te onderzoeken, of ADAM gezondigd heeft, dan niet,
en of de menschen moeten aangemerkt worden als één met hem, en dus
deelgenooten van zyne zonde, kan geenzins strekken ter openbaarmaaking van
het zoo evengemelde tweederlei onderscheid.’
Door dusdanige redekavelingen, gaat de Eerw. EDWARDS de geopperde
zwaarigheid te keer. De bondigheid daar van zullen wy aan 's Leezers oordeel
overlaaten.

Lazarus van Bethaniën. Een zuiver Christlyk Handboek voor
Lydenden en Bekommerden; en voor die genen die de zodanigen
willen te hulpe komen. Door Jacob Elias Troschel,Leeraar in de
Petrus-Kerk te Berlyn. Uit het Hoogduitsch. Te Amsterdam, by
Wessing en van der Hey, 1793.In gr. 8vo. Behalven de Voorrede,
162 bladz.
Daar het getal der Lyderen, door eene groote verscheidenheid van veelerlei soorten
van ongevallen en rampen, altyd zeer aanmerkelyk is op deezen wisselvalligen
aardbodem; daar, in 't byzonder, alle menschen, genoegzaam, blootstaan voor één
ongeval, het verlies van bloedverwanten en vrienden; verdienen, gewisselyk, de
zulken geenen kleinen dank, die zich toeleggen, om in de hartwonde, daardoor
veroorzaakt, een verzagtenden balzem te gieten. De Heer TROSCHEL, onder anderen,
heeft deeze taak op zich genomen. Volgens het berigt
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van den Heer Vertaaler, den Eerw. DE GOEDE, vondt de Schryver daartoe aanleiding
in zyne byzondere zeer drukkende omstandigheden: eene gevaarlyke Ziekte, welke
hem den dood dreigde, en het gelyktydig verlies eener verstandige, deugdzaame
en tedergeliefde Echtgenoote. Hoedanig de aanleg deezes Werks zy, en in welke
byzonderheden de Eerw. Schryver zynen lydenden natuurgenooten troost zoeke
toe te deelen, kan uit eene hoofdzaaklyke opgave van den Inhoud blyken. De Heer
TROSCHEL, zyn Werk gegooten hebbende in den vorm van Overdenkingen, handelt
in de twee eersten, over het onbegrypelyke in het Lyden, dat zoo menig een
deugdzaam mensch treft, en over de eenigste hoop, die ons ten vollen gerust kan
stellen, by het assterven van de onzen. In drie daar op volgende Overdenkingen
ontvouwt hy het Christelyk gedrag, omtrent Zieken - omtrent Stervenden, - en omtrent
onze gestorvene Vrienden. In de zesde, of laatste, Overdenking staat hy bepaaldelyk
stil, op de verschillende uitwerking der sterkste bewyzen voor een leven na den
dood, op de gemoederen der menschen, naar de byzondere gesteldheid van hun
gemoed. Naa eene afzonderlyke Verklaaring of Uitbreiding van het voorval, aan
Lazarus en diens Zusteren bejegend, ontvouwt de Leeraar de gemelde
byzonderheden, op eene wyze, welke voor de daarby onmiddelyk belang hebbende
persoonen tot gemoedelyke stigtinge en vertroostinge kan dienen; terwyl anderen,
die niet onmiddelyk in het geval zyn, hier eenige nuttige onderrigtingen aantreffen,
van welke zy, by voorkoomende gelegenheden, zich met voordeel zullen kunnen
bedienen. In de Voorrede belooft de Eerw. DE GOEDE meer soortgelyke Stukjes, als
hetgeen thans wordt asgegeeven, van den zelfden Schryver te zullen leveren, indien
hy, in het vertier deezer Overdenkingen, daartoe de vereischte aanmoediging
ontmoete. Wy gelooven, dat veelen onzer Landzaaten 's Mans arbeid met genoegen
zullen ontvangen. Van den redeneertrant des oorspronklyken Schryvers zullen wy
dan, veelligt, iets ter proeve mededeelen.
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De Opvoeding van het Menschdom volgends den Bybel. In eenige
Leerredenen, door Ewald,Superintendent en Predikant te Detmold.
Uit het Hoogduitsch. Tweede Deel. Te Utrecht by de Wed. S. de
Waal en Zoon, 1792. In gr. 8vo, 226 bladz.
In dit Deel, 't welk negen Leerredenen bevat, gaat de Eerw. EWALD voort met de
volvoering van zyn plan, 't welk was, gelyk hy, in het voorgaande Deel, hadt
aangeweezen, een Voordragt der Middelen, door den Allerhoogsten te werk gesteld,
om het Menschdom tot het waare doelwit zyner bestemminge te leiden. De zelfde
ernst en gemoedelykheid, welke wy, aangaande de genoeg bekende Schriften van
den Eerw. EWALD, meermaal hebben opgemerkt, straalt ook in deezen bondel door.
Het zyn Opstellen, welke zich niet door diepe Redeneerkunde of door de tooizels
der Welspreekendheid aanpryzen. Eenvoudigheid en stigtelykheid zyn derzelver
hoofdkenmerken, en mogen zy, uit dien hoofde, onder de nutte Huisboeken
gerangschikt worden. Als een Aanhangzel ontmoet men hier drie, dus genaamde,
Gelegenheids-Leerredenen: twee op Kersdag, en eene op Nieuwjaarsdag.
Het volgende diene thans ter proeve, uit de zestiende Leerrede, over de woorden
van CHRISTUS, Joh. VI: 44. Niemand kan tot my komen, ten zy dat de Vader, die my
gezonden heeft, hem trekke.
Over de wyze en de middelen, op en door welke de Vader de menschen tot
Christus trekt, drukt de Heer EWALD zich, onder andere, aldus uit:
‘Hy trekt, dat is te zeggen, door omstandigheden, die Hy bereidt; door
gelegenheden, waar in Hy ons plaatst; maakt hy dat wy Christus van doen hebben,
opent hy ons verstand voor de waarheid zyner woorden, vertoont hy ons, het een
of ander woord, de een of andere daad van Christus, juist in die omstandigheden,
dat wy ze verstaan kunnen, en haare waarde voelen moeten; toont hy ons redenen,
juist in zulke stemmingen, dat wy van de Godlykheid van Christus overtuigd zyn
moeten. - Steeds is het een trek tot dien Eenen, tot Christus, hoe zeer het ook
menigmaal juist van Hem af schynt te leiden. Maar verschillend is de trekking, gelyk
menschenvorming
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verschillend is. Het is met de opvoeding van God gelegen, als met alle goede
opvoeding. Het oogmerk van alle opvoeders by alle kinderen is eenerlei; alle moeten
gezond van hoofd, hart en lichaam, alle moeten goede, geschikte, gelukkige,
menschen worden. - De hoofdleiding is ook eenerlei. - Zy moeten dit alle door
wysheid en deugd worden; maar de middelen zyn 'er zo veelen noodig als 'er
kinderen zyn. De één moet aangespoord, de ander te rug gehouden; in den éénen
moeten de slaapende kragten opgewekt, in den anderen de opklimmende neiging
gesmoord worden. By den éénen moet men een hard woord gebruiken, by den
anderen is slechts een opslag van het oog genoeg. De één doet veel, indien men
hem niet vermaant; een ander dan slechts, als hy sterk vermaand wordt; lang moet
men wagten by den éénen; een ander ontwikkelt zich schielyker. - Dus is de
opvoeding van God en van menschen!
Myne toehoorers; (dus vervolgt de Heer EWALD,) wanneer gy op verschillende
manier beangst wordt, als uwe Vrouw of uw Vriend u niet bemint, als uw kind niet
zoo wordt, gelyk gy hooptet; als menschen u bedriegen, aan welken gy uw leeven
zoudt vertrouwd hebben; als u het eene aardsche plan naa het ander ook het beste
mislukt; - murmureer niet! Het is trekking des Vaders tot Christus! God wil u leeren,
dat het wezen deezer Wereld vergaat. - Hooger behoefte, gedachten op het
onzichtbaare, wil hy in u verwekken; op dat HY u dierbaar worde, die hooger behoefte
alleen kan bevredigen.
Of als gy diep, en daaglyks dieper, uwe onreinheid gevoelt, en u zelven daaglyks
daarom ondraaglyker wordt; als gy strydt en poogt, om rein van hart te worden, en
toch niet kunt, en elken avond weder gevoelt, dat gy niet vermogend zyt - murmureer
niet! ook dit is eene trekking des Vaders tot Christus. Tot hem zal dit u brengen, Hy
zal daardoor voor uw hart dierbaarer worden, die belooft en houdt: zalig zyn zy, die
hongeren en dorsten naar gerechtigheid; zy zullen verzadigd worden.
Of wanneer uw wezen aan een ander wezen hangt, wanneer het u daaglyks
liever, daaglyks onontbeerlyker, wordt, en gy u zelven ook zeggen kunt, waarom
het u daaglyks liever, daaglyks onontbeerlyker,
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wordt - en juist dan verliest gy het door den dood! - Gy voelt alles ledig, en treurig
om u - u alleen in de Wereld - gy voelt het onmooglyk te zyn, om in het leven te
blyven zonder dit beminde van uw hart! - ook dan, hoe zwaar het u ook vallen mag
- murmureer niet! Ook dit is wel eene smertlyke, maar sterke, trekking des Vaders
tot Christus. Eeuwigheid, wederzien, is thans uwe eenige hoop; is brood, het eenige
voedzel voor uw hart. En als gy dan slechts een woord van Jesus hoort, van Jesus
den doodenwekker, den levengeever; zoo wendt gy u zeker tot hem. Zyne woorden
moeten u lief en dierbaar worden. - Al ware het vooreerst slechts om dit ééne woord:
de uure komt, in welke allen, die in de graven zyn, de stemme des Zoons van God
zullen hooren, en die ze hooren, zullen leven.’
Met deeze en meer andere soortgelyke voorbeelden, ook van aangenaame
ontmoetingen ontleend, tragt de godvrugtige EWALD de wyze, op welke de menschen,
door den hemelschen Vader, worden getrokken, eenigzins bevattelyk te maaken.

Nadere Aanmerkingen en Waarneemingen over de Kromming van
den Ruggraat, vergezeld met eene verstyving der onderste
Ledemaaten. Strekkende voornaamlyk ten betooge, dat dit Gebrek
geen Been- en Spekgezwel is. Door W. Leurs,Heelmeester in 's
Gravenhage, Chirurgyn-Majoor, enz. enz. enz. In 's Gravenhage,
by J. Bool, Jun. 1791. In gr. 8vo. 63 bl.
De kundige en zeer ervaaren Autheur had, in het IXde Deel der Verhandelingen
van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam,
eene Verhandeling geplaatst, over het nut der Etterdrachten in de lammigheid of
onbruikbaaren staat der onderste Ledemaaten, volgens de aanwyzinge van den
Heere PERCIV. POTT, met eenige Waarneemingen bevestigd; dan de zeer geleerde
Heer C.J. VOS heeft zich, in een door hem uitgegeevene Verhandeling over het Beenen Spekgezwel, eenige juist niet zeer vriendelyke Aanmerkingen omtrent de derde
door den Heer LEURS bygebragte Waarneeming veroorloofd, en daarby teffens het
ongemak, door den Heer LEURS opgegeeven, als een ander, en
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uit andere oorzaaken ontstaan, gebrek willen doen voorkomen. Hier tegens nu
verdedigt zich de Heer LEURS in dit Geschrift, op een mannelyken, schoon niet min,
ten aanzien van den Heer vos, scherpen toon. Ondertusschen moeten wy bekennen,
dat, wanneer de Leezer het personeele geschil daar kan laaten, en zich alleen tot
het wezentlyke der zaak, het Ziektekundige gedeelte namelyk, bepaalt, hy 'er zeer
veel licht over dit ongemak in verspreid zal vinden.

Explicatio demonstrationis Uteri praegnantis Mulieris, cum Foetu
ad partum maturi, in Tabulis sex, ad naturae magnitudinem, post
Dissectiones depictis; & ea methodo dispositis, ut hujus status
Gravidi amplam ob oculos Ideam collocent. Cura & studio caroli
nicolai jenty, A.M. necnon Rei Anatom. & Chirurg. Professoris.
Impensis Autoris. Londini 1758.
Dat is:

Verklaaring en Afbeelding van den Uterus eener hoog Zwangere Vrouw,
met haar voldragen Vrucht, ter baaring gereed. Door den Hoogleeraar
JENTY, in zes Plaaten. Te bekomen by J. Yntema, te Amsterdam, 1793.
Zes Plaaten, op de gewoone grootsche wyze der Engelschen uitgevoerd, anderhalf
voet breed en twee voeten hoog, in Zwarte Kunst, te Londen gegraveerd door
PURCELL, FISHER en BURGESS, vertoonen het geen boven in den titel is opgegeeven.
Eenige weinige Exemplaaren zyn daarvan in ons Vaderland, waarin zy, zo veel wy
weeten, nooit verkogt zyn, overgekomen, en worden thans aan Ontleed en
Vroedkundigen, nevens eene Latynsche of Nederduitsche Beschryving,
aangebooden. Wy zouden geene moeite doen, om dit aan veelen onbekend Werk
ter algemeene kennisse te brengen, zo niet de grootste en kundigste Ontleeders
het beste getuigenis daarvan gaven. Hunne byzondere hoogachting voor dit pragtig,
schoon en naauwkeurig, Werk dringt ons hier eene korte Verklaaring van deeze
zes Plaaten te geeven.
De eerste Plaat vertoont den nog ongeopenden Abdomen eener Zwangere Vrouw,
om van de ligging des Uterus agter de Buikbekleedselen een duidelyk denkbeeld
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te geeven. De Onderbuik puilt rondom en beneden den Navel voorwaards uit, terwyl
de Lendenen ingevallen zyn, enz.
De tweede Plaat vertoont de dikte der wanden van den geopenden Abdomen,
en te gelyker tyd de ontbloote, en door inspuiting gezwollen, Uterus, zo als deeze
zich onder de bekleedselen voordoet, behalven een klein gedeelte van het Net,
welk hier afgesneeden is. Dus ziet men hier de afgesneedene Buikspieren, die over
het zwaardvormig kraakbeen liggen: de inwendige oppervlakte der dwarsche Spieren
met het Buikvlies bekleed, omtrent den Borstrand: het vet met de verdeeling der
Spieren, en het Vetvlies omtrent de Liesschen: een gedeelte van het Net: den
omgewonden Darm: den Karteldarm: den Uterus: deszelfs regter ronden band, en
de door inspuiting opgezwollen groote Vaten: de Eijernesten: de inwendige
oppervlakte der regte Spieren, met het Buikvlies bekleed, enz.
De derde Plaat vertoont in den geopenden Uterus de Vrucht, zo als die onder
derzelver vliezige bekleedsels lag. Het Schaambeen is hier zodanig gedeeld, en
het Bekken verwyd, op dat het de Blaas, door den Uterus gedrukt, van de binnenzyde
vertoont. Men kan dus in deeze Plaat zien de Maag, een gedeelte van de Lever,
den Karteldarm, het dunne Gedarmte, een gedeelte van den Karteldarm, de linker
trompet van FALLOPIUS met den breeden band, de zydelyke Aderen van den Uterus,
de afgesneeden ronde Banden, den Uterus met deszelfs opgespootene Aderen,
het bovenste gedeelte van de Placenta, aan den Uterus hangende, het Adervlies
van het Lamvlies, om reden, afgescheiden, het Lamvlies, den Funiculus umbilicalis,
den weinig verlengden Mond des Uterus, en deszelfs bovensten rand, de rimpels
en de geopende Vagina, de Blaas, en de Inplanting van den linker Pisleider in de
Blaas, enz.
De vierde Plaat geeft te zien den Foetus, in den weg geplaatst, langs welke
dezelve natuurlyk gebooren word; en om aan te toonen, hoedanig de Ingewanden
zaamgedrukt zyn, is het bovenste van de Borst doorgesneeden, en een gedeelte
van het Darmbeen weggenomen. Dus ziet men hier het Hart, een gedeelte van de
Long, de doorgesneeden Ribben, het Vetvlies, de Tepel der linker Borst, het
uitwendig deel der Lever, de Maag, de onderste oppervlakte der Lever, de voeten
van den Foetus,
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de Placenta, den Karteldarm, een deel van den regten Darm, het dunne Gedarmte,
de Inplanting in den blinden Darm, den blinden Darm, de opene Aderen in de
doorsnede van den Uterus, deszelfs mond zeer uitgerekt, het afgesneeden Lamvlies,
de vaten van den Funiculis umbilicalis, de uitgerekte Vagina met het hoofd van den
Foetus by deszelfs ingang, een gedeelte der Buikspieren, de doorsnede van het
Darmbeen, om de Foetus zo veel te beter by den mond des Uterus te vertoonen,
enz.
De vyfde Plaat tekent de onderste oppervlakte van het Middenrif, en de holte van
den Uterus met de aanhangende Placenta. Dus verneemt men hier de afgesneeden
benedenste holle Ader, den afgesneeden Slokdarm, de ringwyze Spleet der
peesvezelen van het Middenrif, de twee slagäderen van den Funiculus umbilicalis,
de Naveladeren, den Uterus na het wegneemen van het Adervlies, de vaten der
Placenta, den uitwendigen Mond van den Uterus, de Aderen door deszelfs geheele
zelfstandigheid tot aan deszelfs hals voortloopende, een gedeelte van het regter
Eijernest, het Adervlies, van de Placenta afgescheiden, den afgesneeden Funiculus
umbilicalis, en den inwendigen Mond van den Uterus, enz.
Eindelyk geeft de zesde Plaat ons te zien den Uterus, uit het bekken genomen,
en de vereeniging van den regter Darm met de Vagina, van den agterkant gezien.
Dus verneemt men hier het uitwendig vlies van den Uterus, afgerukt van het regter
gedeelte, om de Aderen en Slagaderen zo veel te duidelyker te onderscheiden, ook
de Eijernesten, de afgesneeden Stammen der Aderen van den Uterus, de linker
trompet van FALLOPIUS, de regter Zaadslagader, de door den Uterus verspreide
takken van Aderen, de Inplanting eener slagader in de Aderen, den regten Darm
een weinig van de Vagina verwyderd, om derzelver zamenvoeging aan te toonen,
den afgesneeden en met vlas opgevulden regten Darm, de afgesneeden takken
der linker inwendige Darmbeens-slagader, tot in de Vagina en den regten Darm
voortloopende, den Anus, en de Franjes van de linker trompet van FALLOPIUS.
Uit deeze verkorte Verklaaring zal hy, die een weinig kundigheids bezit, genoeg
kunnen opmaaken, hoe uitmuntend naauwkeurig dit geheel Werk is uitgevoerd, en
welk een licht het in deeze Weetenschap kan verspreiden.
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Beantwoording der Vraage: Hoe kunnen Vrouwen, zonder
benadeeling hunner Gezondheid en Schoonheid, blyde Moeders
van gezonde Kinderen worden? Door G.F. Hoffman,M.D. enz., te
Frankfort aan den Main. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met
Aanmerkingen vermeerderd, door D. Heilbron, Cz.,M.D. enz., in 's
Hage. In 's Gravenhage, by J.C. Leeuwestyn, 1791. In gr. 8vo.
Buiten het Voorwerk, 181 bl.
Dit Stukje behelst, behalven eene korte Voorreden van den geleerden Vertaaler,
en eene zeer gepaste Inleiding tot het Werk zelve, veertien onderscheidene
Afdeelingen, allen betrekkelyk tot den staat der zwangere en baarende Vrouwen;
geschreeven in een ligt verstaanbaaren en zeer onderhoudenden styl, en niet min
vloeijende vertaald, waarby de gevaaren, voor welken de zeer geleerde Autheur de
Vrouwen tracht te waarschouwen, doorgaans met overtuigende voorbeelden van
anderen, zeer treffend, en, naar ons inzien, zomtyds wat al te levendig, worden
voorgesteld, zo als men van pag. 91 tot 100 'er verscheiden van dien aart vinden
kan. Dan dit neemt niet weg, dat dit Stukje een allernuttigst Handboekje voor
zodanige Vrouwen niet alleen, maar ook voor haare Mannen, is: de eersten om 'er
al dat voordeel van te kunnen trekken, waartoe het zo uitsteekend wel geschreeven
is; en de andere, om daaruit de nodige voorzichtigheids-regelen te kunnen leeren,
om niet door onoplettenheid haare waarde Wederhelften, en de Vrucht hunner
onderlinge liefde, in de grootste gevaaren en onheilen te storten.
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Geschiedkundig Onderzoek wegens de kennis, die de Ouden
hadden van Indie, en den voortgang des Koophandels op dat Land,
vóór de ontdekking van den weg derwaards om de Kaap de goede
Hoop. Met een Aanhangzel, behelzende Waarneemingen over het
Staatsbestuur, de Wetten, de Geregtshandelingen, de Kunsten,
de Weetenschappen en Godsdienstige Instellingen der Indiaanen.
Door William Robertson,D.D. Opperste der Edenburgsche
Hoogeschoole, en 's Konings Geschiedschryver van Schooland.
Met Kaarten. Te Amsterdam en Haarlem, by J. Yntema en A.
Loosjes, Pz., 1793. Behalven het Voorwerk en Register, 470 bladz.
in gr. 8vo.
De Eerw. ROBERTSON, die, met het grootste regt, onder de beste Geschiedboekers
deezer Eeuwe eene eerste plaats verdient, geeft, wegens den Oorsprong, Aanleg
en Uitvoering, des boven aangeduiden Werks, een toelichtend Verslag, als hy
schryft: ‘Het leezen van Major RENNELL'S Geschrift, ter opheldering zyner Kaarte
van Indostan, een der belangrykste Aardrykskundige Verhandelingen, die ooit in
eenig Land uitkwamen, gaf aanleiding tot dit Werk; dit boezemde my het denkbeeld
in, om volkomener, dan ik gedaan had, in het Inleidend Boek, tot myne Geschiedenis
van America, na te gaan, welke kennis de Ouden hadden van Indie, en te
overweegen, wat zeker, wat duister en wat fabelagtig, is in de Berigten deezes
Lands, welke zy overhandreikten.
‘In den aanvange deezes Onderzoeks, had ik geen ander oogmerk, dan myne
eigene verlustiging en onderrigt. Maar 't zelve voortzettende, en met oplettenheid
de oude Schryvers naagaande, kwamen my eenige Stukken voor, tot hier toe niet
opgemerkt, of met geene genoegzaame aandagt gade geslaagen: nieuwe inzigten
deeden zich op; myne denkbeelden breidden zich allengskens uit, en werden
belangryker; tot ik, in 't einde, my verbeeldde, dat de uitslag myner Naaspeuringen
onderhoudend en leerzaam voor anderen zou kunnen weezen, door zodanig eene
beschryving te geeven van de onderscheidene wyzen, waarop de Gemeenschap
met Indie, van de vroegste tyden af, onderhouden is, als strekken kon om aan te
toonen, hoe veel die groote Tak des Koophandels, in olke Eeuw, toegebragt heeft,
ter vergroo-
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tinge van den Rykdom en de Magt der Volken, die denzelven in bezit hadden.
In deezer voege werd het Geschiedkundig Onderzoek, 't welk ik thans den Leezer
aanbiede, begonnen en voltooid. Welk eene maate van verdiensten het bezit, moeten
myne Leezers bepaalen. Myne dankbaare herinnering van de gunstige wyze, op
welke men myne andere Werken ontvangen heeft, vermeerdert natuurlyk de
bekommernis, met welke ik de beoordeeling van het tegenwoordige te gemoete zie.
Toen ik eerst myne gedagten op dit onderwerp vestigde, was ik zo volkomen
overtuigd van de ongunstige omstandigheid, waarin ik my bevond, het te
onderneemen Landen te beschryven, van welke ik geene plaatslyke kennis had,
dat ik de omzigtigste voorzorge gebruikte, om my te hoeden voor dwaalingen, welke
daar uit konden ontstaan. Ik heb, met onvermoeiden vlyt, de Werken geleezen van
alle Schryvers, welke ik kon bekomen, die eenig berigt van Indie gaven; ik heb nooit
een beslissend gevoelen opgegeeven, dan 't geen onderschraagd was door
voldingend gezag: en daar ik het geluk had van, onder myne Vrienden, eenige
Heeren te tellen, die aanzienlyke Posten in Burger- en Krygsbewind in Indie bekleed,
en verscheide gedeelten diens Lands bezogt, hebben, nam ik meermaalen tot hun
myne toevlugt, en leerde uit hunne Gesprekken zaaken, die geene Boeken my
konden opleveren. Voegde het my hunne Naamen te noemen, men zou erkennen,
dat zy, door hun Oordeel en Bekwaamheden; ten vollen geregtigd waren tot het
vertrouwen, 't geen ik op hun gesteld heb.
Onder het voortzetten des Werks, gevoelde ik myne gebrekkigheid, ten aanziene
van een ander Stuk. Om een naauwkeurig denkbeeld te geeven van de
onvolkomenheid der Ouden, zo in het bespiegelend als in het beoefenend gedeelte
der Zeevaard, en om met volkomene jnistheid te bepaalen, op welk eene wyze zy
de Ligging der Plaatzen bepaalden, derzelver Lengte en Breedte berekenden, werd
eene grootere maate van Wiskundige Weetenschap vereischt, dan myne bevlytiging
op andere Weetenschappen my heeft toegelaaten op te doen. - Wat my hier ontbrak,
heeft de Vriendschap myns kundigen en hooggeagten Amptgenoots, de Heer
PLAYFAIR, Hoogleeraar in de Wiskunde, aangevuld, en my in staat gesteld, om de
gemelde byzonderheden op te helderen, op eene wyze, die,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

578
zo ik vertrouw, den Leezeren volkomene voldoening zal schenken. Aan dien zelfden
(*)
Amptgenoot ben ik desgelyks verschuldigd, het vervaardigen der twee Kaarten ,
noodig tot opheldering deezes Onderzoeks; zonder zynen bystand zou ik zulks niet
hebben kunnen onderneemen.’
Geen wonder, in de daad, dat een Werk van den geschiedkundigen ROBERTSON,
met die voorzorge bearbeid door een Man, die zo veel letterroems verworven hadt,
en met reden zo bezorgd was om dien te bewaaren, in handen komende van den
Eerw. PETRUS LOOSJES ADRIAANSZ., Leeraar der Doopsgezinden te Haarlem, die in
de Voorreden zich verklaart, de Vertaaler te weezen van ROBERTSON'S Geschiedenis
van America en van Schotland, hem geen oogenblik in twyfel deedt hangen, om
zyne toestemming te geeven aan den voorslag der Uitgeeveren, om zyne pen te
leenen tot het vertolken, en in een soortgelyk Nederduitsch gewaad te kleeden, als
de opgemelde Werken, die beiden een zo gunstig als aanmoedigend onthaal, by
zyne Landgenooten, ontvingen; wel mag hy zich verzekerd houden, daar door
denzelfden dank te zullen behaalen. - Even als in de Vertaaling der Geschiedenisse
van America, heeft de Vertaaler zich eene kleine verschikking in dit Werk veroorlofd,
om, naamlyk, de Aantekeningen en Ophelderingen, door den Heer ROBERTSON agter
elke Afdeeling geplaatst, onder aan den voet der Bladzyden te voegen, of, indien
ze hem daar toe geschikt scheenen, in het Werk zelve in te lasschen; waar van hy
met eene korte aanwyzing den Leezer verwittigt. Eene verschikking, die het lastige
van veelvuldige Aantekeningen, die de aandagt afbreeken, vermindert, en ook het
verveelende voorkomt, 't welk zy ondervinden, die de vertaalde Historie der
Regeeringe van Keizer CAREL DEN V, door ROBERTSON, leezen; en dikwyls in 't geval
zyn, om twee Boekdeelen te gelyk by de hand te hebben.
Het Werk is in vyf Afdeelingen onderscheiden. - De Eerste voert tot Opschrift: De
Gemeenschap met Indie, van de vroegste tyden af, tot de vermeestering van Egyp-

(*)

Deeze Kaarten, de een van het Zuid-ooster Gedeelte van Asia, volgens PTOLEMEUS, de ander
van dat zelfde Gedeelte diens Werelddeels, volgens de laatste Ontdekkingen, worden, keurlyk
uitgevoerd, in deeze Vertaaling gevonden.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

579

te door de Romeinen; - de Tweede: De Gemeenschap met Indie, zints de vaststelling
der Romeinsche Heerschappy in Egypte, tot de vermeestering van dat Koningryk
door de Mahomedaanen; - de Derde: De Gemeenschap met Indie, zints de
bemagtiging van Egypte door de Mahomedaanen, tot de Ontdekking van den weg
om de Kaap de Goede Hoop, en de Vestiging der Portugeesche Heerschappy in
het Oosten; - de Vierde: Algemeene Aanmerkingen.
Met zeer groot genoegen het Geschiedkundig gedeelte des Werks geleezen
hebbende, kunnen wy niet dan onderschryven, 't geen de Vertaaler des opmerkt:
‘De Oudheid, waar toe de Heer ROBERTSON opklimt, maakt het onvermydlyk, dat 'er
veel Geleerdheids en Oudheidkundigs in kome; dan de wyze, op welke hy die
doorgaans dorre stoffe weet te verwerken, neemt 'er den roest van af; en daar hy
alles, met een wonder bondige Oordeelkunde, tot zyne groote hoofdzaak t'huis
brengt, weert hy het anders verveelende van dusdanige Naaspeuringen weg.’ - Wy
voegen 'er nevens, dat zyn bevallige styl hier toe niet weinig medewerkt; als mede,
dat dit Onderzoek, hoe langs hoe klaarder wordende, ook natuurlyk in algemeene
behaaglykheid toeneemt. Zyne gelukkig gekoozene Tydperken, uit den aangeweezen
Inhoud openbaar, geeven rust en steunpunten voor den Leezer, terwyl ze hem op
hoogten plaatzen, om van daar alles te overzien.
Tot den uitersten grenspaal zyns Geschiedkundigen Onderzoeks, de ontdekking
der Vaart om de Kaap de Goede Hoope, gekomen zynde, zou de Heer ROBERTSON
zyn Werk voleindigd hebben kunnen rekenen. ‘Maar,’ dus schryft hy in den aanvang
der Afdeelinge, Algemeene Aanmerkingen getyteld, ‘dewyl ik myne Leezers gebragt
heb tot dat Tydperk, wanneer eene nieuwe wyze van denken opkwam, en nieuwe
schikkingen van Staatkunde in Europa werden ingevoerd, door dien men de waarde
en 't aanbelang des Koophandels zo door en door begon te verstaan, dat, bykans
in elk Land, de aanmoediging van denzelven het voorwerp wierd van de oplettenheid
des Algemeens en der Staatsbestuuren; vermids wy nu gevorderd zyn tot dat punt,
van waar eene lyn kan getrokken worden, die het hoofdonderscheid uitmerkt
tusschen de Zeden en de Staatkundige Instellingen van den Ouden en
Hedendaagschen tyd, zal het dit Werk leerzaamer en nuttiger maaken, wanneer ik
het
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besluit met eenige Algemeene Aanmerkingen, welke eigenaartig voortvloeijen uit
de beschouwing van beiden, en eene vergelyking van den eenen met den anderen.
- Deeze Aanmerkingen, vertrouw ik, zal men niet alleen bevinden, dat een onmiddelyk
verband hebben met het onderwerp myns Onderzoeks, en 'er een bykomend licht
over verspreiden; maar teffens dienen om veele byzonderheden op te helderen, in
de algemeene Geschiedenis des Koophandels, en uitwerkzels of gevolgen aanwyzen
van verscheide Gebeurtenissen, die over 't algemeen niet waargenomen, of
overwogen, zyn met de aandagt, welke zy verdienden.’
Onder de veelvuldige byzonderheden, die zich hier ter plaatzinge aanbieden,
zullen wy, als zeer kort, overneemen, wat hy van ons Land in dien tyd zegt: ‘Terwyl
de aanzienlykste Volken in Europa (van welken hy voorheen gesprooken hadt,) het
noodig vonden, werklooze aanschouwers te blyven van 't geen in 't Oosten gebeurde,
waagden het de Zeven Vereenigde Nederlanden, nieuwlings tot een kleinen Staat
gevormd, nog worstelende om een Staatkundig Bestaan te verkrygen, en nog in de
kindschheid van haare magt, in den Indischen Oceaan te verschynen als
Mededingers der Portugeesen; en, derzelver voorwendzels eens uitsluitenden
Handelregts, op de uitgestrekte Landen, ten Oosten van de Kaap de Goede Hoop,
versmaadende, vielen zy aan op die Monopolie, door de Portugeesen, tot dus lang,
zo zorgvuldig bewaard. - De Engelschen volgden welhaast de voetstappen der
Nederlanderen, en beide deeze Volken vorderden, eerst door den onderneemvollen
vlyt van byzondere Persoonen, en vervolgens door de kragtdaadiger poogingen
van Handeldryvende Maatschappyen, onder de bescherming van Openbaar Gezag,
met verbaazenden spoed, van den gelukkigsten uitslag vergezeld, op de nieuwe
loopbaan hun geopend. Het groot gevaarte van Magt, door de Portugeesen in het
Oosten opgerigt, (een gebouw veel te uitgebreid voor den grondslag, waarop men
het deedt rusten,) werd bykans, in zo kort een tyd, met zo veel gemaks omverre
geworpen, als het was opgetrokken. - Engeland en Holland hebben, door de
Portugeesen uit hunne voornaamste Vastigheden te verdryven, en de voordeeligste
Handeltakken zich toe te eigenen, dien voorrang verworven in Zeemagt en
Handelrykheid, door welken zy uitsteeken onder de Volken van Europa.’
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‘Zeldzaam gebeurt het,’ merkt de Eerw. LOOSJES, in de Voorreden, op, ‘dat een
Aanhangzel in waardye met het Werk gelyk staat; doch hier zal het, by veelen, 't
zelve overtreffen. Gelyk dat gedeelte van ROBERTSON'S Geschiedenisse van America,
't welk ons den Aart en Zeden der Americaanen beschryft, voor het Meesterstuk in
dit Werk, by den Menschkundigen Wysgeer, gehouden wordt, zo is dit Aanhangzel
geschikt, om ons ter kennisse in te leiden der Ouae Bewoonderen van het Oosten.
Terwyl hy door het getrouw aanwyzen der bronnen, uit welke hy zyne kundigheden
in dit en andere opzigten putte, den Onderzoekgraagen de middelen aan de hand
geeft, niet alleen om overtuigd te worden van de waarheid zyner Berigten, en de
gegrondheid zyner Aanmerkingen; maar ook, om, wegens deeze en geene
Byzonderheden, een nader en vollediger kennis te bekomen, dan de aart zyns
Werks toeliet te verschaffen.’
In de daad, dit belangryk Aanhangzel, over de Staatkunde, de Wetten, de
Regtsoefeningen, de Kunsten, de Weetenschappen en Godsdienstige Instellingen,
der Indiaanen, verdient alleszins die aanpryzing, en hebben wy in het leezen van 't
zelve een onuitspreeklyk genoegen gesmaakt. Van ROBERTSON'S bepaalde doel, in
dit Aanhangzel aan zyn Werk te voegen, 't welk meer dan een derde gedeelte
beslaat, zullen wy onzen Leezeren het beste begrip doen vormen, met den Aanvang
te plaatzen. ‘Ik zal,’ schryft hy, (gedagtig aan eene verbintenis, onder welke hy zich,
in den loop des Werks, (bl. 41,) gelegd hadt, ‘my thans bevlytigen, om eenige
Waarneemingen in 't midden te brengen, over den Aart, de Zeden en Instellingen,
der Indiaanen, voor zo verre deeze naagegaan kunnen worden, van de vroegste
Tydperken, tot welke onze kennis van dezelve reikt. Begaf ik my in dit wyduitgestrekt
veld, met oogmerk, om 't zelve in de geheele uitgebreidheid over te zien; had ik ten
oogmerke, om elk voorwerp, 't geen zich aan het oog des Wysgeerigen Onderzoekers
aanbiedt, te beschouwen uit alle onderscheidene gezigtspunten, het zou my leiden
tot naaspeuringen en bespiegelingen, niet alleen van eene verbaazende lengte;
maar geheel vreemd van het oogmerk myns Geschiedkundigen Onderzoeks. Myne
naaspeuringen en aanmerkingen zal ik, derhalven, bepaalen tot het geen in een
naauw verband staat met dit
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Werk. Ik zal verzamelen, wat de Ouden ons hebben naagelaaten, wegens de
Instellingen, byzonder eigen aan de Inboorelingen van Indie, en, door die te
vergelyken met het geen wy weeten van dat Land, daar uit zodanige gevolgen
tragten te trekken, als strekken tot aanwyzing der omstandigheden, die de rest des
Menschdoms, door alle Eeuwen heen, hebben aangezet, om de Handelgemeenschap
met dat Gewest, tot zulk eene uitgebreidheid, voort te zetten.’
‘Wie,’ merkt hy vervolgens op, ‘den Handel op Indie in deszelfs oorsprong wil
opspeuren, moet dien zo zeer niet zoeken in eenige byzonderheid der Natuurlyke
Voortbrengzelen van dat Land, dan wel in den verder gevorderden staat der
Inwoonderen. Veele, zeer veele, bewysstukken zyn ons overgehandreikt, die,
wanneer wy dezelve met behoorelyke aandagt onderzoeken, overtuiglyk aantoonen,
dat de Inboorelingen van Indie niet alleen vroeger beschaafd waren, maar ook
grooter vorderingen in Beschaafdheid gemaakt hadden, dan andere Volken. Deeze
zal ik tragten op te tellen, en in zodanig een gezigtspunt te plaatzen, dat ze teffens
strekken om licht te verspreiden over de Instellingen, Zeden en Kunsten, der
Indiaanen, en reden geeven van de drift aller Volken, om zich de Voortbrengzelen
van hun vernustig vlytbetoon eigen te maaken.’
Deeze taak volvoert de Heer ROBERTSON op eene wyze zyns waardig, en ontsluit
hy hier een schat van kundigheden, waaraan wy niet kunnen naalaaten met vol
genoegen te denken. - Hy toont, vooreerst, uit de oudste bescheiden van Indie, dat
het verschil van Rangen, en de onderscheiding van Beroepen, aldaar ten vollen
stand greep; een der ontwyfelbaarste bewyzen van eenen vry verre gevorderden
staat der Maatschappye. - Een tweede Bewys van de vroegtydige en ver gevorderde
Beschaafdheid des Volks in Indie, ontleent hy uit de beschouwing van deszelfs
Staatkundigen toestand en Regeeringsvorm. Hy wyst, onder andere, aan, dat,
schoon de Monarchaale Regeering vastgesteld was in alle Landen van Indie, waartoe
de kennis der Ouden zich uitstrekte, de Souverainen verre waren van een
onbepaalde en eigendunklyke Magt te bezitten. De bedwangmiddelen van die Magt
in 't breede ontvouwd hebbende, laat hy zich dus hooren: ‘Onder eene
Regeeringsvorm, die zo veel en zo naauw agt sloeg op alle de onderscheidene
Rangen, uit welke de Maat-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

583
schappy is zamengesteld, en bovenal op de Landbouwers, is het geenzins te
verwonderen, dat de Ouden de Indiaanen beschryven als het gelukkigst Geslacht
der Menschen, en dat de kundigste hedendaagsche Waarneemers de billykheid,
de menschlievenheid, de zagtheid, des Indiaanschen Staatsbestuurs, hemelhoog
verheffen. Een Hindoo Rajah, gelyk my berigt is door Persoonen in de zaaken van
Indie door en door bedreeven, gelykt veel meer op een Vader, het bestuur hebbende
over een talryk Huisgezin van zyne eigene Kinderen, dan een Souverein,
heerschende over minderen, onderworpen aan zyne Heerschappy. Hy tragt hun
geluk, door eene waakzaame bezorgdheid, te verzekeren; zy zyn aan hem verbonden
door de tederste toegenegenheid en onschendbaarste trouwe. Wy kunnen ons
naauwlyks Menschen verbeelden, in een stand geplaatst, gunstiger tot het erlangen
van alle de voordeelen, uit de vereeniging in eene Maatschappy voortspruitende. 't
Is alleen wanneer de geest volkomen in gerustheid leeft, en noch verdrukking voelt,
of voor verdrukking vreest, dat dezelve zyne werkzaame vermogens inspant, om
veele Staatkundige schikkingen te beraamen, strekkende om het genot daar van
te verzekeren en te doen toeneemen. Veele schikkingen van dien aart hebben de
Grieken, schoon gewoon aan hunne eigene Instellingen, de volmaaktste van dien
tyd in Europa, onder de Indiaanen waargenomen en bewonderd; en zy vermelden
dezelve als beslissende proeven van eene vry verre gevorderde Beschaafdheid en
Verbetering in het gezellig leeven.’
Dan, om voort te gaan, als een derde Bewys, hier voor, brengt hy by, en dit
verdient de grootste maate van opmerking, den Aart der Wetten, als mede de natuur
en gedaante hunner Gerigtshandelingen. Hoe veelen, die op hooger verlichting
roemen, zullen dit gedeelte niet kunnen leezen zonder zich te verwonderen en te
bloozen over 't geen hedendaagsch gebeurt! ô! Wetten der Hindoos, natuurlyk,
klaar, vol orde! Welke Beslissingen, algemeen gegrond op de groote en
onveranderlyke Beginzelen van Regt, die het menschlyk Hart, door alle Eeuwen
heen, in alle oorden der Wereld, erkende en eerbiedigde!
Verbaasd moeten wy staan over de vorderingen der Indiaanen in het aankweeken
van nutte en fraaije Kunsten, als een vierde Bewys door den Heer ROBERTSON
aangevoerd. 't Zy men lette op de Bouwkunst, het
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vervaardigen van Katoenen Stoffen, en het verwen derzelven, op de Kunstwerken
in Metaal en in Ivoor, hier te berde gebragt. En zyn het die Handwerklyke Kunsten
alleen niet, waar op de Schryver zich beroept; een nog overtuigender bewys, voor
den hoogen trap van Beschaaving, leidt hy af uit de vroege en zonderlinge
voortbrengzelen van Vernuft in de fraaije Kunsten. Een blyk, waar op hy te uitvoeriger
stil staat; dewyl het ontleend wordt uit een bron van kundigheid, onlangs eerst voor
de Volken van Europa geopend, de kennis der Sanskreetsche Taale. Byzonder
bepaalt hy de aandagt der Leezeren op een Heldendicht en Tooneelspel; en geeft
den inhoud op van de Sacontala, met eenige trekken van het eenvoudige, tedere
en hartroerende, kenmerkende schoonheden van dit Stuk, en die weinig gelyken
naar de buiten het spoor hollende verbeelding en zwellenden styl, welke men
(*)
doorgaans in de Dichtwerken der Oosterlingen aantreft . - Over hunne vorderingen
in Weetenschappen, Redenkunst, Zedekunde, Natuurkunde, de Wiskunst en
Starrekunde in zich bevattende, waar toe jongst gedaane ontdekkingen ons in staat
stellen te oordeelen, zullen wy, met zo veel genoegen als verbaasdheid, de opgave
van ROBERTSON leezen: de tien Cyferletteren, thans door geheel Europa algemeen
in gebruik, en van zo oneindig veel gemaks, hebben wy den Indiaanen dank te
weeten! Hoe groot was hunne kennis in de Starrekunde, op Waarneemingen
gegrond; welke Tafelen bezaten zy reeds!
De laatste, of vyfde, blykbaarheid, welke de Heer ROBERTSON aanvoert, ten bewyze
der vroege en hooge Beschaafdheid der Indiaanen, ontleend hy uit hunne
Godsdienstige Instellingen en Gebruiken. In deeze keurlyk uitgewerkte Afdeeling
tragt hy niet alleen een toevoegzel van licht te verschaffen over den staat der
Beschaafdheid in dat Land; maar vleit hy zich teffens, bekwaam te zullen weezen
om iets op te leveren 't geen aangemerkt kan worden als eene schets en ruwe
omtrek van de Geschiedenis en den Voortgang des Bygeloofs en valschen

(*)

Dit Schouwspel is, in den voorleden Jaare, te Haarlem, by A. LOOSJES PZ., uitgekomen, onder
den Tytel: Sakontala, of de beslissende Ring; een Indiaansch Schouwspel van KALIDAS,
oorspronglyk geschreeven in de oude Sanskritische en Prakitische Taal, met Ophelderingen
van G. FORSTER. Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. hier boven, bl. 277.
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Godsdienst in elk Gewest des Aardbodems. - Wy schroomen niet dit een Meesterstuk
van Menschkunde te noemen, dat eer doet aan het Verstand en Oordeel des
Opstellers. Wy kunnen, de gewoone grenzen onzer Berigten reeds overschreeden
hebbende, (maar wie kan van zulk een Boek afstappen?) 'er niets uit opleveren;
dan ons niet wederhouden van nog iets te plaatzen, dat eere doet aan 't Hart des
Schryvers.
‘In deezer voege,’ luidt zyne taal, ‘heb ik alle de byzonderheden doorloopen, welke
ik my, by den aanvange, voorstelde te onderzoeken, en heb getragt den staat der
Inwoonderen van Indie, met betrekking tot alle, te ontdekken. Indien ik niets anders
beoogd hadt, dan om eene Beschryving te geeven van het Burgerlyk Bestuur, van
de Kunsten en Weetenschappen, en van de Godsdienstige Instellingen, van een
der oudste en talrykste Geslachten onder de Kinderen der Menschen, dit alleen zou
my opgeleid hebben tot naaspeuringen en ontvouwingen, beide weetenswaardig
en leerzaam. - Ik beken, nogthans, dat ik, doorgaande, een belangryker en gewigtiger
onderwerp in 't oog gehad heb, en schep hoope, dat, indien het berigt, door my
gegeeven van de vroegtydige en verre gevorderde Beschaafdheid van Indie, en
van de verbaazende voortgangen der Inwoonderen deezes Lands in fraaije Kunsten
en nutte Weetenschappen, aangenomen zal worden als juist en welgegrond, zulks
eenigen invloed zal hebben op 't gedrag der Europeaanen omtrent dat Volk.’ Eene
schets gegeeven hebbende van hun gehouden zeer berispelyk gedrag, niet alleen
in Africa en America, maar ook in Indie, vervolgt hy: - ‘Gelukkig zou het weezen,
indien de vier Europische Volken, die agtereenvolgend een uitgestrekt Grondgebied
en groote Magt in Indie verkreegen, de blaam van dus gehandeld te hebben van
zich konden afweeren. Niets, egter, kan rechtstreekscher of kragtdaadiger strekken,
om de Europeaanen, trots op hunne eigene meerdere vorderingen in Staatkunde,
Kunsten en Weetenschappen, met gepaste gevoelens, omtrent het Volk in Indie,
te vervullen, en hun te leeren, naar behooren, agt te slaan op hunne Natuurlyke
Regten als Menschen, dan door zich te gewennen, niet alleen de Hindoos van den
tegenwoordigen tyd aan te merken als een kundig en vernuftig soort van Menschen;
maar ook als Afstammelingen van Voorouders, die groote schreden in de Be-
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schaafdheid gevorderd waren, veele Eeuwen vóór dat, in eenig gedeelte van Europa,
daar toe den minsten stap gedaan was.
Het was door een onpartydig en opregt onderzoek na hunne Zeden, dat Keizer
AKBER opgeleid wierd om de Hindoos aan te merken als niet min geregtigd tot
bescherming en gunste dan zyne eigene Onderdaanen, en hun te bestuuren met
zo veel billykheids en goedheids, dat hy, van een dankbaar Volk, den Eernaam
verwierf van Bescherm-Engel des Menschdoms! Het was door eene volkomene
kennis van hun Character en Bekwaamheden, dat de Vizier diens Keizers, ABUL
FAZEL, met eene onbekrompenheid van ziel, onvoorbeeldlyk onder de
Mahomedaanen, een verheeven lofspraak uitboezemt over de Deugden der Hindoos,
en als byzondere Persoonen, en als Leden der Maatschappye, en met roem gewaagt
(*)
van hunne vorderingen in allerlei Kunsten en Weetenschappen .
Indien ik my zelven mogt streelen met de hoope, dat de Beschryving, door my
gegeeven van de Zeden en Inrigtingen des Volks van Indie, iets in 't minst kon
toebrengen, en met een van verre komenden invloed werken, om hun Character
meer eerwaardig, en hun Lot gelukkiger, te maaken, zal ik mynen Letterarbeid
besluiten met de voldoening verschaffende bedenking, dat ik niet te vergeefsch
geleefd of geschreeven heb.’
Dit slot, merkt de Vertaaler op, ‘schynt eene staaking van den Letterarbeid des
onvermoeid werkzaamen zeventig jaarigen Schryvers aan te duiden,’ - en verstonden
wy onlangs, uit de Nieuwsmaaren, dat hy, den negenden van Juny deezes Jaars
1793, zyn nuttig Leeven geëindigd hadt. - ROBERTSON! - schoon uw laatste wensch,
door heerschende verkeerdheid, omtrent de Indiaanen onvervuld mogt blyven, Gy, waarlyk groote Man, hebt niet te vergeefsch geleefd, niet te vergeefsch
geschreeven! - Wy hoopen, in ons Mengelwerk, eerlang gelegenheid te zullen
hebben, om deezen Verdienstlyken, in zyn leeven zo hooggeschat, en naa zynen
dood zo zeer betreurd, te gedenken.

(*)

Ayeen Akbery, Vol. III. p. 2, 81, 95.
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Byvoegsels en Aanmerkingen voor het Vierde Deel der
Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar.Door Mr, h. van wyn,
Mr. n.c. lambrechtsen, Mr. ant. martini, e.m. engelberts, en anderen.
Te Amsterdam by J. Allart, 1791. In gr. 8vo. 104 bl. - Dezelfde voor
het Vyfde Deel, 1791, 116 bl.
Het Vierde Deel der Vaderlandsche Historie van den Heere WAGENAAR begint met
het op nieuw ontbranden van het kwalyk gesmoorde vuur der Hoeksche en
Kabbeljaauwsche oneenigheden, omtrent het jaar 1444, en het Vyfde eindigt met
den vrywilligen afstand, door welken Keizer KAREL de V, (onder de Hollandsche
Graaven van dien naam de II) de Nederlanden, in het jaar 1555, overgaf aan zynen
Zoon PHILIP den III, als Koning van Spanje bekend onder den naam van PHILIPS den
II. Tot dit tydperk behooren de Byvoegsels en Aanmerkingen, van welke wy hier
eenig verslag moeten geeven. Dezelve schynen genoegzaam alle, of wel volstrektlyk
alle, gevloeid te zyn uit de penne des kundigen Heeren VAN WYN. Ten opzichte van
sommige kan men dit besluiten uit de aanhaalingen der Registers en Vroedschaps
- Resolutien van de Stad Brielle. Hierby komt, dat geene Aanmerkingen over de
laatste helft van het Vyftiende, noch over het geheele Zestiende, Boek der
Vaderlandsche Historie gevonden worden. Dit verwonderde ons in den eersten
opslag: maar, by het doorleezen van het Vyfde Stukje, bladz. 43, zagen wy met
leedweezen, dat de geachte Opsteller, ‘door eene zwaare krankte, belet wierd, op
dat [het Zestiende] Boek iets aan te teekenen.’ Men schynt, derhalven, te moeten
besluiten, dat alles, wat ons hier voorkomt, van ééne hand is. Het smart ons, dat
zulk eene oorzaak ons beroofd heeft van gewigtige aanmerkingen, welke men
anders had mogen verwachten, gelyk blykt uit een staaltje ter aangehaalde plaatze
bygebragt, en onder de Bylaagen tot het Vyfde Deel geplaatst. Zoude de Uitgeever
ook beter gedaan hebben met de pers te laaten rusten tot na des Schryvers
herstelling? Doch hy kan zyne, ons onbekende, redenen gehad hebben om dit niet
te doen.
Hoe dit zy, deeze Byvoegsels en Aanmerkingen verspreiden weder niet weinig
licht over verscheidene gebeurtenissen, geduurende het bovengemelde tydvak
voorge-
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vallen. Op sommige plaatzen worden de berichten van WAGENAAR opgehelderd uit
Stukken, welke hem onbekend waren, en eerst naderhand zyn uit gegeeven; op
(*)
andere wordt hy verdedigd tegen ongegronde berispingen ; en op nog andere wordt
(†)
met bescheidenheid getoond, dat hy, in eenige byzonderheden, heeft misgetast .
Het spreekt van zelve, dat wy van deeze Byvoegselen geen aaneengeschakeld
bericht kunnen geeven, maar alleenlyk, hier en daar, iets tot een staaltje kunnen
uitkippen.
Eene tamelyk breedvoerige Aantekening ontmoeten wy, bl. 9, enz. over de
zogenoemde Rederykers, welker oorsprong hier te lande, gelyk de Schryver
aanmerkt, nog duister is. Hy meent, evenwel, en met reden, ‘niet te mogen twyffelen
aan de oorspronglyke overeenkomst, welke, oudtyds, schoon met verschillende
benaamingen....tusschen alle deeze Lieden en Gezelschappen [de Troubadours in
Frankryk, de Meister-Zangers in Duitschland, en de Rederykers in de Nederlanden]
heeft plaats gegreepen; en het verdient,’ zegt hy, ‘eenige oplettenheid, dat, gelyk
het woord Troubadour, in den tongval van Provence, en het woord Trouverre, in
den gewoonen Franschen tongval, eigenlyk Vinder betekent, om dat zy de gedigten
maakten en uitvonden, die de Jongleurs speelden, zoo ook één der personagien,
onder de Rederykers, Vinder genaamd wierdt, enz.’ Hy merkt vervolgens aan, ‘dat
de Troubadours en andere Fransche Digters, aan sommige Nederlandsche
Hoven...denkelyk ook wel aan het Hollandsche...onderhouden wierden: dat sommige
Nederlandsche Vorsten, in den Franschen en Hoogduitschen tongval, als
Medebroeders, de Digtkunst oefenden; dat..verscheide groote Heeren, b.v. Prins
WIL-

(*)
(†)

By voorb. Byvoegsels tot het IVde Deel, bl. 21.
Byvoegsels als boven, bl. 31. Hiertoe behoort vooral het geen de Schryver, bl. 62, aanmerkt
over het gebruik der Koninglyke spreekwyze in het slot van Plakaaten en Bevelschriften. Want
alzo belieft het ons dat gedaan worde. Om nu niet te spreeken van andere plaatzen, in welke
sommige gebeurtenissen nader ontwikkeld, en meer in orde worden voorgedragen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

589
de eerste van Orange, in vervolg van tyd, zig als Leden der Rederykkameren
(*)
lieten inschryven . - Onze Vorsten,’ zegt hy wat verder, ‘onderhielden één of meer
Nederduitsche Poëten, die men, eenvoudig, Digters noemde. Zo gaf Graaf WILLEM
de IV aan WILLEM VAN DELFT, den Digter, alle jaaren, een paar gevoederde kleederen,
(†)
en vyf pond Hollands in geld ....'T is, misschien, aan deeze bescherming, die de
Nederduitsche Digtkunde, zo hier als elders,...bejeegende, te danken, dat men
Digtstukken der dertiende en veertiende eeuw...vindt, welken, in geest, kragt en
(‡)
trant van Vaersen, die der vyftiende verre te boven gaan, enz. .’
By gelegenheid, dat WAGENAAR, IV Deel, bl. 95, zegt, ‘PHILIPS [te weeten de I van
dien naam] heeft den bynaam van den Goeden gedraagen: mooglyk nog meer ten
onregte dan WILLEM de III,’ vinden wy, bl. 33, eene belangvolle aanmerking, welke
wy, met eenige verkortinge, zullen afschryven: ‘Wanneer men het Character van
PHILIPS...op eene onzydige wyze naargaat, zal men...overtuigd worden, dat..eene
onbegrensde Heerschzugt 'er den hoofdrol in speelde, en dat...hy schier niets ontzag
om haar te verzadigen. Zy voerde hem, langs onbetaamlyke wegen, op den erflyken
Stoel der..beschreienswaardige JACOBA; zy stak zigtbaar uit in zyne...Vredebreuk
met de Engelschen...by de vrede van Arras.., die hem zo veele heerschappyen
(§)
aanbragt ; zy....spoorde hem aan om zyner Moeie, der Hertoginne Weduwe van
JAN VAN BEIEREN...het Land van Voorne, aan 't welk zy, door haaren Gemaal,
verlyftogt was, te ontneemen. Voeg
LEM

(*)
(†)
(‡)
(§)

De aanhaalingen van andere Schryveren, door welke dit alles beweezen wordt, hebben wy,
kortheidshalve, achterwege gelaten.
Het bewys hiervan vindt men achter dit Stukje, ‘Bylage’ A. No. 2.
De Schryver spreekt vervolgens van eenige Stukjes van JACOB VAN MAERLANT, waarvan ook
in de Bylage A. No. 3. eenige plaatzen worden bygebragt.
De groote voordeelen, welke PHILIPS, by dien Vrede, bedong, kan men vinden by DANIEL, Hist.
de France. T. VII, p. 486. suiv.
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hier by, dat zyne Eigenliefde...zo groot was, dat zy, eene onaangenaame prikkeling
(*)
ontwaar wordende, tot daaden van geweld kon overslaan .....Dit alles, waar by
men, onder anderen, zou kunnen voegen, zyne te weelderige Hofhouding...en zyne
te groote drift voor Vrouwen, kon hem, zeker, den naam van goed, in den zin van
goedertieren of deugdzaam, niet waardig maaken; maar...het gaat egter vast, dat...in
hem verscheide andere hoedanigheden gevonden wierden, die goed, en nuttig
waren voor 't algemeen....waar omtrend het niet onverschillig kan geoordeeld worden,
een oogenblik stil te staan. - De Heerschzugt van PHILIPS was met Dapperheid en
Verstand gepaard. Zo heldhaftig, dat hy, voor zyn proefstuk...in den slag van Saint
Riquier, eigenhandig, drie gevangenen maakte, waar onder POTON DE SAINTREILLES,
een der beroemdste Kapiteinen van zynen tyd; hoog..jegens zyne meerderen,
beleeft, als 't hem te stade kwam, jegens zyne minderen, kende de Hertog de kunst
van regeeren...grondig, en wist 'er zig...meesterlyk van te bedienen. De
vermeerdering van eigene grootheid was...'er, veeltyds, het eerste beweegrad van,
maar ook dit kon niet verhinderen, dat zyne Onderzaten 'er gewenschte vrugten
van trokken. De staat der Nederlanden wordt, door een' treffelyken Schryver...by 't
Land van Belofte vergeleken. Door zynen invloed bloeiden 's Lands Koophandel en
Zeevaart, voor welker aanzienlykste takken....hy nuttige instellingen maakte, en,
door zyn aanzien buiten 's Lands, 'er de nodige klem aan kost byzetten. Gebooren
Minnaar en Voorstander van Kunsten en Weetenschappen, spaarde hy niets, om
dezelven aan te moedigen, en sommigen denken zelfs, dat hem dit den naam van
(†)
goed verkreeg . Hy verbeterde de hooge School te

(*)
(†)

De Schryver brengt hiervan een aanmerkelyk voorbeeld by, het geen wy, kortheidshalve,
voorby gaan.
De aanhaalingen van andere Schryveren hebben wy, in dit uittreksel, doorgaans, achterwege
gelaten; maar hier moeten wy 'er uit ontleenen, dat de Hertog ‘JAN VAN EIK, dien men houdt
voor den Uitvinder van het schilderen met Oliverw, tot zynen Raad maakte.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

591
Leuven, trok de kundigste Leeraaren derwaarts, en stigtte, voor zig..de schoonste,
veelal geschreevene, Boekery, die toen in Europa bekend was, en welkers
uitmuntende overblyfzelen nog te Brussel gezien worden. Zyne Regten..wist hy
strengelyk te handhaaven, maar zo hy zig bedroog, schaamde hy zig niet zulks te
erkennen en te beteren; ook wist men voorbeelden, dat hy, om aan 't regt te voldoen,
zyne Gunstgenooten gestraft hadt. De Schattingen, welke hy opleidde, waren,
somtyds, zwaar, maar de Winsten waren meer dan voorheen, en, als het de zaak
eischte, hadt hy de lasten wel eens verminderd. Ik vinde, dat hy, ten jaare 1447,
het Hof van Holland gelast hebbe, om de goederen der, te sterk, aangegroeide
Geestelyken hier te lande, indien zy voor den Hove niet behoorlyk wilden te regt
staan, in zyne handen te stellen, en schoon hier van niets schynt gekomen, moest
egter het verminderen der Geestelykheid, en van hunnen invloed op waereldsche
zaken, der Gemeente tot nut strekken. Zyne Miltheid....heeft zig, misschien, meest
tot andere Grooten, tot zyne Hofgenooten en eenige Geleerden, uitgestrekt, maar,
behalven dat het laatste byzonder pryzenswaardig was, vinde ik, dat de Burger
mede in zyne gunsten deelde....Deeze staaltjes...doen my denken, dat
PHILIPS...ondanks zyne gebreken, den naam van goed, niet geheel onverdiend,
gedraagen hebbe, voor zo ver zyn bestuur, over 't algemeen genomen, goed, dat
is vorderlyk, voor zyne Landen bevonden wierdt.’
Gaarne zouden wy hier nog bybrengen het geen, bladz. 39-48, gezegd wordt van
den staat der Krygsmagt in oude tyden, van de veranderingen, welke KAREL de I in
dezelve maakte, en van den nadeeligen invloed, welken dit had op de vryheid der
Landzaaten; gelyk ook de gewigtige Aantekening, bl. 68-77, over de huldiging van
PHILIPS den II, in Zeeland, en het geene, op en omtrent dien tyd, voorviel in het
vaststellen der Nieuwe Keure van die Provintie: maar, behalven de voor ons bericht
al te groote uitvoerigheid dier Aantekeningen, moeten wy eenige ruimte voor het
Vyfde Stuk overhouden. Wy zullen daarom nog alleenlyk zeggen, dat, gelyk de
Schryver achter het Derde Stuk de Afbeelding ge-
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voegd had eener oude Tekeninge uit een oud Boek ter Leenkamer van Holland
berustende, waarin Mr. PIETER BEOOSTEN ZWEEN VAN RENESSE den Hertoge PHILIPS
VAN BOURGONDIE een Register van 's Lands Privilegien aanbiedt, zo achter dit Vierde
Stuk eene diergelyke Tekening voorkomt, voorstellende denzelfden Hertog met
zyne Gemalinnen, den Graave van CHAROLOIS, enz.
In het Vyfde Stuk ontmoet ons weder een aantal van gewigtige Aantekeningen,
b.v. over de verspreidinge van de Leere der Hervorminge in deeze Landen, bl. 1,
enz. - over de geschenken den Hovelingen, ter voortzetting van wettige verzoeken,
gedaan onder de Regeering der laatste Graaven, bl. 8, - over de overstrooming van
een gedeelte van Holland en van Zeeland, in den jaare 1530, bl. 9, en vooral in de
Bylaagen, bl. 97, 98, - over MARGARETA VAN BOURGONDIE, 's Keizers Moeie, bl. 9, over 's Keizers Beden, bl. 13, 44, 49, 88, - over het in Geschrift brengen der stedelyke
Costumen, bl. 14, - over het doen van Beroepen op hoogere, en het onttrekken van
zaaken aan de gewoone, Rechtbanken, bl. 16, 17, - over de geduchtheid van het
Graaflyke Hof van Holland, Zeeland en Friesland, bl. 18, - over de zorge voor het
onderhouden der Dykaadjen, bl. 23, enz. - over den aanslag van Hertoge KAREL
VAN GELDER op Enkhuizen, in den jaare 1537, en de ontkenning daarvan door den
Hertoge, bl. 40, enz. en in de Bylaagen, bl. 115, - over de poogingen der
Landvoogdesse, in het jaar 1540, om in de vergaderinge der Staaten van Holland
het inwilligen eener bede met de meerderheid door te dryven, bl. 49, - over den
Excyns op het zout, bl. 57, - over het leggen der grondslagen van eene volslagen
overheerschinge door Keizer KAREL, bl. 72, - over den tegenstand, welken de
toestemming en bezegeling van het Verdrag van Augsburg, in het jaar 1548, in
Holland, en vooral in Friesland, ontmoette, bl. 73, - over de leenroerigheid der
Hollandsche Graaven van het Keizerryk, en of Keizer FERDINAND de III, in het jaar
1648, van alle oppergezach over de Vereenigde Nederlanden afgestaan hebbe, bl.
74, 75, - over den Staat van Oorlog van het jaar 1551, bl. 88, - over de waardye van
Los- en van Lyfrenten, en over de schaarsheid van geld hier te Lande, omtrent het
jaar 1554, bl. 90, en meer andere. Alles wat in de-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

593
zelve merkwaardig is kunnen wy onmogelyk afschryven, en zullen ons daarom
vergenoegen met de eerste Aantekening over het geen WAGENAAR zegt, aangaande
den voortgang der Hervorminge in de Nederlanden, den Leezer mede te deelen: te
meer, daar in dezelve eene by veelen onbekende byzonderheid voorkomt. ‘LUTHER,’
(*)
leezen wy bl. 1, ‘die, gelyk men te recht heeft aangeteekend , zig in deeze Duitsche
onlusten, zeer bescheiden hadt gedraagen, en zo de Edelen en Overheden, als
den Boerenstand, opgezet door zynen afgevallen' Leerling MUNTZER, getragt hadt
te bevreedigen, met den eersten meer zagtheid en toegeeflykheid, den laatsten,
(die zig op hem beroepen hadden,) meer gehoorzaamheid en ondergeschiktheid
(†)
in te boezemen , en geen burgerlyke geschillen, met den naam van Godsdienst te
dekken, LUTHER, herhaal ik, verzuimde niet zyne Godsdienstige gevoelens,
eigenhandig, den Nederlanderen mede te deelen, en hadt, reeds ten Jaare 1523,
met dat inzigt, eenen Brief aan alle Broederen in Christus, in Holland, Braband en
(‡)
Vlaanderen, afgezonden 't geen, zo als ook de overzetting in 't Nederduitsch, ten
zelfden tyde, van zyne Hoogduitsche Vertaaling des Nieuwen Testaments, niet
nalaaten kon zyne Leer voort te planten; te meer, daar sommige Grooten, hier te
lande, zig, sints lange, over de noodzaaklyheid van Hervorming, van welke men, in
vroeger eeuwen, reeds was overtuigd geweest, ook in deeze, gunstig hadden
uitgelaaten: onder welken, byzonder, de naam van Graave HENRIK VAN NASSAU, die,
(§)
van den Jaare 1515 tot 1522, Stadhouder van Holland geweest was, gespeld wordt .
Geheel anders, egter, dagt omtrent dit werk KAREL, Hertog van Gelre, die, hoe
zeer een gezwoo-

(*)
(†)
(‡)
(§)

‘ROBERTSON, Hist. of Charles V. Vol. 4.’
‘GNODAL, Rustican. tumult. in German. apud SCHARDIUM, in German. Antiq. Tom. 2. f.m.
1037-1044.’
‘TE WATER, Kort Verhaal der Reform. van Zeeland, bl. 4.’
‘TE WATER, l.c. en WAGEN. Vaderl. Hist. IV D bl. 402 en 443.’ [Het overige deezer Aantekeninge,
onder aan de bladzyde, laten wy achterwege, als enkel de verbetering eener misstellinge van
WAGENAAR behelzende.]
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ren vyand van den Keizer, des niet te min en zo men meent, om den Koning van
Vrankryk te believen, zig den grootsten yveraar voor het Pausdom, onder de
Nederlandsche Heeren, betoonde. Hy hadt, onder anderen, eerst in 't Latyn, en,
kort daarna, ten Jaare 1523, in de Overlandsche Taal, of plat Geldersch, op zyne
kosten, zeker Werkje, waarvan ik een Afdruksel bezitte, doen ter Persse brengen,
't geen geschikt was, om onder 't Gemeen verspreid te worden en, in het welke,
overeenkomstig het opschrift, gehandeld wierdt van de verveerlicke aenstaende tyt
Endechristes; (d.i. des Antichrist) van Endechristes Voerlopers, enz. De Schryver,
(*)
die, zig te Mariengarden ophoudende, zynen naam verbergt , doch zich een arm
Priester noemt, behoorende tot de orde van Franciscus, gevoelde wel de
ongerondheid der Voorzeggingen van zekeren Starrekyker, genaamd BARTHOLOMEUS
FRIST en van anderen, waar mede men, toen van tyde, veel op hadt en, door welken,
de komst van den Antichrist bepaald wierdt, tegen den Jaare 1500 of 1503, onder
het verschynen van dien Staartstar, van wien ik elders reeds, met een woord,
(†)
gewaagd heb , maar oordeelde, egter, dat men thans, van jaar tot jaar, den Antichrist
te wagten hadde, en meende deszelfs Voorloopers te vinden in MARTINUS LUTHER
(dien hy Margius Lucer heette) en in deezes Aanhangelingen, welken hy de
Scheltwoorden van Martiniaensclanten, Martiniaens Broeders, Lusige
Capbruederkens, Duuelstrauanten, onreynen honden, de nycht werdich en synt dat
men se menschen nomen sall, en, ik weet niet, wat al meer, toewierp. ERASMUS
mede, die thans zeer in het oog liep, bleef, onder den naam van Roterodamus, niet
ongeschend en zelfs de Keurvorst van Saxen, dien men, spottende, Schoerforst
noemde, zo wel als de overige Duitsche Princen, die 't gevoelen van LUTHER
begunstigden, hevig gelasterd en ter helle geweezen, midlerwyl de Godsdienstigheid
van Hertoge KAREL, ten hoogste, geroemd

(*)
(†)

‘Sommigen meenen, dat zyn Voornaam HENDRIK was; zyn Toenaam is my nergens
voorgekomen. vid. PONTAN., Histor. Gelr. ƒ. 720, 762, 774 et 777.’
‘Zie deeze Aanmerk. op WAGEN. IV D. bl. 293 r. 5.’
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wierdt. Om egter te doen zien, hoe weinig ontzag voor 't Roomsche Opperhoofd,
tegenwoordig, in den grond der zaake, ook zelfs by de Verdeedigers van het
Pausdom berustte, verdient het opmerking, dat de Schryver geen zwaarigheid
maakte Paus LEO, en deszelfs Prelaaten, zeer nadruklyk te berispen, dat zy, tegen
de Leer van 't Evangelie, God verzogten, met het aanroepen der Heiligen in den
Hemel, tot het uitroeien der Ketteren, daar 't, egter, veel natuurlyker was, in deezen,
eerst toevlugt te neemen tot de heiligen, die op aarde wandelden; met naame tot
den Keizer, den Koning van Frankryk, den Hertoge van Gelre, en eenige andere
(*)
Duitsche Vorsten . Ondertusschen ontmoette Hertog KAREL zeer veel tegenstand
in zynen geloofs yver en hadt, eenigen tyd bevorens, aan den Opsteller van dit
Boekjen geschreeven, dat het reformyren - swaer to doen was. Om, evenwel, meer
gezag aan het Werkjen by te zetten, hadt Hy zyne Geslagt-wapenen voor en agter
het zelve doen drukken, en een' ieder, die in zyn Land wilde verkeeren, doen
(†)
waarschouwen aan het zelve geen hinder toe te brengen .’
Eenige misstellingen worden verbeterd achter een der volgende Stukjes, en
behoeven dus hier niet aangetoond te worden. Alleenlyk zullen wy aanmerken, dat
de strengheid der Staaten van Friesland tegens de Herdoopers, waarvan de geachte
Schryver spreekt, bladz. 32 van het het Vyfde Stukje, nog verder ging dan hy daar
opgeeft. Uit de aldaar aangehaalde plaatze van het Friesche Charterboek (bl. 672,
673) blykt, dat gemelde Staaten aanbooden den ‘Stadthouder...bystant tegen d'zelve
Gewederdoopten binnen 's Lants te doen, gelyk sy nu voor Oldeclooster gedaen
hadden, ofte oeck meer oft min, te wetene den derden ofte anderde man, ofte indient
noot waere, man by man.’

(*)

(†)

De Schryver bevestigt dit, in eene Aantekening aan den voet der bladzyde, met de woorden
van het Werk zelve, maar welke wy hier, zonder te groote uitvoerigheid, niet kunnen
afschryven.
Zie de naastvoorgaande Aantekening.
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J.c. gatterer, algemeene Hedendaagsche Geographie. Naar het
Hoogduitsch. Twee Deelen. Te Utrecht by B. Wild en J. Altheer, te
Rotterdam by J. Meyer, 1792 en 1793. In gr. 8vo, te zamen 820 bl.
Te naauw beperkt, om eene uitgebreide beschryving van de Aarde en haare
Bewooneren te geeven, behelst dit Werk eigenlyk eene keurig en ruim uitgewerkte
Geographische Schets; in welke de belezenheid en oordeelkunde van den Schryver,
op elke bladzyde, zigtbaar is. Het Eerste Deel gaat over de Aarde en derzelver
Bewooneren, in het algemeen, en over Europa in het byzonder; het Tweede over
Asiën, Afrika, Amerika en Australiën; wordende door een uitgebreid Register
gesloten.
Schoon men al geene opzettelyke Beschryvingen van byzondere Steden of
Plaatsen, in deeze algemeene Hedendaagsche Geographie, moet zoeken, als
vallende dezelve buiten het bestek van den Schryver; zo zal men, ter vergoedinge
van dat gemis, verscheidene byzonderheden aantreffen, die men by andere
Aardryksbeschryvers zelden, of geheel onvolledig, behandeld zal zien. Ten
voorbeelde daar van, zullen wy hier § 14, uit de Eerste Afdeeling van het Eerste
Deel, mededeelen.
‘De gesteldheid en de bestaandeelen van den Dampkring des Aardbodems
verdienen in byzondere deelen beschouwd te worden.
I. Dampkringslugt.
1) In haaren gewoonen toestand, het naast aan de oppervlakte der aarde, is zy
omtrent 800 maal ligter, en byna 19 maal warmer, dan water. WOLF vond eenen
kubiekvoet van zulke lugt 585 grein, Apothekars gewigt, te weegen; en volgens DE
SAUSSURE woog zulk een voet 800 grein; maar, door stroovuur verhit zynde, wordt
zy zo ligt, dat zy, in een hol ligchaam besloten zynde, midden door de nabuurige
Dampkringslugt, tot eene aanzienelyke hoogte met het haar bevattend ligchaam
kan opstygen: en op deeze wyze verhief zy, den 5 Juny 1783, het eerste lugtvoertuig
van MONTGOLFIER.
‘2. De Dampkringslugt, digt naby de aarde, staat op eenen zeer hoogen trap van
uitzetting; want zy kan, zelfs door de hitte van een uitgloeijend yzer, slegts in eene
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4 maal grooter ruimte uitgezet worden. Daartegen laat zy zich ongemeen sterk
zamenperssen. BOYLE deed dezelve eene 13 maal kleiner ruimte, en HALLEY eene
60 maal kleiner, beslaan: ja HALES beweert, dezelve 1837 maal naauwer
zamengeperst, en dienvolgens omtrent nog eenmaal zo digt als water, gemaakt te
hebben. Men kan met zamengeperste lugt, in een Windroer, kogels afschieten: want
de zamengeperste lugt behoud haare veêrkragt des te sterker, hoe sterker de
drukking geweest is.
3. De Dampkringslugt, als lugt beschouwd, is uit driederlei soorten van lugt
zamengesteld. Deezen zyn:
a) Gedephlogisteerde, of adembaare goede lugt, door SCHEELE vuurlugt genoemd,
wyl dezelve tot voeding van het vuur, gelyk ook tot het dierlyk leven, onontbeerlyk
is. Zy bestaat uit zuivere lugt, met een gering byvoegzel van het fynste water:
bedraagt omtrent ¼ tot ⅓ van het geheel: is 1/20 zwaarer dan de gemeene lugt, en
87 maal warmer, dan hetzelfde gewigt van water.
b.) Vaste lugt, door BERGMANN en SCHEELE lugtzuur genoemd. Zy bestaat uit een
fyn zuur: is voor het dierlyk leven nadeelig, bluscht de vlam uit, vermindert den
omtrek der gemeene lugt, laat zich met water vermengen, belet de verrotting, maakt
een gedeelte uit der uitgeademde, en omtrent 1/15 of 1/10 der gemeene lugt, en is
byna de helft zwaarer dan de gemeene lugt.
c.) Gephlogisteerde lugt, door BERGMANN en SCHEELE bedorven lugt genoemd,
(ten minsten onder deeze mede begreepen.) Zy bestaat uit zuivere lugt en phlogiston:
bedraagt (als geheel bedorven lugt genomen) omtrent ⅔ van het geheel: is zeer
nadeelig voor de gezondheid, laat zich niet met water vermengen, maar wel door
schudden met water verbeteren: is omtrent 1/12 ligter, dan de gemeene lugt, en
bevat slegts 1/67 der warmte van deeze laatste. - Menschen en dieren ademen, by
het adem scheppen, goede lugt in, en ademen bedorven lugt uit; planten en boomen
daartegen zuigen tot derzelver besten wasdom bedorven lugt in, en waassemen
eene zeer goede adembaare lugt uit: zo dat het plantenryk, menschlykerwyze
gesproken, altyd weder goed maakt, het geen het dierenryk bedorven heeft.
‘Eene hoofdsoort van bedorven lugt is de ontbrandbaare, of gemeene
ontvlambaare, ook brandbaare lugt genoemd. Dezelve ontwikkelt zich in oplossing
van Me-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

598
taalen, by het verbranden van dierlyke en groeibaare ligchaamen, enz. laat zich
met het water weinig of niet vermengen: is meer dan 12 maal ligter, dan de gemeene
lugt, en word, wegens haare byzondere ligtheid, tot de lugtreizen gebruikt, waar van
de Hoogleeraar CHARLES, te Parys, het eerste voorbeeld gegeeven heeft.
Nog eene byzondere soort van de evengemelde ontbrandbaare lugt is de
moeraslugt, welke men uit de blazen van omgeroerden modder opvangt. Zy is slegts
2/7 ligter, dan de gemeene lugt, en dus zeer veel zwaarer, dan de ontbrandbaare
lugt.’
De Schryver verklaart vervolgens nog in deeze § het Dampkringswater; - dan wy
hebben genoeg gezegt, om dit nuttig Werk te doen kennen, in het welk de nieuwste
Berichten eene geschikte plaatse verkreegen hebben.

Het toekomend Jaar Drie Duizend. Eene Mymering; voorgeleezen
in en opgedraagen aan de Maatschappy der Verdiensten, ter
Spreuke voerende: felix meritis; door Arend Fokke
Simonsz.,Medelid derzelver Maatschappye, en van verscheide
Dicht- en Letteroefenende Genootschappen. Te Amsterdam by A.
Fokke Simonsz., 1792. 97 bl. in gr. 8vo.
Gelukkig was de Heer FOKKE, eenigen tyd geleeden, geslaagd, met zyn Droom,
(*)
getyteld: Den Modernen Helicon , in een boertigen styl, eenige zyner gedagten,
omtrent den hedendaagschen smaak in de Poëzy en Versificatie, voordraagende.
Een inval, om ook zommige zyner bedenkingen over meer gewigtige stoffen en
ernstiger onderwerpen, en wel over den staat der Geleerde en Huishoudelyke
zaaken in nog verre in het toekomende verwyderde Eeuwen, eens by wyze van
Mymering mede te deelen. De aart der zaake liet hier overal den boertigen toon niet
toe. Weshalven dit Stukje een ernstiger voorkomen dan het voorgaande hebbe,
schoon niets van het styve of gemaakte.
Duidelyk is het, en de Schryver komt 'er openlyk ge-

(*)

Zie onze Alg. Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1792, Eerste Stuk, bl. 170.
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noeg voor uit (bl. 6) dat hy het voetspoor volgt van MERCIER, in diens Droom, ten
(*)
tytel voerende: Het Jaar twee duizend vier honderd en veertig
Een ruim tydvak voor zo groote Veranderingen, als deeze Mymering hem doet
ondervinden; een Tydvak van XIII Eeuwen, stelt den Mymeraar op een oneindigen
afstand van by zyn leeven op misslagen betrapt te worden, en zet eene meerdere
mogelykheid by aan de gansch groote omwenteling, die in dit Land alsdan zal
voorgevallen weezen; in dit Land, waar ten dien dage alle Dyken weg zyn, en, op
de nieuwste Kaart der Nederlanden, de Stad Amsterdam vergeefsch gezogt, en
alleen, op den kant, deeze aanwyzing gevoden wordt: Hic olim Amstelopolis fortasse
sita erat. (Want men sprak en schreef toen in 't Latyn); misschien is hier de plaats,
waar Amsterdam weleer gelegen heeft; terwyl dit teken gesteld was op de hoogte,
waar men eigenlyk het Dorp Kudelsteert zou moeten zoeken: wanneer ook bykans
alle Koophandel geweeken is, behalven, die in Boeken; die bloeijende, en van
merklyke uitgebreidheid, is; dewyl men, in dat Tydperk, de beste Werken van Smaak
uit Siberien, Kamtschatka, Japan, Nieuw-Holland, het Vuur-Eiland, California,
(†)
Canada, en van de uiterste Kusten der Aarde, kreeg .
De Geleider van den Mymeraar, met wien hy veele tusschenkomende Gesprekken
houdt, brengt hem eerst by eenen Wysgeer, die hem heusch ontvangt, en met wien
hy handelt over de verschilstukken der Wysgeeren

(*)

(†)

Van welks Eerste Deel onlangs eene keurige Nederduitsche Vertaaling het licht zag, by de
Boekhandelaars BOHN en LOOSJES, te Haarlem. Zie onze Algem. Vaderl. Lett. hier boven bl.
220. Het Tweede Deel is ook reeds uitgekomen, en zal van ons onverwyld onder handen
genomen worden.
Werken van Smaak moeten dus in kortlings beschaafde Landen, ten dien dage, geschreeven
worden: want in deeze Mymering vinden wy Groenland, Canada en Siberien, onder dezelve
geteld, zie bl. 42, en op hun, als mede op de Bewoonders van de Kust van Magellaan en in
Nieuw-Zeeland, waar de Krygskunst, uit Europa wyd verbannen, nog in bloei is, het zeggen
van PLATO toegepast: dat God hun de helft van hun verstand benomen heeft; ten einde zy
minder de hardheid en het onaangenaame van hunnen staat zouden gevoelen.
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van de XVIIIde Eeuw, en de vorderingen tot deezen tyd gemaakt, die verbaazend
zyn; doch ongelukkig voor den Mymeraar in een oogenblik niet begrypbaar konden
gemaakt worden: waar toe zeker veel deedt, dat de Wysgeer gereed stondt om op
reis te gaan in eene Aërostatische Machine; met welke men thans in den Dampkring
zeer geregeld, gemaklyk, en buiten gevaar, reisde. ‘Want men heeft,’ zegt de
Wysgeer, ‘middelen uitgedagt om dezelve geregeld te bestuuren, ten minsten voor
zo verre, dat 'er twee of drie persoonen veilig mede kunnen reizen; ten welken einde
'er ook groote verschikkingen, omtrent het reizen en het geen daar toe behoort,
gemaakt zyn. Dit bevordert ongemeen den ommegang met de verstafgelegene
Volken, en heeft veel tot beschaaving van verscheide Natien toegebragt: want, by
voorbeeld, straks vertrek ik met een Balon na Guinea, ik moet daar eenige zaaken
verrigten, wyl daar een Werk van my op de pers is, en zal denklyk in de andere
week in Holland weder te rug komen, als ik niet nog een uitstap by een myner
vrienden te Simbaoe, in Monemotapa, doe: want dat is een zeer kundig
Natuuronderzoeker; hy heeft een uitgeleezene Bibliotheek van de nieuwste
Africaansche Werken.’ - De Wysgeer verzekert, onder andere, dat LAVOISIER in de
Scheidkunde het rechte spoor betreeden heeft, en dat zy niet alleen de stelling van
dien waarlyk grooten Natuuronderzoeker meer en meer bewaarheid gevonden,
maar ook nader ontdekt hadden, dat 'er waarlyk geen Elementen of Hoofdstoflyke
beginzels voor den Mensch kenbaar waren; dat zy alles zamengesteld gevonden
hadden.
't Is der moeite waardig, in de Bibliotheek des Wysgeers te treeden. Natuurlyk
zogt de Mymeraar de Nederduitsche Aucteuren op: ‘Het eerste Werk dat my in 't
oog viel,’ zegt hy, ‘was JACOBI CATZII, Opera omnia poetica, cum notis variorum. Ik
nam 'er greetig een Deel uit, de Text was Hollandsch, met eene Latynsche Vertaaling
'er tegen over, en met Latynsche Aantekeningen voorzien, die ik zeer wonderlyk en
eenigen geheel tegen den zin des Dichters vond. By voorbeeld, by de uitdrukking
deuzig brein, vond ik deeze noot, deuzig, olim apud Belgas nomen Epidemioe,
constructum e voce Gallica deux, duo, & Belgica, ziek, morbosus; velut dicetur deux
ziek, id est, in duas partes morbi
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(*)

affectum cerebrum, scilicet in occipitem & sincipitem . Ik moest lachen over deeze
geleerdheid, en verzekerde myn geleerden Vriend, dat deeze Commentator in eene
groote dwaaling vervallen was’ - De Wysgeer gaf hier op te verstaan: ‘Men houdt
hem anders nog al voor den besten; hy heeft ook den ouden VONDEL, en eenige
andere Dichters, uitgegeeven: maar ik moet u een Werk toonen, dat het kruis onzer
hedendaagsche Geleerden en Taalonderzoekers is: zie daar, over dit Boek zyn nu
bereids al twintig Werken geschreeven, en nog begrypen wy alles niet. - Ik nam het
met vlyt aan, en dagt eerst dat het Hebreeuwsch ware; want ik vond den Tytel aldus
gesteld: E. WOLFFI Dominoe eruditissimoe  הרמCor civicum, ad optimas codices
(†)
restituta, cum lectionibus variantib. & notis perpetuis. Irkutskoi, MMXC . Wel nu,
dagt ik, dat ziet 'er al heel raar uit! ik bladerde dit Werk eens door, maar vondt, dat
de geleerde Commentator het allermeest met de Brieven van Broeder Benjamin,
want het was de Sara Burgerhart van Mejuffrouw WOLFF, verlegen geweest was:
deeze waren zo duidelyk verklaard, dat ik 'er geen woord van begrypen kon. Nu,
zeide ik, dat is my te geleerd!’
Onder den weg na den Boekverkooper, by wien zy de tweede Visiete asleidden,
vroeg hy na Galanterie- en Parfum - winkels, zynen Geleider onbekend, en die de
opheldering, waarin de woorden Petit Maitres, Jonge Heeren en Dames du Ton,
Etuis, Odeurs, Bonbons, kwamen, even min verstondt; doch 'er zyn, onlangs in
Japan uitgekomen, Glossarium Linguoe Gallicoe antiquoe eens over zou naazien;
denkende, dat alle die woorden overoud en vergeeten Fransch waren.
Dat hy het in den Jaare MMM in den Boekwinkel geheel anders vondt, dan in en
omtrent het Jaar MDCCXCII,

(*)

(†)

Dat is: Deuzig was eertyds de naam van eene Volksziekte; het woord is zamengesteld uit
het Fransche woord deux, twee, en het Hollandsche ziek, als of men zeggen wilde deux ziek
brein, dat is, een brein, dat aan wederzyden, in 't vooren agterhoofdsgedeelte, door ziekte
aangetast is.
E. WOLFF, SARA BURGERHART, na de beste uitgave, met verschillende Leezingen en doorgaande
Nooten verrykt, gedrukt te Irkutskoi, 2090.
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zal niemand bevreemden. Hy kogt 'er een Boek, ten Tytel voerende: Hollandia
agonisans restaurata, sive Historia rerum, in foederatis provinciis, seculo decimo
octavo, gestarum, auctore Ha-ki-ung Chinense. Cum figuris oeneis. Pekingiis,
o

(*)

impensis La-chi-to-ang, societatis Litterarioe Typographi, A MMXC . - In deezen
Boekwinkel trof hy den Vader van Nederland aan, dat was die het Oppergezag in
handen hadt; want de tytels van Keizers, Koningen, Vorsten, enz. waren geheel in
onbruik. Men hadt Vaders der Nederlanderen, der Britten, der Kaffers, enz., die
geen stoet van Dienaaren hielden, en nooit omringd waren van gewapende Lieden.
By den Kunstkenner, dien zy vervolgens bezoeken, krygen de Schoone en
Beeldende Kunsten een beurt, en is het onderhoud doormengd met vervrolykende
byzonderheden, als over het Kaartspel; waar op zy komen, doordien de Mymeraar
het woord Ombren in 't gesprek gebruikte. - ‘Maar,’ zegt de Kunstkenner, ‘daar wy
van 't Spel spreeken, moet ik u eens even iets laaten zien, waar over hier zeer sterk
onder de Geleerden getwist wordt; zommigen houden het voor een Spel, en anderen
weder voor Afgodsbeelden der Ouden, en wel van sommige half beschaafde, half
onbeschaafde, Volken, die men zegt dat in de XVIIIde Eeuw in het hart van Europa
gewoond hebben. - Hy vertoonde my daarop een doos, waarin, onder andere niets
beduidende snuisteryen, ook beeldjens van dieren van goud, zilver, en met juweelen
omzet, lagen, als Elephantjens, Penningjens, Lammetjens, Kruisjens, Sterretjens
en andere kleinigheden, welke ik weldra voor Ridderordes erkende. Terwyl
intusschen de Kunstkenner voortging met dus te redeneeren: Zou 'er aan die
prulletjens nog al wat gelegen zyn, dunkt u? Ik heb al in den wil geweest, om ze
mynen Kinderen te geeven, om mede te speelen; maar, als 't waar is dat het oude
Afgoden zyn, is 't nog al der moeite waardig om ze te bewaaren.

(*)

Dat is: Het zieltoogend Holland hersteld, of Geschiedverhaal van het geen in de Vereenigde
Nederlanden, in de XVIIIde Eeuw, voorgevallen is, door Ha-ki-ung van China, met koperen
plaaten, gedrukt te Peking, op kosten van La-chi-to-ang, gewoon Drukker van het Letterkundig
o

Genootschap aldaar, A 2090.
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Ik zeide daarop, dat het juist geen Afgoden waren; maar dat 'er egter by my te lande
nog groote eer aan beweezen wierde, en dat iemand, die zo een Lammetjen, Kruisjen
of Penningjen, mogt draagen, al vry wat aanmerkelyks ten dienste des Lands moest
verrigt hebben, ten minsten dat zyne Voorouders een aanmerkelyken dienst aan 't
Land moesten gedaan hebben.’ - ‘Wel is 't mogelyk!’ riep de Kunstkenner uit: ‘Nu,
dat is toch ook al raar: dan zyn 't zo veel als tekens, om iets te kunnen onthouden!
zo? Dan was het zeker, om dat men die groote daaden anders vergeeten zou, als
men ze zich niet door zulk een figuurtjen herinnerde; wel nu, dan zal ik ze bewaaren:
mogelyk is dit Elephantjen dan ter gedagtenisse dat iemand die Beesten het eerst
ontdekt heeft; dit Lammetjen zal dan voor iemand die het gebruik der wol verbeterd,
dit Sterretjen mogelyk voor iemand die een nieuwe Planeet ontdekt, hadt, geschikt
geweest zyn; zo, nu zal ik ze wel trouw bewaaren.’ - Hy kreeg daarop dit nader
onderrigt: ‘Goede Vriend! neen, het is 'er juist zo niet mede gelegen als gy wel
meent: want deeze figuurtjens werden veeltyds door lieden gedraagen, die noch
van de Natuurlyke Historie, noch van den Koophandel of Sterrekunde, iets wisten:
hun herkomst is ook van eenen gansch anderen aart; doch ik kan u verzekeren, dat
ze meestal voor krygsverdiensten door Vorsten gegeeven werden, en die ze droeg
was zekerlyk by 't gemeen in groote agting, al ware hy ook nog zo bot; maar ze zyn
tog aan goud, zilver en juweelen, veel waardig!’ doch, dit gehoord hebbende, zegt
hy, met de grootste koelheid: ‘ô, Als 't anders niet is, dan zal ik ze maar aan myn
kleinen jongen geeven: want goud, zilver en juweelen, zyn by ons zaaken van zeer
weinig waardy.’
Eindelyk bezoekt de Schryver, in zyne Mymering, de Schoolen, waar de Regenten,
onder den naam van Oudsten, Opzigters zyn; en verneemt, dat de Godgeleerdheid
dier tyden in eene goede Zedekunde bestaat: dat men wel Godsdienstoefenplaatzen
hadt, maar dat het Kerklyk Gezag daar geheel onbekend was.
Doch wy hebben genoeg opgegeeven om veele Leezers tot het zich eigen maaken
van dit kleine Werkje aan te zetten. Maar willen wy hun, uit de Naareden des
Schryvers, vermaand hebben; dat men in deeze Myme-
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ring geene toespeeling op byzondere Zaaken of Persoonen moet zoeken; ook erkent
hy, dat 'er met voordagt veel overdreevens in gevonden wordt. Twee byzonderheden,
omtrent welke hy goed gevonden, en het noodig gekeurd, heeft, zich by voorraad
te verdeedigen; terwyl hy mogelyk eene nadere Recensie en Verdeediging, over
zommige daar in voorkomende byzonderheden, dit noodig oordeelende, het licht
zal doen zien.

De Pleitende Practisyn, of Manier van Procedeeren, in de Steden
en te Platten Lande, in de Provincie van Holland en Westfriesland,
gebruiklyk; bevattende een Compleet Formulier Boek van alle
judicieele Acten en Instrumenten, betreklyk tot dagelyks
voorvallende Questien, voor de Rechtbanken in de Steden, Dorpen,
hooge en vrye Heerlykheden, zo in Crimineele als in burgerlyke
zaaken, geventileerd wordende; en, onder anderen, in twee
volledige Processen, in cas van Dissolutie en Defloratie, voor
dezelve gediend hebbende; zeer dienstig en van noodzaaklyk
gebruik voor alle jonge Practisyns, welke zich op de practyk voor
hooge en laage Rechtbanken zoeken toe te leggen; sedert lange
jaaren byeen verzameld door een kundig Rechtsgeleerde,
vervolgens met sommige ophelderende Annotatien verbeterd, en
byzonder met volkomen uitgewerkte Pleit - Memorien, daar toe
dienende, vermeerderd, door Mr. p.l. kersteman, Professor Honorair
en Doctor der beide Rechten. Te Amsterdam by J.B. Elwe, 1792.
In gr. 8vo.
Mr. KERSTEMAN, een Schryver zyns handwerks, gelyk hy te meermaalen, in zyn
onlangs uitgegeeven Leeven, voorkomt, die zich, reeds voor lang, bekend gemaakt
heeft, door verscheide meer en min uitvoerige Werken, de beoefenende
Regtsgeleerdheid betreffende, als het Regtsgeleerd Kweekschool, of Sleutel der
Crimineele Practyk; de Hollandsche Pleitzaal; de Academie der jonge Practisyns;
de Proeceptor der jonge Notarissen; de Secretary der Hollandsche Voogdyen; de
Regtsgeleerde Catechismus; de Oefenschool der Notarissen, enz. ontvouwt in den
breeden Tytel deezes daar by passenden Werks genoegzaam den inhoud, en ontheft
ons van eene breedere opgaave: alleen merken wy op, dat de Gevallen, hier
behandeld, op de wyze in den Tytel vermeld, XXXI in getal zyn,
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gevolgd van een Kort Uittrekzel van het Vlotrecht. - In een kort Voorberigt geeft de
Uitgeever te verstaan: ‘Toen my, voor een geruimen tyd, door een zeer kundig
Rechtsgeleerde, om te examineeren, ter hand gesteld werd, een uitgeleezen Collectie
of Verzameling van judicieele Instrumenten, weleer in Processen voor de
Rechtbanken ten Platten Lande, in de Provincie van Holland gediend hebbende,
bespeurde ik wel aanstonds dat verre de meeste van die Schriftuuren onverbeterlyk
en naar de kunstregelen der Practyk opgesteld waren; maar ik ontdekte ten zelfden
tyde, dat 'er nog veel aan ontbrak, om deeze separate stukken, als een Compleet
Formulier Boek, door den druk wereldkundig te maaken, aangezien de toegezondene
Schriftuuren zich alleen bepaalden tot het geen ieder Practisyn voor zyn Meester
ingeleverd hadt, zonder van die van zyn Party het minste gewag te maaken: om dit
defect weg te neemen, heb ik deeze Verzameling met Nieuwe Instrumenten
aangevuld, vooral in zulke zaaken, welke ik, sedert den Jaare 1769, als Advocaat
zelf bediend heb gehad, en vervolgends dit Werk hier en daar met zodanige
Annotatien verrykt, welke het tot vaste regelen voor jonge Practisyns noodzaaklyk
zullen maaken: ondertusschen heb ik reden van te vertrouwen, dat men dit Compleet
Handboek van judicieele Instrumenten, waar aan zeer bedreevene Rechtsgeleerden
den eersten grond gelegd hebben, als een meesterstuk, of liever als een
voorlichtende Fakkel voor de Rechtspleeging ten Platten Lande, zal beschouwen.’
Wy kunnen 'er niets uit ontleenen; de aart deezes Werks is zodanig, dat het, om
ten Fakkel te dienen, geheel moet voorlichten. Waarom wy allen, die baat gevonden
hebben by de andere Regtsgeleerde Schriften des ouden en ongelukkigen
KERSTEMANS, raaden, zich ook dit Kunstryk Formulier-Boek, 't geen, volgens 's
Opstellers eigen getuigenis, ‘zonder vergrooting, een schat van wel uitgewerkte
judicieele Schriftuuren, ten opzigte van allerlei materien van zaaken,’ behelst, eigen
te maaken.
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Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, voor de
Vaderlandsche Jeugd. XVI en XVIIde Deel. Met Plaaten en
Pourtraiten. Te Amsterdam by J. Allart, 1791, in 12mo.
Op denzelfden trant, als de voorgaande Deeltjes deezer voor de Jeugd geschikte
Geschiedenissen onzes Vaderlands uitgevoerd zyn, worden in het XVIde de
voornaamste Gebeurtenissen in den Jaare 1786, een Jaar zo ryk in Lotgevallen,
voorgedraagen; en die van het Jaar 1787, niet minder overvloeijende van belangvolle
Gebeurtenissen, in 't XVIIde, tot het aanhouden der Prinsesse. De Opsteller bepaalt
zich, doorgaans, in dit netelig zo jongstverloopen Tydperk, tot de opgave der zaaken,
zonder dezelve te beoordeelen: en kan de Jeugd deeze Boekdeeltjes, even als de
voorgaanden, gebruiken ter handleiding, om, zo haar de lust bekruipe ter verdere
naaspeuringe, uitgebreider Werken, dat Tydvak betreffende, te raadpleegen. De
Plaatjes en Pourtraiten, niet schaars in deeze Deeltjes, maaken het recht geschikt,
om eene plaats in eene Kinderbibliotheek te bekleeden.

Amsterdam in zyne Geschiedenissen in 't kort. Zesde Deel. Met
Prentverbeeldingen. Te Amsterdam by J. Allart, 1792. Behalven
het Register op alle de Deelen, 228 bl. in 12mo.
Met dit Zesde Deeltje zien wy, by wyze van Zamenspraaken, voltrokken, Amsterdam
in haare Opkomst, Bloei en Aanwas, in haare Gebouwen, Koophandel, Burgery,
Regeering en voornaame Inwoonders. Meestal drukt de Opsteller het voetspoor
van den Stadsgeschiedschryver WAGENAAR; doch, zo veel laater schryvende, heeft
hy 'er eene en andere byzonderheden bygevoegd van laater Jaartekening dan het
Werk zyns Voorgangers. 't Geen ook ten aanziene van het tegenwoordig Deeltje
plaats vindt; voornaamlyk omtrent de Persoonen, die, door Geleerdheid, Staatkunde,
Dapperheid, of uitoefening van Kunsten en Weetenschappen, den luister dier Stad
hebben helpen vermeerderen, schoon hy zich tot de reeds overledene bepaalt. In
de keuze zou men kiescher, en in de uitvoering naauwkeuriger, hebben kunnen
weezen. Voorts is dit Deeltje met de Afbeeldingen van eenige der hier gedagte
Persoonaadien opgecierd.
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Bespiegelingen. Door J. van Os.Te Rotterdam, by J. Meyer, 1793.
In gr. 8vo. 114 bladz.
Met genoegen hebben wy deeze Bespiegelingen geleezen, en durven ze dezulken,
die smaak vinden in deeze wyze der behandelinge van Zedekundige Onderwerpen,
met volle ruimte, aanpryzen. In een' vroegen morgen van den schoonsten dag
begeeft zich de Heer VAN OS, met zyne verbeelding, in het bekoorlyk veld. Hier
vertoeft hy den gantschen dag, stilstaande met zyne bespiegelingen op de
onderscheidene voorwerpen, welke hem ieder hoofddeel van dien dag aanbiedt.
De styl is vloeiende, en ryst, by wylen, tot eene vry aanmerkelyke hoogte. Al ware
het niet uit de telkens tusschengevlogtene dichtregels, 's Mans schryfwyze in het
verheven profa zou alleen een poëtischen geest aankondigen. Hoe kragtig de Heer
VAN OS zich, zo in onrym als in gebonden maat, weet uit te drukken, diene het
volgende ter proeve, ter gelegenheid der bespiegelinge van een Onweder:
‘Ontzachlyk uur - verschriklyk weêr!
Rolt ook, rolt ook de hemel neêr?
Of van de zwart bewolkte daken
Een wereld? welk een woedend kraaken
Des donders? kletterend geweld!
Dat hemel, aarde en zee ontstelt:
Uw davren, dreunen - yslyk klaatren,
Verdooft 't gebruisch der stoutste waatren!
o Dwaas, eert gy Gods almagt niet,
By 't hooren van het brommend lied
Des donders van uw grooten Maaker!
o Trotschäart, snoode Godverzaaker!
Verwacht dan eens van 's Hoogsten troon
De donderstem van zynen Zoon,
Die uwen schedel zal verpletten,
U in onbluschbre vlammen zetten!

De wind verheft zich, de regen stroomt langs de daken en vloeit langs den grond,
hagelsteenen mengen 'er zich onder, zy tikken op onze vensterglazen, als wilden
ze ons toeroepen: gedenkt, gedenkt aan Hem! die onze duizenden uitzendt, uitzendt,
om in één oogenblik uwe verwachtinge te vernielen; uitzendt, tot straffe van hun,
wier harten harder zyn als [dan] wy, gepante verwoesters. - Hemel! is 'er geen einde
aan het woeden der elementen, de slorm breekt los, wat yslyk gehuil! hoe buigt,
hoe schudt het geboomte; daar wordt een eik, hoe diep geworteld, uit den grond
ge-
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rukt, ginds het dak weggeslingerd! - ongelukkigen! die op de pekelvloeden thans
op uwe mastelooze schepen door akelige klippen of gevaarelyke stranden met
eenen verschrikkelyken ondergang gedreigd wordt: hoe is u 't hart gesteld by het
bulderen, by 't gonzen der winden, by 't rollen der waterbergen! vloekt, vloekt nu de
zee - zegent het land: wat, helaas! kan dit u baaten? ik beef, ik tril om uw gevaar!
mogelyk wordt uw geslingerde kiel thans het onderste boven gesmeten door de
tuimelende golf, of zinkt plotzelyk in de diepte der zee, en gy - in de eeuwigheid!’

Myne Ledige Uuren, door Mr. j.c.c. den beer poortugaal. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1793. In gr. 8vo. 84 bl.
In den ouderdom van zestien en zeventien jaaren, stelde de Dichter deezer Ledige
Uuren de daar in voorkomende Gedichten op. Zy zyn, 1. De Onsterflykheid,
opgedragen aan zyne aanstaande Echtgenoote ANNA CLARISSA MARIA WASSENBERGH.
2. Aen de Liefde. 3. Aen de Vriendschap. 4. By de Graven. 5. De Lente. 6. Aen den
Dood. 7. Gebed. 8. Aen myn Meisje, nae haere herstelling. 9. Ter Vyfentwintigjaerige
Echtvereeniging myner waerde Ouders. 10. Op Washington, en 11. Nemo Ante
Mortem Beatus. Wy hebben dezelve met veel genoegen geleezen, en twyffelen
niet, of men zal de verdiensten van deezen jongen Dichter recht doen, en hem, tot
het voortvaaren in de Dichtkunst, alle aanmoediging geeven. Tot eene kleine proeve
strekke het Versje

Op Washington.
Zie hier den waeren Held, die niet in bloed en traenen
Om valsche glorie streedt, en eigen grootheid zogt:
Maer, met een vasten moed, voor 't heil van 't menschdom vogt Voor de eedle Vryheid van verdrukte Americaenen.
Die door beleid beschermt, 't geen hy door moed verwon;
Wie deugd en grootheid eert, eerbiedigt WASHINGTON.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Het Eerste Boek van Samuël; naar het Hebreeuwsch: Korte
Aanmerkingen over het Eerste Boek van Samuël voor Ongeleerden:
door Ysbrand van Hamelsveld.Te Amsterdam by M. de Bruyn,
1792. In gr. 8vo. 120 en 114 bl.
Wy beginnen ons Uittrekzel van dit Deel met de Vertaaling mede te delen, die de
Heer HAMELSVELD ons van het schoone Lied van HANNA geeft:
Van blydschap in JEHOVA
Dartelt myn hart!
Begunstigd door JEHOVA,
Hef ik het vrye hoofd om hoog,
De ontsloten mond schroomt nu myn vyand niet;
Daar ik my in uw heil verheug!
Zoo heerlyk is niemand, als JEHOVA!
Geen Wezen, buiten u!
Geen rots, als onze God!
Roemt in voorspoed nooit vermetel!
Laat uwen mond geen wrev'le taal ontglippen!
JEHOVA is toch God, die het al,
Met wetenschap, regeert,
Maar 's menschen doen is onberaden!
De boog der helden is gebroken,
Het struikelend volk met sterkte omgord.
Verzadigden verhuren zich om brood,
Maar hongerigen houden feest;
De onvruchtbaare is eene moeder van zevenvouwig kroost,
Daar zy verwelkt, die op een aantal zoonen boogde.
JEHOVA doodt; Hy wekt ten leven;
Hy doet na 't Ryk der dooden dalen,
Maar brengt van daar ook weêr te rug.
JEHOVA maakt arm, JEHOVA maakt ryk;
Hy vernedert, en Hy verhoogt.
Den geringen verheft Hy uit het stof,
Den armen verheft Hy van den schamelen haard,
Om hem onder 's volks aanzienlyken te plaatzen,
En den eerezetel bestendig te schenken.
JEHOVA, die de grondslagen der aarde gelegd,
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En 'er de landen op gevestigd heeft,
Slaat de schreden zyner gunstelingen gade,
Maar snoodaards komen om in de donkerheid!
Geen mensch vermag toch iet door geweld.
JEHOVA! - die zich tegen Hem verzetten,
Zullen verbryzeld worden;
Donderend zal Hy hen,
Van den Hemel, verpletten.
JEHOVA zal de aarde richten,
Zo ver haare grenspaalen reiken.
Zynen Koning zal hy sterkte,
En aan zyn' Gezalfden
De zege verleenen!

Wy zullen, uit de Aantekeningen op dit Lied, slechts een gedeelte van de aanmerking
op het laatste vers overnemen. ‘Hoe komt HANNA aan dit denkbeeld van Koning en
Gezalfden? - Zoo veel is zeker, in haare Geestverrukking ligt een zeker vooruitzicht
van de glorieryke regeering van JEHOVA'S gezalfden Koning, dat is, Israëls Vorst,
door JEHOVA begunstigd. - Ik gis, dat men, ten dezen tyde, reeds heeft beginnen in
Israël te mompelen van de noodzaaklykheid van eene koninglyke Regeering, om
onder dezelve beschermd en beveiligd te wezen tegen buitenlandsche vyanden,
en een punt van verëeniging te hebben tegen binnenlandsche verdeeldheden; het
welk, omtrent 50 jaaren daarna, zyn beslag gekregen heeft. - Dit kan HANNA
aanleiding gegeven hebben tot dit gezegde: Wanneer het daar eens toe komt, dat
Israël van JEHOVA eenen Koning ontvangt, (dat dit eens geschieden zou, hadt MOSES
zelf reeds voorzien,) dan zou JEHOVA aan dien Vorst ook vermogen en aanzienlyke
overwinningen verleenen.’
In de zeer betwiste plaats, 1 Sam. VI:19, houdt de Heer HAMELSVELD de gewoone
lezing, en vertaalt dezelve: Doch [God] versloeg onder de burgers van Bethsemes,
om dat zy in de aan JEHOVA gewyde kist zagen, ook sloeg hy onder het [gantsche]
volk, [onder de eersten] 70 man, en [onder dit laatste] 50,000 man. ‘Ik begryp de
zaak dus, (zegt hy). De Bethsemiten, verheugd, dat zy de gewyde Kist weder hadden;
behandelden dezelve niet, naar MOSES voorschrift, maar, het dekzel afligtende,
zagen eenigen van hun in dezelve, om welke reden, weet ik niet. Nu ontstondt 'er
eene pest, die 70 van
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de Bethsemiten deedt omkomen, en, zich vervolgens door het gantsche land
verspreidende, 50,000 man onder het volk het leven kostte. - De rechtvaardigheid
van dit oordeel kan ligt ingezien worden. - Afgodery en Bygeloof heerschten, ten
dezen tyde, onder de Israëliten, en, door het voorbeeld van ELI'S zoonen, was de
eerbied voor den waaren Godsdienst geheel in verval gekomen. - Door de nederlage,
die de Israëliten van de Filistynen geleden hadden, was het volk nog niet gebeterd.
- Thans bezoekt God het volk met de pest, welke haaren aanvang neemt, by
gelegenheid, dat de Bethsemiten de gewyde kist, tegen de voorschriften van MOSES
wet, behandelden.’
Op Kap. XIII: 1 tekent hy aan: ‘Deeze woorden zyn voor zeer moeilyk gehouden.
Letterlyk zouden zy luiden: SAUL was een Zoon van één jaar, in zyn Koningryk, en
hy regeerde twee jaaren over Israël - dat is, gelyk men elders gemeenlyk deze
spreekwyze vertaalt: SAUL was één jaar oud, toen hy Koning werdt, en hy regeerde
twee jaaren over Israël. - Doch, elk ziet, hoe ongerymd dit luiden zou. Veelen meenen
daarom, dat 'er in den Tekst het jaartal uitgevallen zal zyn, en dat men, volledig,
dus zou moeten lezen: SAUL was eenen-veertig jaaren oud, toen hy Koning werdt,
en hy regeerde twee-en-twintig jaaren over Israël. En, men kan, in de daad, voor
deze gissing zoo veel waarschynlykheids inbrengen, dat zy niet geheel verwerpelyk
kan voorkomen. Ik heb echter in de Vertaaling de opvatting gevolgd, die ook gevolgd
is in onze Nederlandsche Overzetting, om dat het Hebreeuwsch, des noods, dezelve
dulden kan.’
In hetzelfde Hoofdst. vs. 5, waar ook verscheiden Uitleggers menen, dat de
talletters, door schuld der Afschryvers, bedorven zyn, poogt de Heer HAMELSVELD
de gewoone lezing door deze Vertaaling te redden: De Filistynen verzamelden zich
- - 30,000 [man, die op] krygswagens [streden]. ‘De legermagt der Filistynen, (zegt
hy,) is dan, ten minsten, in zekere evenredigheid, schoon men bekennen moet, dat
zy evenwel verbaazend groot is, doch, indien wy JOSEPHUS gehoor geven, hadden
zich veele andere volksstammen met hun verëenigd.’ Wy gelooven, intusschen, dat
dergelyke inlasschingen zeer tegen het taalgebruik stryden, en dat men hier althands
tot ver-
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betering van den tekst zyn toevlucht moet nemen, indien men de geloofbaarheid
van het verhaal redden wil.
Kap. XVI: 21, 22. Men ontleent tegen deze plaats gemeenlyk eene zwaarigheid
uit Hoofdst. XVII: 55-58, waar SAUL, veel laater dan dit alles moest gebeurd zyn,
(*)
nogthans voorkomt als DAVID en zyn geslacht in het geheel niet kennende . De
Heer HAMELSVELD poogt deze zwaarigheid weg te nemen, door eene invulling in de
vertaaling: Op deze wyze kwam DAVID by SAUL, en tradt in zynen dienst, wordende
[in vervolg van tyd] zeer by hem bemind, enz. ‘Ik begryp, (zegt hy in de
Aanmerkingen,) dat de geschiedenis hier, gelyk meermaalen, alles samen en te
gelyk verhaalt, het geen, in de byzonderheden, van tyd tot tyd, gebeurd is. By de
eerste komst van DAVID aan het Hof, bleef hy 'er niet, maar, toen de Koning scheen
gebeterd te zyn, keerde hy naa zynen vader te rug, en ging slechts, van tyd tot tyd,
naa het Hof. Hoofdst. XVII: 15. Doch, na de overwinning op GOLIATH, bleef DAVID
aan het Hof, en toen gebeurde, het geen hier, als by voorverhaal, gemeld wordt.’
De zogenaamde Toveres van Endor, Hoofdst. XXVIII, houdt de Heer HAMELSVELD
voor eene bedriegster, denkelyk eene buikspreekster, die uit den buik eene stem
wist te vormen, en, door allerhande gochelspel, by nacht, de genen, die haar
raadpleegden, een rad voor de oogen wist te draajen. Als eene buikspreekster, kon
zy, met eene heesche piepende stem, den Koning in den waan brengen, dat hy
een' overledenen hoorde spreken. En alles, wat zy aan SAUL zeide, kon zy
gedeeltelyk zelve, gedeeltelyk door kondschappers, weten, gedeeltelyk uit de
omstandigheden raaden.
Op Kap. XXXI: 4, zegt hy: ‘Naderhand verhaalt de Amalekiter, 2 Sam. I:10, dat
hy SAUL gedood heeft. Hier uit kan men echter geene beschuldiging van
tegenstrydigheid tegen den Geschiedschryver afleiden, maar wel, dat deze
Amalekiter zich, valschlyk, daar op beroemd heeft, meenende, DAVID daar mede te
zullen behagen.’

(*)

Deze zwaarigheid wordt, onder anderen, in alle haare kracht voorgesteld in The life of David,
or the History of the man after Gods own heart, (Lond. 1772.) p. 38, 39.
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Godgeleerde, Uitlegkundige en Wysgeerige, Verhandelingen, door
Herm. Jo. Krom,Predikant, en Professor in de Uitlegkundige
Godgeleerdheid en Kerklyke Geschiedenissen aan de Illustre
School te Middelburg, Lid van het Zeeuwsche, Provinciaal
Utrechtsche, en andere Genootschappen. IIde Deels 1ste Stuk. Te
Middelburg by P. Gillissen en de Wed. J.P. Gillissen, 1793. In gr.
8vo.
De Verhandeling, die dit geheele Eerste Stukje des Tweeden Deels deezer
Godgeleerde, Uitlegkundige en Wysgeerige, Verhandelingen beslaat, is getyteld:
Betoog, dat de Beoefening der Natuur- en Sterrekunde niet strydig is met de
erkentenis der Godlyke Openbaaring, en den Geopenbaarden Godsdienst van JESUS
CHRISTUS. De aanleiding tot dezelve was, dat den Hoogleeraar KROM, by den aanvang
van den nieuwen Omloop der Lessen, welke te Middelburg, by het Physische en
Natuurkundige Gezelschap, éénmaal 's weeks in het Museum gehouden worden,
werd opgedraagen, dien, met eene ter zaak dienende Verhandeling, te openen. In
twee opeenvolgende Voorleezingen droeg hy dezelve voor. Twee hoofdoogmerken
bedoelt hy met de Uitgave. - Voor eerst, eene soort van menschen, die ongunstig
over den Christlyken Godsdienst denken, onder den Godlyken zegen, te verbeteren,
immers hun eene gewigtig schynende zwaarigheid, tegen de Leer des Bybels en
den Godsdienst van JESUS CHRISTUS, te beneemen. - Ten anderen, om, by in de
daad gemoedelyke, doch min kundige, en zwakke Christenen, de vooroordeelen te
keer te gaan, welke men voedt tegen eenige verheevene takken der Wysbegeerte,
byzonder de Natuur- en Starrekunde, en de daar uit voortspruitende vrees, dat de
beoesening daar van, welligt, eenig nadeel aan de erkentenis van de Leerstukken
des Bybels, of aan eene eenvoudige en opregte betragting van den Christlyken
Godsdienst, zouden kunnen toebrengen.
In drie Hoofdstukken werkt de Hoogleeraar zyne taak af. Het Iste is een
voorbereidend Hoofdstuk, ‘waarin hy de voornaame bronnen der Vooroordeelen,
welke hier wederzydsch plaats hebben, aanwyst, en de nuttigheid eener
Verhandelinge van dien aart aantoont.’
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Het IIde Hoofdstuk loopt over de vraag, waar op het in deeze Verhandeling
voornaamlyk aankomt, ‘of 'er in den Christlyken Godsdienst, zo als die vervat is in
de Leer der Openbaaring, iets gevonden wordt, dat waarlyk strydt tegen den
Natuurlyken Godsdienst, of tegen de gezonde rede; dat is, tegen zulke waarheden,
die uit de natuur zelve proefondervindelyk kunnen beweezen; of de zodanige, welke,
indien niet al wiskunstig betoogd, immers, door eene gezonde redeneerkunde, tot
een zeer grooten trap van waarschynlykheid kunnen gebragt, worden?’ - Het heeft
ons bevreemd, dat de Hoogl. in dit Hoofdstuk, onder de veelvuldige aanhaalingen
van Schryvers, niet vermeld heeft een MORGAN, LENTZ, VERSTAP en MEYER, die, elk
op hunnen trant, meesterlyk beweezen hebben: 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; in de Beantwoording van dit voorstel, door TEYLER'S Godgeleerd
Genootschap gedaan, en in het VIde Deel van de Werken diens Genootschaps te
vinden. Wy merken dit op, om dat, in de Antwoorden dier Heeren, veel, zeer veel,
voorkomt, 't welk tot versterking en uitgewerkter begrip van dit Onderwerp kan
strekken, en de Hoogl. KROM de andere Stukken diens Genootschaps wel kent. De
Leezing en Herleezing dier Verhandelingen, elk in zyne soort Meesterstukken,
pryzen wy, te deezer gelegenheid, ieder Wysbegeerte en Openbaaring minnend
Denker aan. - Doch wy moeten, het Werk van den Hoog Eerw. KROM aankondigende,
niet tot het lofredenen van anderer werk vervallen.
In het opgemelde Hoofdstuk toont de Middelburgsche Hoogleeraar, wien men
door een Wysgeer, wat men door het Christendom, hier bepaald bedoeld, verstaan
moet; hoe de Christlyke en de Natuurlyke Godsdienst onderscheiden, en wie een
waar Christen, is; hoe Verborgenheden in de Natuur, zo wel als in de Openbaaring,
zyn. Vervolgens komt hy tot eene bepaalder melding der Zwaarigheden; als, dat
SALOMO of de Gewyde Schryvers, spreekende van het Waschvat of de zogenaamde
Kooperen Zee, de evenredigheid tusschen de Middellyn en de Omkring niet zouden
geweeten hebben - dat de Ark niet groot genoeg kan geweest zyn, om de verscheide
soorten van alle paa-
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ren der Dieren, met derzelver voedzel, en het geheele Huisgezin van NOACH, te
bevatten - dat de geheele oppervlakte der aarde niet eens groot genoeg zyn zou dat, ten dage der Opstandinge en des algemeenen Oordeels, alle Menschen, die
ooit geleefd hebben, slegts daar op zouden kunnen staan, om het vonnis van den
Rechter aan te hooren - dat de Wereld veel ouder zyn moet, dan het Verhaal van
MOSES medebrengt - dat, op het gebed van JOSUA, de Natuurwetten opgeschort
zouden weezen. - Dit alles houdt den Redenvoerder niet lang op; hy verwyst tot
Schryvers die deeze Zwaarigheden beantwoord hebben, en beroept zich, ter
bekorting, op aszonderlyke Vertoogen, door hem zelve over 't een en ander
vervaardigd. - Breeder verledigt hy zich om de Zwaarigheid te ontzenuwen, welke
men inbrengt tegen de manier van philosopheeren, welke men ten deezen dage
houdt, als of dezelve zou strekken om Gods Byzondere Voorzienigheid tegen te
spreeken, en het Gebed nutloos te maaken.
Dit afgehandeld hebbende, betuigt hy, met den aanvang van het IIIde Hoofdstuk,
dat 'er nog eene bedenking van gewigt overblyft; dat hy, naamlyk, nog betoogen
moet, ‘dat iemand, met de wysgeerigste, met de verheevenste en uitgebreidste,
denkbeelden van het Opperweezen vervuld, tevens de Leer der Openbaaringe van
harten gelooven, en, in den sterksten zin van het woord, een waaragtig Christen
zyn kan.’ Dit betreft de onbegryplyke Uitgebreidheid van 't Heeläl, en de Veelheid
der Werelden. Beide stukken, door zommigen beschouwd, als nadeelig voor de
agtbaarheid der Godlyke Openbaaring; doch waar van de Hoogl. KROM het tegendeel
beweert. Dit maakt het uitgewerktste gedeelte deezes Betoogs uit, en stelt 'er de
Schryver, blykens zyn Voorberigt, het grootste belang in; als zynde die byzonderheid,
zo veel hy weet, nog nimmer op die wyze en zo uitvoerig behandeld. Terwyl hy, 't
geen daar over gezegd is in een laater, dan deeze Redenvoering werd uitgesprooken,
uitgekomen Stukje van den Hoog Eerw. JAMES BEATTIE, onlangs door den Eerw. P.
LOOSJES vertaald, de Baarblyklykheden van den Christlyken Godsdienst getyteld,
ten sterksten aanpryst.
Uit alles maakt de Hoogleeraar KROM dit besluit op: ‘Het is 'er zo verre af, dat de
Wysbegeerte, of eenige tak van dezelve, dat ook de beoefening der Natuur- en
Ster-
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rekunde, den Christlyken Godsdienst zou benadeelen, of eenigen inbreuk maaken
op den eerbied, welken men der Godlyke Openbaaring schuldig is, dat, integendeel,
de waare Wysbegeerte de Openbaaring bevestigt, en eene uitgebreide beoefening
van den waaren Godsdienst ook door de Natuur- en Sterrekunde, en de verheevene
begrippen, welke zy ons van het Opperweezen inboezemen, grootlyks bevorderd
wordt. Daar juist deeze den Christen, de verdiensten van zynen Godlyken Verlosser,
in een nog veel uitsteekender licht, en (zo wel als de onbeperkte grootheid van het
Heelal) tien duizend maal grooter en heerlyker, doen beschouwen, dan ooit te
vooren. Heeft niet daar toe de Heere CHRISTUS, die hemelsche Afgezant, zich in de
menschlyke natuur zo diep vernederd? Is hy daar toe niet weder uittermaate
verhoogd? En wordt daar toe niet aan zondige menschen, volgens de Openbaaring
en het gevoelen van alle denkende Christenen, door 's Hemels gunst dat heil
verkondigd; op dat zy zich hier steeds zouden vinden aangespoord tot den lof en
de verheerlyking van hunnen grooten Schepper en Weldoener? En wie is beter
geschikt om God te verheerlyken, volgens des Heilands oogmerk, ook in de Werken
der natuur, dan een Christen, die, door vlytige en Godvrugtige naaspooring, zich
van Gods groote Werken de uitgebreidste kundigheden heeft verkreegen? Wie beter
in staat om God, volgens den pligt van eenen Christen, over alle zyne Werken, en
dus ook de Werken der Natuur, waar in zyne Almagt, Wysheid, Goedheid en
Majesteit, zo heerlyk uitblinken, den verschuldigden lof en eer te geeven? en het
oneindig Opperweezen, met een hart vervuld van de eerbiedigste verwondering,
op het voorbeeld der Hemellingen (volgens Openb. IV: 11.) toe te juichen: Gy Heere
zyt waaraig te ontvangen de heerlykheid, en de eer, en de kragt; want gy hebt alle
dingen geschaapen, en door uwen wille zyn ze, en zyn ze geschaapen! Ja, welk
hart, dat waarlyk aangedaan is met eene opregte zugt om Gods Werken te kennen,
en hem daar over te verheerlyken, zal niet zyne hoogagting voor onzen gezegenden
Zaligmaaker voelen ryzen? zyne liefde tot hem op het sterkste gewaar worden? als
hy, by het bevinden van het gebrekkige zyner kennisse van al het geschapene, zo
wel als van het bekrompene zyner vermogens om God hier naar zynen wensch, en
ook naar den eisch der zaak, te verheerlyken, zich voor den geest brengt, dat hy,
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een eindig, in zichzelven een zondig, schepzel, het aan de verdiensten van den
Godlyken JESUS, die door het Euangelie het leeven en de onverderflykheid heeft
aan het licht gebragt; dat hy aan de gunst, de genade en den zegen, van dien
weldaadigen Zaligmaaker alleen te danken heeft, dat hy nu, met rechte Kinderlyke
aandoeningen voor zulk een grooten God en Vader, zich in de beschouwing van
zyne verbaazende Werken mag verlustigen! en dat hy, met zo veelen zyner
medemenschen op de wereld, die met hem in dat voorregt deelden, of immer deelen
zullen, aan onzen eeuwig gezegenden en Godlyken JESUS, dien grooten Verlosser
van schuldige Zondaaren, zonder wiens tusschenkomste het geheele menschdom
in de ellendigste gesteldheid was, alleen verschuldigd is, dat hy nu, God ongeveinsd
naar zyn voorschrift dienende, leeven mag in die gegronde verwagting, om eens
(naa deezen) God, het dienenswaardig Opperweezen, meer volmaakt in zyne
Werken te kennen, en hem daar over eeuwig te verheerlyken, wanneer zyne
gebrekkige kennis zal volmaakt worden, alle schynbaare wanorde verdwynen, en
de wyze oogmerken van het Godlyke Opperweezen zich volkomen zullen
ontwikkelen!’
Wy moeten nog herinneren, dat dit Stukje, voor elk die het begeert, afzonderlyk
zal te bekomen zyn, en dat het, gaat het naar zyn wensch, eerstdaags van nog
eenige andere Verhandelingen, in één of twee Stukjes, ter dikte van een bekwaam
Boekdeeltje, om met elkander het Tweede Deel, van zyne Godgeleerde,
Uitlegkundige en Wysgeerige, Verhandelingen, uit te maaken, zal gevolgd worden.

Brieven en Gesprekken over eenige belangryke Waarheden van
den Hervormden Godsdienst, in opzigt tot de Bevinding en
Betragting der Heiligen. Voornaamlyk ingerigt tegen eenige
misvattingen van zommige hedendaagsche Geschriften over den
Godsdienst. Door Cornelis Brem,Ouderling der Schotsche
Gereformeerde Gemeente, te Rotterdam. Tweede Stuk. Te
Rotterdam by A. Bothall, 1792. In gr. 8vo.
Menschen, die lust hebben om zich te verdiepen in Godgeleerde Geschilstukken,
kunnen dien lust voldoen in
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deeze Gesprekken, die men twistige Zamenspreekingen zou mogen noemen,
gevoerd op een langdraadigen trant, vol herhaalingen, hier en daar doorzaaid met
gevallen die weinig om 't lyf hebben, en verlengd door stukken ontle enduit Schryvers
by de Zamenspreekers in hooge waarde gehouden. ‘Zeer zoet,’ by voorbeeld, vindt
een hunner, als het gesprek loopt over het spaaren, verschoonen en beweldaadigen,
van veele Natien en Geslachten, om CHRISTUS wil, en dat ons Gemeenebest, eertyds
zo gering, en zo diep bedolven onder heidensche blindheid en antichristisch bygeloof,
zo wonderbaar verhoogd, en zo uitmuntend door het Euangelie verlicht, is, op dat
Christus zyne gekogte schaapen, die hy onder ons hadt, en kende, mogt toebrengen
tot den stal zyner Kerke, - ‘zeer zoet,’ zeg ik, vindt een hunner het gezegde van
ELIZA COLES, over Gods Souverainiteit, bl. 212: ‘Wat de overigen der wereld aangaat,
die zyn tot dienstmaagden van Christus Bruid gegeeven, uit kragt van welke gifte,
zy ook de zyne zyn (hy is 't Hoofd der Gemeinte boven alle dingen.) Zy zyn de zyne,
maar niet als zyn Bruid, (gelyk de Dogters van Sodom en Samaria aan Jerusalem
gegeeven waren; doch niet uit deszelfs verbond. EZECH. XVI: 61.) Zyn betrekking
op haar maakte hem niet aanspreekelyk voor haare schulden, en bragt hem onder
geen verpligting om haar te herstellen: schoon de prys, waar mede hy zyn bruid
rantsoeneerde, haare dienstmaagden ook medegenomen heeft, (gelyk Abrahams
ontzetten van zyn Broeder Loth, de Sodomiten met hem wederbragt.) Alle de
weldaaden, welke de wereld door de verlossing geniet, daar mogen zy naast Christus
zelve de Gemeinte voor danken; want zy genieten dezelve om der Gemeinte wil,
gelyk de Sodomiten om Loths wil. En, om vryelyk te spreeken, de Bruid Christi konde
niet wel zonder haare dienstmaagden weezen; wy overdenken weinig wat dienst
de wereld aan de Gemeinte doet; schoon zy, om dat dit haar oogmerk niet is, daar
geen belooning voor konnen krygen, JES. X: 5-12. Ik zal hier alleenlyk onzes
Zaligmaakers eigen gevoelen, JOH. XVII:19, byvoegen, alwaar hy, (spreekende van
die, welke de Vader hem gegeeven hadt, op dat hy haar het eeuwig leeven geeven
zoude) uitdruklyk zegt, dat hy zich voor haar heiligde; 't geen in effect te zeg-
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gen was, dat, hadt het om haar niet geweest, hy zich om de overige niet uit den
hemel zoude begeeven hebben.’
Elders vindt die zelfde goed, de volgende rymregels van J. VAN LODENSTEYN Uitsp.
II D. bl. 78, by te brengen:
‘Ik houd' het met de Leer der Reformatie,
Dat ik door Jesus voor God zuiver staa,
En door 't Geloof zal blyven in zyn gratie;
En eindelyk zo van mond ten hemel gaa.
Al voel ik al die fikkefakkery niet,
Ik weet van min noch onmin, vreugd noch pyn;
't Geloof is 't al, en als dees' tyd voorby schiet,
Wat kan ik meer als in den Hemel zyn?
En daar moet my 't geloof der waarheid brengen.’
Zo dunkt den armen letter - rasebol.
Hy meent de waarheid naar zyn zin te mengen,
En drinkt zig dan aan zulk een waarheid dol.

Alleszins betoonen de Zamenspreekers, ‘volkomen te berusten in de Bepaaling der
Dordsche Vaderen, die, en byzonder, onder hen, de Inlandsche Godgeleerden, wier
byzondere Advysen zy ten hoogsten aanpryzen, de opkomst der Dwaalingen beleefd,
en met de Remonstranten een allerheetsten stryd doorgestaan, hadden, uitwyzens
de Delstsche en Haagsche Conferentien. - Zy waren dus, zelfs eenigzins boven de
Uitlandschen, geschikt en bevoegd, tot het welberaamen en opmaaken dier Canones,
welken zy ons hebben naagelaaten.’ - Hun oogmerk, in deeze Brieven en
Gesprekken, was niet, gelyk zy betuigen, ‘om de vastgestelde Leer onzer Kerke,
tegen aanvallen van buiten, te verweeren of nader te staaven; maar om ons te
sterken en te bevestigen in de waare denkbeelden, en in de juiste schakel der
Waarheden, zo als dezelve karakterizeerend aan ons Genootschap alleen eigen
zyn. In dat aanzien, zyn onze Waarheden een algemeen goed, daar alle Leden,
zonder eenige uitzondering, eigendom aan hebben, en voor welker behoud en
bewaaring zy, op eene betaamlyke wyze, mogen en moeten yveren.’ - In dit opzigt
‘rigide Orthodox te heeten,’ agt een hunner geen Scheldnaam, maar een vereerenden
Tytel!
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Te deezer oorzaake kanten de Zamenspreekers, met vereende kragt, zich aan
tegen allen die de schakel der Waarheden niet zamenhegten gelyk zy doen, en
moeten de Kinderen hunner Moeder, die in Leiding van hun verschillen, niet weinig
in den loop der Gesprekken voorhouden. Hun yver blaakt by wylen heftig op als het
gesprek hun brengt tot de geenen die buiten zyn. ‘Men heeft,’ zegt een hunner,
onder anderen, ‘het thans niet slegts gelaaden op ons Systema; maar men steekt
het gansche Christendom naar de hartader, door vervalsching van de waare Leer
der Verzoening, en het voorstaan en invoeren eener Zedenkunde, getooid in een
Euangelisch kleed, doch in den grond niet anders dan een verfynd Heidendom, of
Naturalismus, van 't welk men met MARIA zeggen mag: Zy hebben mynen Heer
weggenomen, en ik weet niet waar zy Hem gelegd hebben! Getuigen, alle die
zogenaamde Zedenschriften, en Vertoogen van Periodieke Bladschryvers, die, om
een stuivertje te verdienen, zig aanbieden om de Natie te verlichten in den
Godsdienst, en u tragten wys te maaken, dat de Leerstukken der Gereformeerde
Kerk de bevordering van Volksdeugden niet alleen tegenstaan, maar zelfs
ondermynen. Zy leeren een zoort van Deugd en Godsdienst, waarin de natuur van
het geestlyk leeven, en de noodzaaklykheid der wedergeboorte, in geen aanmerking
genomen, - de Geloofsvereeniging met Christus voorby gezien - en de
gemeenschapsoefening met Hem door den H. Geest als fantastiek, of als dweepery,
getekend wordt. Dat BOEKJE, dat in veeler oog zo veragtlyk Boekje, waar uit de H.
Waarheden van het Euangelie aan het domme Gemeen - gelyk men zegt - by
aanhoudende herhaaling, elken Zondag, worden ingescherpt, is in veeler oog een
ondraaglyke splinter. Wilde men dat maar eens overgeeven, en de Dordsche
Kanonnen laaten vernagelen, dan zou al het andere zig ras schikken, en SOCRATES,
zo wel als PAULUS, als Leeraar van den Godsdienst erkend en geëerd worden.’
Blykens den eersten Brief, is het, (om die geestigheid over te neemen,) met de
Dordsche Kanonnen, of liever derzelver gebruik, slegt gesteld. Een der
Zamenspreekeren hadt, naa zyn t'huiskomst, het Boekje, de Canones van het
Synode van Dordrecht, dagelyks in de hand, en by hem
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op tafel, en kon niet uitdrukken welk een licht het hem gaf in alle Leerstukken der
Kerke, en betuigde, met eene zonderlinge belangstelling: ‘Waar gaan wy heen,
indien deeze zo gewigtige als godvrugtige besluiten eens in 't vergeetboek of agter
de bank raaken? en dit dugt ik zeer; want by wien, of in welk huisgezin, ik kome,
het is 'er, of in 't geheel niet bekend, of ten eenemaal in vergeetenis. - Maar 't geen
my allergevoeligst treft is dit, dat ik wel eens Jongelingen ontmoet, die der H.
Godgeleerdheid zyn toegewyd; doch dit Stuk naauwlyks kennen, en daaromtrent
zo onverschillig bestaan, dat ze niet, voor dat hun Examen op handen is, 'er aan
denken, om 'er dan vlugtig dat gebruik van te maaken, welk noodig schynt om slegts
hun Examen te kunnen doorstaan. Wat is hier van te wagten? - Maar wanneer men
ook onder die geenen, die nu al in den dienst der Kerke gesteld zyn, en het
Leeraarambt aanvaard hebben, onder de allerplegtigste belofte en handtekening,
dat zy zig, in al hun leeren, ook naar dit voorschrift rigten zullen, en de leer, daar in
begreepen, zullen voorstaan en verdeedigen; wanneer men, zeg ik, onder deezen
ook zulken ontmoet, by wien het weinig meer bekend, of in gebruik, is, dan de Koran
van MAHOMMED - wat moet men dan denken?’ - De Briefschryver beantwoordt deeze
Vraagen niet. Doch, gesteld zynde dat deeze opgave naar waarheid is, dan zou
men mogen antwoorden, om in de geestige gelykklankigheid, boven gebruikt, te
blyven, dat de Kanonnen niet vernageld behoeven te worden.

Geographische Historie van den Mensch, en der alom verbreidde
Viervoetige Dieren. Inhoudende eene volkomene Opgave van alle
bekende Viervoetige Dieren. In het Hoogduitsch beschreeven,
door den Hooggel. Heer E.A.W. Zimmerman,Hoogleeraar in het
Carolinisch Collegie, te Brunswyk. Vertaald, en met Aanmerkingen
vermeerderd. IIde Deel. Te Utrecht by G.T. van Paddenburg en
Zoon, 1791. In gr. 8vo. 515 bl.
Deeze band, van dit voor alle Liefhebbers der Natuurkunde zeer belangryk Werk,
bevat het tweede en
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derde deel, in welk laatste de Hoogleeraar de Viervoetige Dieren, met de
naauwkeurigste vlyt, by elkander verzameld, en tot het aanzienlyk getal van bykans
vier honderd gebragt, heeft, daar men anders naauwlyks van dezelve twee honderd
vyftig telt.
Dat men ondertusschen van ieder derzelve hier niet meer dan een schets, of zeer
beknopte beschryving, vind, hoofdzaakelyk met dat oogmerk opgesteld, om ieder
derzelve behoorlyk te rangschikken, en de plaats, alwaar hetzelve zich ophoud, aan
te wyzen, is gemakkelyk uit de dunte van dit Boekdeel op te maaken; en daar het
genoeg bekend is, en in handen van alle Beoeffenaars der Natuurkunde gevonden
word, zoude het overboodig zyn om 'er eenig Uittrekzel van te geeven.

Grondbeginzelen der Natuurkunde van den Mensch, door J.F.
Blumenbach, Hofraad en gewoon Hoogleeraar in de Geneeskunde
aan de Hooge Schoole te Göttingen, enz. Uit het Latyn, door G.J.
Wolff,Meester der vrye Konsten, en Doctor in de Wysbegeerte en
Geneeskunde. Met Plaaten. Met eene Voorreden van R. Forsten.
Te Harderwyck by J. van Kasteel, 1791. In gr. 8vo. Buiten het
Voorwerk, 522 bl.
Deeze uit het Latyn vertaalde Institutiones Physiologicoe, door den Hoogleeraar
J.F. BLUMENBACH, tot een Handboek en Leiddraad, ten dienste zyner Leerlingen, by
het aanhooren van zyne Academische Onderwyzingen, en ter verdere beoeffeninge,
in het licht gegeeven, zyn door den Harderwykschen Hoogleeraar FORSTEN waardig
geoordeeld, om, onder zyn opzicht, in een Nederduitsch gewaad gekleed, ook onzen
Taal- en Landgenooten aangebooden te worden; en hierover zal zich gewis niemand,
die eenigermaate in dit vak van kundigheden ervaaren is, verwonderen. Voor eerst,
daar het zelve noch in onze Taal zo weinig bearbeid is, en, ten anderen, daar dit
Werk van den Göttingschen Hoogleeraar, zich, door orde, volledigheid en nochtans
teffens beknoptheid, die alle daar by zeer wel in acht genomen zyn, ten sterksten
aanpryst. Wy voor ons, kunnen dus volledig, tot de, door de Schryvers der Comment.
de rebus in scientia Natur. & Med. gestis, en door den Hoogl. FORSTEN, in zyne voor
het Werk geplaatste Voorreden, gegeeven
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aanpryzing van dit Boek, onze toestemming geeven; en twyffelen niet, of allen, die
tot de Genees- of Heelkunde opgeleid worden, zullen uit dit Werk, als een ryke bron
der noodzaakelykste en aangenaamste kundigheden, een grooten voorraad, ter
bevorderinge van hunne volgende oeffeningen, kunnen scheppen.

Wollen in Frankryk gegroeid, voor allerfynste Lakenen, niet min
als de Spaansche, geschikt; met Proeven gestaafd, door den Heer
Daubenton.Vertaald, en met Aanmerkingen vermeerderd, door
P.T. Couperus.Te Gouda by W. Verblaauw, 1792. In gr. 8vo. 66 bl.
Voorheen was men in Frankryk niet in staat, één enkel stuk fyn Laken te maaken,
dan met Wolle van de Spanjaarden gekogt. Doorzichtigen, zo als de Heer
DAUBENTON, voorzagen, dat de Spanjaarden, zo dra hunne eigen Lakenfabryken
eens in staat kwamen, zekerlyk alle hunne Wolle binnen 's Lands zouden houden,
om die zelv' te gebruiken; en daar door de Franschen buiten staat zouden stellen,
om fyn Laken te maaken. In den Jaare 1766, raadpleegden de Heeren DE TRUDAINE,
welke deeze belemmeringen, in den Handel en Fabryken, mede voorzagen, met
den Heere DAUBENTON, of 'er geene mogelykheid ware, de Fransche Wolle zodanig
te verbeteren, dat dezelve het gebrek van vreemde Wolle in Frankryk zoude kunnen
vervullen. Sedert lang had de laatste, door zyne gedaane Waarneemingen, omtrent
de gemengde rassen der Huisdieren, vermoed, dat men, door het onderling paaren
van wel uitgezogte Ooijen en Rammen, in staat zoude zyn om de Wollen fyner of
langer te doen worden. Hy begreep dat de lucht van Frankryk gunstiger was voor
het Wolvee, dan de Spaansche of Engelsche, overmids dezelve niet zo heet als in
Spanjen, en minder nevelachtig dan in Engeland, is.
Het gevolg van zyn gesprek met de Heeren DE TRUDAINE was, dat de Regeering
van Frankryk, van tyd tot tyd, Rammen en Ooijen uit Roussillon, Vlaanderen,
Engeland, Marokko, Thibet en Spanjen, ontbood. Dat de Heer DAUBENTON alle deeze
rassen van Wolvee, in eene wat bergachtige, en gevolglyk gunstige, Landstreek,
ter voortbrenging van de allerfynste Wolle, naby de Stad Montbard, bragt, alwaar
hy dezelve het geheele jaar door,
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nacht en dag, zonder eenige bedekking, in de opene lucht deedt blyven. Hy paarde
Rammen met de allerfynste, aan Ooijen met de allergrofste, Wolle, en die ruim zo
veel hair als wolle hadden, om door deeze uitersten te kunnen oordeelen over den
invloed, die de Ram op de Ooy hadt: en hy stondt zeer verwonderd, uit deeze
vermenging, een Ram met allerfynste Wolle te zien voortkomen.
Deeze verbetering was alleen door een Roussillonschen Ram te wege gebragt,
en gaf hem de grootste hoop, om, door de vermenging met Spaansche Rammen,
nog gelukkiger te zullen slaagen. Deeze ontving hy, in den Jaare 1776, benevens
eenige Spaansche Ooijen; bezittende toenmaals zeven zeer verscheidene rassen
van Wolvee, welke hy eensdeels buiten vermenging hield, om te kunnen weeten
wat van dezelve in zyne Hoederye worden zoude; anderdeels dezelve te zamen
koppelde, om daaruit andere gemengde Rassen te hebben, en te ontdekken, tot
welken trap dezelve invloed op elkanderen zouden hebben, met opzicht tot de
verbetering der Wolle. Door deeze Proeven, met de grootste voorzorg, ter voorkoming
van alle twyfeling, genomen, heeft hy alle de Rassen zyner Hoederye tot den
hoogsten trap van fynheid gebragt welke de Spaansche Wollen bezitten.
Moeite hebbende om zich zelven van deeze schoone verbetering te overtuigen,
bragt hy eenige Monsters zyner nieuwgeschoorene Wollen naar Parys; doch bevond,
dat noch de Verkoopers, noch de Koopers, van de Spaansche Wolle, noch de
Fabrykeurs die dezelve gebruiken, in staat zyn de verschillende fynheid daar van
te onderscheiden, voor dat zy 'er Laken van gemaakt hebben. Daar het echter
noodig was, dat de uitslag zyner Proeven den hoogsten graad van juistheid en
zekerheid hadt, besloot hy den omtrek, of de dikte, der draaden van de Wollen te
meeten, door een Micrometer, voorzien van een Microscoop; door welke meeting
hy duidelyk den voortgang in de verbetering van de Wollen ontdekte: zynde dit ook
het eenigste middel, om den Fabrykeur, die Wol beziet, juist te doen oordeelen
omtrent den trap der fynheid van het Laken, dat hy zich voorstelt te maaken.
Zodanig eene meeting, met het Microscoop en den Micrometer, voor het algemeen
te kunstmaatig zynde, heeft de Heer DAUBENTON een gemakkelyker manier, om de
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verschillende trappen van fynheid der Wollen te kennen, den Herders en Eigenaars
van Kudden voorgeschreeven; welke voorschriften in eene Memorie, van den Jaare
1777, en in het Onderwys voor de Herders, van den Jaare 1782, gevonden worden;
welk laatste Werk, door de Maatschappy ter bevorderinge van den Landbouw, te
Amsterdam, in het Nederduitsch vertaald; is in het licht gegeeven.
Nu ontbrak nog de grootste proeve op deeze Fransche Wolle, naamlyk het maaken
van Laken van dezelve. Om deeze ook te neemen, zond de Heer DAUBENTON 828
℔ van dezelve naar de Koninglyke Lakenfabryk van Chateaux du Parc. Men maakte
'er verscheidene gekleurde Lakenen van, en men bevond, onder het bewerken, dat
deeze Wol meer sterkte en veêrkragt dan de Spaansche Wolle bezat; hebbende
tevens meer fynheid voor het oog, en meer zagtheid op het gevoel. Dezelve had
zich niet alleen even fyn laaten uitspinnen, maar men had die sterker kunnen
draaijen, zonder te breeken; terwyl de ketting zelve meer stevig en sterk was, dan
die van de Spaansche Wolle. De maaker verbond zich derhalven, om voor deeze
Fransche Wollen niet enkel de hoogsten prys te zullen betaalen, die voor de
Spaansche Wolle gegeeven wierdt; maar zelfs tot minderen looptvd, of Uso, op den
Wissel. In 't kort, de Heer DAUBENTON had alle redenen om over den goeden uitslag
te vreden te zyn; het Laken was zwaarder dan het geen men gemeenlyk in Frankryk,
uit Spaansche Wolle, maakt, en het geleek meer naar het Engelsche. Het vatte de
verw heel wel, en liet zich even zo goed vullen en bereiden als het Spaansche: welk
een en ander, door gepaste getuigschriften, bevestigd wordt.
De naauwkeurige beschryving, hoedanig de Wolle in een Noordlyker gewest dan
Spanjen, door vermenging der Schaapen, verbeterd kan worden, moet voor onze
Lakenfabrykeurs niet minder van belang gerekend worden, dan voor onze
Vaderlandsche Veehouders; nadien beiden, met veel vrucht, op hetzelfde spoor
werkzaam zouden kunnen zyn, om onze Nationaale Wolle te verbeteren, ten einde
de Spaansche ook meerder te kunnen missen. De Heer COUPERUS heeft met dat
oogmerk dit Werkje vertaald, en hetzelve aan de Directeuren des Oeconomischen
Taks, van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen, opgedraagen;
beloovende in het vervolg eenige Aan-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

626
tekeningen daar op te zullen mededeelen. Deeze kunnen zeer gewigtig zyn, vooral
wanneer de Schryver het oog gelieft te vestigen op onze Nabuuren, de Engelschen,
met opzicht tot de verbeteringen der Wolle. Mogt een welmeenende yver onze
Landproducten mede eens tot zulk een hoogen trap brengen, als op welken zy
waarschynlyk gebragt kunnen worden; gewillig zouden wy dan het gezegde van
den Hoogleeraar PLOUCQUET, in deeze betrekking: dat de Hollander die schlafmuze
ubers ohr ziehet, als laster te boek stellen; daar wy echter tot heden nog geene
vryheid toe hebben.

Memorien, dienende tot opheldering, van het gebeurde,
geduurende den laatsten Engelschen Oorlog, door Mr. joachim
rendorp, Vryheer van Marquette, enz. enz. Twee Deelen. Te
Amsterdam by J. Allart. In gr. 8vo. te zamen, behalven de Bylagen,
518 bl.
Het verklaarde oogmerk des Burgemeesterlyken Schryvers in opgemelde Memorien
is, ‘een helderer licht te doen schynen over het begin en eindigen des laatsten
Engelschen Oorlogs, voornaamlyk over eenige byzondere Gebeurtenissen, die
geduurende denzelven plaats gehad hebben, zonder een aaneengeschakeld verslag
te doen van de bedryven der Oorlogende Mogenheden. Bovenal wil hy zynen
Leezeren mededeelen, die omstandigheden, die zelden by anderen, dan die in het
bestuur der zaaken geweest zyn, bekend zyn. Doordien hy van het begin des Jaars
MDCCLXXXI Burgemeester van Amsterdam was geworden, hadt hy daar toe
byzondere gelegenheid gehad.’
Van dit Werk hadt de Burgemeester RENDORP, by zyn leeven, eenige Afdrukken
aan zommigen zyner goede Vrienden ter hand gesteld: naa zyn dood ziet het voor
allen het licht; en kan het niet missen, of veeler opgewekte nieuwsgierigheid vindt
zich voldaan. 't Is bekend, dat de Heer RENDORP geene geringe rol speelde in het
Tydvak, waar over deeze Memorien loopen, en dat men 'er gevolglyk ophelderingen
in aantreft, elders vergeefsch gezogt. 't Is bekend, dat hy aan veel verwyts, in de
Dagbladen en Nieuwspapieren en andere Schriften, toen uitgegeeven, ten doele
stondt. Waarom ook de Inleiding eene soort van Verdeedigschrift behelst
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tegen de benaamingen van Angloman, Bruggemaaker, Brouwerszoon, Ambitieus
Man, Aristocraat en Draayer, Oranje-Burgemeester en Oranjeklant, hem gegeeven.
Met den aanvange des Werks zelve spreekt de Schryver in 't breede over de
schadelykheid des Oorlogs voor een handeldryvend Land als ons Gemeenebest;
en de noodzaaklykheid om het aangaan te vermyden van Tractaaten met vreemde
Mogenheden, voornaamlyk zodanige in welke tot wederzydsche bescherming iets
besprooken wordt, als dikwyls aanleidelyk tot Oorlogen. Hy komt op het laatst des
Tweeden Deels (bl. 294) weder op dat onderwerp. Zyne aanmerkingen deswegen
verdienen in 't algemeen opmerking; en heeft het onze aandagt in het doorleezen
van deeze Memorien getrokken, dat de Schryver zo sterk spreekt van de Ontrouw
der Vorsten en der Staatsdienaaren: een en ander voorbeeld hier byeen te
verzamelen, zal een schildery dier hooge Standspersoonen opleveren, welke men
misschien van den Heer RENDORP niet zou verwagt hebben. ‘Van Koningen en
Vorsten te verwagten, dat zy zich naar Tractaaten, vrywillig, zullen schikken, wanneer
ze met hun belang strydig zyn, is onbezonnen (bl. 42). - ‘Die zich op de
edelmoedigheid der Vorsten verlaat, wanneer hun belang daar mede strydig is,
bedriegt zich grovelyk (bl. 86). - Men bedriegt zich dikwyls grovelyk, wanneer men
staat maakt, dat het gedrag der Vorsten en van hunne Ministers, of van de geenen
die in het hoofdbestuur der zaaken zyn, geregeld wordt naar hun waar belang, of
dat der Landen die zy regeeren en bestuuren (bl. 92). - De Historien van alle tyden
leeren, dat eigenbelang der Vorsten Wetboek heeft opgesteld, en dat op het nakomen
der Tractaaten geen andere staat kan gemaakt worden, dan voor zo verre zulks
men dat belang strookt, of ze met geweld tegen geweld, des noods, gehandhaafd
kunnen worden (bl. 115). - De ondervinding heeft ten allen tyde geleerd, dat het
den Vorsten gemeenlyk zeer onverschillig is, op wat wyze zy hun oogmerk bereiken
(bl. 118). - Alle Hoven denken en handelen op dezelfde wyze; hun oogmerk te
bereiken is de zaak, de wyze op welke onverschillig. Eenen verdervenden Oorlog
aan eenen Bondgenoot te berokkenen; tot deszelfs bvstand zo weinig mogelyk te
besteeden; deszelfs belang op te offeren, als het eigen daar door
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kan bevorderd worden, is de handelwyze van alle Vorsten ten allen tyde geweest
(II D. bl. 176). - 't Geen bedriegery zou heeten van Burger tot Burger, is Staatkundige
behendigheid by de Vorsten of hunne Ministers (bl. 189).’ De Leer van 's Vorsten
Pligt, uit de Oeuvres Posthumes van FREDERIK DEN II, omtrent het houden der
Verbintenissen, voorgedraagen hebbende, laat hy volgen: ‘Zeer glimpig, voorwaar,
is dit voorgesteld; en het is onbetwistbaar, volgens de Wetten der goede Staatkunde,
ja der regtmaatigheid, dat, wanneer een Vorst kiezen moet tusschen het breeken
zyner Tractaaten of den ondergang, ja aanmerkelyk onheil, zyns Volks, dit laatste
het zwaarste by hem weegen moet. Maar wanneer de Vorsten aan hunne
Verbintenissen niet voldoen, uit enkele zugt om hunne magt en aanzien te
vergrooten, zyn zy, ofschoon zy door hunne magt zulks strafloos kunnen doen, niet
minder doemwaardig dan byzondere Lieden, die aan Wetten en Regtbanken
(*)
onderhevig zyn (bl. 300).’ Gemelde Aanmerkingen, in de daad zeer scherp, slaan,
blykens de aangeweezene bladzyden, op Engeland, Rusland en Frankryk.
De oorzaak van den Oorlog met Engeland, door den Heer RENDORP hoogst
gewraakt, schryft hy voornaamlyk toe aan onze Regeeringsvorm, en mogelyk ook
wel aan het Character onzer Natie. ‘Dezelfde bedaardheid van gemoedsgesteltenisse
die ons eigen is, en in de dagelyksche zamenleeving een gerust en stil leeven doet
leiden, die veel gevestigd is op het genot van gewoonlyk genoegzaame middelen
van bestaan, slaat dikwyls over tot onverschilligheid: minder vatbaar zynde voor
aandoening over zaaken die reeds zyn, kunnen wy het nog minder weezen over
die nog gebeuren moeten - en, wat onze Regeeringsvorm, en haaren invloed op
het bestuur, en voornaamlyk op de uitvoering, betreft, 't is schier onbegrypelyk, dat
deeze Republiek zo lang gestaan, en schitterende oogenblikken,

(*)

Wy herinneren ons, over 's Konings stelregel ten deezen opzigte, zeer juiste aanmerkingen,
van den keurigen Nederduitschen Vertaaler der Nagelaaten Werken van FREDERIK DEN II,
ontmoet te hebben, waar toe wy onzen Leezeren wyzen. Ze zyn te vinden, in het Iste Deel,
op het Voorberigt des Schryvers, bl. XLVII.
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zelfs in Oorlogstyden, gehad heeft.’ - Het onderscheiden belang, en daar uit volgend
verschillend gedrag, der Land- en Zee - Provincien wordt hier geschetst, voornaamlyk
ten aanzien van het voldoen aan de Petitien: de huishouding der Admiraliteiten komt
in geen bevallig licht, en het voorzien der Fortificatien en Magazynen in geen beter.
Stadhouderlooze en Stadhouderlyke tyden krygen in de berisping beide hun beurt.
‘Als men,’ laat de Heer RENDORP daar op volgen, ‘'t geen ik op 't stuk van onze
Regeeringsvorm, en de besluitloosheid uit dezelve voortkomende, gezegd heb,
zonder drift en vooroordeel beschouwt, zal men, vertrouw ik, met my moeten
erkennen, dat de waare en voornaame oorsprong van de Weerloosheid, die het
breeken met Engeland zo noodlottig gemaakt heeft, daar in gezogt moet worden.
Daar by kan men voegen, dat, zelden of nooit, zaaken van gewicht, wanneer eene
tegenstrydige wyze van denken plaats heeft, met die bedaardheid en onpartydigheid
behandeld worden, als het algemeen belang zou vereischen. Menschen zyn en
blyven menschen: de eerlyksten, wanneer zy overtuigd zyn het beste voor te hebben,
gaan dikwyls te ver; en, hun einde pryzenswaardig zynde, zyn ze meerendeels te
toegeevende in de middelen om tot dat einde te komen. Mogelyk hebben die geenen,
die het breeken met Engeland als noodlottig voor den Staat aanzagen, niet sterk
genoeg aangedrongen eene Wapening, die alleen dat breeken had behooren
mooglyk te maaken; misschien hebben de geenen, die moede waren langer het
Politiek Systema van de Republiek geheel van Engeland te zien afhangen, en
daarom Frankryk wilden toevallen, met te veel drift doorgezet, 't geen tot het bereiken
van hun doelwit kon dienen, en verzuimd op te merken, dat het oogenblik
allerongunstigst was: dat ongewapend tegen gewapenden ten stryde te gaan, hoe
regtvaardig de zaak weezen moge, alleen roekloos en geenzins dapper noch
roemwaardig is. - Voor my, ik beken rondborstig, dat de invloed, die het Hof van
Londen hier te Lande hadt, my dikwyls bovenmaatig is voorgekomen; en dat ik
gaarne de Republiek van die afhangelykheid zou ontslaagen gezien hebben.’ Dan
hy keurt de stappen, om daar van ontslaagen te geraaken, ten dien tyde, ten
sterksten af, en verklaart, ‘niet te zouden
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hebben willen medewerken, om ons Land van het Politiek juk der Engelschen onder
dat der Franschen te brengen.’
Van dit te hebben willen doen, beschuldigt hy de yveraars voor de Onbepaalde
Convooyen, en voor het aanneemen der Gewapende Neutraliteit van CATHARINA DE
II, en wel bepaaldst den Pensionaris VAN BERCKEL, op wien hy het voorts in dit Deel
doorgaande gemunt heeft, en tegen wien hy vinnig uitvaart; terwyl hy egter de
Oorzaak der Oorlogsverklaaring van Engeland stelt in toetreeding van onzen Staat
tot Gewapende Neutraliteit, en niet in het zogenaamd Tractaat door VAN BERCKEL
met de Americaanen aangegaan; een handel die nogthans zyner berispinge niet
ontduikt, voor zo verre ze VAN BERCKEL betreft.
Na de Helder vertrokken, om eene Onderhandeling over den aanleg eener
bekwaame Haven voor de Oorlogschepen te handelen, in 't verslag waar van wy
weder een staal ontmoeten van de strydige belangen der Steden, woonde de
Burgemeester RENDORP een Krygsraad by, van welken hy zich hadt willen
verschoonen, 't geen ons vreemd voorkomt, daar hy van Burgemeesteren verzogt
was, om, zo 'er ter gelegenheid van zyn verblyf aan de Helder of in Texel iets
voorkwam, 't geen het gebruik van 's Lands Zeemagt kon bespoedigen, daar toe
de hand te leenen, gelyk hy ook verklaart gedaan te hebben, schoon 'er van het in
zyn byweezen beraamde uitloopen niets kwam; waarom hy ook erkent, (bl. 164)
‘dat 'er eene zekere flaauwheid in het bestuur der zaaken regeerde. - Eene
flaauwheid die misnoegen gaf tegen de geenen, die voornaamlyk aan 't hoofd van
't bestuur waren. Men weet zulks byzonderlyk aan den invloed van den Hertog VAN
BRUNSWYK.’
De zaak diens Hertogs, in het toevoegen van een Raad aan zyn Hoogheid, wordt
in het breede behandeld; en ontgaat de Heer VAN BERCKEL hier de scherpe pen des
Burgemeesters niet; de wyze waar op hy het Onderhoud des Stadhouders en 't
gedrag van den Raadpensionaris VAN BLEISWYK voorstelt, strekt geen dier beide tot
groote eere. De Heer RENDORP, by die Onderhandeling tegenwoordig, geeft 'er een
berigt van, dat vry treffend is; en, ten aanziene van de herkomst der veel gerugts
maakende Acte van Consulentschap, eene opheldering, welke wy niet kunnen
naalaaten af te schryven; terwyl het ver-
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der des voorgevallene byzonderheden vervat, elders vergeefsch gezogt.
De Heer F. FAGEL, tweede Griffier van Hun Hoog Mogende, hadt hem, in den
Jaare MDCCLXVIII, verhaald: ‘Dat de Heer VAN BLEISWYK, toen nog Pensionaris
van Delft, en den Heere Erfstadhouder en den Hertog byzonder toegedaan, aan
zynen Vader, den Heer Griffier FAGEL, gezegd hadt, dat, dewyl Hun Hoog Mog.
hadden goedgevonden, by hunne Resolutie van 14 April 1766, de Keizerin te
verzoeken, den Hertog, die in haare Majesteits en des Ryks dienst was, toe te laaten,
nog eenigen tyd met zynen wyzen Raad zyne Hoogheid te adsisteeren, en dat het
verzoek was toegestaan, het noodig was gem. Hertog daar toe als nu te verbinden.
Dat gem. Griffier daar op gevraagd hadt, wel wie zal daar toe het noodig opstel
maaken? en de Heer VAN BLEISWYK geantwoord, dat zal ik wel doen. - Dat, een korte
poos daar naa, laatstgemelde Heer een Concept van die Acte aan den Griffier
vertoond hadt; doch dat deeze niet hadt kunnen goedkeuren, dat in het eerste Articul,
zonder bepaaling, gezegd werd, dat de Hertog zyne Hoogheid met raad en daad,
TEN ALLEN TYDE, zou bystaan, als daar in opgeslooten liggende eene verpligting, als
of zyne Hoogheid ten allen tyde den raad van den Hertog zou moeten vraagen: dat
de Heer Griffier derhalven vermeend hadt, dat noodwendig, in plaats van ten allen
tyde, behoorde gesteld te worden, zo menigmaal wy zulks van Hoogstdenzelven
zullen requireeren en noodig oordeelen; als mede dat de duurzaamheid van
opgemelde Verbintenis bepaald werd op drie jaaren. Dat men daarop goedgevonden
hadt, ingevolge de eerste aanmerking, de evengemelde woorden in Art. 1. te stellen;
en, om te voldoen aan de andere, in 't einde by te voegen, en dit alles zo by provisie
en tot ons wederzydsch kennelyk wederzeggens toe. - Dat de Acte op dien voet
gepasseerd was, met kennis en goedkeuring van den Raadpensionaris STEIN, doch
buiten weeten van den Heer VAN RHOON, die daar naa dezelve ten hoogsten hadt
afgekeurd, gelyk mede de Engelsche Ambassadeur, Ridder YORKE, gedaan hadt.’
Een verslag, 't geen in de zaak geheel strookt met het geen de Heer A.L. SCHLÖZER,
in zyne Verdediging des
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Hertogs VAN BRUNSWYK, (I D. bl. 41.) hadt opgegeeven. Hadt die Pleiter voor 's
Hertogs Eer zich altoos zo naby de waarheid gehouden, hy zou de rechtmaatige
berispingen van den Heer RENDORP ontgaan weezen, die eenige staalen bybrengt,
om te toonen, dat die Schryver zich, ten gevalle van zynen Held, buiten alle
bescheidenheid heeft laaten vervoeren, daar hy onzen Landaart den wreveligsten
haat schynt toe te draagen, en de grootste kleinagting voor 's Lands Regenten te
hebben; hem van onkunde beschuldigt, een gehuurd Schryver noemt; en het lot
beklaagt van Lieden van een hoog aanzien, die, niet geschikt om hunne eigene pen
te gebruiken, hunne toevlugt neemen tot die van Schryvers, wier styl en uitdrukkingen
overeenkomstig zyn met hunnen staat en opvoeding.
Zeer breedvoerig is de Heer RENDORP in het berigt van zyn Onderhoud met den
Keizer, toen deeze te Amsterdam zich eenigen tyd onthieldt; doch schynt hy alstoen
vergeeten te hebben, wat hy van Vorsten en derzelver Character herhaalde keeren
gezegd hadt; of hy zag den Keizer aan als een uitzondering op dien regel, of hy
stelde een te groot vertrouwen in hem, of hy maakte zich schuldig aan vleijery.
Het overige van het Deel is ingerigt om den Pensionaris VAN BERCKEL zwart te
maaken, door het verhaal eener Gebeurtenis, het niet zenden van dien Heer ter
Dagvaart, die, om 's Heeren RENDORP'S eigene woorden te gebruiken, ‘mogelyk niet
weinig heeft te wege gebragt, om den geest van den Man, die daar in betrokken is
geweest, zodanig te verbitteren, dat hy daar door, tot wreeking van den hoon, hem
(zo hy waande) aangedaan, op het sterkst heeft medegewerkt, tot het geen wy,
voornaamlyk in het Jaar 1787, hebben zien gebeuren; en zich als aan het hoofd
heeft gesteld der geenen, die zedert 5 a 6 jaaren getracht hebben, op eene geweldige
wyze, alles naar hunne grilligheden te schikken, en de wettige Constitutie het onderst
boven te keeren; der geenen, die het Volk door bedriegelyke en muitzugtige
geschriften opgeruid hebben, om hun in hunne doemwaardige oogmerken
behulpzaam te zyn; der geenen, die een goed deel der In- en Opgezetenen de
Wapens in handen gesteld hebben, om door hun met geweld ondersteund te worden;
en ein-
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delyk der geenen, die de zaaken tot dat uiterste gebragt hebben, dat zy, zelve geen
meesters zynde om het Paard, dat zy den breidel op den rug gesmeeten, en door
de scherpste spooren als tot razernye gebragt hadden, te regeeren, de waare
oorzaak zyn geweest, dat men vreemde Troepes heeft moeten toelaaten, ja zelfs
over derzelver komst, hoe ook in veele opzigten noodlottig voor den Lande, zich
verheugen, om het hollend Ros t'onder te brengen.’ - Schoon de Burgemeesterlyke
Schryver niet tot rechtstreeks schelden, door hem in SCHLÖZER met zo veel rechts
gewraakt, overslaat, komt hy zeer naby dit onheusche, en gaat de paalen der
bescheidenheid te buiten. Immers hy beschryft den Pensionaris VAN BERCKEL als
een Minister, die, naa dat hy weder ter Dagvaart ging, ‘niet naagelaaten heeft, by
alle gelegenheden, zyne kleinagting voor Burgemeesteren te betoonen; die, van
het oogenblik zyner terugkomst in de Vergadering van Holland, met de bekende
andere Pensionarissen, den grondslag gelegen heeft tot die verregaande
vermetelheid, met welke zy alles naar hunnen zin, 't scheelde hun weinig hoe zy 'er
toe kwamen, besteld, en daar door deeze Provincie in zodanigen toestand gebragt,
hebben, dat, zonder byzondere, en niet te voorziene, omstandigheden, de zaaken
nimmer, 't zy verre van in 't geheel, tamelyk hersteld zouden hebben kunnen worden.
- Te beklaagen, ten hoogsten te beklaagen, zyn die ongelukkigen, die, ter goeder
trouwe, gewaand hebben, ten beste van Land en Stad te hebben gehandeld, en nu
de slachtoffers zyn van de verfoeilyke kunstgreepen van doemenswaardige
verleiders.’
Het Tweede Deel behelst een, tot veele byzonderheden afdaalend, verslag van
de onderscheide poogingen, aangewend, om, door zydlingsche Onderhandelingen,
eenen byzonderen Vrede met Engeland te treffen: het verdient geleezen te worden,
om de wendingen en bogten, welke deeze zaak nam, naa te gaan; daar de
Handelingen met den Heer WENTWORTH, mogelyk door jalouzie, eensklaps bleeven
steeken, en de andere met den Heer VAN DER OUDERMEULEN, denklyk door het
ongenoegen van den Heer YORK, over dat men niet direct met hem hadt willen
handelen, geenen beteren voortgang gehad hadden. Het verdere beloop dier
Handelinge met WENTWORTH, toen hy, onder voorwendzel van eene uitwisseling
van
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Gevangenen, hier kwam om over den Vrede te handelen, en den Heer RENDORP
Brieven ter hand stelde van Mylord STORMOND, en van Lord NORTH, vindt eene
breedspraakige vermelding; met byvoeging der redenen, waarom zulks, zonder te
slaagen, afliep. De toelaating van ADAMS, het de Concert handelen met Frankryk,
de bemiddeling der Keizerinne van Rusland, de zending van den Heer BRANTSEN
na Parys, en het verdere van den Vredehandel, wordt opgegeeven; ‘die,’ gelyk de
Heer RENDORP schryft, ‘geheel bestuurd was geworden door de geenen, die toen
reeds den meesten klem der Regeeringe in handen hadden, en die naderhand de
voornaamste Hoofden der zogenaamde Patriotten geweest zyn; en het hun bedryf
was, liever de harde voorwaarden, door Engeland voorgeschreeven, en ons door
Frankryk opgedrongen, aan te neemen, dan iets beter of draaglyker, door directe
Handelingen met Engeland, te verwerven.’ De Pensionaris VAN BERCKEL, in deezen
een Tegenstander van den Heer RENDORP, gaat niet vry van schampere
aanmerkingen, en wordt het bedoelde zenden der tien Schepen na Brest, als eene
verkeerdheid, ten toone gesteld. Den Vredehandel zelve beschreeven hebbende,
zegt de Heer RENDORP: ‘Dusdanig was het einde van eenen Oorlog, die, door het
toedoen der zelfde heethoofdige lieden, die de voornaamste oorzaaken van deszelfs
begin waren geweest, door dit Ongunstig Tractaat geëindigd wierd.’ Wy herlazen,
te deezer gelegenheid, 't geen de Schryver van het Vervolg op WAGENAAR'S
Vaderlandsche Historie, by ALLART, van deeze Onderhandelingen en Vredehandel,
(*)
meldt , en konden niet naalaaten, met toestemming ons te herinneren het zeggen
van BOLINGBROKE: ‘De Opstellers, door onderscheide driften aangenoopt, en
tegenstrydige oogmerken bedoelende, wederspreeken elkanderen, en, door deeze
tegenspreeking, overtuigen zy eenen anderen. De oordeelkunde scheidt het erts
van de schuim, en trekt uit verscheide Schryvers een reeks van waaragtige gevallen,
(†)
welken uit een derzelven niet zyn op te maaken .’
Ten slot merkt de Heer RENDORP den Oorlog met Engeland aan, als de eerste
aanleidende oorzaak van alle de

(*)
(†)

Men slaa na het Vde D. bl. 5, enz. 359. VI. bl. 5-110.
BOLINGBROKE, Recht gebruik der Historien, bl. 96.
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volgende Onlusten, van welke eene korte vermelding volgt; waarin de Bewerkers
van een zo genaamde Grondwettige Herstelling niet gespaard worden, en de
Burgemeester den Pensionaris VAN BERCKEL niet vergeet.
Hoe verre van de waarheid was een Engelsch Schryver over onze Onlusten,
wanneer hy den Burgemeester RENDORP beschryft als een Man, door den Pensionaris
VAN BERCKEL aan den ouden TEMMINK toegevoegd, en ‘die, schoon hy niet gerekend
kon worden onder de sterkste dryvers der Republicainsche Party, het Huis van
Oranje en de Britsche belangen zo ongenegen, en zo blind aan Frankryk gehegt,
(*)
was, als één van zyne Party .’

Missive van Mr. e.f. van berckel, Oud-Pensionaris der Stad
Amsterdam, aan den Heere Mr. n.n., houdende Antwoord op eenige
gevraagae Elucidatien, raakende den Inhoud der Memorien van
den Heer Mr. joachim rendorp. Te Haarlem by C. Plaat. In gr. 8vo.
75 bl.
De Opgaave van het beloop der Memorien van den Amsterdamschen Burgemeester,
zo even geplaatst, wees genoegzaam uit, hoe geen klein gedeelte van dezelve
ingerigt is tegen den Gryzen Stadsminister VAN BERCKEL, die, in den loop des
Engelschen Oorlogs, zo wel als in den Vredehandel met dat Ryk, eene groote maar
strydige rol met den Heer van Marquette speelde. 's Mans klimmende jaaren hebben
hem niet ongevoelig gemaakt, blykens deeze Missive, die, gelyk hy zich uitdrukt,
alleen dient, om den Heer, aan wien dezelve geschreeven is, en die geenen, waar
aan hy het noodig zou oordeelen den inhoud mede te deelen, ‘in staat te stellen,
om, zo veel in myn vermogen is, het waare oogmerk van den Heer RENDORP, naamlyk
om my, naa zyne aankomst als Burgemeester, buiten credit te stellen, en my uit de
Vergadering van Hun Ed. Gr. Mog. te houden, wel te doen penetreeren; naardemaal
gy zegt, dat iedereen niet au fait kan zyn van zodanige byzonderheden, welke dit
oogmerk aan den dag kunnen leggen. - Terwyl ik de minste intentie

(*)

An Introduction to the History of the Dutch Republiek for the last ten Years, reckoning from
the Tear 1777. Lond. 1788.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

636
niet heb, 't zy by deeze Missive, of wel by eene Publieke Memorie, in eene volledige
defensie te treeden van myn Persoon en Gedrag, tegen een Geschrift, 't welk de
duidelykste tekenen draagt van een Eerroovend Libel. Myne verrigtingen, geduurende
den tyd van vyf en twintig jaaren, welke ik de Regeering der Stad Amsterdam, als
Pensionaris, heb gediend, zyn aan het Publiek te wel bekend, om het oor aan
Lastertaal te kunnen leenen.’
Dat de Burgemeester zyn Werk, gelyk hy in den beginne voorneemens was, voor
als nog niet aan het Publiek mededeelde, maar het beter oordeelde, het alleen ter
kennisse van zommige van zyne goede Vrienden te brengen, doet den Pensionaris
vraagen: ‘Is dit voor als nog ook te zeggen, zo lang ik leefde, en my tegen zyn
Lastertaal, byaldien ik het noodig oordeelde, verweeren konde?’ - ‘Het is,’ schryft
hy wyders, ‘my voorgekomen, dat verscheide Lieden dat Stuk, by 's Mans leeven,
geleezen, maar dat zyne beste Vrienden hem geraaden hadden, daar mede niet in
het openbaar te verschynen; zekerlyk begrypende, dat hem dat Zamenweefze!, by
gesenseerde Lieden, geen eerd konde aandoen.’
De beeldtenis, door den Oud-Pensionaris van den overleden Burgemeester
gegeeven, is verre van bevallig. ‘Gy zult,’ schryft hy zynen Vriend, ‘by nadere Lecture
van deeze Memorien, gewaar kunnen worden, dat ze het kenmerk draagen van
een Man, die met zich zelven zeer is ingenomen; die begrypt, alleen de zaaken
beter te begrypen dan een ander; overal den baas wil speelen, en daarom niemand
verdraagen kan, die hem in den weg kan zyn. - Is het nu te verwonderen, dat zodanig
een Man, by zyne aankomst tot de Regeering, als Burgemeester der Stad
Amsterdam, en aldaar aantreffende een Pensionaris, die hy nog (pag. 99) de genade
bewyst, van een ervaaren Minister te noemen, des tyds zeer wel by Burgemeesteren
zynde - begreep, dat zodanig een Minister niet zeer gedisponeerd zoude zyn, om,
zo zeer in denkwyze, over 's Lands zaaken, met hem verschillende, zig, blindelings,
met de zyne te vereenigen; en nog minder om hem, in zyne heerschzugtige
voorneemens, de behulpzaame hand te bieden? - Kan het u verwonderen, dat hy,
van toen af aan, met zyne Engelsche
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en Engelschgezinde Vrienden, de handen heeft ineen geslaagen, om my te
vervolgen, en uit de Vergadering van Holland te houden, en, tot dat einde, my, by
Heeren zyne Medeburgemeesteren, haatlyk en verdagt te maaken, waar mede hy
erkennen moest, dat ik vóór zyn tyd in harmonie was geweest? - Kan het u
verwonderen, dat hy zig daar toe bediende van de zwakheid van een oud Man, dien
hy, met zyne Medestanders, een schrik op den hals joeg, als of die Heer met
Crimineele Procedures, wegens de berugte Papieren van LAURENS, aangevallen
zou worden; maar weder opbeurde met de hoope, van daar van bevryd te kunnen
worden met my te abandoneeren, en te doen voorkomen als of ik in die zaak verder
zou gegaan zyn, dan de Intentie van Heeren Burgemeesteren ware geweest.’
Tegen deeze opspraak verdeedigt hy zich in 't breede; en beschuldigt den Heer
RENDORP van Onwaarheden, Ongerymdheden, Tegenstrydigheden,
Onbeschoftheden, en een opeenstapeling van Leugen en Laster, te schryven.
Tot de opgaave van byzonderheden kunnen wy ons niet inlaaten, en de Leezers,
zo van de Memorien als van deeze Missive, moeten zelve vergelyken en oordeelen.
Naa de opgaave van 't geen hy, naa zyne wederkomst in den Haage, verrigt hadt,
vraagt hy: ‘Wat dunkt u, myn Heer? Heb ik met mynen arbeid, naa dien tyd, de
Constitutie van den Lande, volgens de beschuldiging van den Heer RENDORP, helpen
omver stooten; of heeft, integendeel, deeze myne arbeid al aanstonds niet gediend,
om die zelfde Constitutie, en de Rechten van de Ingezetenen, tegen alle willekeurige
Rechtsoefeningen, te maintineeren?
Voor het overige, wat aanbelangt de volgende jaaren, die ik in 's Haage heb
doorgebragt, is het bekend, dat ik door hun Ed. Gr. Mog. ben gecommitteerd in de
Persooneele Besognes tot de zaaken van de Oost- en West-Indische Compagnie;
mitsgaders in het Personeel Besogne aan welkers hoofd de Heer VAN WASSENAAR
STARRENBERG, van wegen het Lid der Ridderschap, is geweest. - Boven en behalven
de Commissie van Hun Hoog Mog. tot het onderzoek van de Non-Executie van 10
Schepen na Brest. - Alle Besognes die werk genoeg hebben verschaft. -
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Dan waar van myne verrigtingen, zo wel als die van myne toenmaalige mede
Gecommitteerden, de goedkeuring van de resp. hooge Committenten hebben mogen
wegdraagen.
Het was dan te wenschen geweest, dat de Heer RENDORP voor de Waereld had
opengelegd de zodanige van myne andere verrigtingen, die ik, van het oogenblik
van myne terugkomst in de Vergadering van Holland, met de andere zogenaamde
bekende Pensionarissen, zoude hebben in het werk gesteld, om deeze Provincie
in dien toestand te brengen, dien hy aldaar gelieft voor te stellen. - Dan, het is het
oogmerk van deeze Missive geenzins, om te treeden in een onderzoek van de
oorzaaken van dien toestand. - De Posteriteit zal het best in staat zyn, om een
Neutraal oordeel dienaangaande te vellen.
Maar, byaldien 'er, in myn retour na 's Haage, eenige kleinigheid voor
Burgemeesters Kamer mogte gevonden worden; (des neen,) zoude men die in allen
gevalle moeten attribueeren aan de Indiscretie van den Heer RENDORP, die heeft
kunnen goedvinden, het geen, ten mynen opzigte, in den Oud-Raad der Stad
Amsterdam, is omgegaan, te reveleeren; het welk nogthans nergens toe konde
dienen, dan om te bewyzen, dat hy de voornaamste Roervink van al dat werk was.
- Ik, integendeel, houde het voor eene Edelmoedige daad, dat Heeren
Burgemeesteren een eerlyk en getrouw Minister in zyn geschonden Eer hebben
hersteld.’
Ten slot betuigt de Oud-Pensionaris: ‘Ik heb u geene volledige Apologie beloofd;
die heb ik niet van nooden. Ik heb u alleenlyk toegezegd eenige Aanmerkingen, die
ik meende u in staat te stellen, om te kunnen oordeelen, over den Geest, waar mede
de voorsz. Memorien van den Heer RENDORP geschreeven zyn - mitsgaders om de
verhaalen, die daar in, byzonder ten mynen opzigte, voorkomen, op hunne rechte
waarde te stellen.’
Onze Leezers mogen wy verzoeken, de boven aangehaalde les van Lord
(*)
BOLINGBROKE ook op dit geval toe te passen.

(*)

Zie boven, bl. 634.
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Vaderlandsche Brieven; behelzende een vrymoedig en
waarheidlievend onderzoek der denkwyze van den Wel
Eerwaardigen Heer J.F. Martinet,in zyne Historie der Waereld,
aangaande het Synode van Dordrecht in 1618 en 1619; het Karakter
der Fransche Natie, en de Staatkundige inzigten van het Huis van
Oranje, door Frederik Justus van Oldenburg, Junior.Alom te
bekomen. In gr. 8vo. 214 bl.
Wanneer hevige Partyzugt en overdrevene Gezindheidsyver in den Godsdienst, te
zamen vereenigd, eenen Schryver bezielen, zal hy ongetwyfeld een lelyk Werk
opleveren; en dit lelyke zal nog grootlyks vermeerderen, wanneer zulk een geschryf
grootendeels ingerigt is tegen een' Man, door zyne Bediening en Jaaren eerwaardig,
en die, by zyne Medevaderlanders, zich, in veelvuldige opzigten, verdienstlyk
gemaakt heeft, en nog onophoudelyk bezig is om die verdiensten te vermeerderen,
door de uitgave van nuttige Werken. - Dit is het geval der Brieven van den Heer F.J.
VAN OLDENBURG, Junior, of liever die zich waarschynlyk onder dien verbloemden
naam verbergt, en niets spaart om den Eerw. MARTINET zwart te maaken; alles byeen
haalende wat, zyns agtens, kan strekken om hem als Godgeleerde verdagt te
maaken, en als een Ketter in het Staatkundige voor te stellen. Of het dien Heere
gelusten zal, zich tegen deezen onheuschen Aanvaller, om geen erger tytel te
bezigen, te verzetten, weeten wy niet, schoon wy denken, en hoopen, dat hy zyn
tyd en gaven te kostlyk zal agten, om ze te verspillen tegen deezen Kamper - dit
weeten wy, dat het ons niet lust, iets meer van dit zyn Werkje in onze Vaderlandsche
Letteroefeningen te plaatzen.
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De Nieuwe Reiziger; of Beschryving van de Oude en Nieuwe
Weereldt. Uit het Fransch. XXXste Deel. Behelzende Frankryk. Te
Dordrecht by A. Blussé en Zoon. 1792. In gr. 8vo. 310 bl.
Noodig oordeelden wy het, wanneer wy het Eerste Deel des voltooienden Vervolgs
van den Nieuwen Reiziger, door den Abt DE LA PORTE begonnen, Frankryk
betreffende, en Vier Deelen beslaande, aankondigden, onzen Leezeren van het
doel des Nederduitschen Vervaardigers te verwittigen; en het thans noodig hun
(*)
derwaards te wyzen .
Op den voet toen gezet gaat de Reiziger voort, en vervat dit XXXste Deel dus het
vervolg der Fransche Geschiedenis van CAREL DEN VII, tot den dood van CAREL DEN
IX. Dan wordt dezelve niet agtereen vervolgd, maar op voeglyke plaatzen
afgebrooken; eerst door het Vervolg der beredeneerde Landkaart van Frankryk, en
een beknopt berigt van deszelfs aloude Verdeeling. Welk Vervolg het laatste van
dien aart is. Een Reisje door Frankryk geeft hem gelegenheid om van de aangestipte
Plaatzen in de beredeneerde Landkaart breedvoeriger te spreeken. Dit Reisje vangt
aan met Fransch Vlaanderen, en wordt voortgezet door Picardien, door Normandie,
en Isle de France; dit laatste Landschap, met de Stad Parys, wordt in vier Brieven
afgehandeld, en de laatste in dit Deel betreft de Provincie Orleanois. In Picardie, te
Havre de Grace, zynde, hadt de Reiziger zich gezet, om by afwisseling een beknopt
denkbeeld der Geschiedenis van den Koophandel in Frankryk te geeven, als mede
van den Godsdienst, de Aanstelling der Bisschoppen, en verdere Godsdienstige
Beschikkingen. - Deeze vermenging, hoe vreemd het in de zeer verkorte opgave
van den Inhoud voorkomt, wordt meestal natuurlyk ingevoerd, en geeft eene
verscheidenheid, welke de leesgraagte bezig houdt.
Thans lust het ons, den Nieuwen Reiziger, wiens Brieven, en dit moet men wel
in 't oog houden, in den Jaare 1762 gedagtekend zyn, om reden in het Voorberigt,
en onze zo even aangetoogene Aankondiging, ver-

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. hier boven, bl. 313.
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meld, op zyn toertje in Fransch Vloanderen, voor een gedeelte, te volgen; waar wy
de Steden ontmoeten, die thans den geessel des Oorlogs voelen, en ons in de
Nieuwspapieren dagelyks voorkomen.
‘Het doet my leed, Mevrouw!’ dus vangt hy aan, dat ik u zo weinig kan mededeelen
van myne Reis door Fransch Vlaanderen. Byaldien gy gesteld waart op die drooge
en verveelende optellingen van Kerken en Stadhuizen, zou ik mogelyk zeer lang
kunnen worden, zo ik de moeite van schryven niet ontzag, en ik niet edelmoedig
genoeg was, om u tot die Schryvers te wyzen, welken in dit vak hunne arme zielen
uitgeput en hunne Leezers afgeschrikt hebben om meer dan een vierde gedeelte
van hun lastigen arbeid te leezen. Daar wy weinig zien dat opmerkenswaardig is,
kunnen wy ook weinig verhaalen. In de eene Stad ziet men Kerken, Kloosters en
Huizen, in de andere Stad zien wy ze op nieuw, en in de derde en volgende Steden
bieden zich dezelfde voorwerpen al weder aan onze beschouwing aan. Aan deeze
eentoonigheid ben ik reeds zo gewoon, dat ik, my in een Stad bevindende, zomtyds
met moeite my deszelfs naam herinner, of ze met een voorige verwar, uit hoofde
van de gelykheid, die zy onderling hebben. Getroost u derhalven, wanneer ik met
de Steden op dezelfde wyze omspring, als ik met de Koningen gedaan heb. Ik zal
u den naam slegts noemen, ingevalle ik oordeel, dat 'er niets belangryks meer van
te zeggen zy.
‘Van Calais reeden wy na Grevelingen. Gy kunt u een begrip van dit plaatsje
maaken, daar wy binnen een kwartier uur, op ons gemak wandelende, de geheele
Stad, en alles wat 'er opmerklyk was, naauwkeurig beschouwden, en onze Kastelein
by zestien zyner buuren rond ging, om een fransche kroon gewisseld te krygen, en
eindelyk onverrigter zaake wederkeerde. Van dit doodsche Grevelingen, (of Graveline
in 't Fransch,) begaven wy ons naar Duinkerken, eene Stad, die ons vry beter
aanstondt, en waar van ik, ten gelukke van myn brief, iets meer te zeggen heb.
Het eerste bezoek, dat wy hier aslegden, was aan een sterveling, die honderd
zes-en-zestig voeten boven de oppervlakte van den aardbodem zyn verblyf hieldt.
Hy was de Toornwagter, die op den kerktoorn, van gemelde hoogte, en zonder
spits, een klein woonhuisje heeft, en aldaar nagt en dag, benevens een metgezel,
die hem
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is toegevoegd, de wagt houdt. Van deezen Dom overzagen wy niet slegts de geheele
Stad, wier aanleg zeer regelmaatig is, maar wy zagen zelfs tot in het nabuurig
Engeland, door middel van een zeer goeden kyker, die de bewooner deezer hoogte,
voor een gering fooitje, gaarne aan de nieuwsgierige oogen leent. Het gansche
Kanaal valt dus onder het bereik van den verspieder, die 'er belang by heeft, en
veelmaals hadt men 'er belang by, toen deeze Stad, zo berugt wegens zyne Kaapers,
noodig hadt te weeten, wat buit 'er van verre voor haare helden kwam opdaagen.’
Hier geeft de Reiziger een verhaal van den berugten JAN BART, doch dit stappen
wy voorby; wyders zegt hy van Duinkerken: ‘Deeze Stad, welke voornaamlyk bestaat
van den Sluikhandel, in een menigte soorten van Fransche Waaren, en vooral in
Brandewyn, Genever en Wyn, enz. op Engeland, heeft niet alleen daar toe, door
haare ligging en andere voorregten, de beste gelegenheid; maar besluit ten dien
einde ook de geschiktste voorwerpen binnen haare wallen, vermids een groot aantal
Bankeroutiers, en anderen, welken in hun Land niet deugen willen, zig aldaar hebben
neergezet.
De Barakken zyn hier zeer opmerkelyk. Men kan 'er een ontzaglyk getal Soldaaten
in bergen. De Schouwburg is middelmaatig. In de Kerken zyn weinig byzonderheden
te zien. Roozendaal, een Visschers gehugt, levert de eenigste wandelweg op voor
de Inwoonders, die zig zo druk met hunnen gewoonen handel bezig houden, dat
zy geen tyd hebben om dergelyke uitspanningen te bezorgen en aan te leggen.
Men sheeft hier in 1721 Stapelmagazynen aangelegd, tot berging van Koopwaaren,
die van en na de Fransche West-Indische Eilanden gevoerd worden. De Stad is vry
van het gezegeld papier, de Tailles, en belastingen op het Zout. Men heeft 'er een
Admiraliteitshof, een Kamer van Commercie, en meer soortgelyken. De
Haringvisschery, weleer hier zo sterk gedreeven, dat men vier of vyf honderd Buizen
in zee zondt, is genoegzaam geheel verdweenen.
Langs een zeer goeden weg, reeden wy naar St. Wynoxbergen. Wy namen onzen
intrek in het gouden hoofd, op de markt. Wy verwonderden ons over de menigte
van Graanen, die aldaar te koop gebragt werden. Dit is ook alles, zeide de Hospes
tegen ons, waar over
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gy u in deeze Stad vewonderen kunt! De plaats is taamlyk wel bebouwd, doch stil
en zonder iets aanmerkelyks op te leveren 't geen de Reiziger, die de Waereld
doorgereisd heeft, een oogenblik staande houden kan.
Wy reeden voorts na Cassel, eene kleine Stad, op een zeer hoogen heuvel
gebouwd. Vanhier heeft men een heerlyk uitzigt, over een menigte Steden en
Dorpen, vrugtbaare Landen, dichte Bosschadien en kronkelende Rivieren, ja! zelfs
over de Zee. - Wy hielden ons hier niet lang op, vermids wy den zelfden avond nog
te Ryssel wilden zyn. De Postwagen (Diligence) rydt in éénen dag van Duinkerken
op deeze fraaije Stad, die ter Hoofdstad verstrekt, niet slegts van Fransch
Flaanderen, maar teffens ook van alle veroverde Nederlandsche Steden; dewyl de
Gouverneur aldaar zyn verblyf houdt. Men vindt hier een overvloed van pragtige
Gebouwen, zo geestlyken als waereldlyken, die het bezien overwaardig zyn.
De Volkrykheid deezer Stad is ongemeen groot. De Bewooners zyn 'er zeer ryk,
en, indien 'er roem in gelegen zy, dat men nimmer vorderingen gemaakt heeft in de
grootste en belangrykste weetenschap, den Godsdienst namenlyk, dan hebben de
Ingezetenen deezer Stad gelyk, dat zy hun roem daar op draagen, dat zy steeds
getrouw gebleeven is aan de Leer van Romen. Het is in deeze Stad, dat men de
Boekkeurders vindt voor de Boeken, die, of in Fransch Vlaanderen gedrukt, of van
buiten ingevoerd, worden. Gy begrypt, hoe lastig het zy, wanneer men, elders
woonende, de te ontvangene Boeken herwaards zenden, zomtyds 'er maanden
naar wagten, en dan de onkosten betaalen, moet, ingevalle men ze weder terug
krygt, dat egter vry gemaklyk gaat. Zo veel omslag stremt den voortgang der fraaije
Letteren niet weinig in dit oord, waar de luiden uit zigzelven niet zeer tot onderzoek
genegen zyn, en waar de Geestlyken, wier belang het medebrengt dat de menigte
dom en onkundig blyft, nog een grooten invloed op de harten hebben.
Toevallig my bevindende by een dier Heeren Boekkeurderen, vernam ik de
zonderlinge wys van dit keuren, die deeze Ambtenaar, welke niet anders dan Fransch
verstondt, zedert verscheide jaaren in acht nam. Wanneer hy Latynsche Boeken
naar te zien hadt, bezigde hy daar toe een ouden Priester, die zomtyds vlaagen van
kindsch-
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heid hadt. Kwamen 'er Vlaamsche of Hollandsche Boeken, dan moest zyn
Keukenmeid aan 't werk. Op het oordeel deezer twee weezens verliet hy zig, en
naar maate de Priester by zyn verstand, en de Keukenmeid in een goeden luim,
was, werden de Boeken goed- of afgekeurd. Men heeft my verzekerd, dat men
deeze keur zeer duidelyk aan zommige Boeken bespeuren kan. De Priester was
een groot liefhebber van Tabaksnuiven, dus vondt men op den taak, welken hem
was aanbetrouwd, dikwyls afzigtige snuifvlakken; terwyl de Boeken, die de revue
der Keukenvoogdes gepasseerd waren, vette, smeerige, plekken droegen.
Dit Boekenkeuren is eene uitvinding van de eerwaarde Geestlykheid, welke haarer
waardig is. Hoe is 't mogelyk, dat het menschdom zig zo veele eeuwen, door dit
veragtelyk gebroed, by den neus heeft kunnen laaten leiden!
De beroemde Marschalk DE VAUBAN heeft zyne kunst aan de Vestingwerken
deezer Stad besteed. Dit vernuft heeft, in dit vak, een ontzaglyken arbeid verrigt.
Zonder twyfel was hy de voornaamste Ingenieur van zyne eeuw. Over de drie
honderd plaatzen heeft hy merklyk verbeterd in hunne sterkte, en drie-en-dertig
nieuwe Vestingen gemaakt; van drie-en-vyftig belegeringen was hy de Opzigter en
Belegger, en bevondt zig in honderd veertig actien, die al vry hevig waren. Tot zyn
lof wordt verhaald, dat, in alle zyne verrigtingen en werken, het groote, edele en
menschlievende, oogmerk doorstraalde, om, in de vernielende kunst des Oorlogs,
zo veel menschenbloed te spaaren, als mogelyk was.
In de Hoofdkerk, die aan den Heiligen PETRUS is toegewyd, vindt men een
wonderdoend Lievevrouwe-Beeld. Ik heb egter opgemerkt, dat de smalle gemeente
alleen zig thans met soortgelyke fraaiheden in de kleeren laat steeken. Een
Franschman van eenig aanzien zal meest altoos glimlachen, of de schouders
ophaalen, wanneer men hem van Heiligen en Wonderwerken spreekt.
De Kloosters zyn hier in groot getal, en de Gestichten tot ouderhoud van armen
en ellendigen ontbreeken 'er ook niet. Men moet de Roomsche Landen den lof
naargeeven, dat zy niet agterlyk in dien grooten pligt zyn, om ongelukkigen wel te
doen! Jammer is het, dat deeze weldaadige gesteldheid van het
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hart der stervelingen aldaar zo zeer misbruikt is geworden, om 'er de bedelaary te
vereeuwigen van zulke onnutte lediggangers, als de Monniken zyn, die zigzelven,
om den Hemel te behaagen, in vrywillige armoede storten.
Omtrent zeven uuren van Ryssel, (of Lille in 't Fransch,) kwamen wy in de Stad
Douai. Haar omtrek is veel grooter dan Ryssel, doch in schoonheid, volkrykheid, en
veelheid van Gebouwen, schiet zy zeer veel by dezelve te kort. Zy ligt vry vermaaklyk
aan de Rivier de Scarpe. JULIUS CAESAR maakte 'er reeds gewag van, ten minsten
van deszelfs Bouwers, by hem Catuaci geheeten.
De stilte en eentoonigheid, waarin dit verblyf der Vlaamingers gedompeld is,
mishaagde ons zeer schielyk, waarom wy een besluit namen, om 'er ten eersten uit
te vertrekken. Men vindt 'er eene Universiteit, op denzelfden voet ingerigt als die te
Leuven.’ Van de Stigting deezer Universiteit, geeft de Nieuwe Reiziger eenig verslag.
Hy bezag 'er de Kerken en Kloosters; in een der eerste trof hy, behalven het
bezienswaardig choor, een wonderdaadige Hostie aan, en hoorde de beuzelagtigste
vertelzels van vreemde verschynzels. In de Kloosters, hier zeer veelvuldig, zag hy
niets byzonders, dan welgevoedde Monniken, lonkende Zusters, en een menigte
doodsbeenderen, gedroogde spieren en menschenvellen, die men zeide weleer
aan heilige menschen te hebben toebehoord, en die men nog, op hoogtyden, en
by andere gelegenheden, ter kussching aanbiedt aan allen die 'er trek toe hebben,
en 'er eenig geld voor geeven willen. Onder andere een Nagel van den Heiligen
DOMINICUS, waar over, gelyk over andere grollen van dien aart, de Reiziger eenigzins
uitweidt; doch waarin wy hem niet verkiezen te volgen.
Ten slot van dit Berigt, merken wy, volgens hem, aan: ‘dat de oorden, omstreeks
Douai, aangenaam zyn, en by uitstek vrugtbaar. Men vindt 'er verscheide ryke en
schoone Abtdyen, die uitgestrekte Landeryen bezitten; doch welker Abten weinig
andere byzonderheden opleveren, dan dat zy 'er welgemest en gezond uitzien.’
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Bocchi slothouwer, J.U.D. et Rectoris Doccumani, Tirocinium
Criticum in veteres auctores Graecos, praesertim Orpheum,
Scylacem, et Apollonium. Leovardiae, typis Cornelii van Sligh,
1792. Absque Praefatione, 122 pp. in 8vo. m.f.
In de twee eerste Hoofdstukken van dit boekje poogt de Heer SLOTHOUWER eenige
bedorvene plaatzen in de Argonautica en de Hymni, die op naam van ORPHEUS
gaan, te verbeteren: in het derde behandelt hy zommige plaatzen uit kleinere
Grieksche Dichtstukken, die of in de Analecta van BRUNCK, of in de Bibliotheca
Graeca van FABRICIUS, uitgegeven zyn; als uit de Epitaphia van ARISTOTELES, de
Epigrammata van ANTIPATER en PHILODEMUS, het Carmen de Medicina ex piscibus
van MARCELLUS SIDETES, en de Sphaera van EMPEDOCLES: in het vierde deelt hy
eenige gissingen mede op verscheidene plaatzen van den Periplus van SCYLAX; en
eindelyk bevat het vyfde, het welk verre het langste is, en meer dan de helft van het
boekje beslaat, een aantal gissingen, strekkende ter verbeteringe van het Lexicon
Homericum van APOLLONIUS Sophista. In het voorbygaan tracht hy ook in eenige
andere Grieksche Schryvers de wááre lezing te herstellen, als in ééne plaats van
CALLIMACHUS (hymn. in DIAN. vs. 27, waar hy, en, gelyk het ons voorkomt, niet
ongelukkig, πολλας in δολιχας verandert), ééne van PALAEPHATUS, twee of drie uit
de hymnen van HOMERUS, of liever van zyne navolgeren, en voornaamelyk in eenige
plaatzen van oude Grammatici, die aan elkanderen dikwyls, ter herstellinge van de
waare lezing, een' wederkeerigen dienst bewyzen, en van welken hy dus, by de
verbetering van APOLLONIUS, uit wien zy, en vooral HESYCHIUS, zeer veele glossen
ontleenden, noodzaaklyk verscheidene plaatzen behandelen moest. Gissingen ter
verbeteringe van Latynsche Schryvers zyn zeldzaamer in dit boekje, en slechts vier
in getal. Wy zullen dezelven allen opgeven, tot proeven, waar uit onze kundige
Lezers des Schryvers Critischen geest eenigzins zullen kunnen beoordeelen. Drie
van deze gissingen betreffen plaatzen uit FLORUS. Lib. II. cap. 8, in het begin, waar
de gewoore lezing is, Macedoniam statim et regem Philippum Antiochus exeepit,
quodam casu, quasi industria, sic adgubernante sortuna, &c. De woorden quodam
casu mishaagden reeds lang aan de Geleerden: de gedachte van SLOTHOUWER is
niet onaannemelyk, dat casu ontstaan zy uit de gelykheid der letteren van het
volgende woord, en dat men lezen moete quadam quasi industria. - In het zelfde
Hoofdstuk, §. 9, (en niet, zo als in het boekje staat,
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Hoofdst. XIII: de veelvuldige drukfouten niet alleen in de getallen, maar ook in de
Grieksche woorden en letters, hadden meer vermyd moeten worden) leest hy ne
non aliquo ducem gerere videretur, voor ne non aliquo ducem genere agere videretur.
Eerst zal gerere op den rand verklaard zyn door agere, naderhand zal deze
verklaaring in den tekst zyn ingedrongen, en eindelyk zal gerere in genere veranderd
zyn. - Hoofdst. IX, §. 4, leest hy, voor in eo mari, in Jonico mari. Men weet, en de
Heer WASSENBERGH heeft het onlangs, in eene opzettelyke Verhandeling, bewezen,
hoe dikwyls, by de oude Schryvers, de eigen naamen verdonkerd of bedorven zyn
geworden door de verdervende hand des tyds, of de onoplettendheid of
verbeteringszucht van onkundige en trotsche asschryvers. - By AVIENU., Descript.
Orb. Terr. vs. 1014., zoekt de Heer SLOTHOUWER uit dezelfde opmerking de waare
lezing te herstellen. Gewoonlyk leest men daar:
.......hoc idem Cragus habetur
Nomine sub gentis: prope celfam surgit in arcem
Prisca side.

Hy gist Nomine, et Aspendum prope, &c. SCHRADER heeft ondertusschen in die
plaats de gewoone lezing tegen HUDSON, die eene andere verandering voorgeslagen
(*)
hadt, misschien niet ten onregte, verdedigd, vooral uit vergelyking van vs. 849-851 .
Over het algemeen moeten wy van dit boekje getuigen, dat in hetzelve de
overtuigendste bewyzen gevonden worden van des Schryvers scherpzinnigheid en
bondig oordeel, en van eene voor zyne jaaren zeer groote belezenheid; en wy
twyfelen 'er niet aan, of alle kundige beoordeelaars zullen dit getuigenis bystemmen,
hoe zeer zy anders, even als wy, aan verscheidene byzondere aanmerkingen,
hunnen byval weigeren moeten.
In de Voorreden betuigt de Schryver niet alleen zyn' dank aan RUHNKENIUS en
GESNER, die hem, vooral in het verbeteren der Gedichten, die op naam van ORPHEUS
gaan, door het mededeelen der verschillende lezingen, die zy in handschriften
vonden, hulpe toegebragt hebben; maar ook aan CONR. DINNER, die in zyn boekje
de Epithetis Groecis verscheidene anderszins niet bekende, en dikwyls betere
lezingen, opgeeft van de plaatzen der Grieksche Dichters, die hy aanhaalt. Dewyl
deze DINNER, en zyn gemelde boekje, weinig bekend zyn, zullen wy hier het berigt
mededeelen, dat wy van hem, in JOECHER'S Gelehrten Lexicon, vinden, vooral om
dat men uit

(*)

Zie zyne nagelaatene aanmerkingen op AVIENUS, in de Poëtoe Latini minores, door WERNSDORE
uitgegeven, T.V., P. II., p. 1092.
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dit herigt schynt te kunnen opmaaken, hoe hy aan die verschillende lezingen kwam.
‘CONRAD DINNER, een Regtsgeleerde, werdt in zyn twintigste jaar Hoogleeraar in de
Dichtkunde te Freiburg, maar legde zich naderhand, in Italië, op de Regten toe. Na
zyne terugkomst werdt hy Raad by den Bisschop van Wurtzburg, en in 1589 schreef
hy eene farrago Epithetorum Groecorum.’ Zyn verblyf in Italië zal hem zekerlyk
gelegenheid gegeven hebben, om in de Bibliotheken aldaar verscheiden
Handschriften te vergelyken, en van de verschillende lezingen, die hy daar in vondt,
zal hy zich naderhand by zyne Epitheta bediend hebben.

Nieuwste Poëzy van P.J. Kasteleijn.Tweede Deel. Te Amsterdam
by W. Holtrop, 1793. In gr. 8vo. 184 bl.
Onze beöordeeling van het Eerste Deel deezer Nieuwste Poëzy van den Heere
(*)
KASTELEIJN , heest deszelfs Plan genoeg doen kennen, om 'er heden alleen maar
by te kunnen voegen: dat de Dichter, volgens dat Plan, ook in dit Tweede Deel
voortgaat met het mededeelen van verscheidene nieuwe Dichtstukken, welke de
volgende Opschriften hebben: 1. Aan JEZUS CHRISTUS. 2. Het is volbragt. 3. De
Vergenoegde. 4. Waare Moed. 5. Aan Ontfermers. 6. Aan Louize. 7. De Zielrust. 8.
De Eenzaamheid. 9. By het Graf van een' Menschenvriend. 10. Heden en Morgen.
11. Aan het Roosje. 12. Waare Liefde. 13. Aan Elise. 14. Bemoediging. 15.
Lentekrans. 16. Rozalinde. 17. Aan de Hoop. 18. Aan de Waarheid. 19. De laatste
traan van Elfride, en 20. De Kryg. Deeze alle zyn Lierzangen, en beslaan te zamen
96 bl. wordende gevolgd door het reeds eenmaal uitgegeeven Treurspel Olintes,
in veele opzichten naar het Hoogduitsch van den Vryheer VAN CRONEGK gevolgd.
Wy hebben met veel genoegen deeze Dichtstukken geleezen, en veele stoute
gedachten in dezelve bewonderd. Het laatste, getyteld: De Kryg, achten wy een
meesterstuk te zyn, het welk wy onzen Leezeren, alleen uit de volgende trekken,
kunnen doen kennen. De Dichter spreekt tot zyn Onderwerp, op deeze treffende
wyze:
En - in 't beschaafd Euroop ziet gy uw' zetel schraagen?....
Verlichte Christnen zyn 't, die u ten dienste staan?....
Zy, die den naam van wys, van groot, van edel draagen,
Gordt gy het moordzwaard aan?....

(*)

In de Algem. Vaderl, Letteroef. van 1792, bl. 570.
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ô Volken! welk een waan vermeestert uwe zinnen!
Is niet uwe eerste leus: ‘bemint elkändren teêr?’....
Rukt, daar gy moordend, toont, de wys van uw beminnen;
Rukt, rukt uwe outers neêr!
Hoe! 'k zie u voor de Bron van liefde nederbuigen?....
Terug! - verguis uw God, door uwe hulde, niet!
't Door u vergooten bloed zal tegen u getuigen,
Welke offers gy Hem biedt!
Verlicht Europe! aanschouw de daaden uwer zoonen:
Is dit het glansryk licht, dat ge over ons verspreidt?....
De Kryg, die 't heil des volks, Gods schepping zelfs, durst hoonen,
Noemt woede dapperheid!
Uw velden liggen woest; uw sterke steden zinken;
Verdelging heeft haar' troon op voorspoeds puin geplant;
Die snoode! - In haare vaan doet zy dees lettren blinken:
‘Voor God en Vaderland!’
Voor God en Vaderland?....dus huwt ze aan moord den logen:
Bedrog aan zelfbelang: verraad aan dwinglandy:
En - ô wat duisternis bedekt, Europe, uwe oogen!
Wie is meer blind dan gy?....
Snel naar 't onschuldig volk, in afgeleegen oorde,
Naar 't volk, dat gy, beschaafd, den naam van wilden geeft,
Waar nooit uw glansryk licht het duister hart doorboorde,
Dat in natuurstaat leeft:
Maal, voor hun oog, het beeld van tegenstrydigheden;
Zeg: ‘liefde is myn geloof, en haaten is myn lust:’
Toon hun den stempel van uw menschenliefde en zeden,
Terwyl gy 't wraakzwaard kuscht.
Toon hun 't geheiligd Hoofd, waaröp uw kindren roemen;
Ontdek hun JESUS leer, op 't Hem gewydde altaar;
En roep dan luidkeels uit: ‘wy moorde! wy verdoemen;
En volgen JESUS naar!’
Zie toe! dat wetloos volk zal voor uw zeden beeven,
En eerst verduisterd zyn, als gy hen klaar verlicht:
Voor eeuwig blyv' hun hals aan uw gezag ontheven,
Dat zo veel onheils stigt!
Waar ben ik!....welk een schrik snelt rillend door myn leden!....
U, JESUS! roepen wy om hulp en bystand aan;
Opdat we op 't schuldloos hart van onzen broeder treden;
Dat hart....te morsel slaan! -
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Waar ben ik!....'k hoor uw' naam, ô God van liesde! roemen,
Terwyl men duizenden door vuur en zwaard ontzield!
'k Hoor U den arm des krygs, ô God van vrede! nocmen,
Terwyl men 't all' vernielt!
Waar ben ik!....vloek en moord, verraad en folteringen
Zyn dienaars van een volk, dat uwen naam belyd!
't Durft, in zyn euveldaên, God!....God! - uw glorie zingen;
U, die rechtvaardig zyt!
ô Volk! dek voor myn oog, met ondoordringbre wolken,
Het offer, dat gy Gode, op uwe altaaren biedt!
Schiet uwe bliksems neêr, ô Almagt! toon den volken,
Dat gy hun gruwlen ziet!
Neen, Almagt! dat uw hand den donder nog weêrhoude,
Die de aard, met éénen wenk, geheel verpletten zou!
Maar, redt, och! redt de schaar, die steeds op U betrouwde,
En keer, och keer hunn' rouw!
Zie duizend vaders om hun dierbre zoonen weenen;
Daar liggen ze, in de vaag des levens wreed ontzield!
‘De vrugt van onze hoop is met hunn' bloei verdweenen!’
Zoo schreijen ze, geknield!
Geknield voor uwen troon, met opgeheven handen;
Met traanen in het oog; met wonden in het hart!
God! God! aanschouw hun leed! ach! ach! hunne offeränden
Zyn brandend, als hun smart!
Zoo weenen moeders ook, om echtgenoote en zoonen;
En met heur traanen sterft haar jongste levenskracht;
Terwyl 't onnozel wigt....hoe trillen myne toonen! Aan 's moeders boezem lagcht!
Koomt, koomt, aanschouwt deez' lagch, gy, die 't bederfbevleugeld,
En u, uw' trots ten zoen, met bloed en traanen voedt;
Gy, die de menschheid snood, nooit groots u-zelv', beteugeld,
En alles bukken doet!
Koomt, koomt, aanschouwt deez' lagch! - hy dondere u in 't harte,
Meer dan het dondertuig, dat op uw wenken snelt;
Der millioenen vloek; en deeze kreet der smarte
Houde eindloos u bekneld!
Zoo spiegle u elke traan, - gy deedt 'er duizend vloeijen Het schrikbeeld van de wraak, in iedere oogstraal, aan!
Zoo moet' haar felle vlam in uw geweeten gloeijen,
En u met siddring siaan!
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ô Dwaalde ik, ver van hier, by onverlichte volken,
Waar ongestoorde rust in palmwaranden lagcht!
Dáár ryst geen kreet der sinart ten hemel, doer de wolken:
Daar prangt geen boezemklagt!
Want, ryk, ryk door natuur, en arm aan kunst te weezen,
Is ryk aan overvloed, arm aan behoefte zyn:
Dáár wordt het waar geluk genoten; niet gepreezen:
Dáár is de deugd geen schyn.
De zugt naar grootheid....neen, de zugt om groot te schynen;
Zie daar, Euroop, de bron van uw gemeene smart!
Toen gy eenvoudigheid voor weelde zaagt verdwynen,
Stietze u een' dolk in 't hart!
Zinds zyn de liefde en trouw van uwen grond verdreeven,
En heerschzugt stichtte een' troon, in uwer telgen bloed;
Zinds is de tiranny een' heldennaam gegeeven,
En 't moorden heldenmoed!
Zinds vloeit, in 't zweet des volks, het goud der dwingelanden,
En in den diadeem blinkt 's onderdrukten traan;
Zinds doet de woeste Kryg de toorts den tweedracht branden....
Redt, Almagt!....wy vergaan!

Behoeven wy wel iets meerder te zeggen, naa het mededeelen deezer Proeve, om
deeze Nieuwe Poëzy onzen Leezeren aan te pryzen!

De yslykheid des Oorlogs, en de rampzalige gevolgen daar van,
voor het heil der Burgerlyke Maatschappyen. Treffend en natuurlyk
afgeschetst in eene Ode. Het Fransche van den beroemden Heer
de Voltairenagevolgd, 1792. In gr. 8vo. 16 bl.
Dat VOLTAIRE geen grooter Vriend van den Oorlog was, dan de Heer KASTELEIJN,
kan uit de volgende Coupletten, van deeze zogenaamde Ode, blyken:
Europa is verraden door het hoofd des Oorlogs, den Duivel. Zy smelt in tranen, zy beefd! - zy bid te vergeefsch om genade;
He! gruwelyke kindermoorders! uwe ingewanden verteeren,
Gy stoot u zelf den dolk in 't hart.

Naa dit aan de Vorsten verweeten te hebben, schoon het alle juist geen Vorsten
zyn, die thans oorlogen, vervolgt hy, aan dezelven:
Bezield u de zucht na landvermeerdering, of schandlyke wraakzucht
Om 't aardryk te ontvolken, en met de inrichting daar van te spotten?
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Plant dan, ô Tirannen! vergif! jaag de pest onder de Volken,
En heersch dan over de dooden.

De Vertaaling had wel vloeijender, de Taal wel zuiverder, mogen zyn!

Gedichten van Mr. j.p. kleyn, en Vrouwe a. kleyn, geb. ockerse. Te
Utrecht by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1792. In. gr. 8vo. 18o bl.
Deeze Gedichten, opgedragen aan den Heer Mr. HIERONYMUS VAN ALPHEN, thans
Thesaurier van de Unie, bestaan in drie uitgebreide stukken, getyteld: Het Leven,
de Dood, en eene Cantate voor het derde Jubelfeest van Utrechts Hoogeschoole,
gevierd 31 May 1786; verder in eenige Oden en Liederen; vervolgens in Elegëische
Proeven; en eindelyk in een Toegift, behelzende een uitgebreid Dichtstuk op den
Hollandschen Landbouw: alle bevestigen den roem, welken van hunnen Dichter en
hunne Dichteres, in ons Vaderland, is uitgegaan; zynde 'er tevens Muzyk op zommige
vervaardigd.
Eene kleine Proeve, hoe de Dood, in zeker opzicht, in deeze Gedichten bezongen
wordt, zal de waarde der overige duidelyk kenmerken.
De Dichtkunst zingt den Doed, wanneer hy, in de graven,
Een kalme rust bezorgt, aan 't zorgend hart der braaven;
Zy vreest alleen 't verderf! en haat de wreev'le hand,
Die bloed, en vuur, en vlam, verspreidt op 't vreedig land!
Maar Gy, die, op de Zee, in de ongestuime golven,
Door d'afgrond van den Dood,
Schier dagelyks, wordt ingezwolgen,
En onverschrokken blyft, by 't dreigen van den Nood!
Gy weet het, hoe de Hoop, die Vuurbaak aller wenschen,
In Eeuw'gen nacht gehuld, ontvlugt voor 't oog der menschen.
Gy zaagt vaak, hoe één Golf,
Terwyl 't verderf, aan uwe zyde, waarde,
Schier 't gantsche leven van een Waerelddeel bedolf,
En u alleen, by 't leven, spaarde! Gerust op uwe kiel, hebt gy, in al zyn magt,
Den dood gezien, en tog den Dood veragt! Gy hebt den Dood gezien?....Hoe was hy? - Zyn zyne oogen
Als onweêr-bliksems uit den Hoogen?....
En was hem de afgrond van de Zee
Ten troon? of staat zyn Zetel in de Wolken,
Wen zyn Heraut zyn ak'lig wee
Verkondigt aan de Waterkolken?....
Hy zwygt! - en wyst my, op den Oceaan,
Een schip in nood, met onbeweeglyke oogen, aan.
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't Gefronste voorhoofd, grysgeworden in gevaaren,
Schynt, als de Rots in Zee, te speelen met de baaren. Zie, hoe hem 't vuur uit de oogwenk blinkt! Is daar de Dood! - Hy zwygt, en vliegt ter hulpe, en zinkt.
Zoo zinkt, en sterft de hoop, te gader
Van Weeuw en Wees! 't onnozel kind
Steekt de armen uit naar zynen dooden Vader,
En heeft geen hulp; de Vrouw derft haaren vrind,
En word niet meer bemind!....
Het graf geeft rust; - de moeijelyke dag van morgen
Doet Man, noch Vader, zorgen; Maer 't eenzaam Huisgezin mist, als het schip, zyn reê,
En dryft in volle Zee!....

Wy kunnen niet afzyn, om ook nog het volgend lief Stukje, geryteld: Myne Reis,
over te neemen:
Al heb ik, op myn boot,
In 's Waerelds Zea, geen zylen;
'k Zal echter niet verwylen,
Al is de reis wat groot.
*

'k Heb riemen om te roeijen,
En kragten in myn' vuist; Wat werks te meer zal juist
My niet te zeer vermoeijen.
*

'k Wil langer niet meer dwaalen;
Ik zie myn's Vaders huis!
En zou ik dan nog draalen,
En woonen in een kluis?
*

Ik vond aan vreemde stranden
Niets, dan wat woesteny;
Geen haven, om te landen,
En nooit iets goeds voor my.
*

Dat and'ren voor den wind,
Al zylend, landwaart spoeijen!
'k Wil, als een dankbaar kind,
Myn 's Vaders bootje roeijen.
*

'k Kom tog allengskens nader
Aan 't huis van mynen Vader;
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En zie reeds, aan de kust,
Zyn koele Tent ter rust.
*

'k Zal daar nooit meer verdwaalen;
Maar, aan myn's Broeders hand,
Hem myne reis verhaalen
Naar 't lieve Vaderland!

Het volgend Stukje: Aan de Meisjes, ondertekend A, kenmerkt de Dichteresse mede
op eene bevallige wyze:
De bloem, die, in de Lente,
Te zorg'loos, 't hartjen opent,
Gevoelt de guure vlagen,
De zwaare hand der kwyning.
*

Dit zy, ô lieve Meisjes!
Dit zy uw' gulden Spiegel:
Ontsluit uw teder hart, niet
Te zorg'loos, voor de Mannen!
*

Leert eerst hun' deugden kennen;
Ziet steeds hun' liefde groeijen:
En opent dan uw harte!
Dan blyft uw liefde bloeijend!

De Opdragtszang bevalt ons minder dan de overige Gedichten, blinkende de smaak
der Duitschers, naar ons inzien, 'er wat al te sterk in door; doch, de gustibus non
est disputandum.

Historien en zonderlinge Gevallen, uit geloofwaardige Schryvers
by een verzameld, en uitgegeeven om den Leeslust in de Jeugd
op te wekken. Twee Deelen. Te Rotterdam by G.A. Arrenberg, 1793.
In 8vo., ieder 496 bl.
Moet men een Boek goedkeuren, wanneer het een goed oogmerk heeft, en aan dat
oogmerk goeddeels beantwoordt, dan zal de goedkeuring, aan de Twee Boekdeelen
hier boven aangekondigd, niet ontstaan kunnen. Te recht merkt de Heer REINIER
ARRENBERG, die, aan 't einde der Voorreden, als Schryver, of liever Verzamelaar,
voorkomt, op, de bevlytiging, hier te lande, zints eenige jaaren, betoond, om de
Jeugd gemaklyker en beter te leeren spellen, leezen, en door leerzaame en stigtelyke
Gedichtjes deugdzaame denkbeelden in de tedere gemoederen der Kinderen in te
planten. Dan,
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daar 't noodig is, om in de Jeugd, dus aan 't leezen gebragt, de leeslust aan te
wakkeren, zo is Vraag: welke Boeken haar in de handen te geeven?
Om deeze Vraag, ten dienste der geenen, die in de Boekenkeuze verlegen staan,
te beantwoorden, verwerpt hy, onzes inziens, hoe zeer wy, nevens hem, langwylige
en zedebedervende Romans wraaken, en hier van te meermaalen in onze Recensien
blyk gegeeven hebben, de Romans te algemeen; en maakt zich aan dezelfde te
algemeene afkeuring schuldig, ten aanziene van Reisbeschryvingen en
Leevensverhaalen. 'Er is tog geen volslagen gebrek aan beknopte en goede Romans,
schoon wy gaarne derzelver aantal vermeerderd, en de ongeschikte en slegte ter
vergetelheid gedoemd, zagen. Wy weeten, by ondervinding, dat 'er
Reisbeschryvingen en Leevensverhaalen zyn, die den tot leezen gewekten lust der
ontluikende Jeugd, op eene gewenschte wyze, bezig houden.
Doch het is juist niet vreemd, dat men, om zyne Waar aan te pryzen,
mededingende Waar laag zoekt te zetten.
Verre nogthans zy het van ons, den arbeid des Heeren ARRENBERGS af te keuren;
het gezegde, in den aanvange onzer Beoordeelinge, houden wy voor te recht gezegd,
schoon wy op de wyze van deeze Boekdeelen, als alle andere, tot het gemelde
einde strekkende, verre overtreffende, deeze weinige bedenkingen in 't midden
bragten. Wy kunnen zyne verzekering onderschryven, ‘dat de Ouders dit Boek
gerust aan hunne Kinderen mogen in handen geeven, dat zy 'er niets in zullen
vinden, het geen den een of anderen Godsdienst, of Staatsverschillen, raakt, en
dus, in geen van die beide opzigten, hunne Kinderen eenige denkbeelden zal
inboezemen, welke niet met hunne gevoelens strooken, veel min dat zy 'er iets in
zullen vinden, het geen oneerbaar, of met de goede Zeden strydig, is.’
Alleen moeten wy aanmerken, dat zommige Stukken wat in 't lange loopen, als,
by voorbeeld, de Leevensbeschryving van Paus SIXTUS DEN V, en de
Leevensbyzonderheden van KAREL DEN XII; dat andere van een te wreeden aart
zyn als de Afgryslyke Wreedheden, door de Spanjaarden, by de ontdekking van
America, aan de Indiaanen gepleegd, en het Verhaal van den Opstand en Moord
aan de Chineezen, te Batavia.
Wy gelooven gaarne, dat de Heer ARRENBERG, in zynen voorraad, by het leezen
opgezameld, waar uit hy deeze Twee Boekdeelen zamenstelde nog stofs genoeg
heeft tot een Vervolg. In de daad, men kan die stoffe al den dag vinden, en dezelve
zo te bewerken kost niet veel hoofdbreekende moeite.
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Zaïde, door F. Schulz.Uit het Hoogduitsch (niet Hoogduits). Te
Leyden by J. Meerburg, 1793. In 8vo. 284 bl.
‘Wispelturig en ongetrouw zyn de Vrouwen, en onbestendig en valsch zyn de
Mannen. Ik denk, dat ik van nu af aan geen van beiden meer zal nodig hebben.’ Dus sprak GONZALVA, een Zoon van zekeren Graaf van Kastilien, wanneer hy van
beide geslachten, in Leon, zeer veel geleerd had; zynde op eenmaal verlaaten van
zynen Heer, bedrogen van zyne Zuster, verraaden van zynen Vriend, en mishandeld
van zyne Beminde; terwyl hy nu, met oogmerk om een eenzaam verblyf op te zoeken,
vermomd en steelswyze uit een der poorten van die Stad sloop. Het bleek intusschen
al ras, dat hy zich te veel op zyn denkbeeld vermeeten had. ZAÏDE, eene Schoonheid
van Tunis, werdt op een morgen, niet verre van zyn eenzaam verblyf, voor dood
door de baaren aan strand geworpen; zy ontvonkte hem in liefde, en het bleek, dat
zyne lotgevallen, op dat oogenblik, nog niet eens ten halven gekomen waren, nadien
hy nog een bloedig tweegevegt met zynen Medeminnaar ALAMIR moest houden;
ontknoopende zich eindelyk alles, op eene byzondere wyze, ten voordeele van
GONZALVA en ZAÏDE.
Wy hebben deeze Nederduitsche Vertaaling, over het geheel genomen, zeer net
en vloeijend gevonden; intusschen is ons, by vergelyking tegen het Hoogduitsche,
gebleken: dat de Heer SCHULZ, wiens roem, door zynen Roman Moritz, en vervolgens
door Leopoldine, gevestigd is, geen de minste aanspraak gemaakt heeft op het
Origineele van deeze Zaïde; nadien deeze Roman geenzins door hem in het
Hoogduitsch, maar door de Gravin DE LA FAIJETTE in het Fransch, geschreeven is;
zynde SCHULZ alleen de Hoogduitsche Vertaaler van denzelven. Wy begrypen niet,
waaröm men deeze byzonderheid in het Nederduitsch verzweegen; of, waaröm
men de kleine Voorrede van de Hoogduitsche Zaïde onvertaald gelaaten heeft. Of,
zoude het zyn, om dat SCHULZ zegt: dat hy wel iets beter had kunnen doen, dan de
Fransche Zaïde leezen; en iets nurtiger, dan haar in een Duitsch gewaad te kleeden?
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhaalen uit de Middel-Eeuw en Riddertyden, door Veit Weber.Uit
het Hoogduitsch naar den Tweeden Druk. Te Amsterdam by J.
Weege, 1793. In 12mo. 438 bl.
Veit weber's Overleveringen der voorige Eeuwen Iste Deel. Uit het
Hoogduitsch. Uitgegeeven door Mr. r. feith. Te Haarlem by A.
Loosjes, Pz., 1793. In gr. 8vo. 214 bl.
Men ontvangt hier gelyktydig twee Vertaalingen van één Werk, het welk met veel
deelneeming en gevoel in Duitschland geleezen is, en ook in ons Vaderland geleezen
zal worden. De Schryvers der Vaderlandsche Bibliotheek gaven 'er, in het Vierde
Deel van hun Mengelwerk, het eerst eene Proeve van; hebbende de Vertaaler van
de Verhaalen uit de Middel-Eeuw, enz., het Stukjen, getyteld: De Harpenaar, aan
dezelve gezonden; en deeze Proeve heeft algemeen bevallen. De Heer FEITH
wenschte reeds lang, dat dit Werk onzen Landgenooten in hunne eigene taale
bekend mogt worden, om dat wy byna niets uit die tyden bezitten. Toen hy den
moed reeds begon op te geeven, viel hem eene Vertaaling in handen, van iemand
die volstrekt onbekend wilde blyven; welke omstandigheid ten gevolge had, dat de
Heer FEITH zich als Uitgeever by den Boekhandelaar gemeld heeft, en als zodanig
op den Tytel geplaatst is.
Wy zeiden, dat dit Werk hier, even als in Duitschland, met deelneeming en gevoel
geleezen zal worden. De gronden voor dit gezegde, moeten wy hier opgeeven. Het
Werk van VEIT WEBER is geheel nieuw in zyn soort. Het heeft Tooneelen, die
wonderbaar, woelend, teder en verschrikkelyk, zyn. Zy verplaatsen onze gedagten
in die ruwe en romaneske tyden der Midden-Eeuwen, toen het Vuistrecht, of het
recht van den sterksten, alles afdeed. Toen een zeldzaam mengsel van trotsch en
eenvoudigheid, van grootmoedigheid en wraak-
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zucht, van wreedheid en tederhartigheid, van grenzelooze liefde en onverbreekbaare
trouw, aan het heerschend karakter en de Zeden der toenmaalige Duitschers, dien
romanesken en wilden toon gaven, die nu zo vreemd is; die in de meeste van deeze
Tooneelen doorblinkt; en die, om het ongewoone en belangryke, onze aandacht
aan zich, als 't ware, geketend houd. Deeze toon en denkwyze doet ons dóórleezen,
zelfs daar, waar het gezond verstand zich anders beleedigd zoude achten. De
byzondere leef- en denkwyze der handelende persoonen maakt derhalven zeer
veel van het belangryke deezes Werks uit.
Om onze Leezers zelf, uit een enkel staal, te laaten oordeelen, behoeven wy
alleen het wanhoopend sterfuur van eenen Vadermoorder, van zekeren lafhartigen
Ridder COENRAAD VAN WOLFSTEIN, mede te deelen; wanneer men zien zal, dat
deszelfs lot zo ysselyk wordt voorgesteld, als zyne handelwyze snood en
onmenschelyk is. - Dan, zie hier eerst, om de geschiedenis vooraf eenigzins te
kennen, COENRAAD VAN WOLFSTEIN met zich zelven in overweeginge.
‘Waar zal ik rust vinden? Waar zullen de verschriklyke beelden van myne zonden
my verlaaten? Welke booze geest is in my gevaaren, dat ik my zelven dus kwel? Alles vertoont zich voor my zwart en bloedig. Myn lot is my zo akelig; alle myne
lieden schynen my verraders. Ik ben ontëerd! ontëerd! elk beeld myner voorouders
schynt my dit woord toe te roepen; hunne levenlooze oogen schynen my te dreigen,
en hunne onbeweegbaare handen den dolk tegen my te trekken. - Ik moet hier van
daan, na UDA, op dat haare kussen deze schrikbeelden uit myne ziel verbannen!
Hoe schoon is de natuur! - en evenwel lacht zy my niet toe. ô! Ik wil uwe
schoonheden vernielen; liefelyke tuinen, u wil ik verwoesten. - - Toen ik nog in uwe
schaduwen met HELENA rustte, verkwikkend loof, toen - waaröm roep ik my die tyden
in het geheugen te rug? Waaröm sta ik hier en beef? Waaröm herhaal ik myne
daaden? - COENRAAD! COENRAAD! hebt gy nog nooit over uw leven nagedacht? - Ik
dwaas! zal ik dit onopgebouwd laaten, waar toe de natuur het zaad in myne ziel
plantte? - Neen, ik wil, als een duivel, de geheele schaar der goeden, goed, volgends
hun ligchaamsgestel en omstandigheden, niet naar grondregels

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

659
en doel, eene eeuwige vete aankondigen - niet aankondigen - maar verraderlyk hen
vermoorden. Boevenstukken kunnen my alleen opbeuren; de deugd drukt my neder.
(Eene Stem roept heesch:) COENRAAD! COENRAAD! COENRAAD!
COENR. Roept 'er iemand? Stem. Ga na den put, en laat hem uitscheppen; en het ligchaam, dat men daar
in zal vinden, begraven.
COENR. Wee my! is het wezenlyk eene stem, welke my toeroept; of komt zy uit
myn hart voort?
Stem. COENRAAD! COENRAAD! hoor my.
COENR. (Beevend.) Wie roept 'er?
Stem. De geest van uwen Vader.
COENR. Wee my! (Zich met het gezicht ter aarde werpende.)
Stem. Ik ben niet de geest van uwen gewaanden Vader, wiens naam gy draagt,
die waart nog geduurig, als een dwaallicht, door de onderaardsche gewelven van
uw Slot, of zweeft, in de gedaante van een Spook, langs den put, waar zyn ligchaam
verrot. Ik ben de geest van den Echtbreeker BARTHOLOMEUS, die uwe Moeder
verleidde, u teelde, en voor zich eeuwig de deuren des hemels sloot! Gy zult my
vervloeken, want gy zyt in een uur geboren, waarin de Engelen des hemels hun
aangezicht afkeerden, om de verschrikkelykste aller daaden niet te zien. Ik
vermoordde den Man van uwe Moeder, die ons verraschtte, en wierp hem in den
put. Laat zyn lyk begraven, op dat zyn' geest rust vinde, en my niet zoo gruwlyk
kwelle. Volbreng myn bevel, en beter uw leven, anders zal ik u dezen nacht knypen
met gloeijende tangen, of u met myne magere knokkels in het bed verwurgen.
Volbreng het! - Myn plaaggeest verschynt, en sleept my met zich door de lucht.
Wee! wee! wee!
COENR. (Naa een lang stilzwygen.) Lucht! lucht! vervloekt zyt gy, Moeder! uwe
onkuischheid was het zaad van alle myne zonden. Weg, van hier, dat de duivel my
thans niet verrassche!’
Zy, die het rondwaaren van geesten ontkennen, zullen zekerlyk het invoeren van
deeze Stem afkeuren, welke zich alleen op het buitenspoorigst Bygeloof kan
grondvesten. Maar deeze invoering verdient nog meerder afkeuring, om dat de
persoon, wiens geest hier spreekt, geenzins dood, maar nog in wezen, is; zo dat
zyn' geest niet waaren kan. Immers, verscheidene bladzyden ver-
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der, en dus eenigen tyd laater, ontmoet deeze COENRAAD, vluchtende voor de
gezanten van het Heimgericht, zyn gemelde natuurlyke Vader BARTHOLOMEUS in
eene Hut, in welke hy is afgetreden om zich te verkwikken; en alwaar hy zynen
Vader doodt. Ziehier dat akelig Tooneel; maar te gelyk de verdeediging van den
Schryver, wegens het invoeren van die Stem.
KLUIZENAAR. Wees welkom, Ridder, in deze kluis. Mogt ze u voor eene geruste
schuilplaats zyn, gelyk zy voor my geweest is.
COENR. Myn verblyf zal hier niet lang zyn; als de paarden wat gerust hebben,
moet ik verder.
KLUIZEN. Zyt gy op de vlucht?
COENR. Op een plaisiertogtjen zou men de paarden niet ryden, dat zy met schuim
bedekt zyn.
KLUIZEN. Zeker niet, Ridder. Vergun my een oogenblik tyd, ik hoor aan het einde
van myne pelgrimschap te zyn, en was met de optelling van myne zonden bezig.
COENR. Een dwaaze arbeid; het is verstandiger, zyne schulden niet vroeger op
te tellen, dan wanneer men ze betaalen moet.
KLUIZEN. En dan misschien in de handen van een onbarmhartig schuldeischer
vallen! Ik heb my byna twintig jaaren bereid om myne schulden te betaalen; maar
ééne rekening kan ik niet uitwisschen. 'Er is te veel bloed op, dan dat ik ze door
eene twintigjaarige eenzaamheid zou kunnen lossen. - WOLFSTEIN! WOLFSTEIN! Gy
zyt de steen des aanstoots!
COENR. Ik? Hoe dat? - Zyt gy dwaas?
KLUIZEN. Gy, Ridder? - Gy zyt -?
COENR. Het geen ik nooit ontkend heb, COENRAAD VAN WOLFSTEIN.
KLUIZEN. Oh! oh! (In zwym vallende.)
COENR. Doet u dit in zwym vallen -? He! oude! (Hem zoekende op te beuren.)
KLUIZEN. (Zich herstellende.) Zegt gy het, Ridder, of betoverde een monster myn
gehoor, gelyk het zoo dikwyls myn gezicht betoverde? - Zyt gy COENRAAD VAN
WOLFSTEIN?
COENR. Ik ben het.
KLUIZEN. Zyt gy het! Ha! Hel verblyd u over uwe zegepraal! - weet, ik ben uw
Vader!
COENR. Myn Vader? Gy, broeder BARTHOLOMEUS?

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

661
KLUIZEN. Zegt uw hart u niets?
COENR. Het vloekt u, dewyl gy my in verrukking van wellust in de Waereld wierp,
dat ik een speelbal voor den duivel, een dwaas van myne lusten, en een spot van
menschen, werd.
KLUIZEN. Ja, gy zyt myn Zoon; ik herken u aan dezen vloek! verschriklyk! de Zoon
vloekt zynen Vader! - ô, ik mag u niet zegenen, in mynen mond zoude de zegen u
tot een vloek worden.
COENR. Drievoudig vall' hy op uw schandlyk hoofd! Uwe ontucht heeft my wyf en
eer doen verliezen, en zal my nog om het leven brengen. Indien ik KASPER's echte
Zoon was, indien niet uw, met zonden besmette, bloed, in myne aderen vloeide, ik
zou dien booswicht niet zyn, die ik ben. Alle myne zonden komen over u, die het
zaad daar toe in myne ziel lag.
KLUIZEN. Over my? - ô Myn hart wordt reeds door den zwaaren last verbryzeld. Zoon! zoon! heb ik u niet gewaarschouwd in den tuin by uw Slot, om uw roekloos
leven te verlaaten? Ik verborg my in een duistere hoek, hoorde u klaagen over uwe
zonden, en te gelyk plans tot nieuwe maaken; toen zocht ik u te verschrikken,
noemde my een geest, smeekte u, dreigde u. - Alles vergeesch! van nieuw hebt gy
u in het slyk der ondeugd geworpen. - Wee! u! - wee! my! - Gy zyt de Bode die de
hel my gezonden heeft om my in haar ryk te haalen. Gy gaat nog met eene
verschrikkelyke daad zwanger. (Raazend.) Vervloekt zyt gy! myn stervende mond
spreekt den vloek uit, en het ryk der duisternis zal hem vervullen. - Angstig zult gy
op aarde rondzwerven; het water zal uwen dorst niet lesschen; het vuur u geen
warmte geven; alle elementen zullen zich tegen u vereenigen. Het teder halmtjen
kwetze uwen voet met doornsteken; de roos verlieze onder uwe hand zyn geur; in
elke zaak, welke leven heeft, moet gy den doodskiem zien groeijen! Ieder mensch,
aan wien gy u vertrouwt, u verraaden; elke vrouw, welke u toelacht, heimlyk vergif
voor u kooken. Geen nacht zal u slaap geeven; als alles om u slaapt, moet uw boos
geweeten u wakker houden. Alle bliksems des hemels moeten uw hair verzengen,
geen een u dooden. Uw geheel leven zy een enkel doodsuur. Verhoor my, geesten
des afgronds! -

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

662
COENR. Wacht! ik zal u het amen spaaren! (Hem het zwaard in het hart stootende.)
KLUIZEN. Oh! oh! - WOLFSTEIN! gy hebt uwe laatste schanddaad begaan! - Wat
roept uw hart thans? COENR Vadermoorder! (Op den grond vallende, en zyn gezicht verbergende.)
KLUIZEN. COENRAAD! COENRAAD!
COENR. Wie roept daar?
KLUIZEN. COENRAAD, ik vergeef het u. - Myn Zoon, myne geesselroê, richt u op.
- Ik wil u nog eens kussen, de roede kussen welke my sloeg. COENR. Vader, bid uwe duivels, dat zy my moed geeven, om my zelven te
vermoorden.
KLUIZEN. Leef! - uw laatste uur is naby! - o Myn Zoon! een kus! - de Hemel is voor
my gesloten, de Hel opent zich - (Wild) een kus, duivel!
COENR. (Opspringende.) Gy hebt my by mynen rechten naam geroepen. (Hem
kussende.) Vloek zy over ons beiden!
KLUIZ. Thans wordt hy vervuld! (Sterft.)
COENR. Dood! - Geen leven meer in u? - Hoor! hoor! uw bloed roept my naa het
schavot! Schielyk Vader volgt uw Zoon u!’
Niet minder ysselyk wordt vervolgens het einde van deezen Vadermoorder
voorgesteld. Eenige Knechten des nachts by het Wachtvuur zittende te vertellen,
roept
EEN KNECHT. God help ons! ziet gy niet, daar achter dien hollen boom gluurt hy.
Hoe hy zyne oogen draait, als of men gloeijende koolen in een kring rondzwaait.
GEORGE. Gy bloodaarts, het is vermolmd hout, waar voor gy schrikt.
HANS. Neen, George, het is een menschengedaante, doch met lompen bedekt;
daarom kan het den duivel niet zyn. Hy neemt de statieklederen van hoogmoedige
menschen, die alles met klederpracht ophebben; daar mede moeten dan zyne
helpoppen pronken, het welk den verdoemden geen geringe kwelling is.
EEN KNECHT. Het Spook komt steeds nader.
HANS. Ik wil het aanspreeken.
KNECHT. Jonker, kruis u toch, dan heeft hy geen vat op u.
HANS. Ha, gy menschelyke gedaante, wie zyt gy?
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wat wilt gy? - Zie GEORGE, hoe hy de magere knokkels boven zyn hoofd zamenwringt!
He! hoe mager en dor, en zo rood van de terugkaatsing van ons vuur als of hy van
het hoofd tot de voeten bloedde. - Spreek, monster! of myn spiets zal u de tong
eens losmaaken. Wat begeert gy?
DE GEDAANTE. My te warmen.
HANS. He! eene stem, als van eenen uitgehongerden uit het diepe Burghol! Kom
nader. (De gedaante zet zich by het vuur.) Waarom waart gy hier in den donkeren
nacht in het bosch?
DE GEDAANTE. De nacht is myn dag, Kraaijen en Uilen zyn myne zangvogelen,
ineen gefronseld mos is myn kleed.
HANS. (Zagt tegen GEORGE.) Zeg, het is de stem van WOLFSTEIN, zo waar als ik
leef. (Overluid.) Waaröm verkeert gy dan met spooken, en draagt een kleed uit mos
en doornstruiken geweefd.
COENRAAD. Veröordeeld! Vogelvry verklaard!
GEORGE. Aan welke misdaad hebt gy u zelven dan schuldig gemaakt?
COENR. Zie, daar staat het aan den Hemel geschreeven, in den melkweg met
bloedletteren! Hoor, hier knerst myn beschuldiger uit het vuur zelf! Hebt gy niets te
eeten?
HANS. Ruiters kost, een stuk brood.
COENR. Doe het vuur weg, op dat ik het bloed niet zie, dat daar aan zit.
HANS. Gy eet zo gulzig; eet toch langzaam.
COENR. Ha! myn honger zou keisteenen vermaalen.
HANS. Ik heb u voorheen wel gekend.
COENR. Hebt gy? Hoor, het klokjen van het Klooster luidt hora. (Hy wil heengaan.)
HANS. Blyf! (tegen GEORGE.) Of hy zich zelven niet verraaden zal. (Overluid.) Gy
waart een ryk Prelaat.
COENR. Een Kardinaal, zie, nog draag ik den roo den hoed.
GEORGE. Groote God! hy heeft de hairen, met vel en al, uit het hoofd gerukt!
HANS. Leg uw hoofd in myn' schoot, arme man, ik zal uw ontvild hoofd met balzem
wasschen.
COENR. Ha! gy doet my goed, en zyt toch een mensch! Hoe verteert my het vuur
der Hel! Ik heb my gekromt over koude slangen en padden, nedergelegd on-
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der het druppen van die gindsche rots, niets, niets, geen verkoeling. - Hebt gy in
uw Slot geen hoekjen, waar ik zeker zyn kan voor myne Vyanden? Neem my aan;
ik wil u tot een voetbank dienen als gy op uw ros klimt. Stil, stil! - Voetstappen van
verre. Ach! red my; zy komen.
HANS. Wees bedaard; hier zal niemand u iet doen.
GEORGE. Wie daar.
(Twee vermomde Mannen komen.)
EERSTE VERMOMDE. Pelgrims, die in het bosch dwaalden, en door uw Wachtvuur
gelokt werden. Vergun, dat wy by u den morgenstond afwachten.
HANS. Geern. Vanwaar koomt gy?
TWEEDE VERMOMDE. Van Augsburg. Wy hebben eene bedevaart volbracht naa
onze lieve vrouwe beeld van de toevlucht. Wien dient gy?
HANS. VAN WILDUNGEN.
COENR. Ik moet de Mis lezen vóór dat het middernacht wordt. Laat my gaan.
HANS. Gy zult blyven, ongelukkig Schepzel; gy zoudt een prooy van Wolven
kunnen worden.
COENR. Beter van Wolven als van Raaven.
GEORGE. Welk nieuws is 'er in de Waereld, Pelgrims?
TWEEDE VERMOMDE. De oude Paarden, wellust, hebzucht, moord en roof; alleen
men heeft hun gouden hoefyzers gegeeven, en daarom kunnen zy overäl gekend
worden.
GEORGE. Boos genoeg, dat het heilige gericht daar in niet voorziet.
COENR. Ik wil gaan, goede knaapen; deeze man ziet 'er als myne ondeugd uit; ik
wil voor u de Johanneswormtjens zoeken, en uwe slaapen met een krans versieren.
HANS. Blyf.
EERSTE VERMOMDE. Oude man, het heilige gericht waakt nog: wy zagen onder
weg nog een voorbeeld daar van; twee dienaars greepen, niet ver van ons af, eenen
Vadermoorder. HANS en GEORGE. (Deinzend.) Een Vadermoorder?
COENR. Wil ik voor u drooge ryzeren verzamelen, lieve knaapen? uwe oogen
bevriezen als ys.
EERSTE VERMOMDE. Lang hadden zy hem vervolgd, hy was door dikke bosschen
als een blits gekroopen, door de vlieten als een visch gezwommen, over de rot-
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zen als een steenbak geklauterd; maar zyn spoor liet hy achter zich, in het bosch,
in het water, op de harde rotzen; Gods vloek maakte hem kenbaar, waar hy ging
en stondt.
COENR. Stil, stil, dat wy daar de slaapenden niet wakker maaken; ik wil gaan, myn
adem hygt te sterk.
HANS. Gy zult blyven tot dat het dag wordt, dan zal ik u in het naaste Klooster
brengen, op dat de broeders u oppassen.
EERSTE VERMOMDE. De huid zyner voeten hadden de steenen en doornen
verscheurd. COENR. Zalf my die ook, beste knaap!
HANS. Arme, arme man.
EERSTE VERMOMDE. Elk zyner leden was gebrandmerkt met den stempel van de
afschuwelykste misdaad, Vadermoord.
COENR. He, he, het natte hout in het vuur weent weetraanen over my!
EERSTE VERMOMDE. Eindelyk hadden de dienaars van het gericht hem gegreepen;
toen hielden zy hem voor wat hy gedaan had; hielden hem voor, dat de aarde hen
beevend tegen de rotzen verbryzelen zoude, als zy zich niet haastten om hem te
verdelgen uit het getal der levendigen; vermaanden hem tot bidden - hy kon niet
bidden.
COENR. Nooit! nooit! deeze worm verteert myn boezem!
EERSTE VERMOMDE. Vervolgens wierpen zy hem den strop over den kop.
COENR. (De handen omhoog steekende, en schreeuwende.) Genade! genade!
HANS. En gy stondt daar by; zo ongevoelig en bedaard?
TWEEDE VERMOMDE. Wat zouden wy beginnen? Zoo sloegen zy hem den strop
om den hals, als ik u thans doe, COENRAAD VAN WOLFSTEIN, u Vadermoorder. (Hy
werpt COENRAAD den strik om den hals; HANS en de Knechten springen op, en trekken
de zwaarden. WOLFSTEIN zit zidderend.)
EERSTE VERMOMDE. (Een dolk trekkende.) Kent gy hem? In den naam van het
heilige gericht gebieden wy u, steekt uwe zwaarden in de scheden, en leert in het
vervolg beter oordeelen van het heilige gericht! COENR. ô Vader! Vader!
EERSTE VERMOMDE. Als van de lucht, dus zyt gy
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overäl van ons omringd; gelyk de bliksem overäl treffen kan, zoo treffen onze dolken
op alle plaatzen den misdaadiger. Voort zondaar!
COENR. Helpt my, goede knaapen, zy verwurgen my!
TWEEDE VERMOMDE. Helpt hem door een gebed, dat God zyne ziel genadig zy.
COENRAAD VAN WOLFSTEIN, de broeder BARTHOLOMEUS roept u, uw Vader schreeuwt
om wraak!
COENR. Oh! oh! Laat my leven als gy menschen zyt.
TWEEDE VERMOMDE. Om den naam van mensch waardig te blyven dooden wy u.
Voort ter dood. (Zy rukken hem met zich weg; de Knechten zitten ontsteld.)
HANS. Hoort, hoort, hoe hy schreeuwt! - Sterker, steeds sterker! - Thans verstomt
hy.’ Wy zyn zeer uitgebreid geweest, om dat wy het karakter, de wandaad en het
einde, van deezen man geheel wilden mededeelen. Zekerlyk zyn 'er verscheidene
tederer Tooneelen in deeze Verhaalen; doch de barbaarschheid der Riddertyden
is in de meeste zo zigtbaar, dat veele Leezers dezelve zullen leezen, even als
zommige nieuwsgierigen tegenwoordig de werking der Guillotine, by eene Fransche
Rechtspleeging, zouden zien; ysende by het voldoen van hunne begeerte.
De voorbeelden, hier bygebragt, zyn uit het eerstgemelde, of de Verhaalen uit de
Middel-Eeuw, enz., overgenomen. Wy hebben, by de vergelyking der beide
Vertaalingen, eenige onevenheden bespeurd, die mogelyk van het byzonder
gevoelen der Vertaalers, mogelyk van het vertaalen naar den eersten of tweeden
druk des oorspronglyken Werks, voortvloeijen. De uitgave van den Heere FEITH
schynt in twee Deelen te zullen geschieden; beloopende zyne Overleveringen
omtrent de helft der Verhaalen van VEIT WEBER.

Reisbeschryvingen voor de Jeugd, door J.H. Campe.Derde Deel.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam by de Wed. J. Doll.
In 8vo.
Verdiende het plan van den Heer CAMPE, om der Jeugd nuttige Reisbeschryvingen
(*)
aan te bieden, by deszelfs volvoering steeds onze aanpryzing , wy kun-

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. V D. bl. 342, N. Algem. Vaderl. Letteroef. II D. bl. 35, en Algem.
Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1791, bl. 219.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

667
nen die niet onthouden aan het Derde Deeltje, 't geen wy thans doorleezen hebben.
Des Schryvers lichaamlyke ongesteldheid verpligtte hem, in den Jaare 1789, zyn
best beproefd Geneesmiddel, het reizen, te gebruiken; en daar Parys en Versailles,
in dat Jaar, tooneelen stonden op te leveren, die in belangrykheid en voortreflykheid
door geene op den aardbol, zyns oordeels, konden overtrofsen worden, ‘de
harttreffende Zegepraal der Menschheid over de Dwinglandy!’ besloot hy, met twee
jongere Vrienden vergezeld, de Reis van Brunswyk na Parys te midden van
Hooimaand aan te neemen. In een reeks Brieven, aan zyne Dogter, waar in hy
optekende 't geen hy op deeze Reis aanmerkenswaardig vondt, en oordeelde aan
jonge Lieden, en misschien ook wel aan de zodanigen, die reeds meerder jaaren
bereikt hebben, eene niet geheel nutlooze leezing te kunnen verschaffen. - ‘Gewigtige
Aardryksen Staatkundige Aanmerkingen moet men,’ schryft hy, ‘in dezelve niet
verwagten. Wil men daar op zyne aandagt vestigen, dan moet men langzaam reizen,
en meer tyd over hebben, dan deeze Reiziger weezenlyk hadt. Hy is voldaan,
wanneer de Leezers, die de goedheid willen hebben van hem op deezen vliegenden
togt te vergezellen, by het slot, (al ware 't ook slegts uit inschiklykheid en
toegeeflykheid,) denken zullen hunnen tyd niet geheel vrugtloos by hem verspild te
hebben.’
Het waare en nuttige erkent hy voor zyne hoofdbedoeling, en niets verzuimd te
hebben om 't zelve te bereiken. Dan hy betuigt voor faalen en misgreepen, ondanks
alle zyne opmerkzaamheid en naavorsching, bloot te staan; en durft zich vleijen,
‘dat, indien hy, nogthans, het ongeluk mogt gehad hebben van, tegen zyn wil en
weeten, verkeerd te zien en te hooren, of te oordeelen, zyne gunstige Leezers en
billyke Regters wel de misslagen verbeteren, maar den mistastenden, wegens zyne
onwillekeurige dwaalingen, niet ten strengsten zullen beoordeelen.’
Met den Reiziger te Crefeld komende, verlustigden wy ons in den bloei dier
Plaatze, en de Verdraagzaamheid onder lieden van verschillende
Christenbelydenissen, daar, door bewerking van den Heer VAN DER LEIJEN, groo-
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tendeels ingevoerd en tot stand gebragt. - Omtrent de Mennonieten of
Doopsgezinden aldaar, tekent hy aan: ‘De Mennonieten maaken hier eene
Gezindheid uit, zo vry als ik die ooit gezien heb. Zy staan onder geen Synode, dat
zich met Geloofsbelydenissen bemoeit, hangen niet af van eene Consistorie, 't welk
over de Geweetens heerscht, weeten van geen Symbolische Boeken, neemen tot
een richtsnoer van hun Geloof niets aan dan den Bybel en hun eigen Geweeten in één woord zy zyn waare Protestanten, die tegen alle dwinglandy met betrekking
tot het Geloof protesteeren. Omtrent den Doop onderscheiden zy zich van de strenger
Mennonieten, daar door, dat zy ieder een de vryheid laaten zyn kind in de wieg, of,
volgens het gebruik der eerste Christlyke Kerk, dan eerst te laaten doopen, wanneer
het zelve tot gebruik van zyn verstand, en bekwaam is zyn Geloofsbelydenis, naa
een ryp overleg, gewillig af te leggen.’
De Verdraagzaamheid der Doopsgezinden, en de ongehoudenheid van de
meesten derzelven, ook in ons Vaderland, aan eenig Menschlyk opstel, kenden wy;
doch, hoe verdraagzaam hier te Lande, weeten wy niet, dat eenig Lid tot hunne
Kerkgemeenschap wordt toegelaaten, dan naa den Waterdoop in zyne Bejaardheid
ontvangen te hebben. Onderzoek by de zodanigen, die de Crefeldsche Doopsgezinde
Gemeente kenden, heeft ons geleerd, dat dezelve by de Aankomelingen tot hunne
Gemeente niet minder dan de Doopsgezinden elders den Bejaarden Doop vorderen.
Weshalven hier zeker een misslag is ingesloopen omtrent de meerdere vryheid te
Creseld verleend. De Kinderdoop is daar zo min als ergens by de Doopsgezinden
in gebruik. Hadt de Heer CAMPE geschreeven, dat zy ook in hunne Kindschheid
gedoopten, zonder Wederdoop, tot het Avondmaal des Heeren toelieten, hy zou
waarheid geboekt hebben; dit vindt plaats in meer Doopsgezinde Gemeenten; dan
niemand wordt een eigenlyk Lid hunner Kerkgemeenschappe, dan naa den Doop
op Belydenis zyns Geloofs ontvangen te hebben. - De Heer CAMPE zal ons deeze
Onderrigting, als uit waarheidsliefde voortgesprooten, wel ten goede willen houden.
Met veel genoegen zal men den Heer CAMPE, die steeds in een lustige luim is,
na Aaken en Spaa, Luik, Brussel, tot aan Parys, vergezellen. Naa eene algemeene
Be-
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schryving dier Hoofdstad, volgt een Uittrekzel uit zyn Dagboek te Parys gehouden;
een aanvang neemende op den 4 van Augustus, en loopende tot den 8 dier Maand
ingeslooten. Van welk Dagboek het vervolg en slot in een volgend Deel beloofd
(*)
word. CAMPE's Brieven over de Staatsomwenteling in Frankryk zyn in aller handen.
Deeze Brieven aan zyne Dogter zyn laater geschreeven, dewyl hy op eene andere
plaats van de eerstgemelde gewaagt, en verbeteringen aanwyst. Slegts ééne plaats,
bl. 147, heeft hy daar uit, schoon eenigzins veranderd, afgeschreeven. Zy betreft
het Palais Royal. Zy hebben al de leevendigheid die een onmiddelyk opschryven
van de ontmoetingen aan het verhaal byzet; terwyl de veelvuldige Aantekeningen
uit MERCIER, uit de Singularites Historiques, par J.A. D***, en andere, niet weinig
dienen om ons de Franschen van naderby uit hunne eigene laatere Schryvers te
doen kennen.
Ten blyke van het onderscheid deezer Brieven met het Dagboek diene de
beschryving, welke hy geeft, van eene ontmoeting met de Parysche Poïsarden. Naa
het schilderen van een schoonen avondstond, die hem in verrukking optoog, ‘werd
ik,’ zo luiden 's Schryvers woorden, ‘eensklaps, op de zeldzaamste en onverwagtste
wyze, uit myne streelende en verheevene aandoeningen, als met geweld
neergesmeeten tot de alleronaangenaamste gewaarwordingen, uit een mengzel
van verbaazing, afkeer en misnoegen, samengesteld. Ik vond my naamlyk op
eenmaal omhelsd van zes leelyke geele en grofgespierde armen; zag op het zelfde
oogenblik drie afzigtige gedaanten, aan deeze armen in kleur en plompheid volkomen
beantwoordende, met groote monden, dikke gezwollen lippen, vooruitsteekende
kaakebeenen, en borstelige wenkbraauwen, myne wangen naderen, en vatte uit
den stroom van plat fransche woorden, die deeze leelyke tronies uit haare ruwe en
schreeuwende keelen my toeduwden, den volgenden zin op: ‘Vergun ons, myn Heer
de Abbé, dat wy u omhelzen; gelieft ons dan te geeven wat u goeddunkt!’ Myn eerste
(†)
gedagte, by deezen zeldzaamen aanval, was, dat ik in het lot van Orpheus

(*)
(†)

Zie N. Algem. Vaderl. Lett. V D. bl. 438.
Die, volgens de Fabel, door Tracische Vrouwen verscheurd wierd.
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zou deelen; de tweede, dat ik my evenwel zo goed en zo lang zou verweeren als
ik kon; en zo stiet ik, eer ik nog die woorden recht begreepen had, deeze leelyke
schepzels, met alle kragt die ik had, van my af. En nu tot my zelven komende,
verstond ik eerst uit den bruisschenden stroom van haare woorden de eigenlyke
bedoeling van deeze tedere omhelzing, en zag nu ook met welke Dames ik te doen
had, en dat ik best zou doen indien ik de snaaren zo hoog niet spande. Het waren
(*)
drie Poïsarden (Viswyven) , een even zo oorspronglyke en afzigtige als geduchte
klasse van Parysche Vrouwen, die zich het recht aanmaatigen, om de dolste en
onbeschaamdste dingen te bedryven, en evenwel van ieder een met de grootste
beleefdheid behandeld worden; naardien het ten uitersten gevaarlyk is, haare
gramschap gaande te maaken. Ik ontschuldigde my, derhalven, schielyk, en verzogt,
terwyl zy op nieuw op my aandrongen, met haare gunstbewyzing anderen te
vereeren, die derzelver waardiger waren dan ik, vermids men in het land, daar ik
t'huis hoorde, iets van dien aart niet wist te schatten. Naauwlyks had ik dit gezegd,
of zy riepen, al lachende, ah! Monsieur est Anglois! (deeze Heer is een
Engelschman!) en zy verlieten my oogenbliklyk, om een anderen na te loopen, die
zich gerust van haar liet omhelzen.
Naardemaal de Standbeelden deezer dagen in Parys een zo vreemd lot ondergaan
hebben, willen wy met CAMPE by een en ander derzelven vertoeven. ‘Iets is 'er,’
schryft hy, ‘dat de Nieuwe Brug (Pont Neuf) een beslissend voordeel geeft boven
de Konings Brug (Pont Royal) het eerbiedwekkend Standbeeld van den besten der
Fransche Koningen, HENDRIK IV. Dit Standbeeld is geplaatst in het midden, en wel
op den vasten grond, alwaar de twee bruggen, die Pont Neuf uitmaaken, aan het
punt van het Eiland samenloopen. Een deftig Gedenkstuk! Een van de weinigen,
waaraan de vleijery geen deel hadt, en die de naaneeven nog het zelfde gevoel van
liefde, dankbaarheid en verwondering, inboezemen, 't welk derzelver op-

(*)

Men zie de treffende beschryving van deeze Vrouwen, en het daar bygevoegde afgezette
afbeeldzel, in CAMPE's Brieven over de Staatsomwenteling van Frankryk, bl. 50 en volg. in de
Aanm. Zy zyn naar het leeven getekend.
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richting by de Voorvaderen konde veroorzaaken. 's Konings gemeenzaam
voorkomen, en de menigte van aangedaane menschen, die, van den morgen tot
den avond, rondom deezen Afgod der Natie vergaderd zyn, en hunne oogen op de
zynen gevestigd houden, bekoort ieder een, die nog een vonkje menschlyk gevoel
in zyn hart heeft, hy zy dan Franschman of Buitenlander. Men heeft zo wel het
degengevest, als ook de teugels van het paard, des avonds naa de verovering der
Bastille, met de Fransche Vryheidskokarde versierd, onder het juichend
vreugdegeschreeuw: “Hy is weder opgestaan! Hy leeft weder onder ons!” - In den
beginne verbeeldde ik my, als of deeze nieuwe toestand de oorzaak was, waarom
men zo veele menschen, aan den voet des Standbeelds, met opgeheeven hoofden
vergaderd ziet; doch men heeft my verzekerd, dat het zelfde gedrang hier ten allen
(*)
tyde heeft plaats gehad , en dat zulks de aanhoudende uitwerking van liefde en
eerbied des Volks, jegens den meestbeminden zyner Koningen, was. Jonge
Erfgenaamen eener Kroone! jonge Erfprins! ei doe een togtje naar Parys; niet om
de Fransche Opera, niet om het Fransche Hof; maar om dit Standbeeld te zien, en
de Hoogagting, welke een dankbaare naakomelingschap aan de Deugden van
goede Vorsten bewyst! In geheel Europa is niets leerrykers voor u te zien!’......Dit
Leerzaam Standbeeld is, zints CAMPE's vertrek, door den Beeldenstorm der
Gekroonde Hoofden te Parys, niet meer te aanschouwen.
‘Twee byzonderheden,’ vaart CAMPE voort, ‘onteeren dit Standbeeld, en stooren
de treffende aandoeningen, waaraan de wandelaar, zo lang zyn oog slegts op de
figuur van den goeden HENDRIK blyft staaren, zich zo gaarne overgeeft: deeze zyn
ten deele de lange en zeer ongepaste opschriften, aan alle zyden van het voetstuk,
die niemand gaarne leest; ten deele ook de aan de hoeken van dit voetstuk
geketende slaavengedaanten, die elk gevoelig aanschouwer liever in de Seine zou
wer-

(*)

Ook heb ik, in al den tyd dat wy hier ons verblyf gehad hebben, geene vermindering van
deeze menschenhoop ontdekt, hoewel de Kokardes, aan het weer blootgesteld, in de laatste
dagen reeds verslenst en onkennelyk geworden waren.
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pen, dan ze aan de voeten van een zo goed Koning geplaatst zien. Het komt my
voor, dat deeze slaafsche versieringen aan de Standbeelden van groote Vorsten,
die hun geluk zo wél gemaakt hebben, een der ongelukkigste denkbeelden is, welke
de raaskallende harssenen van eenen vleijenden Konstenaar ooit hebben
uitgebroeid. Want wat wy ook, naar zyne bedoeling, immer daar by mogen denken,
het is en blyft toch een onwaardig, afzigtig, denkbeeld, om het edelst schepzel van
God, den mensch, tot een beest, of, dat het zelfde is, tot een slaaf, verlaagd te zien,
dien de voet van een ander mensch, of zelfs die van zyn paard, op den nek treedt.
Tot zulk eene onnatuurlyke vertooning, behoorde de verheeven menschlyke gedaante
immers nooit misbruikt te worden. Nimmer kon de rede een geval onderstellen,
waarin de ééne Mensch bevoegd zou weezen om den ander tot zulk een verworpen
weezen te vernederen: dit denkbeeld blyft derhalven voor elk denkend aanschouwer
onnatuurlyk en afzigtig. Dit is het geval altoos; hoe veel te meer nog als dan, wanneer
de gevleide Slaavenbedwinger in de daad geen Dwingeland, maar een goed,
menschlievend, Vorst, een HENDRIK DE IV, was.’
Dat wy hier byvoegen, wat 'er by den Heer CAMPE omging, toen hy, op het Plein
der Overwinningen (la Place de Victoires), het snoevend Gedenkteken van LODEWYK
DEN XIV bezigtigde: ‘Hoe oneindig verschilde ons gevoel hier van dat geene, waar
mede wy by het Standbeeld van den goeden HENDRIK op de Nieuwe Brug bezield
waren! En met hoe veel recht heeft ook de naawereld, en zelfs het volk, het
onderscheid tusschen deeze beide Koningen bepaald! Daar zien wy, alle uuren van
den dag, samengedrongen hoopen van dankbaare naakomelingen, met eene altoos
even sterke aandoening rondom het Beeld des rechtvaardigen en goeden Konings
vergaderd; hier is het altoos eenzaam. Alleen de buitenlander, die dit gedenkteken
der vleijery voor de eerstemaal ziet, vertoeft daar by een oogenblik, niet om de
gedagtenis van den afgebeelden te eerbiedigen, maar om het werk des maakers,
als een konststuk, te beschouwen. Koel treedt hy derwaards; verontwaardigd over
de vleijeryen, die hy op het voetstuk geleezen heeft, gaat hy weder heenen. Het
voorbygaande volk verwaardigt den Onsterflyken Man, (aldus heeft de vleijer, die
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het opschrift vervaardigde, hem genoemd,) niet meer om hem aan te zien. Hy is in
deszelfs hart reeds voorlang gestorven, terwyl HENDRIK eeuwig daar in leeven zal.
Het Gedenkteken bestaat in een voetstuk van wit marmer, waar op het van lood
(*)
gegooten en verguld Standbeeld van LODEWYK DEN XIV, in een opgeblaazen
houding, staat, zettende den voet op den nek van den driehoofdigen helhond
Cerberus; een niet zeer edele zinspeeling op de drie tegen hem verbondene
Mogenheden, waar mede hy oorlog gevoerd hadt. Op de vier hoeken van het
voetstuk staan even zo veele figuuren van brons, welke een afbeeldzel zullen zyn
van de Natiën, op welke LODEWYK's Krygsbenden de Overwinning behaalden. Naast
hem-zelven ziet men den God der Overwinning, die met de eene hand eenen
lauwrierkrans op zyn hoofd zet, en in de andere een bundel van palm en olyftakken
houdt.’
Ten slot stellen wy hier nevens, 't geen de Schryver aanmerkt op het marmeren
Standbeeld van LODEWYK DEN XV, door LE MOYNE: ‘dit,’ schryft hy, ‘is het eerste
openlyke Gedenkteken, waar aan ik een recht gepast kort en zaaklyk opschrift vondt.
Het is ontleend uit een Romeinsch Dichter, en luidt aldus: Hier hoorde hy zich gaarne
(†)
Vader en Vorst noemen . Ondertusschen zou, naar myn oordeel, ook dit opschrift
nog gepaster, eenvoudiger en edeler, geworden zyn, wanneer men de laatste
woorden, atque Princeps, weggelaaten, en alleen, Hier hoorde hy zich gaarne Vader
noemen, daar aan geplaatst hadt. Ik heb niet noodig de reden hier van op te geeven.’

(*)
(†)

Welk een kenschets! Juist zo was de regeering van deezen geëerbieden Koning - blinkend
goud van buiten, van binnen lood, 't welk de Natie verdrukte.
HIC AMAT DICI PATER ATQUE PRINCEPS.
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Kransje van Letterbloempjes, voor Neêrlandsch Jufferschap. 2de,
3de en 4de, Stukje. Te Dordrecht by N. van Eysden en Comp. 1791.
In 8vo. 72 bl. elk Stukje.
G. MANHEER, welke zich, in de twee eerste Stukjes van dit Kransje, onder de letters
G.M. Verborg, eindigt, met het vierde, zyne zamenvoeging van Lentebloempjes.
Over 't geheel zal Neêrlandsch Jufferschap hier door eenige Zangstukjes missen,
die haar maar zelden deeden bloozen; en van welken eenigen, vooräl in de laatste
Stukjes, niet onaartig waren. Zie hier, ten bewyze, eenige Coupletten uit het Gezang:
Om de Poen is 't al te doen; dat op de wys: Laatstmaal toen ik lag en sliep, kan
gezongen worden:
De Doctoors en Chirurgyns;
Snyders, Kappers en Krispyns,
O! O! Vrienden O!
Deze heeren villen, scheeren,
O! O! Vrienden, O!
U de volle beurzen zoo! *
Maar, bemind gy de lectuur,
Koopt dan hoeken. - Zyn die duur?
Neen, neen, Vrienden, neen!
Boekverkoopers zyn geen stroopers;
Neen, neen, Vrienden, neen,
Haar Conscientie is veel te kleen.
*
Waaröm zingt een Brood-poëct,
Schoon de Vent daar schraal van eet?
't Is, 't is, Vrienden, 't is,
Al zyn lymen, Vaerzen rymen,
Is, is, Vrienden, is
Om de Splint; geloof het wis.
*
Dus, in 't kort, 't is om de Poen,
Al den drommel, slechts te doen,
Geld, geld, ô! dat geld
Maakt, schoon 't stom is, regt dat krom is.
Geld, geld, lieve geld!
Die u mist is slecht gesteld.

Schoon men de Dichters niet altyd op hun woord mag gelooven, en vooräl niet
wanneer zy tot lof van de Boekverkoopers zingen, zo gelooven wy toch, dat het
laatste Couplet wel van harton gemeend is.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Verhandeling over het spotten met godsdienst en deugd.
(Uit het Engelsch.)

Gelyk een, die zich veinst te raazen, die vuursprankelen, pylen en
doodlyke dingen, werpt, alzo is een Man die zynen naasten bedriegt, en
zeit: Jok ik 'er niet mede?
SALOMO.

Naardemaal de Christlyke Godsdienst aangekant is tegen de neigingen en driften
van het bedorven gedeelte des Menschdoms, heeft dezelve, door alle Eeuwen heen,
de tegenkanting van verscheidenerlei vyanden moeten verduuren. Nu eens onderging
dezelve de stormen van Geweld en Vervolging; dan weder den aanval van valsche
redenkunst en drogredenaary. Wanneer het deezen mislukte, vondt die Leer zich
blootgesteld aan de spottery der onbeschofte Menschen, van eenen lossen en
ligtvaardigen aart; die geen vatbaarheids genoeg bezaten, om te onderscheiden 't
geen groot, en geen oordeels genoeg om te beslissen, wat waar, was, onderwonden
zich om den Godsdienst met versmaadende kleinagting te bejegenen, even of
dezelve voor de Wereld van geen belang altoos was. Zy bevlytigden zich, om het
geheele Godsdienststelzel, 't welk zo lang den eerbied des Menschdoms getrokken;
't welk, eeuwen lang, door de Geleerden ondersteund, en door de Wyzen bewonderd
geweest was, te vertoonen als geen beter grondslag hebbende, dan de naargeestige
verbeelding van Dweepers en Geestdryveren. Van deezen stempel waren de
(*)
Spotters', die, naar de taal van Apostel PETRUS, in de laatste dagen komen zouden.
Eene voorspelling door de uitkomst maar al te zeer bewaarheid.

(*)

2 PET. III: 3.
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Vermids de valsche kleuren, welke deeze Menschen over den Godsdienst zoeken
te verspreiden, geschikt zyn om de zwakken en onbedagtzaamen te misleiden, zal
het der moeite overwaardig weezen, te onderzoeken, of de Godsdienst, de Christlyke
Godsdienst, eenigen regtmaatigen grond oplevere aan die versmaading, aan die
belaching, der Spotteren. Het moeten, of de Leerstellingen, of de Geboden, van
den Godsdienst zyn, welke zy spottende in veragting zoeken te brengen.
De Leerstellingen van den Christlyken Godsdienst zyn redelyk en zuiver. Alles
wat dezelve ontdekt, betreffende de Volmaaktheden van GOD, diens zedelyk Bestuur
en Wetten, de Bestemming der Menschen, als mede de Belooningen en Straffen
van eenen toekomenden Staat, stemt volmaakt overeen met de Voorschriften der
best verlichtste Rede. In eenige stukken, die de grenzen onzer tegenwoordige
vermogens overschreeden, als wat het Weezen der Godheid, den gevallen Staat
des Menschdoms, en deszelfs Verlossing door JESUS CHRISTUS, aangaat, mogen
de Leerstellingen verborgen en duister schynen. Op deeze heeft ook de Spotter
zyne aanvallen gemunt; als of 't geen wy niet kunnen verklaaren, om die reden, als
ongerymd moest uitgekreeten worden.
Onnoodig is het, voor tegenwoordig, ons te verledigen tot eene byzondere
verdediging dier Leerstellingen; dewyl 'er zich eene bedenking aanbiedt, die, naar
eisch overwogen, genoeg is om den Spotter den mond te stoppen. Is hy niet
gedrongen om toe te staan, dat het geheele Stelzel der Natuure, rondsom hem, vol
van verborgenheid is? Wat reden heeft hy, derhalven, om te veronderstellen, dat
de Leeringen der Openbaaring, van denzelfden Oorsprong herkomstig, geene
verborgene duisterheid zouden hebben? Alles wat ter regeling van 't leevensgedrag
vereischt wordt, heeft de Godlyke Wysheid, in Natuur en Godsdienst, voor allen
openbaar gemaakt. Gelyk de Natuur ons genoegzaame onderrigting gegeeven
heeft, ten opzigte van 't geen noodzaaklyk is tot ons voedzel, ons geryf en onze
veiligheid, zo heeft de Godsdienst ons duidlyk onderweezen in onzen Pligt omtrent
GOD en onzen Naasten. Dan, zo ras wy poogen ons te verheffen tot voorwerpen,
die buiten den onmiddelyken kring onzer werkzaamheid leggen, wordt onze
nieuwsgierigheid gestuit, en duisternis omringt ons van alle kanten. Wat het Weezen
is dier stoflyke Lichaa-
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men, welke wy zien en voelen; hoe een Zaadkorrel tot een Boom opgroeit; hoe de
Mensch in 's Moeders lyf gevormd wordt, of hoe de Ziel op het Lichaam werkt, zyn
verborgenheden, van welke wy even min reden kunnen geeven als van de duisterste
en moeilykste stukken der Openbaaringe. Wy vinden ons verpligt het bestaan dier
dingen toe te staan, schoon de uitlegging onze bekwaamheden overtreffe.
Op dezelfde wyze ontstaan 'er, in den Natuurlyken Godsdienst, Vraagen wegens
de schepping der Wereld uit Niet; over den Oorsprong des Kwaads onder het bestuur
van een volmaakt Opperweezen; en de Bestaanbaarheid der Menschlyke Vryheid
met de Godlyke Voorweetenschap; Vraagen van eene zo ingewikkelde natuur, en
zo moeilyk op te lossen als eenige in de Christen Godgeleerdheid. Wy ontdekken
duidelyk, dat wy, in de geheimen der Voorzienigheid, even min zyn toegelaaten als
in de verborgenheden der Godheid. In alle zyne wegen is de Almagtige een GOD,
die zich verbergt. - In stede dat het eenige zwaarigheid tegen de Openbaaring
oplevere, dat eenige van haare Leerstellingen van eenen verborgen aart zyn, zou
het veel vreemder en onoplosbaarder weezen, als men 'er geene zulke Leerstellingen
in aantrof. Was alles in het Christen-Leerstelzel volkomen op ééne hoogte met onze
bekwaamheden geplaatst, zou dit veeleer grond gegeeven hebben tot een
vermoeden, dat het zelve niet van GOD kwam: dewyl het dan zo ongelyk zou geweest
zyn aan 't geen wy vinden in het Stelzel des Heeläls, en in het Stelzel van den
Natuurlyken Godsdienst. Daar, zo als het zich thans opdoet, het Euangelie dezelfde
trekken, het zelfde algemeen Character, heeft met die beide andere, die erkend
worden van Godlyke Herkomste te zyn; klaar en bevattelyk in alles wat de betragting
(*)
raakt; duister en verborgen in 't geen Bespiegeling en Geloof betreft . De
schimpscheuten van den Spotter, derhalven, ten deezen opzigte, zyn zo verre van
eenigen regtmaatigen grond te hebben, dat zy alleen zyne onkunde ontdekken, en
de bekrompenheid zyns doorzigts.

(*)

Bisschop BUTLER heeft, in zyne Analogy of Natural and Revelated Religion, dit Stuk, met zyne
meesterlyke penne, uitvoerig behandeld, en in een sterk daglicht geplaatst.
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Laaten wy voortgaan tot het geen de daadlyke beoefening betreft, of het gedeelte
van den Godsdienst, 't welk Pligten voorschryft. - De Pligtsbetragtingen, welke de
Godsdienst, ten opzigte van GOD, aanbeveelt, hebben de meeste stoffe aan de
spotterny der Ongebondenen verschaft. Zy poogen deeze als zo niets beduidende
en overtollig af te schilderen, dat ze de geboorte alleen aan Geestdryvery kunnen
verschuldigd weezen. - Want is niet de Godheid zo verre boven ons verheven, dat
hy noch voordeel noch genoegen scheppe uit onzen dienst? Wat zyn onze Gebeden,
onze Lofzeggingen, voor dat oneindig Weezen, dat, in zichzelven volkomen gelukkig,
alle zyne schepzelen voor zich beschouwt, als Insecten die een enkelen dag leeven?
Wat anders dan bygeloovige schrik kan die pligtspleegingen van hulde, en die
onderscheiding van heilige dagen, voorschryven, waar mede laage zielen zich
vermaaken, doch die de meer verhevene met versmaading beschouwen?
Ter wederspraak van dusdanige smaadredenen der Spotteren, zou het
genoegzaam weezen aan te merken, dat de vereenigde gevoelens des Menschdoms,
door alle eeuwen heen, en by alle volken, tegen hun getuigen. Hoe bedagtloos het
gros des Menschdoms zyn moge, en alleen gehegt aan de voorwerpen welke het
rondsom zich ziet, is nooit uit hun hart dit beginzel uitgewischt, dat men aan den
grooten Vader des Menschlyken Geslachts, den algemeenen, schoon onzienlyken,
Weldoender der Wereld, niet alleen inwendige Eerbiedenis, maar uitwendige hulde,
verschuldigd is. Of hy die hulde noodig hebbe, dan niet, is de vraag geenzins; 't is,
wat wy, van onze zyde, ongetwyfeld verschuldigd zyn: en dat Hart is, met reden,
voor laag te houden, 't welk de opwellingen van dankbaarheid aan eenen Weldoener,
hoe onafhanglyk ook voor eenige wedervergelding, versmoort. Waare Deugd zet
altoos aan tot eene openbaare betuiging van de dankbaare aandoeningen welke
zy voelt, en stelt eere in dezelve uit te drukken. Diensvolgens komen, de geheele
Aarde over, de Godvereerders zamen, om, op verschillende wyzen, den Regeerder
der Wereld te aanbidden. In deeze aanbidding vereenigt zich de Wysgeer, de Wilde
en de Heilig. Niemand, behalven de koele en ongevoelige, kan het oog opheffen
tot dat weldaadig Weezen, zonder neiging te gevoelen om 't zelve te aanbidden, of
te verheerlyken. Te vergeefsch, der-
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halven, zal de Spotter belachen, 't geen de luidspreekende stem der Natuure vordert
en regtvaardigt. Hy verheft zich tegen het algemeen en verklaard gevoel des
Menschlyken Geslachts.
Maar, deeze bedenking ter zyde gesteld zynde, moet ik hem verzoeken te letten
op eene van een ernstiger en ontzettender aart. Door zyn losbandig belachen der
Pligten van Godsdienstigheid, en der Instellingen van Openbaaren Eerdienst,
verzwakt hy de kragt der Geweetens by de Kinderen der Menschen; hy ondermynt
de groote pylaaren van de Maatschappy, en brengt een doodlyken slag toe aan de
Orde en 't algemeen Geluk. Alle deeze rusten op niets sterker dan op het algemeen
Geloof van een Alziend Getuigen, en algemeene Eerbiedenis van een Almagtig
Bestuurder. Op dit Geloof, op die Eerbiedenis, is de geheele verpligting van den
Eed gegrond; zonder welken geen Staat bestuurd, geen Regtszaaken afgedaan
kunnen worden; zonder welken Geschillen zouden blyven hangen, en byzondere
eigendom geene veiligheid meer hebben. Onze eenige veiligheid tegen ontelbaare
misdryven, tot welker bedwang geene Menschlyke Wetten kunnen reiken, is de
vrees voor een onzigtbaaren Wreeker, en van die toekomende Straffen, welke hy
den misdaaderen bereid heeft. Neemt deeze vrees weg uit het hart der Menschen;
en gy sterkt de hand der boosdoeneren, en brengt de veiligheid der Menschlyke
Maatschappye in gevaar.
Maar hoe zouden indrukken, zo noodzaaklyk voor het algemeene welweezen,
kunnen bewaard worden, als 'er geene Godsdienstige Zamenkomsten, geen
vastgestelde Godsdienstige Inrigtingen, en geen Dagen, bestemd waren, om de
Menschen op het staatlykst het Bestaan en de Heerschappy van GOD te herinneren;
als mede voor den geest te houden, dat zy vervolgens rekenschap van hunne
bedryven aan Hem zullen moeten geeven? Voor Menschen van alle rangen, zyn
de gevoelens, te welker opwekking de Openbaare Godsdienstoefening strekt, nuttig
en heilzaam. Maar, ten aanziene van de laagere rangen, is het te over bekend, dat
de eenige beginzels, die hun van boosheid te rugge houden, verkreegen worden
in de Godsdienstige Vergaderingen, welke zy bywoonen. Ontzet van de voordeelen
eener geregelde Opvoedinge; onkundig, voor een groot gedeelte, van de openbaare
Wetten; onvoorzien van die verfynde denkbeelden van
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Eer en Voeglykheid, in welke anderen van meer kunde opgebragt zyn, zouden zy,
waren de heilige Tempels, werwaards zy zich nu vervoegen, geslooten, gevaar
loopen van te verbasteren tot een woest geslacht, welks wetloos geweld gestaage
vrees zou inboezemen.
Hy, derhalven, die Heilige Dingen op eene ligtvaardige en spottende wyze
behandelt, speelt, misschien zonder het op te merken of te weeten, de rol eens
openbaaren vyands der Maatschappye. Wy zullen hem, by wylen, misnoegde klagten
hooren uitboezemen over de ongehoorzaamheid der Kinderen, over de oneerlykheid
der Dienstboden, over de onbeschoft en oproerigheden des Gemeens, terwyl hy
zelve goeddeels aanspraakelyk is, wegens de ondeugden en ongeregeldheiden,
waarover hy zyn misnoegen te kennen geeft. Door zyn voorbeeld van veragting des
Godsdiensts, wordt hy medepligtig aan veelvuldige misdryven, welke die veragting
by anderen veroorzaakt. Door zyn smaalen op heilige Instellingen, moedigt hy het
Graauw tot oproer en geweld aan; hy verstout den valschen Getuigen om den naam
van GOD ydelyk te gebruiken; hy geeft den Straatrooveren de wapenen in handen,
en laat den Dief by nagt langs straat wandelen.
Dat wy, wyders, de menigte van Pligten jegens onze Medemenschen in
overweeging neemen. De volstrekte noodzaaklykheid derzelven tot het algemeene
welweezen is zo blykbaar, dat deeze die Pligten grootendeels schootvry gesteld
heeft voor de pylen des Spotters. Hy, die het bestondt, Regtvaardigheid, Waarheid
of Eerlykheid, belachlyk voor te stellen, zou door iedereen geschuwd worden. By
hun, die eenige overblyfzels van beginzelen bezaten, zou hy haatlyk weezen. Den
zodanigen, die alleen op hun belang oogen, zou hy als een gevaarlyk Mensch
voorkomen. Doch, schoon de gezellige Deugden, over 't algemeen, als
eerbiedenswaardig en heilig behandeld zyn, hebben eenigen, onder zekere gedaante
en in zekeren trap, de smaad der bedagtloozen niet kunnen ontgaan. - Die
uitgebreide Edelmoedigheid, en verregaande zugt tot het algemeene welweezen,
welke den Mensch aanzet tot het opofferen van zyn eigen belang, om het groot
algemeen goed te bevorderen; als mede die strikte en naauwgezette braafheid,
welke iemand niet toelaat, in eenig geval, van de waarheid af te wyken, zyn
menigmaal met versmaading bejegend door Lieden, die men Lieden van de groote
Wereld noemt. Zy, die niet wil-
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len kruipen om de Aanzienlyken te vleijen; die het versmaaden zich te schikken
naar heerschende Zeden, indien zy dezelve kwaad keuren; die weigeren het minste
voordeel van anderen te trekken, om het grooter voor zich zelven weg te draagen,
vertoont men als Menschen van een romanesk Character, vol ingebeelde begrippen,
onkundig van de wereld, en ongeschikt om in dezelve te leeven.
Zodanige Persoonen zyn zo verre van ten doel te moeten strekken aan eenige
regtmaatige belaching, dat zy geregtigd zyn tot eene maate van hoogagting, die
aan eerbied grenst. Want zy zyn, in waarheid, de groote Steunpylaaren en
Beschermers van openlyke Orde. De agtbaarheid van hun Character baart ontzag
by de ligt losbandige Gemeente. Het gewigt van hun voorbeeld stuit den voortgang
des bederfs, bedwingt die ongebondenheid van Zeden, welke altoos ongevoelig
veld wint, en inbreuk maakt onder alle rangen der Maatschappye. Diensvolgens is
het die Edelaartigheid van inborst, die onverzettelyke Deugd, dit agt geeven op
Beginzelen, boven alle heerschende begrippen, welke ten allen tyde de Characters
der zodanigen kenmerkte, die zich, op eene voordeelige wyze, onderscheidden in
het openbaare leeven; die de zaak des Regts, tegen magtige verdrukkers,
gehandhaafd, die, in netelige tydsgewrichten, de wankelende Regten en Vryheden
des Menschdoms onderschraagd, hun Land en Volk eere aangedaan, hebben. De
zodanigen mogten bespot worden door zommigen, onder welken zy leefden; dan
de Naakomelingschap heeft hun overvloedig regt laaten wedervaaren; zy zyn de
Mannen, wier naamen in volgende Eeuwen vermeld worden, aan welken men met
bewondering denkt, van welken men met roem spreekt.
De Schikker naar den tyd, de Man van steeds toegeevende beginzelen, en mindere
Deugd, moge, voor eene wyl, onder zyne Vrienden en Naavolgeren, een Character,
't welk gepreezen wordt, vertoonen; maar, zo ras de losheid zyner Beginzelen ontdekt
is, zinkt hy in veragting neder. Zy, die zich gereed betoonen om Mannen van
onkreukbaare trouwe te belachen, verraaden alleen hunne eigene kleinheid van
ziel. Zy geeven blyk, dat zy het verhevene der Deugd niet kennen, dat zy de waare
voortreflykheid van den Mensch niet kunnen beoordeelen. Door iets te doen wat
strekt om zuiverheid
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en striktheid van Zeden in wanagting te brengen, stellen zy zich niet alleen bloot
aan eene regtmaatige versmaading; maar planten gevoelens voort, der
Maatschappye hoogstschadelyk. Want, indien wy het ontzag, der Deugd
verschuldigd, in eenig opzigt verliezen, beginnen wy die geheel te ondermynen.
Geen Mensch, gelyk ontelbaare keeren is aangemerkt, wordt op éénmaal snood.
Hy wykt, van stap tot stap, af van de voorschriften des Geweetens. Indien de
ruimschootige geweetensleer des Spotters ingang vondt, zou openbaare
oneerlykheid, valschheid, en verraad, spoedig opgroeijen uit deeze bewilligende
Beginzelen, uit die ontslaakingen van Deugd, welke hy wil doen doorgaan als
noodzaaklyk voor ieder Mensch, die zyn wereld verstaat.
De laatste soort van Deugden, van welke ik nog te handelen heb, zyn van een
persoonlyken aart, en betreffen het bestuur, 't welk wy te oefenen hebben over onze
Vermaakneemingen en Driften. Ten deezen opzigte, heeft de Spotter altoos
aangemerkt dat hy een ruim veld hadt. Dikwyls, zeer dikwyls, zyn de Deugden,
Soberheid, Maatigheid, Zedigheid en Kuischheid, tot voorwerpen gesteld van
belaching, als Kloosters-hebbelykheden, die den Mensch uit het gezelschap der
vrolyken weeren; hebbelykheden, die de uitwerkzels zyn eener laage opvoedinge,
of van laaggeestigheid, of van eene zwakheid van gesteltenisse; terwyl Spotters,
die naar hunne begeerlykheden wandelen, hunne eigene Zeden verheffen, als wel
opgevoed, als vry, als manlyk en geestig. Zy verbeelden zich daardoor verre boven
het gemeene gros verheven, en versmaaden allen, die zich bepaalen binnen de
algemeene perken van een geregeld gedrag.
Verdwaasde Menschen! wie ziet niet, dat de Deugden, waar mede zy spotten,
niet alleen derzelver gezag uit de Wetten van GOD ontleenen; maar daarenboven
weezenlyke vereischten zyn tot algemeen en byzonder geluk. Door de inwilliging
hunner losbandige vermaakneemingen, voor eenigen tyd, mogen, zo lang jeugd en
sterkte hun byblyven, eenige weinige kort voorby snellende genietingen verkreegen
worden. Doch welke zyn de gevolgen? - Veronderstelt, dat iemand onbedwongen
in dusdanig eenen leevensloop volhardt, deeze zal zeker gevolgd worden door
vlekken in zyn Character, en wanorde in zyne zaaken, door een verzwakt en
bedorven lichaamsgestel, en een vroegtydigen jammerlyken ouderdom. Veronderstelt eene
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Maatschappy, geheel bestaande uit zulke Lieden, als de Spotters toejuichen;
veronderstelt dat in dezelve geenen waren, dan die zy Zoonen des Vermaaks
noemen; dat zyn de zodanigen, die onmaatig, ongebonden, alle agtgeeving op
maatigheid, geregeldheid en deugd, ter zyde gesteld hebben; welk een haatlyk
tooneel zou zulk eene Maatschappy opleveren? Hoe weinig dezelve gelyken na
een beschaafden en welgeregelden Burgerstaat, waarin de Menschen verkoozen
hebben te leeven? Welk een onrust, oproer, hoe veel twists en gekyfs, zou 'er by
aanhoudenheid in heerschen? Welk mensch van gezond verstand zou niet liever
in eene wildernis woonen, dan, voor zyn leeven, onder zulke metgezellen verkeeren?
Zal dan de Spotter het onderstaan, om den draak te steeken met die Deugden,
zonder welke 'er geen vrede, geen troost, geen orde, onder het Menschdom, kan
zyn?
Laat hy denken om zyn huislyken stand en betrekkingen. Is hy een Vader, een
Egtgenoot, of een Broeder? Heeft hy eenigen Vriend, of Bloedverwant van deeze
of geene Kunne, in wier geluk hy belang stelt? - Laaten wy hem vraagen, of hy zou
wenschen, dat onmaatigheid, onkuischheid, of ongebondenheid, van eenigerlei
aart, der zodanigen Character brandmerkte? Zou hy zulke buitenspoorigheden hun
aanpryzen? Zou hy verkiezen, in hunne tegenwoordigheid, openlyk, en zonder
bewimpeling, te smaalen op de tegenovergestelde Deugden, als van geen belang
tot hun welweezen? - Indien de losbandigste zelfs huivert op dit denkbeeld; indien
hy, te midden van zyne woeste vermaakneemingen, verlangt, dat zyne eigene
Familie daar mede niet bezoedeld worde; laat zulks hem de waarde doen kennen
van deeze byzondere Deugden, welke hy, in de uuren van ongeregeldheid, in de
verstrooijing zyner gedagten, gereed is te versmaaden. Verbant soberheid,
maatigheid en kuischheid, en gy ondermynt de grondslagen van alle openbaare
orde en huislyke rust. Gy maakt elk Huisgezin een verblyf van verdeeldheid en
elende, weêrgalmende van de schaamtloosste uitdrukkingen, en onderlinge
hoonende verwyten. Gy laat niets agtenswaardigs in het menschlyk character over.
Gy verandert den Mensch in een Dier.
Het Besluit uit alle deeze bygebragte redenkavelingen is, dat Godsdienst en
Deugd, in alle derzelver gedaanten, 't zy van Leerstelling of Gebod, van Godsvrugt
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omtrent GOD, van Braafheid jegens den Naasten, en Geregeldheid van Zelfsbestuur,
zo verre zyn van eenigen grond op te leveren tot het gelach der Spotteren, veel eer
geregtigd zyn tot onze diepste eerbiedenisse: 't zyn naamen die men nimmer dan
met vereering moet uitspreeken. Dwaazen, zegt de Schrift, maaken een spel van
de Zonde. Zy mogten even goed van Pest, Oorlog, of Hongersnood, een spel
maaken. Met iemand, die verkoos deeze openbaare Volksrampen ten voorwerpe
van zyne jokkerny te neemen, zoudt gy u niet willen verbinden. Gy zoudt van hem
vlieden als erger dan een dwaas, dan een ongestelde van harssenen, van wien gy
gevaar zoudt loopen eenen onverhoedschen slag te ontvangen. Nogthans gaat het
vast, dat, voor de groote Maatschappy des Menschdoms, de Zonde een zwaarder
bezoeking is, dan Pest, Oorlog, of Hongersnood. Deeze werken alleen als nu en
dan wederkeerende oorzaaken van jammer; maar de Zonde en Ondeugden der
Menschen zyn altoos teisterende geessels der Wereld. Godloosheid en
Onregtvaardigheid, Bedrog en Valschheid, Onmaatigheid en Ongebondenheid,
teelen dagelyks elende en wanorde, verderven byzondere Persoonen, verscheuren
Gezinnen en Gemeenschappen, en geeven oorzaak tot duizend treurtooneelen op
deeze ongelukkige Schouwburg. Naar gelange de zeden bedorvener zyn, is het
Menschdom te ongelukkiger. De volmaaktheid der Deugd, in de Wereld hier boven
heerschonde, is de groote bron van de volmaakte Gelukzaligheid, die daar plaats
vindt.
Wanneer wy, derhalven, iets bespeuren, 't welk strekt, om den Godsdienst of de
Zedekunde met minagting en losheid te behandelen, dat wy zulks voor een zeker
teken houden van een verkeerd Verstand, of van een bedorven Hart. - Dat wy
nimmer in het Gestoelte der Spotteren zitten. - Dat wy het vernuft bezoedeld rekenen,
't welk met heilige Onderwerpen zoekt te boerten. Staat de Spotter op, dat wy dan
de Eer van onzen GOD en van onzen Verlosser verdedigen, en der zaake van Deugd
en Braafheid standvastig getrouw blyven. De lippen der Wyzen storten weetenschap
uit; maar op die der Dwaazen is verderf. Die GOD eert, zal van Hem geëerd worden.
De vreeze des Heeren is het beginzel der Wysheid, en wie het gebod bewaart,
bewaart zyne eigene ziele.
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Over het gebruik der Digitalis flore purpureo (Paarsch
Vingerhoedskruid) in verschillende ziekten.
Door E.J. Thomassen a Thuessink, M.D.
Dagelyks byna worden ons nieuwe Geneesmiddelen en Proeven met verschillende
Planten, in onderscheidene Ziekten, aangeboden. Dan weldra worden deze ook
wederom vergeten, en andere in derzelver plaats gesteld, die dan weder het zelfde
lot ondergaan, van tot hare vorige vergetelheid weder te keren. Buiten twyfel verliezen
wy op deze wyze menig nuttig Geneesmiddel, 't welk misschien op het mislukken
van een enkele ongelukkige Proeve, welke, dikwerf van de ongeschiktheid van het
voorwerp, van de onkunde des Proefnemers, of van het kwalyk bereiden des
Geneesmiddels afhangende, al te ligtvaardig verworpen word. Dikwyls zyn de
Proeven met een of ander Geneesmiddel, in verschillende Tydschriften van
verschillende Natien, in onderscheidene Talen, zodanig verspreid, dat zy aan te
weinig Geneesheren bekend worden, die, op een enkele hun bekende Proeve niet
durvende betrouwen, daarom een anders nuttig Geneesmiddel agterlaten, het welk
menigen ongelukkigen Lyder zoude hebben kunnen behouden. Voor zo veel my
bekend is, vinden wy, in onze Nederlandsche Tydschriften, geen gewag gemaakt
(*)
van de Digitalis flore purpureo; een Plant, welke zedert eenige jaren, vooral in
Engeland en nu ook in Duitschland, in een vry algemeen gebruik gekomen is. Ik
denk, dierhalven, mynen Landgenoten geen ondienst te doen, wanneer ik hun de
Geneeskundige Geschiedenis dezer Plant, zo kort mogelyk, voordrage; ten einde
zy daar door in staat gesteld worden zelve te oordelen, in hoe verre dezelve, als
een gewigtige vermeerdering der lyst van heilzame en Geneeskundige Planten,
behore geacht en in gebruik gebragt te worden.
De Digitalis flore purpureo LINNEI (Paarsch Vingerhoedskruid), een Inlandsche
Plant, in Gelderland gevonden wordende; doch die hier in alle Tuinen overvloedig

(*)

Behalven slegts ééne Waarneming, die derzelver nuttigheid bevestigt, in een der vorige No.
der Letteroefeningen.
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voorkomt en weelderig groeit, behoort tot de Solanacea, en vergiftige Planten.
DODONEUS heeft deeze vergiftige eigenschap reeds opgemerkt, en waarschuwt
(*)
daarom reeds tegen deszelfs gebruik . BOERHAVE hadt hetzelfde waargenomen,
en zegt, dat deze Plant zo scherp is, dat zy den mond, de keel, den slokdarm en
de maag aangrypt. Het uitgeperste sap en een afkookzel dezer Plant, in een sterke
mate genomen, veroorzaakt hevige braking, een sterken doorloop, hevige
maagkrampen, benauwdheid, beving, trekkingen, duizeligheid, koude van handen
(†)
en voeten, ja den dood zelve . Niettegenstaande deze hevige werkingen schynt
men reeds deze Plant in de Geneeskunde gebruikt te hebben. Alhoewel DODONEUS
het inwendig gebruik afkeurt, vinden wy reeds in de Uitgave van 1644, in een
(‡)
Byvoegzel , dat, ofschoon DODONEUS tegens het ligtvaardig gebruik dezer Plant
waarschouwt, dezelve egter in alle Landen voor een uitnemend wondhelend middel
gehouden wordt, zo dat in Italiën een zo algemeen gebruik daarvan gemaakt wordt,
dat het tot een spreekwoord geworden is, dat de Aralda alle wonden geneest. Dat
het kruid met water, wyn of mee, de borst opent en de fluimen losmaakt, dat het
den buik week maakt, en alle verstoppingen wegneemt. De Boeren in Somerset, in
Engeland, gebruiken, volgens dezen Schryver, dit middel in koortzen, wanneer het
braken en purgeren te weeg brengt. - PARKINSON gebruikte de Digitalis in de Vallende
Ziekte, en verhaalt een voorbeeld, dat een Vallende Ziekte, die 26 jaar geduurd
had, en alle maanden twee of drie maal weder kwam, door een afkookzel van een
of twee handvol Vingerhoedskruid, en vier oncen Polypodium, volkomen genezen
wierd. Wy vinden geene verdere genezingen dezer ziekte door de Digitalis.

Proeven met de Digitalis in Scrofula.
Reeds lang is dit middel, in eene hardnekkige en maar zeer dikwyls ongeneeslyke
ziekte, door sommige Geneeskundigen gebruikt geweest. Het schynt my egter toe,
dat men de bladen, vooral in het eerst, uitwendig tegens

(*)
(†)
(‡)

Kruidboek, p. 253.
MURRAY, App. Med. T.I.
Kruidboek, p. 254.
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Scrofuleuse ongemakken gebezigd hebbe. PARKINSON zegt, dat de bladen en het
uitgeperst sap dezer Plant de Kropkliergezwellen verdryft. BATE schryft, met het
zelfde oogmerk een zalf, uit de bloemen dezer Plant en reusel bereid, voor. Wy
vinden ook, in de Wurtenberger Apotheek, een voorschrist van de bloemen, met
reusel tot een zalf gemaakt, om Scrofuleuse zweren te helen. Dan de Heer HULSE
denkt, dat dit middel alleen in vogtige en etterende Scrofulen, doch geenzints in de
droge klieren, nuttig is. De Geneesheren te Worchester bezigden ze alleen in pappen
(*)
en zalven, en vonden ze zeer werkzaam in Scrofuleuse gevallen .
Het eerste geregeld Berigt, 't welk wy omtrent het inwendig gebruik der Digitalis
(†)
in Scrofuleuse ziekten vinden, is ons door den Heer PARKINSON, of BAYLIES ,
medegedeeld. De Digitalis wierd te voren door Landlopers en Kwakzalvers alleen
gebruikt, die het uitgeperste sap in zweren bezigden; zomtyds regtten zy door een
onvoorzigtig gebruik daarmede groot nadeel aan, dan, in andere gevallen, hebben
zy daarmede ook grote genezingen verrigt. Door verscheide gevallen van genezingen
was hy overtuigd geworden, dat dit middel uitnemend nuttig in Scrofuleuse ziekten
was. Een Jongeling had reeds tien jaren elendig aan klieragtige ongemakken
geleden; hierdoor waren 'er verzweringen op verschillende plaatzen des lichaams
ontstaan, waarvan een aan het regter been reeds zulke verwoestingen had aangerigt,
dat men tot de afzetting besloot. Een Schoenmakers vrouw raadde, om een lepel
vol van het uitgeperste sap der Digitalis in een half pint warm bier in te geven, en
de uitgeperste bladen op het been zelf te leggen. Gedurende vier uren ontstond 'er,
na dit gebruik, een hevige braking, waarop een sterke afgang volgde, die den gehelen
dag duurde. De afgang ophoudende, raakte de Lyder zodanig aan het kwylen, dat
de gehele mond daardoor

(*)
(†)

MURRAY, l.c.
De Heer MURRAY houdt den Schryver der Verhandeling voor den Heer PARKINSON, dan de
Heren VAN DER EEM en VAN LEEUWEN denken, dat het de Heer BAYLIES is: de Tytel van het
Werkje is: Practical Essays on medical subjects, by a Member of the Royal College of
Physicians of London & Edinburg, Lond. 1773. Zie ook Auserlesene Abhandlungen zum
gebreuch Practischer Artze. I.Th. p. 111.
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ontveld wierd. Men vernieuwde daaglyks het uiterlyk opgelegde kruid, waarna, reeds
den eersten dag, de hevige pyn bedaarde; de etteragtige uitvolejing nam
langzamerhand af, verbeterde daaglyks, en hield eindelyk geheel op. De gezondheid
des Lyders verbeterde te gelyker tyd ogenschynlyk. Na verloop van veertien dagen,
gaf men weder dezelfde gift, welke eveneens werkte. Binnen een maand tyds wierd
de Zieke volkomen hersteld, en bleef bestendig een goede gezondheid genieten.
Een jonge Vrouw kreeg een gezwel aan het oog, het welk haar van het gezigt
beroofde, de bovenlip was viermaal zo dik als natuurlyk, en zy kreeg knobbelagtige
gezwellen aan de vingeren, en pynen der ledematen. Nadat zy vrugtloos gebrande
spons, menigvuldige mercuriaalmiddelen, pissebedden, kalkwater en afkooksels
der bloedzuiverende houten, langen tyd gebruikt had, gaf haar dezelfde
Schoenmakersvrouw een lepel sap van de Digitalis, waardoor haar ongemak veel
verminderde, maar de al te hevige werking van dit middel maakte, dat zy tot een
twede gift niet besluiten konde.
Een Man, die, nadat hy gedurende drie jaar veel pyn aan de geleding des
elleboogs had uitgestaan, door een opzetting van deze geleding met een kliergezwel,
't welk een zwartgele kleur had, wierd aangetast, gebruikte slegts vier giften van dit
sap binnen een maand tyds, en genas hierdoor volkomen, behalven dat alleen de
geleding iets dikker dan natuurlyk blees. De Schoenmakers vrouw hadt dit middel
zodanig in gebruik gebragt, dat de Schoolmatressen het den kinderen gaven, zodra
zy maar eenig teken der Scrofulziekte ontwaar wierden, tot dat eindelyk een kind
onder de werking stierf, en het middel zyn agting verloor.
De Heer BAYLIES deelde deze waarnemingen aan de Artzen van het Ziekenhuis
te Worchester, waarin toen vele Klierzieken waren, mede. Deze Geneesheren
meenden, dat zy de hevige werkingen van dit middel zouden voorkomen, wanneer
zy, by een ligt afkookzel dezer Plant, Wynsteenroom voegden, wanneer het geen
braking of purgering, maar alleen een ligte walging, te weeg bragt. Dan in deze vorm
deed het Geneesmiddel de verlangde werking niet, en om deze rede gebruikten zy
dit middel alleen uitwendig, en ondervonden daarvan zeer veel dienst.
Ik heb deze Proeven hier zo breedvoerig opgegeven,
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om dat ik niet heb kunnen merken, dat men ergens deze Proeven met het sap der
Digitalis, in de hardnekkige en dikwyls ongeneeslyke en doodlyke Scrofulziekte,
(*)
verder door nadere Proefnemingen onderzogt hebbe . Alleen zegt THILENIUS, dat
hy met veel nut een Zalf, met versch uitgeperst sap der Digitalis gemaakt, gebruikt
(†)
heeft .

Proeven met de Digitalis in Waterzugt.
(‡)

In 't jaar 1780 heeft de Heer DARWIN ons het eerste verslag gegeven, van eenige
Proeven met deze Plant in de Waterzugt.
Hy gebruikte de Digitalis op de volgende wyze; vier oncen der versche bladen
wierden met twee pinten water tot een pint afgekookt, en daarna met twee oncen
wyngeest nog afgetrokken. Van het doorgezygde vogt, gaf hy den Zieken alle twee
uren drie eetlepels; gemeenlyk veroorzaakte dit hevige braking, en daarna een
ruime pislozing. Somtyds gaf hy van een afkookzel van een once der bladen, in een
pint water afgekookt, alle uren een lepel, tot dat 'er eenige uitwerking volgde;
sommige Lyders bragt dit braking, anderen alleen een sterke walging, te weeg,
welke door een sterken afgang van urine gevolgd wierdt.
Twee Lyders, die een Waterzugt van het cellenweefzel der Longen hadden,
wierden hierdoor genezen. By dezen was een grote aamborstigheid, de pols was
zeer ongeregeld, by het nederleggen of opstaan hadden zy een hevige benauwdheid,
die, na dat zy een paar minuten gezeten of gelegen hadden, ophield, zodat zy dan
op beide zyden gemaklyk liggen konden; het water was natuurlyk, en wierd in een
genoegzame hoeveelheid geloosd. - In twee gevallen van Waterzugt van het harte-

(*)
(†)
(‡)

Wy vinden een kort verslag dezer Proeven, in de uitmuntende Prysverhandeling der Heren
VAN DER EEM en VAN LEEUWEN, in het Tiende Deel der Verhand. van Serv. Civib. p. 456. seqq.
Medicinische & Chirurgische Bemerkungen, p. 291.
Experiments establishing a criterium between mucaginous & purulent matter, & an account
of the retrograde motions of the absorbent vessels of animal bodies in some deseases, by
E. DARWIN. Lichtfield, 1780.
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zakje, volbragt dit afkookzel een gelukkige genezing. Deze Zieken konden zo wel
op de eene als de andere zyde, zonder benauwdheid, liggen. - In een eigentlyke
Borstwaterzugt, waarmede (na des Schryvers gevoelen) altyd een zekere pyn
gepaard is, in den arm der aangedane zyde, op die plaats, daar zig de tweehoofdige
armspier inplant, veroorzaakte het afkookzel sterke en verligtende afgangen; dan
tevens wierd de Lyder daardoor zodanig verzwakt, dat hy aan een algemene
Waterzugt, met slaapzugtige toevallen, stierf. By twee Lyders, die een Buikwaterzugt
hadden, wierd de Digitalis vrugtloos tot zulk een hoeveelheid gegeven, dat zy braking
en purgering veroorzaakte; doch de pislozing wierd 'er niet door bevorderd. Egter
hadt dit middel een gelukkiger gevolg by een anderen Lyder, die zich, door het
misbruik van sterken drank, een Buikwaterzugt hadt op den hals gehaald; by dezen
werkte het, na hevige brakingen en ontlastingen, zodanig op de pislozing, dat, binnen
twaalf uuren, door dezen weg, al het Buikwater geloosd wierd. Daar de Lyder van
zyne verfoeilyke gewoonte van drinken niet wilde afstappen, kwam de Waterzugt
telkens weder, dan hy herstelde ook tienmaal binnen den tyd van drie jaren, door
een sterke, door dit middel bewerkte, pislozing.
Wy vinden een verslag van verdere Proeven met de Digitalis, in de Waterzugt
(*)
genomen, in een Tydschrift, door Dr. SIMMONS uitgegeven . Dr. KAR, van Hundington,
had dit middel dikwyls te Edinburg zien gebruiken, maar de uitkomst had aan de
verwagting niet beantwoord, zo dat hy nimmer gezien had, dat hier mede een
volkomene genezing was te weeg gebragt.
Het vermeerderde wel de pislozing, en verminderde de uitstorting der vogten,
dan het veroorzaakte den Lyderen zulke onaangename toevallen, dat zy het middel
weigerden verder te gebruiken. Te Edinburg gaf men een aftrekzel van twee
drachmen dezer bladen met een pond water, waarvan men den Zieken, viermaal
daags, van een half tot twee oncen toediende.
Dr. SIMMONS beproefde, in het Westmunsters Hospitaal, eerst het afkookzel der
droge bladen. Dit voldeed niet aan het oogmerk, en daar hy vernam, dat een

(*)

London Medical Journal. Vol. VI. 1785.
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zeer beroemd Geleerde, door een afkookzel der versche bladen te gebruiken, in
een Borstwaterzugt zeer verligt wierd, dagt hy, dat, daar hy op dien tyd geen versche
bladen konde bekomen, mogelyk de gedroogde Plant in groter giften behoorde te
worden toegediend.
Hy gaf hierom aan een Lyder, die een Borstwaterzugt had, die weinig pis loosde,
en niet agter over konde liggen, een afkookzel van drie oncen Digitalis met anderhalf
pint water tot een pint verkookt, en liet hiervan vier eetlepels daags gebruiken. Dien
zelfden middag waterde hy reeds anderhalf pint, des middags nam hy wederom
twee eetlepels, en des anderendaags 's morgens bedroeg het water, met de
anderhalf pint, reeds vier kannen. De volgende twee dagen loosde hy anderhalf
pint, den vierden dag veroorzaakte het een ligte braking, en op den vyfden dag
loosde hy vier en een halve kan water; de zugt der handen en voeten was nu zeer
verminderd, dan, daar de oorzaak der Ziekte ongeneeslyk was, bleven de overige
tòevallen voortduren. Dr. SIMMONS merkt hier op, dat de pisdryvende kragt niet van
de walging afhangt, dat dit middel geen doorloop veroorzaakte, en dat, na zyn
gedagte, de Plant hare vergiftige eigenschap grotendeels door het drogen verloor.
Dr. WITHERING, van Birmingham, gaf in het zelfde jaar een wydlopig stuk over de
(*)
Digitalis te Londen uit .
De Plant wierd door hem even voor het bloeijen verzameld, werpende de stengels
en het rif der bladen weg; hy droogt ze daarna, en geeft. hiervan aan volwassenen
van een tot drie greinen, of hy laat een drachme met een half pint kokend water
trekken, en doet 'er een once van een geestryk gedestilleerd water by. De gemiddelde
gift voor een volwassenen is hiervan een once. Wanneer de Digitalis in sterke giften
schielyk op malkander gegeven word, veroorzaakt zy walging, braken, purgeren,
duizeling, en verwarring des gezigts, en de Zieken zien alle voorwerpen geel of
groen. De afscheiding der pis word vermeerderd, zomtyds zodanig, dat zy schielyk
en onwillig afloopt. De pols word zo traag, dat zy

(*)

An account of the foxglove & some of its medical uses with practical remarks on dropty &
other deseases.
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zomtyds maar 35 maal in een minuut slaat. 'Er volgt een koud zweet, stuipen, flauwte,
en eindelyk de dood zelve. Deze toevallen volgen in een minderen trap, na mate
men de gift kleiner maakt. De onaangename walging komt niet altyd aanstonds na
het eerste gebruik der Digitalis, maar zomtyds voor, zomtyds na, en by wylen te
gelyk met een sterkeren pisvloed, die de walging wel eens doet ophouden. Deze
walging word egter dagelyks minder. In kleine giften werkt het zonder veel
bezwaarlykheid, en de eetlust word daar door vermeerderd. Men moet met dit middel
ophouden, zo dra het op de maag, pols of ingewanden, werkt, en dan zal men daar
door verligting krygen; dog niet wanneer het purgeert. De Zieke moet van zynen
meest geliefden drank drinken, zo veel hy wil. De Digitalis doet zelden nut by
menschen, die sterke en gespanne vaten, een brandende huid, een rood aangezigt,
en een ingetrokke pols, hebben; ook doet ze geen nut in een Zakwaterzugt van den
buik, en wanneer in een Hydrops anasarca de zwelling hard en vast is. Men kan dit
middel met voordeel gebruiken, wanneer de pols zwak en intermitterende, de kleur
van het aangezigt bleek, dog de lippen levendig, de huid koud, de zwelling des buiks
week, en de golving voelbaar is, en wanneer men in de anasarca een indruk in de
gezwollene delen kan maken. In die gevallen, waarin de Digitalis geen nut doet,
moet man het lichaam daartoe door andere middelen voorbereiden, en, na de
omstandigheden, aderlatingen, middenzouten, wynsteenroom of purgeermiddelen
laten vooraf gaan. Na de aderlating vermindert niets zo zeer de spanning der
spiervezelen als de Scilla (Zeeuyen), welke een der beste voorbereidingsmiddelen
der Digitalis is. Ofschoon dit middel de bewegingskragt des lichaams vermindert,
heeft hy niet gezien, dat de verlamming, of de toevallen welke door graveel of steen
veroorzaakt worden, hier door verergerd wierden.
(*)
In een Engelsch Tydschrift vinden wy een zeer aanmerklyk en zeldzaam geval
van genezing eener waterzugtige Vrouw, van Dr. WILLAN medegedeeld: deze Vrouw
had, na een zware verkouwdheid, een Hydrops anasarca en ascites bekomen; twee
dagen na het ophou-

(*)

Medical Journal, 1786. p. II. p. 189.
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den harer maandelyksche zuivering, loosde zy, door het gebruik van twee grein
Digitalis, tweemaal daags gedurende veertien dagen, plotsling over de drie pinten
water uit de schede, behalven nog het geen in 't bed gelopen was; deze lozing
duurde nog twee dagen, waarna al het water ontlast was. Na verloop van tien dagen,
had zich wederom veel water opgehoopt, 't welk wederom na de Stonden op dezelve
wyze wierd weggevoerd. Zy gevoelde zich toen zeer zwak, en wierd door de
Koortsbast genezen.
Hy verhaalt nog een geval van een Lyderes, by welke, na vyf maanden waterzugtig
te zyn geweest, zich tekenen van Borstwater opdeden; zy loosde, door twee grein
Digitalis tweemaal daags te gebruiken, in den tyd van twee dagen, vier maten
(gallons) water, en hierna verdwenen de toevallen. Dikwyls vertoonden zich dezelfde
toevallen weder, maar wierden ook door een grein Digitalis twee of driemaal daags
te nemen, schielyk verdreven.
De Heer KITE verhaalt een geval van een hardnekkige buiksverstopping van
waterzugt gevolgd, waarin geen middel, nog ook de Digitalis, eenige goede uitwerking
(*)
deed .
Dr. DONALD MONRO, beroemd Geneesheer te Londen, geeft geen voordelig
(†)
getuigenis van de werking dezer Plant . Een Apotheker te Londen had een
waterzugtigen Zieken maar drie grein poeijer van de gedroogde Plant gegeven, en
niet te min had dezelve een ontsteking van den hals der blaas gegeven, zonder de
hoeveelheid der pis te vermeerderen. Dr. ASH had egter een afkookzel van anderhalf
drachmen der bladen tot agt oncen, alle vier uren twee lepels, zonder nadeel,
toegediend. Dr. MONRO ondervondt by zyne Zieken daar van niet de minste werking,
maar hy had opgemerkt, dat het in de handen van andere Artzen hevige werkingen,
en gevaarlyke toevallen, verwekte. Niet te min bespeurde hy daarvan verligting, en
het voerde veel water af. Twee Lyders stortten wederom in, en stierven. Een derde
Zieke, een sterk jongman, raadpleegde Dr. MONRO eeni-

(*)
(†)

Medical Journal, Vol. VIII. p. II. p. 164.
A treatise on Medical & Pharmaceutical Chemistry & the materia medica. Lond, 1788.
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ge maanden daarna wegens een andere Ziekte, waarna hy zich op het land begaf,
en hy niet meer van hem vernam.
(Het Vervolg by de eerste gelegenheid.)

Berigt van eene zeldzaame spelonk op Antigua.
(Overgenomen uit de Voyages to the Madeira and Leeward Caribean Islands, by
MARIA R******.)
Aan de Oostzyde van het Eiland Antigua is eene ruime Spelonk, van eene ronde
gedaante, bykans tachtig voeten diep. Daar is geen Water in, schoon dezelve
blykbaar veel laager dan het Waterpas der Zee ligge. Of deeze Spelonk, voortyds,
de Mond geweest hebbe van een uitgebranden Vuurberg, ('t geen my niet
waarschynlyk voorkomt, dewyl men 'er noch Puinsteen, noch eenige spooren van
verbranding, aantreft,) of welk een anderen oorsprong dezelve moge gehad hebben,
kan niemand met zekerheid zeggen.
Op zommige plaatzen vormt het Water, zypelende door de porien van de vaste
rotzen, die zwaare boogen boven het hoofd maaken, een groot aantal Drupsteenen,
die van het verwelfzel af, en aan de kanten van de Spelonk, hangen; een
allerschoonst vertoon opleverende.
De regens, steeds de aarde van boven na beneden medesleepende, hebben 'er
een dikken en vrugtbaaren grond voortgebragt, in welken een aantal Boomen met
alle weelderigheid groeit. Een verbaazend aantal van wilde Harten en Geiten, die
deeze diepte tot eene wykplaats maaken, brengen tot de vrugtbaarheid niet weinig
toe door de bemesting, welke zy agter laaten.
In twee deelen is de Spelonk gescheiden door een groen gordyn van Wyngaarden,
die juist midden door de Spelonk heen loopen, en, reeds veele jaaren daar gegroeid
hebbende, allengskens opgekroopen zyn, en de opperste takken geslingerd hebben
om de punten der rotzen, die den omtrek der Spelonke vormen. De uitsteekende
dikheid van dit blader-gordyn, en de verfrissende groente der door elkander
gegroeide bladeren doen
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't zelve tot een der aangenaamste voorwerpen worden, die men zich kan verbeelden,
bovenal in deeze heete Lugtstreeke.

Beschryving van, en waarneemingen op, Hinzuan, of Johanna,
een eiland tusschen het noordeinde van Madagascar en het
vasteland van Africa. Door Sir William Jones, Voorzitter in de
Societeit tot Bevordering der Oostersche Kennisse, te Bengalen.
Hinzuan (een naam die allengskens bedorven is in Anzuame, Anjuan, Juanny en
Johanna,) heeft omtrent twee eeuwen onder het bestuur gestaan van eene
Volkplanting der Arabieren, en levert een keurig blyk op van de traage voortgangen
tot beschaafdheid, gemaakt door eene kleine Maatschappy, met veele natuurlyke
voordeelen voorzien, doch met weinige middelen om dezelve te verbeteren. - Een
verslag van dit Africaansche Eiland, waarop wy de Taal der Arabieren hooren, en
de Zeden der Arabieren zien, zal op zich zelven niet onaangelegen, noch vreemd
weezen van het oogmerk der Societeit, waar aan ik het mededeel.
Op Maandag den 28 van July MDCCLXXXIII, naa, met 't Schip de Krokodil, in
tien weeken en twee dagen van de rotzige Kaap Verdische Eilanden eene reis
afgelegd te hebben, werden onze oogen onthaald op een gezigt zo schoon, dat
geen Schilder of Dichter het naar eisch zou kunnen afmaalen, en zo genoeglyk voor
ons, dat het alleen kan gevoeld worden door de zodanigen, die zich in onzen
voorgaanden toestand bevonden hebben. Het was de Zon, in vollen luister
opkomende op het Eiland Mayata (gelyk de Zeevaarenden het noemen) 't geen wy
vol vreugde 's anderendaags in den naamiddag ontdekt hadden, door den hoogen
Bergtop, en zich nu, op geen grooten afstand van de vensters onzer Scheeps-kajuit,
vertoonde; terwyl Hinzuan, naa welk Eiland wy zo lang gereikhalsd hadden, zich
vooruit opdeedt, en met de hooge kust een stout vertoon maakte. Het Weêr was
zeer schoon, het water lag vlak, en een zagt koeltje voerde ons, vóór den middag,
op eene gemaklyke Reede, rondsom een Rots, waar de Brilliant, in 't voorgaande
Jaar, schipbreuk leedt,
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waar wy het anker 's avonds lieten vallen; wy hadden Mohila, een ander daar liggend
Eiland, op dien dag gezien.
Ons Fregat was terstond omringd door Canoes, en het Scheepsdek welhaast
bezet met Inboorelingen van allerlei rang, van het hooggebooren Opperhoofd, dat
linnen wiesch, tot den halfnaakten Slaaf, die alleen roeide. De meesten deezes
Volks hadden Aanbeveelings-brieven van Engelschen, die niemand hunner kon
leezen, schoon zy het Engelsch verstaanbaar spraken; eenigen van hun scheenen
trotsch op Tytels, die onze Landlieden hun boertende gegeeven hadden, ingevolge
van hunne veronderstelde omstandigheden; wy hadden aan boord Lords, Hertogen
en Prinsen, die onze gunst verzogten, en ons om geschenken aan waren. In de
daad, zy waren al te verstandig om zich door enkele klanken te laaten paaijen; maar
verbeeldden zich dat deeze belachlyke Tytels hun zouden dienen tot merktekens
van onderscheiding, de aandagt uitlokken, en iets weezenlyks schenken.
De eenige Persoonen van weezenlyk aanzien op het Eiland, die wy vóór onze
landing zagen, waren de Gouverneur ABDULLAH, tweede Neef des Konings, en diens
Broeder ALWI, met verscheiden hunner Zoonen; van deeze allen zal ik, in 't vervolg,
afzonderlyker spreeken. Zy verstonden de Arabische Taal, en scheenen volyverig
in het Mahomethaansch Geloof; zy zagen met bewondering myne Afschriften van
den Coran; zy lazen 'er eenige stukken van, terwyl ALWI een ander openliggend
Arabisch Handschrift inkeek, en beter in 't Engelsch overzette, dan men zou hebben
kunnen verwagten.
De volgende morgen vertoonde ons het Eiland in al zyne schoonheid: het tooneel
was zo vol verscheidenheids, dat de bekwaamste Schilder 'er naauwlyks eene
onderscheide afbeelding van zou hebben kunnen maaken. Gy moet u, derhalven,
te vrede houden met eene enkele beschryving, ter plaatze zelve vervaardigd, en
aandagtig vergeleeken met het natuurlyk Landschap. - Wy lagen in een Baay ten
anker, voor ons deedt zich een groot Amphitheater op, waar van gy u een algemeen
denkbeeld zult kunnen vormen, door u te verbeelden eene verbaazende menigte
van Heuvelen, oneindig verscheiden in grootte en gedaante, zamengebragt met
eene soort van kunstlooze evenredigheid in alle schikkin-
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gen die men zich kan voorstellen. De agtergrond bestondt uit een Keten Bergen;
één deezer, een weinig meer dan drie mylen van den oever, ryst omtrent een halve
my! rechtstandig boven het waterpas der Zee. Alle deeze Bergen waren ryklyk met
Houtgewas begroeid, bovenal met Vrugtboomen, allerheerlykst groen. In Wales en
Zwitzerland, had ik veele Bergen gezien van eene ontzettende hoogte; maar nimmer
aanschouwde ik te vooren 'er een, rondsom welken de Wolken bykans gestadig
dreeven, terwyl de groene kruin 'er blylachende boven uitstak, en 'er eene meerdere
schoonheid door ontving. - Naast deeze afgelegen Bergketen deedt zich eene
andere op; een gedeelte van dat Gebergte was heerlyk groen, een gedeelte geheel
naakt; maar de afsteekende kleuren veranderden zelfs deeze ontblootheid van allen
groen in iets schoons. - Nog nader waren ontelbaare Bergen, of liever Hoogten, die
het fraaiste groen en de vrugtbaarheid tot den oever uitstrekten; zo dat groen van
allerlei tinten, met de zagtste kleuren gemengd, zich in eenen opslag te land, en
aan den waterkant, vertoonden. - Dan niets bragt meer toe tot de verscheidenheid
van dit betoverend gezigt, dan de veelvuldige ryen van Palmboomen, inzonderheid
van de hooge en bevallige Arecas, op den oever, in de valeien, en op de randen
der heuvelen; men zou gezegd hebben, dat ze met voordagt zo geplant waren. Een
schooner vertooning kan men zich naauwlyks verbeelden dan zulk een aantal van
Palmboomen, in dien stand, met weelderige toppen, naar groene pluimen gelykende,
op juiste tusschenruimten geplaatst; laatende tusschen beiden een gedeelte van
het afgelegener Landschap, waarvan de aanschouwer, in zyne verbeelding, het
overige moet opmaaken.
De Stad Matsamudo lag aan onze flinkerhand, en doet zich op een afstand kennen
door den Tooren van de voornaamste Mosque, gebouwd door HALIMAH, eene
Koninginne des Eilands, van welke de tegenwoordig regeerende Koning afstamt;
een weinig aan onze regterhand zagen wy eene kleine Stad, Bantani geheeten.
Noch het Land van Nice, met de Olyven-Dadel- en Cypressenboomen, noch de
Eilanden van Hicres, met de Bosschen van Oranjeboomen, kwamen my zo
verrukkend voor als het gezigt op de Reede van Hinzuan, 't geen, nogthans, gelyk
de Capitein van de Krokodil ons verzekerde, ver overtroffen werd door veele Eilanden
in den Zuider-Oce-
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aan. - Indien het leeven niet al te kort ware, ter volkomene volbrenging van alle
pligten die onze openbaare en byzondere betrekkingen van ons afvorderen, en ter
verkryging van zelfs de noodwendige kundigheden in eenige maate van
volkomenheid, met hoe veel vermaaks en leerings zou men een groot gedeelte van
't zelve kunnen besteeden in het bewonderen van de schoonheden deezes
wondervollen Aardkloots, en het beschouwen van de Menschlyke Natuur in alle
derzelver verscheidenheden!
Wy haastten ons om den voet aan land te zetten, 't geen ons in zo langen tyd niet
hadt mogen gebeuren; naa het ontbyt roeiden wy na 't strand om de Stad te zien,
en een tegenbezoek by den Gouverneur af te leggen. Toen wy, omringd door een
menigte van Inwoonderen, wandelden, deed ik hun versteld staan door het overhard
leezen van een Arabisch Opschrist, boven den ingang van een Mosque, en nog
meer, toen ik, daar binnen getreeden, vier Spreuken verklaarde, aan den wand
geschreeven. Deeze Spreuken hielden in: - De Wereld is ons gegeeven te onzer
eigene opbouwing, niet om pragtige Gevaarten te stichten. - Het Leeven is ons
verleend tot het volvoeren van Zedelyke en Godsdienstige Pligten, niet om bot te
vieren aan zinnelyke Neigingen. - Rykdom wordt ons geschonken om ruim mede
te deelen, niet om schraapzugtig op te leggen. - Geleerdheid dient om goede Daaden,
niet om nutlooze Geschillen, voort te brengen. Wy konden niet nalaaten eerbied te
hebben voor den Tempel, zelfs van een valsch Propheet, waar wy zo heerlyk eene
Zedekunde aantroffen; wy zagen niets beters onder de Roomsche bedriegeryen in
de Kerk op Madera.
Toen wy aan ABDULLAH's Huis kwamen, werden wy door een klein voorplein in
een open kamer gebragt, in elk deezer was een groote en gemaklyke Sofa, en
boven dezelve eene hooge slaapplaats in een donkeren hoek, waarover van de
zoldering af een Chits behangzel hing: dit is de doorgaande gedaante van de beste
vertrekken op het Eiland; en de meeste huizen, van eenig belang, hebben een
dergelyk vertrek tegen over het voorplein, ten einde men te aller uuren eene plaats
in de schaduw hebbe, om te eeten of te rusten. Wy werden op rype Yemen-vrugten
en melk van Cocusnooten onthaald: maar de hette van het vertrek, 't welk open
scheen te staan voor allen, die 'er zich in wilden vervoegen, en de reuk
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van Muskus, of Civet, waar mede 't zelve vervuld was, deedt ons welhaast haaken,
om zuiverder lugt te ademen: en liet ik my 'er niet langer in ophouden door de
Arabische Handschriften, welke de Gouverneur te voorschyn bragt; doch die van
weinig gebruik, en dus van geringe waarde, scheenen, dan alleen voor de zodanigen,
die op het zeldzaame gesteld zyn: één derzelven, de Strafwetten der
Mahomethaanen betreffende, zou ik gaarne voor een redelyken prys gekogt hebben;
doch de Gouverneur wist niet wat daar voor te vraagen, en ik hield my verzekerd,
dat beter Boeken over dit onderwerp te Bengalen te krygen waren. Hy boodt my
een zwarten Jongen aan voor een myner Corans, en drong 'er op, dat ik een
Indiaansch Gewaad, 't geen hy aan boord gezien hadt, zou verruilen voor een Koe
en een Kalf; de vergulde Muilen hadden zyne aandagt meest getrokken, naardemaal,
gelyk hy zeide, zyne Vrouw die gaarne zou draagen: ik gaf ze hem daarom ten
geschenke; doch bewaarde het Kleed en het Boek voor zyn' Vorst. Ik vormde geen
hoog denkbeeld van SAYYAD ABDULLAH, die zeer op winst gesteld scheen, en zich
zeer dienstvaardig betoonde, als hy eenig voordeel verwagtte.
Ons volgend bezoek was by SHAIKH SALIM, 's Konings oudsten Zoon. Hadden wy
deezen eerst gezien, de staat der Beschaafdheid in Hinzuan zou ons in de laagste
ebbe voorgekomen weezen. De slegtste Engelsche Huurknol in den geringsten stal
is beter gehuisvest, dan deeze vermoedelyke Erfgenaam der Kroone; dan, schoon
zyn voorkomen en toestel zeer woest was, moet 'er iets afgeschreeven worden op
zyne ongesteldheid, die, gelyk wy naderhand vernamen, eene verzweering was in
de mild; eene kwaal hier te lande niet zeldzaam, en dikwyls, overeenkomstig met
de geneeswyze der Arabieren, geneezen door een daadelyk brandmiddel. Hy
kaauwde onophoudelyk stukjes Areca-noot met Schulp-kalk, eene gewoonte, zo ik
onderstel, van de Indiaanen ontleend, die dit mengzel grootlyks verbeteren, door
'er Speceryen en Betelbladeren by te voegen; voortyds deeden zy 'er ook Campher
in: alle de Inwoonders van aanzien kaauwden zulks, doch ik denk niet in zulk eene
buitenspoorige hoeveelheid. - Prins SALIM bekeek zich van tyd tot tyd, met schynbaar
genoegen, in een brok van een Spiegel, gelymd op een klein plankje, een vertoon
van armoede, 't welk wy in geen ander huis zagen: dan veele omstandigheden over-
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tuigden ons, dat de laage staat van zyne Koninglyke Hoogheid, die op geen kwaaden
voet by zynen Vader stondt, en 't niet aan gezag scheen te ontbreeken, enkel aan
zyne gierigheid moest toegeschreeven worden.
Zyn Broeder HAMDULLAH, die zich doorgaans in de Stad Domoni onthoudt, is van
een geheel ander character, en wordt voor een waardig, verstandig en geleerd, man
gehouden: hy was daags te vooren te Matsamudo gekomen, als hy vernam, dat 'er
een Engelsch Fregat op de Reede lag: en ik, voor eenige minunten uitgegaan zynde,
om een Arabisch Opschrift te leezen, vondt hem, by myn wederkeeren, bezig in het
gretig doorbladeren van een Handschrift, 't geen ik by eenigen van myn gezelschap
agter gelaaten had. Hy is een Kadi of Mahomethaansch Regter: en dewyl hy meer
kennis, dan zyne Landgenooten, scheen te bezitten, speet het my zeer, dat ik zo
weinig gespreks met hem hield. - De Koning SHAIKH AHMED heeft een jonger Zoon,
ABDULLAH genaamd, die zich doorgaans in de Stad Wani onthoudt, en zelden daar
buiten komt, door den zwakken staat zyner gezondheid. - Naardemaal de opvolging
tot den Tytel en 't Gezag van Sultan niet onveranderlyk bepaald is in eene linie,
maar de bekragtiging noodig heeft van de Hoofden des Eilands, is het niet
onwaarschynlyk, dat dezelve ten eenigen tyde zullen opgedraagen worden aan
HAMDULLAH.
Een weinig verder dan het Hol, waarin SALIM ons ontving, was zyn Haram, of het
Verblyf zyner Vrouwen, die hy ons veroorloofde alle te zien; niet uit beleefdheid voor
Vreemdelingen, gelyk wy in 't eerst veronderstelden; maar, zo als ik naderhand uit
zyn eigen mond vernam, in verwagting van eenig geschenk. Wy zagen niet meer
dan drie elendige Schepsels met gedekte hoofden, terwyl de Favorite, of die wy
daar voor hielden, agter een ruw gordyn stondt, en van onder 't zelve haare enkels
zien liet, met zilveren ringen omzet: deeze moest zy, als zy iets dagt, eer voor
glinsterende boeijen, dan voor cieraaden, gehouden hebben; dan een redelyk
weezen zou dan den staat van een wild beest, aan gevaaren en honger in een
bosch blootgesteld, de voorkeus gegeeven hebben boven de schitterende elende
van de Vrouw, of Matres, van SALIM te weezen.
Eer wy wederkeerden, wilde ALWI my zyne Boeken laaten zien; doch de dag was
te verre verstreeken, en ik
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beloofde hem een nader bezoek. De Gouverneur haalde ons egter over, om zyn
Lustplaats op 't land te zien, waar hy ons 's anderen daags ten middagmaal verzogt.
De wandeling was zeer vermaaklyk van de Stad tot den kant van een beek, die in
één gedeelte een kleine poel vormde, zeer geschikt om in te baaden, en liep
vervolgens, door boschjes en laanen, tot den voet van een heuvel; doch de eetzaal
was weinig beter dan een open dorschvloer, en prees zich alleen aan door de
koelheid van de schaduw. ABDULLAH wilde ons tot aan boord geleiden, vergezeld
van twee Muftis, die het Arabisch slegt spraken, en gaarne alle myne Handschriften
wenschten te zien: doch zy bezaten weinig geleerdheids, en zagen, met een
verstommende verwondering, op een schoon Afschrift van de Hamasah, en andere
verzamelingen van oude Dichtstukken.
Vroeg in den naastvolgenden morgen kwam 'er een zwarte Boode, met een
taankleurigen Jongen, als diens Tolk, van Prins SALIM, die, zyn spiegel gebrooken
hebbende, een ander wenschte te koopen, of in te ruilen: wy lieten een beleefd
antwoord geeven, en schikten het ter vervulling zyner wenschen. Daar wy, van
onzen kant, ons verlangen te kennen gaven, om den Koning te Domoni te bezoeken,
verhaalde ons des Prinsen Boode, dat zyn Meester ons ongetwyfeld Draagstoelen
zou leenen, (want 'er was geen paard op het geheele Eiland) en een genoegzaam
aantal volks, om ons te draagen, die wy, naar 't ons goeddagt, voor de moeite konden
betaalen. Wy gaven hem daarop last, om die gunste te verzoeken, met bede, dat
alles tot onze reis gereed mogt weezen vóór Zonneopgang, opdat wy de hette van
den middag zouden kunnen ontgaan, die wy, schoon het daar thans midden in den
Winter was, zeer sterk vonden.
De jonge knaap, COMBO MADI geheeten, bleef langer by ons, dan zyn Metgezel;
in zyn uitzigt was iets zo opregts, en in zyn gebrooken Engelsch iets zo eenvoudigs,
dat wy hem aanmoedigden, om met zyn onschuldige praat voort te vaaren. Hy
schreef en las het Arabisch redelyk goed, en schreef, op myn verzoek, de Naamen
van verscheide Steden op het Eiland; hy was de eerste, die my onderrigtte, dat het
Eiland zelve eigenlyk Hinzuan heette. Het gebrek van te vraagen, om alles wat hem
aanstondt, hadt hy gemeen met den Gouverneur en andere Edelen; en konden zy
daarin naauwlyks overtrof-
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fen worden. Zyn eerste verzoek, om eenig Lavendel-water, werd gereedlyk
ingewilligd, en een klein vlesje, daar mede gevuld, was hem zo dierbaar, dat hy,
hadden wy hem laaten begaan, onze voeten zou gekust hebben; doch het was niet
om zyns zelfs wille, dat hy 'er dermaate mede in zyn schik was; hy verhaalde ons,
met traanen in de oogen, dat zyn Moeder 'er groot welgevallen in zou scheppen,
en het denkbeeld van haar genoegen scheen hem met verrukking te vervullen;
nimmer zag ik Kinderliefde warmer gevoeld, of tederder, en, naar myn begrip,
ongemaakter uitgedrukt: deeze Knaap was egter geen gunsteling der Officieren,
die hem voor een loozen gast hielden. De naam zyner Moeder, zeide hy, was FATIMA,
en hy drong 'er op, dat wy haar zouden komen zien; zich verbeeldende, zo ik
veronderstel, dat alle Menschen haar moesten bewonderen en lief hebben. Wy
beloofden aan dit verzoek te zullen voldoen, en lieten hem, verscheide geschenken
gegeeven hebbende, vertrekken. Naardemaal hy my deedt denken, om ALADDIN in
het Arabisch vertelzel, werd ik te raade, hem dien naam te geeven, in een
Aanbeveelings-brief, welken hy met allen ernst van my verzogt, in stede dien van
ST. DOMINGO, gelyk zeker Europisch Reiziger hem spottende genoemd hadt; maar
dewyl de toespeeling niet algemeen zou verstaan geworden zyn, en den tytel van
ALAU'LDIN, of Uitsteekend in Trouwe, zynen meerderen megt mishaagd hebben,
oordeelde ik het voor hem raadzaamst, dat hy zyn Africaanschen Naam behieldt.
Een zeer schraal Middagmaal was voor ons ten huize des Gouverneurs in
gereedheid gebragt; wy zagen hem den geheelen dag niet, dewyl het 't begin was
van de Ramadan, of Mahomethaansche Vasten. De Godsdienstpleegingen beletten
hem ons in Persoon op te wagten; maar zyn oudste Zoon zat by ons, terwyl wy het
middagmaal hielden met MUSA, die, benevens zynen Broeder HUSAIN,
Voorraadbezorger was van den Capitein onzes Fregats.
Op het Voorplein een zeer fraai Heestergewas gezien hebbende, 't welk omtrent
zes voeten hoog groeide, doch toen niet in bloem stondt, vernam ik, met zonderling
genoegen, dat dit de Hinna was, van welke ik zo dikwyls geleezen hadt by de
Arabische Dichters, en door de Europische Plantbeschryvers belachlyk Lawsonia
geheeten. MUSA kneusde eenige der bladeren, en, dezelve met water nat gemaakt
hebbende, streek hy 'er mede op onze
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nagelen en de toppen onzer vingeren, die, in korten tyd, een donkere Oranjekleur,
aan 't roode grenzende, kreegen. Ik had te vooren my een ander denkbeeld gevormd
van dit verwen, en my verbeeld, dat deeze verwe gebruikt wierd door de Arabieren,
om de natuurlyke roodheid deezer lichaamsdeelen in jonge en gezonde persoonen
na te volgen, 't welk in alle landen voor schoonheid moest gehouden worden.
Misschien zou eene mindere hoeveelheid van Hinna, of dezelve anders toebereid,
dat uitwerkzel te wege gebragt hebben. De oude mannen in Arabie gebruiken
dezelfde verfstoffe, om de grysheid hunner hairen te bedekken; terwyl hunne Dogters
haare lippen en tandvleesch zwart verwen, om de witheid haarer tanden te sterker
te doen afsteeken. Zo algemeen zyn by alle Volken, en in alle eeuwen, persoonlyke
trots, en zugt om de waarheid te vermommen, schoon, in alle gevallen, de Menschen,
hoe verder zy van de natuur afwyken, zy zich ook van het waare schoon verwyderen;
en de Mannen ten minsten behoorden af te laaten van het gebruiken eeniger
kunstenaaryen en vermommingen: indien de Dames van rang te Parys, of die in
Londen de Fransche begeeren te volgen, genegen mogten zyn, om de Arabieren
met den naam van Barbaaren te bestempelen, laaten zy dan haar eigen hoofdkapzels
en wangen in den spiegel bezien, en, indien haare wangen niet in staat zyn om te
bloozen, althans in haar binnenste beschaamd zyn over haare berisping.
In den naamiddag wandelde ik een verren weg op, over het gebergte op een
kronkelend pad, te midden van Planten en Boomen, niet minder nieuw dan schoon,
en het speet my geweldig, dat zeer weinige onder dezelve in bloei waren: dewyl ik
dan gelegenheid zou gehad hebben, om ze nader te onderzoeken. Nieuwsgierigheid
voerde my van berg tot berg, en ik kwam ten laatsten tot de bronnen van een beek,
welke wy overgegaan waren by het strand, en waaruit ons Schip uitmuntend water
kreeg. Ik zag op het gebergte geen Vogels, dan de Guinea-Vogel, die zeer ligt te
vangen zou geweest zyn; geene Insecten vielen my lastig, behalven de Mosquitos,
en ik vreesde voor geen vergiftige kruipende Dieren; dewyl men my verzekerd hadt,
dat de lugt te zuiver was, om ze verblyf te verleenen: maar ik was te meermaalen,
ongewillig, de oorzaak van vrees voor een aartig en schadeloos soort van Haagedis,
die zich in de
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Heestergewassen onthieldt. - By myne wederkomst geraakte ik van den weg af,
dien ik in 't opgaan beklommen had; dan eenige Zwarten, met Vrugten belaaden,
ontmoetende, weezen zy my eenen anderen, en ik ging door een bekoorelyk bosch
van Cocos-bomen, na 's Gouverneurs Landgoed, waar wy ons onthaal beslooten
met het drinken van Sillabub, een Melkdrank, die de Engelschen de Musulmannen
geleerd hadden voor hun gereed te maaken.
(Het Vervolg by eene nadere gelegenheid.)
(*)

Uittreksel uit het algemene weteoek voor de Pruissische staten .
Deel II. Tit. I. Afdeling IX.
Van het Huwelyk aan de Linkerhand.
§. 835. Huwelyken aan de Linkerhand zyn zodanige, welke aangegaan worden door
personen van een ongelyken stand, overeenkomstig de burgerlyke wetten, in deze
Afdeling vervat.
§. 836. Huwelyken aan de Linkerhand konnen alleen gesloten worden door
Manspersonen, welke van Adel zyn, of welke in den dienst des Konings het character
van Raad, of een ander van gelyken rang, ontvangen hebben.
§. 837. Een Huwelyk aan de Linkerhand wordt aan opgemelde personen alleen
dan toegestaan, wanneer zy, uit een voorgaand Huwelyk aan de Regterhand, nog
in leven zynde Kinderen hebben, of wanneer zy een vermogen bezitten, 't welk niet
toereikende is, om een Huisgezin, overeenkomstig met hun stand, te onderhouden.

(*)

Ontworpen onder de Regering van den laatst overledenen Koning frederik II, voltooid en
uitgegeven onder de Regering van den tegenwoordigen Koning frederik wilhelm II; edoch,
schoon reeds voor enige maanden in 't openbaar aangekondigd, nogthans, uit hoofde van
onvoorziene hindernissen, door ene twede bekendmaking weder opgeschort, tot nader order.
NB. Ik heb alleen de aanmerkelykste Paragraphen vertaald, de andere overgeslagen.
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§. 841. 't Geen tot het sluiten van een volwettig Huwelyk behoort, wordt insgelyks
by het sluiten van een Huwelyk aan de Linkerhand vereischt.
§. 843. Niemand mag ene Vrouw aan de Linkerhand trouwen, welke van den
zelfden, of van een hogeren, stand is.
§. 846. Tot het sluiten van een Huwelyk aan de Linkerhand, wordt een schriftelyk
contract, of ene Huwelyksvoorwaarde, vereischt.
§. 847. In deze Huwelyksvoorwaarde moet bepaald worden, welk ene uitkering
der Vrouw, in geval ener echtscheiding, tot haar onderhoud zal toegestaan worden.
§. 855. Ene openbare afkondiging moet het aangaan van een Huwelyk aan de
Linkerhand, even als voor het aangaan van een Huwelyk aan de Regterhand,
voorafgaan.
§. 856. Het is nogthans genoeg, dat slegts van elken Persoon afzonderlyk bekend
gemaakt wordt, dat dezelve voornemens is ene Huwelyksverbinding aan te gaan;
zonder dat by de afkondiging van den Bruidegom de naam der Bruid, of, by de
afkondiging van de Bruid, de naam des Bruidegoms, gemeld worde.
§. 857. De voltrekking van een Huwelyk aan de Linkerhand geschied op deze
wyze; dat beide partyen voor het Geregtshof der Provintie, of voor enen door hetzelve
daartoe aangestelden gecommitteerden, persoonlyk verschynen, den inhoud der
Huwelyksvoorwaarde inwilligen, het naarkomen by handtasting aan elkander beloven,
en dat eindelyk het contract door het Zegel van het Geregt bekragtigd, en in de
Geregtsäcten geïnsereerd wordt.
§. 862. De verloofde erlangt, door deze geregtelyke verbinding, den naam van
Huisvrouw.
§. 864. De Huisvrouw verkrygt egter noch den naam, noch den stand, noch den
rang, des Mans; maar houdt dien, welken zy te voren gehad heeft.
§. 866. De Huisvrouw treedt niet in de familie des Mans, en mag zig noch van
zyne Titels, noch van zyne Wapens, bedienen.
§. 871. De Huisvrouw mag van den Man geen ander onderhoud vorderen, dan
overeenkomstig met haar stand.
§. 884. Staande het Huwelyk, mag de Man zyne Huisvrouw niets schenken, zo
lange 'er nog Kinderen of
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Kindskinderen, uit een volwettig Huwelyk geboren, voorhanden zyn.
§. 886. Bezit de Man gene Naastbestaanden in eene afdalende lyn, zo zyn de
geschenken aan zyne Huisvrouw, gelyk aan Vreemden, wettig.
§. 887. Juwelen, andere Kostbaarheden, en in 't algemeen, al 't geen tot pragt
behoort, wordt, in twyfelagtige gevallen, aangemerkt, als of het geleend ware.
§. 894. Wordt het Huwelyk aan de Linkerhand door den dood verbroken, zo heeft
by 't begraven, en by 't rouwen, alles plaats, 't geen by volwettige Huwelyken
gebruikelyk is.
§. 895. Egter mag de Huisvrouw niet anders dan overeenkomstig met haar stand
begraven worden; en zy mag den rouw niet anders dragen, dan zo als onder lieden
van haar stand de gewoonte is.
§. 898. Zyn 'er uit het Huwelyk aan de Linkerhand Kinderen in leven, zo ontvangen
deze, by het afsterven der Moeder, 't geen haar in de Huwelyksvoorwaarde toegelegd
is.
§. 900. Na den dood des Mans, ontvangt de overgeblevene Huisvrouw de uitkering
van 't geen haar in de Huwelyksvoorwaarde is toegestaan, als eene wettige schuld.
§. 901. Nogthans, indien de Man volwettige Kinderen of Kindskinderen nalaat,
en niet zo veel vermogen, dat deze niet de helft van 't geen de uitkering bedraagt
tot een erfdeel overhouden, zo moet het geen aan deze helft ontbreekt uit de uitkering
vervuld worden.
§. 910. Een Huwelyk aan de Linkerhand kan, met inwilliging van beide partyen,
ten alle tyde in een volwettig Huwelyk veranderd worden; mits 'er gene zodanige
ongelykheid van stand plaats heeft, welke, ingevolge der Wetten, ook een Huwelyk
aan de Regterhand zouden verhinderen.
§. 919. De Echtscheiding in een Huwelyk aan de Linkerhand is in dezelfde gevallen
geoorloofd, waarin dezelve toegestaan wordt in een Huwelyk aan de Regterhand.
§. 921. Indien de Huisvrouw zig schuldig maakt aan beschimpingen of
dadelykheden tegen den Man, zo is deze geregtigd, om de Echtscheiding te eischen.
§. 922. Enkele scheldwoorden nogthans zyn daartoe niet voldoende.
§. 923. Ter oorzake van mondelyke beledigingen, of
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ter oorzake van geringe dadelykheden, kan de Huisvrouw alleen dan op de
Echtscheiding aandringen, als ene dergelyke handelwyze in den Man tot een
gewoonte geworden is.
§. 924. Als de Man door erffenissen, door 't geluk, of langs andere wegen, een
vermogen verkrygt, genoegzaam, om een Huisgezin, overeenkomstig met zyn stand,
te onderhouden, zo mag hy om de vernietiging van het Huwelyk aan de Linkerhand
aanhouden.
§. 926. Verzekert de Man voor 't Geregt op zyn woord van eer, of op zyn
Ambts-eed, dat zyne tydelyke bezittingen nu genoegzaam vermeerderd zyn, zo is
deze verklaring voldoende.
§. 928. Ook de Huisvrouw kan de Echtscheiding van het Huwelyk aan de
Linkerhand zoeken, als haar vermogen door erffenissen, of door 't geluk, zo zeer
toegenomen is, dat zy in staat gesteld is, om ene volwettige Echtverbintenis aan te
gaan.
§. 934. Als het Huwelyk aan de Linkerhand door een Vonnis van 't Geregt
verbroken, en de Huisvrouw voor de schulddragende party verklaard wordt, verliest
zy de in de Huwelyksvoorwaarde beloofde uitkering.
§. 939. Is de Man de schulddragende party, zo moet de in de Huwelyksvoorwaarde
der Huisvrouw toegekende uitkering, door ene Geregtelyke uitspraak haar worden
aangewezen, en deze kan, naar eisch der omstandigheden, zelfs verdubbeld worden.

Tit. II. Afd. VIII.
Van de Kinderen uit een Huwelyk aan de Linkerhand geboren.
§. 557. Kinderen, uit een Huwelyk aan de Linkerhand geboren, voeren den naam
des Vaders niet.
§. 558. Zy treden niet in zyne Familie, en konnen op de Voorregten van zyn stand
en charakter gene aanspraak maken.
§. 559. Zodanige Kinderen voeren den Geslagtsnaam hunner Moeder.
§. 560. Zy treden in derzelver Familie, in zo verre de Moeder Familieregten bezit,
en ze op hare wettige Nakomelingen kan overdragen.
§. 562. Kinderen, uit een Huwelyk aan de Linkerhand,
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konnen van hunne Ouders eischen, om onderhouden, en opgevoed, te worden.
§. 563. Zo wel het één als het ander moet, naar den eisch, overeenkomstig den
stand der Moeder geschieden.
§. 564. Maar is de Moeder van burgerlyke afkomst, zo is de Vader verpligt, de
opvoeding en het onderhoud zyner Kinderen zo in te rigten, als gewoonlyk plaats
heeft by een handwerkdryvend burger omtrent zyne wettige Kinderen.
§. 565. Overeenkomstig hiermede behoort ook de keuze van een Beroep, en van
een Huwelyk, voor zodanige Kinderen te geschieden.
§. 570. Zyn de Kinderen, uit een Huwelyk aan de Linkerhand geboren, by het
afsterven des Vaders, nog niet volkomen opgevoed noch in een beroep gesteld, zo
moet het nodige tot dat einde uit de nalatenschap aangewezen, en door de
Erfgenamen in zekerheid gesteld, worden.
§. 580. Sterft een Vader, zonder Nakomelingen, uit een Huwelyk aan de
Regterhand, na te laten, dan erven de Kinderen uit een Huwelyk aan de Linkerhand,
als 'er slegts drie of minder zyn, het derde deel, en, als 'er meer dan drie zyn, de
helft, der Nalatenschap.

De edelmoedigheid.
Een Gesprek.
(Uit het Engelsch.)
‘Ja, arme Knaap! ik ken hem wel; aartiger metgezel vervrolykte nooit den
rondgaanden beker, of vermeerderde de gezellige tafelgeneugten. Hy was, in de
daad, geheel vertelling, geheel geest. Zyn vernuft was zo vrugtbaar als zyn geheugen
ryk: en wat het laatste onthield, vercierde het eerste met zo veel oorspronglyks en
verscheidens, dat zyn voorraad van genoeglyk onderhoud nooit gevaar scheen te
loopen, van uitgeput te zullen worden; want, schoon gy hem één ding duizendmaalen
hoorde herhaalen, waren zyne aanmerkingen zo overvloedig, zo vol
verscheidenheids, en zyn kunst, om 't zelfde geval in onderscheide gezigtpunten te
plaatzen, was zo groot, dat het berhaalen zelfs een zweemsel van oorspronglykheid
hadt; de versleetendste vertelling werd in wat nieuws herschaapen, als dezelve
overgehaald werd in het stookhuis zyner geestige verbeelding.’
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‘Uwe beschryving van hem is geheel juist. - Arme Tom! Gy waart, in de daad, een
aartige Jongen; de Ziel van gezelligheid en boert. Gy hadt maar eene Fout - een
groote waarlyk, in 't oog der Waereld - Edelmoedigheid!’
‘En kon hy,’ zeide MISANTHROPOS (die zich voor de eerste keer, geduurende den
geheelen naamiddag, in het vrolyk onderhoud mengde, waar hy, gelyk ik, een Stoel
vulde) - ‘en kon hy, ten aanziene van zichzelven, een bedervender Fout gehad
hebben. Edelmoedigheid! Deeze is een elendige gave, waar van een ieder genot
heeft, behalven de bezitter. - Zy is een vuur dat uw Huis en Middelen verteert, ten
einde de ongevoelige menigte met den brand zich vermaake.’
‘Goede Hemel!’ riep ARDENS uit, terwyl zyne oogen vol vuurs schitterden, en zyn
stem de doordringendste kragt aannam, ‘is dit eene beschryving van
Edelmoedigheid? van Edelmoedigheid, die de Ziel verlicht, en dubbel geniet wat zy
schenkt? - Eene elendige Gave! een verteerend Vuur! Noem dezelve liever de
zuivere en beminnelyke Deelgenoote van het gevoelig hart, die, terwyl zy haare
lachjes en oplettenheden verspreidt in den gezelligen kring, met eene gloeiende
warmte, de wederkeering van elk genoegen, 't welk zy verleent, toevoegt aan den
Heer haarer tedere genegenheden, wiens boezem het geboortehuis is van haar
geluk! - Noem dezelve een vrugtbaarmaakenden stroom, welks doorschynende
golfjes, in de daad, de oogen des reizigers behaagen; maar welks rykste zegeningen
ter belooning strekken van den eigenaar des gronds!’
‘Wel Heeren,’ sprak ARISOR, ‘uwe bewyzen zullen, durf ik zeggen, welhaast op 't
zelfde uitkomen; want beide schynen zy te post te draaven langs denzelfden weg
van verbloemde grootspraak; voor tegenwoordig schynt het verschil uwer gevoelens
alleen te bestaan in het onderscheid tusschen vuur en water. - Ik moet egter, wat
my betreft, geheel instemmen met myn Vriend ARDENS, in zyne vergelyking van de
Edelmoedigheid en een helder vlietenden Stroom; beiden zyn ze ongetwyfeld
aangenaam genoeg voor reizigers, zy verfrissen hun op den weg; beiden hebben
zy dezelfde vrugtbaarmaakende uitwerking op de tooneelen, welke zy ten cieraad
strekken. Maar dan zal misschien, by een naauwkeuriger overzigt, dit beuzelagtig
onderscheid zich tusschen beiden opdoen, dat, terwyl de bezitter des laatsen den
overvloed, welke dezelve mededeelt, inzamelt, de bezitter van de eerste den loop
steeds afgeleid vindt op vreemden grond, en aan den eigenaar niets nalaat dan
Bankbreuk en Verderf!’
‘Bankbreuk en Verderf!’ riep BENEVOLUS, ‘ik zag nooit iemand, door
Edelmoedigheid, daartoe gebragt!’
‘Noch ik,’ sprak OBSERVATOR: ‘beledigd, zwaar beledigd en benadeeld, heb ik
menig Edelmoedig Mensch gezien; maar
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volstrekte Ondergang is het deel der Zelfzoekenden, der Snooden, der verslaafden
aan zinnelyken lust, en opvolgers van hunne onbeteugelde hartstogten.’
‘En nogthans,’ merkte GAYMORE op, ‘arme TOM strekt ten voorbeeld van dus een
bedorven Man, en zyn bederf was het enkel uitwerkzel van zyne Edelmoedige
Geaartheid! - Ik bid u wees zo goed, want ik heb den Heer niet gekend, my te
verhaalen, op welk eene wyze hy zyne Edelmoedigheid betoonde?’
‘ô, In alle dingen! Hy hieldt eene Stal met de beste Paarden in 't Ryk, schoon hy
zelve zeldzaam reedt; eene menigte van de fraaiste Jagthonden, schoon hy geen
smaak in 't jaagen vondt; want zyn edelmoedige geaartheid kon het niet verdraagen,
dat iemand, die hem met zyn bezoek vereerde, gebrek zou hebben aan eenig
vermaak, zamenstemmende met zyn smaak en verkiezing: hy werd van elk bezogt,
zyn huis was het altoos openstaand verblyf der Gastvryheid, elk aartig Man was 'er
welkom, hy dronk zo veel wyns als hy kon draagen; Mannen van vernuft en
geleerdheid kwamen 'er ook by menigte. Voor hun hadt hy eene groote Boekery;
en, in de daad, als hy geen ander gezelschap hadt, 't welk hem tot drinken aanzette,
waarin hy geen smaak vondt, of 't wolk hem tot het spel noodigde, waarin hy meer
stelde, dan was het zyn grootste vermaak met deeze Letterknabbelaars in zyne
bestofte Boeken te zitten kyken. - Hy hadt daarenboven zyn Lustplaats in den besten
smaak aangelegd, hy verbeterde van dag tot dag zyne gronden, en het oude
Landhuis; en dit meer, gelyk men geloofde, om zyne Landhoevenaars bezigheid te
verschaffen, dan te zyner eigene voldoening; want hy was zeer onverschiliig omtrent
dit slag van zaaken. Maar ach! arme TOM! 't was schielyk met hem gedaan, en alles
werd verkogt om zyne snoode en gevoellooze Schuldeischers te voldoen!’
‘Ongevoelige Snoodaarts, in de daad,’ sprak ARISOR, ‘konden zy zich niet
vergenoegen met al dit betoon van Edelmoedigheid aan te zien! Moesten zy
verwagten, daar voor ook betaald te worden?’
‘Wel, wel,’ hervatte GAYMORE, ‘TOM was een aartige Jongen! zo edelmoedig een
Knaap als ooit een Vles kraakte’
‘Ongetwyfeld,’ hervatte ARISOR, ‘was zyn houden van Paarden en Honden, welke
hy nooit gebruikte; het verliezen van zyn geld aan de Speeltafel; het drinken van
Wyn, die hem niet smaakte, om het gezelschap, 't geen hem niet kon bevallen, te
behaagen, - het onvermydelyk gevolg van de Edelmoedigheid zyner gesteltenisse.’
‘Maar ik bid u,’ hernam OBSERVATOR, ‘wat werd 'er van zyn Rentmeester, naa
deezen ongelukkigen afloop? Kunt gy my dit zeggen?’
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‘ô, Deeze was een doortrapte Schurk. Hy reedt kort daarna zyn Koets, en kogt een
groot gedeelte der Landgoederen op zyn eigen naam. Ach, arme TOM! was altoos
te edelmoedig voor zyne Bedienden. Men kon hem nooit beweegen om het oog
over zyne eigene zaaken te laaten gaan: hy hieldt elk een zo eerlyk als hy zelve
was.’
‘Dit wil zeggen, myn Heer als ik u wel verstaa, dat hy al te Edelmoedig was om
zich te bekreunen over de middelen om Edelmoedig te kunnen blyven; en daarom
voorbedagtlyk de oogen sloot tegen de ondervinding, die elke dag opleverde; en
toeliet dat een slegt Rentmeester zich toeëigende, 't welk deugd en vernuft met
elkander hadden behooren te deelen, en hem beroofde van dien overvloed, welken
hy nog zou kunnen bezitten; geagt leevende, in volle ruimte, te midden der
dankbetuigingen van beloonde verdiensten, en de zegeningen van geredde behoefte.
- Ik zal niet stilstaan, met eenige gestrengheid, op de vlekken en
onbestaanbaarheden van dit character: want ik eerbied zelfs de zwakheden van
een goeddoend Man, ook dan, wanneer die zwakheden (gelyk in het tegenwoordige
geval) op geenerlei wyze als de gevolgen van die goeddaadigheid kunnen worden
aangemerkt; ook zal ik u niet doen opmerken hoe zeer veel zyne Edelmoedigheid
zou hebben kunnen uitgebreid worden (zelfs geduurende het kort tydperk zyns
voorspoeds) door het afsnyden van de verspillende uitgaven zyner zwakheid, en
om alleen vertoon te maaken. Maar ik kan niet afzyn op te merken, hoe het uit uw
ver haal, oppervlakkig beschouwd, blyke, dat, niettegenstaande zyne Verkwisting,
zyne Edelmoedigheid niet geheel zou hebben moeten bankroet gaan, was zyne
onoplettenheid op zyne weezenlyke belangen nog niet grooter geweest, dan zyne
deugdzaame Edelmoedigheid, of zyne nog kostbaarder Gebreken.’
‘De Ondervinding staat,’ betuigde BIOGRAPHUS, ‘geheel aan uwe zyde: en wat wy
ook voorbaarig mogen besluiten, uit de gedeeltlyke of partydige beschouwing van
eenige byzondere voorbeelden, 't is zeker, dat wy, in de Gedenkschriften van de
edelmoedige weldoeners des Menschdoms, de droeve verhaalen van rampspoedigen
lotwissel niet te zoeken hebben. - Weinige Menschen, van welken ik my herinner
ooit geleezen te hebben, deeden half zo veel edelmoedige daaden, als HELVETIUS.
Hy onderhieldt niet alleen, maar stelde een duurzaam inkomen vast, en dat ruim,
voor verscheide mannen van verdiensten; hy was de Vader voor het land rondsom
zyne woonplaats; en waar zich behoefte of vernuft vertoonde, hadt hy de eene hand
gereed om deeze te onderstutten, en de andere om geene te beloonen. En,
nogthans, was HELVETIUS zo verre van zyne middelen te verkorten, dat hy zich in
staat bevondt, om de inboezemingen van Wysbegeerte en een gevoelig hart op te
volgen; in 't zelfde jaar afstand doende
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van een ryk, doch lastig, ampt, en in zyne armen drukkende eene beminnelyke,
maar van schatten misdeelde, Bruid, zo weinig als hy tot schraapzugt genegen.
Maar HELVETIUS verstondt zich op het huishouden; eene deugd, zonder welke
niemand, in eene groote maate, Edelmoedig kan weezen.’
‘Maar ik bid u,’ zeide BENEVOLUS, den afgebrooken draad des Gespreks weder
aanknoopende, ‘wat was verder het lot van dit edelmoedig slachtoffer der
onvoorzigtigheid? Waren 'er onder allen, die zich in den zonneschyn zyns voorspoeds
gekoesterd hadden, geenen, die in den winternagt zyns wederspoeds met hem
deelden? Ging armoede en smaadlyk verwyt met hem ten graave? Kon hy niemand
tot medelyden beweegen?’
‘Neen, geenzins,’ hernam AMICUS, ‘niets dergelyks. De Geschiedenis van myn
Vriend TOM leert het tegendeel. 't Is waar, volgens den fraaijen spreektrant der
Verkwisting naar de Mode, zat hy aan den grond; maar hy was niet geheel
geruïneerd. TOM verviel zomtyds, gelyk anderen van zynen stempel, onder slegte
Knaapen, die zo schielyk wegweeken als zy gekomen waren; maar de kring zyner
bekenden was al te uitgestrekt en te verscheiden, om hem niet dierbaar te maaken
aan zommigen, die de magt en den wil hadden om hem dienst te doen. Eenigen
waren 'er, die met dankbaarheid zich de betoonde gunstbewyzen herinnerden;
anderen herdagten, met tedere belangneeming, de uuren van gezellig vermaak met
hem gesleeten; en, terwyl de milddaadigheid van eenige Vrienden, die zich byeen
voegden, een gedeelte van zyn bezwaard Vaderlyk Erfgoed loste, bezorgden anderen
hem een klein Jaargeld; met één woord, zyne zaaken begonnen, daar tegenspoed
hem eenige voorzigtigheid geleerd hadt, eenigzins een gunstiger gedaante aan te
neemen; en ik geloof vast, dat myn Vriend TOM, hadt een ongelukkige affaire van
eer hem het leeven niet behomen, en de menschlyke maatschappy van een cieraad
beroofd, weder eenig Figuur in de Wereld gemaakt, en zyne rol van Edelmoedigheid
op nieuw, zonder de voorgaande dwaasheden, gespeeld zou hebben.’
‘Maar wat zult gy zeggen van LORENZO?’ vroeg GAYMORE: ‘Zie hoe laag hy gevallen
is; gevallen; gelyk een vallende Star, om nooit weder op te komen. Waar is de
Vriend, die hem een opbeurende hand toereikt? - Waar is het oog, dat zich eenigzins
op hem slaat in zyn onheil?’
‘Ja, wat zegt gy van hem?’ herhaalde ARISOR, ‘Was niet LORENZO een edelmoedige
Knaap, die niet alleen elken Schelling, welke zyn eigen was, doorbragt; maar, met
dezelfde onbekrompenheid, den eigendom zyner Zusters, Bloedverwanten, en van
allen, die eenige betrekking op hem hadden?
Ach! spreek van LORENZO niet,’ riep ARDENS, vol verontwaardiging, uit; ‘noem den
naam niet van een Schepzel, dat de byzondere kunst bezat, om groote middelen
te verspillen, zonder vertoon te maaken, zonder goed te doen, en
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zonder te genieten; die zich dompelde in alle de uitgaven van Verkwisting, zonder
ooit iets fraays of vervrolykends te sinaaken; die eer het gewoel en de losbandigheid
van gezelschap zogt, dan 't geen vriendschapsverbintenissen konnen opleveren.
Wie hoorde immer van verdiensten door hem beloond? Van ongelukkigen door hem
gered? - Ja, wie sprak immer van de verfraaijingen in zyn Huis of Buitenplaats? Van
een fraay onthaal, 't geen hy schonk? Lust, geen vermaak, was het voorwerp zyner
naajaaging; en het eenig denkbeeld, 't geen hy kon vormen van te leeven als een
Heer van aanzien, was dat hy veel gelds doorbragt. - Dat hy Edelmoedig genaamd
wierd, hadt geen anderen grondslag, dan de ryklykheid, met welke hy een zwerin
tafelschuimers onthaalde, door welken hy, zo zulks mogelyk is, meer veragt dan
gevleid werd; de geheele som van zynen lof komt hierop uit, dat hy een schadeloos
Metgezel was voor allen, behalven voor zyne Bloedverwanten, die hy te kort deedt,
beledigde, en dit alles met lompheid van bejegening betaalde.’
‘Ja, ja,’ zeide ARISOR, ‘Goedhartigheid - Goedhartigheid, ben ik verzekerd dat gy
hem moet toekennen: want hy zou, die hem in zyn aangezigt beledigd hadden,
vriendlyk behandelen; de dingen verrigten van loshoofden, te traag om hunne eigene
zaaken waar te neemen; zelfs kon hy de uitnoodigingen en verzoeken niet weigeren
van Menschen, om met welke gezelschap te houden, of te verpligten, hy de minste
geneigdheid hadt.’
‘Edelmoedigheid, myn Vriend GAYMORE!’ vervolgde ARDENS, met aangroeijende
verontwaardiging, ‘Neen, neen, hou u verzekerd, Edelmoedigheid is een Deugd van
Lieden, die eene Ziel, die Verstand, die Smaak hebben; en indien LORENZO, in eenig
opzigt, geregtigd is tot ons medelyden, 't is, om dat hy nooit vatbaar was voor zo
versynd een gevoel.’
‘Daar is,’ vervolgde OBSERVATOR, ‘geene bedriegery nadeeliger voor de Zeden
en 't Geluk des Menschdoms, dan het, zints eenigen tyd, door zekere losbandige
Schryvers, zo zeer aangemoedigd denkbeeld, dat Kwistige Ryklykheid van
Leevenswyze, natuurlyk eene Edelmoedige Geestgesteltenisse veronderstelt. Niets kan verder van de waarheid verwyderd weezen. - Ik staa u toe, dat een Man,
buitenspoorig in zyne vermaakneemingen, dikwyls eene Edelinoedige Opwelling
kan gevoelen; dat hy zomtyds een Edelmoedige Daad kan verrigten; maar deeze
Opwellingen zullen doorgaans in een onvermogenden wensch vervliegen, en die
daaden kunnen nooit dikwyls herhaald worden. Zelfsgenot verzwelgt alles, waar de
zugt tot vermaak de overhand heeft, en wanneer Edelmoedigheid van gedrag, in
eenige weinige voorvallen, gepaard gaat met zulk eene geaartheid, is het doorgaans,
om dat een tegenovergesteld gedrag strydig zou weezen met de lustvoldoening
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des Zelszoekers. - Wat het verband betreft tusschen kostbaare Vermaakneemingen
en Edelmoedigheid van hart, dit stuk wordt, myns oordeels, zeer wel opgehelderd
in de Characters van drie jonge Heeren, ons allen wel bekend.
SORDIDUS is een weezen zonder het minste greintje Edelmoedigheid in zyne ziel,
en die nogthans nooit het vermogen bezat om een Guinje vier-en-twintig uuren in
zyn zak te houden. Zyne kinderachtige verbeelding wordt getroffen door elke
beuzeling, welke hy ziet; in opschik en kleinigheden verkwist hy meer gelds, dan
genoegzaam zou weezen om de kosten van een waarlyk aanzienlyk voorkomen
goed te maaken; nogthans zal hy een kaale rok bykans twaalf maanden draagen,
zyn Kleermaaker lastig vallen om een schelling op de rekening te korten, en de
betaaling van tyd tot tyd uitstellen tot dat het ten zynen schade loopt. Een slaaf van
lust, bekreunt hy zich niet ten wiens koste dezelve voldaan wordt. Indien hy met
eene party uitgaat, zal hy zyn geld uit zyn zak leggen, om een voorwendzel te
hebben, dat hy den eenen of anderen (Vriend of Vreemde) verzoeke tot het betaalen
zyner rekeninge, welke hy nimmer aanbiedt weder te vergoeden; komt hy in eene
kamer, waar wyn op tafel staat, hy drinkt het eene glas voor, het ander naa, zonder
te wagten dat het hem gevraagd worde; hy weet zich meester te maaken van
lekkernyen, en die te verbergen: als hy dus, ten koste van anderen, zich wel gemest,
en de zakken gevuld heeft, gaat hy na zyn eigen kamer, om in eenzaamheid en
heimlyk de lekkernyen, dus gekreegen op te peuzelen. - Nogthans moet dit toonbeeld
van laaghartigheid, naar zommiger berekening, geteld worden onder de slachtoffers
van Edelmoedigheid; want wie is er die zyn geld spoediger doorbrengt dan SORDIDUS?
Of wie vindt zich dikwyler in verlegenheid door zyne buitenspoorigheden? Want de
eischen van lustvoldoening zyn sterk en schreeuwend, en, voor geene andere
vermaaken vatbaar, weet hy dezelve niet te beteugelen: zo dat zyne voldoeningen,
schoon zo laag als de togten, die zyne ziel beheerschen, niet min kostbaar zyn dan
alle de vermaaken van vrolykheid, verhoogd door gevoel en vermeerderd door
gezellig genot. Maar SORDIDUS is, geloof ik, een speeling der Natuur, een zonderling
verschynzel in den kring van zedelyke werkzaamheid: want ik dank den Hemel, dat
ik nooit zyns gelyken aantrof.
Het Character van DISSIPATUS is algemeener en opmerkenswaardiger. Deeze
jonge Heer heeft weezenlyk een groot aandeel van goedaartigheid, en een hart
natuurlyk op den toon van Edelmoedigheid gestemd; doch, Standvastigheid van
Character ontbreekende, en weggesleept door zyne zugt voor kostbaare vermaaken,
worden zyne deugden maar al te dikwyls verzwolgen in den draaykolk der
Verkwisting, of dienen tot geen ander einde dan om hem te doen vallen in de strikken
van
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slegtere losbandigen, en de kosten van anderer voldoeningen, op zyne rekening te
neemen. - Uit deeze schets zult gy natuurlyk besluiten, dat DISSIPATUS geen tyd
heeft om na voorwerpen ten betoon zyner Edelmoedige goeddaadigheid te zoeken;
maar, wanneer de middelen en de gelegenheden zich beiden opdoen, schroomt hy
agterlyk te weezen in eenig edelmoedig bedryf. Dit, nogthans, is zeldzaam het geval;
en dikwyls, wanneer zyn oog een voorwerp van medelyden ontmoet, wanneer het
verhaal van den toestand der ongelukkigen zyn oor treft, en zyne goeddaadige
neigingen oproept, gaat zyn hand uit eigen beweeging na de ledige beurs: het
denken aan zyne verspillende vermaaken, die beletten dat hy de weldaadige
wenschen van zyn hart voldoening verschaft, grieft hem op het diepste. - Met één
woord, schoon DISSIPATUS, onder zyne vrolyke Metgezellen, den naam heeft van
een Edelmoedigen Knaap te weezen, heeft niemand zich min onderscheiden door
Edelmoedige bedryven, of zich genooddwangd gevonden tot meer kunstenaryen,
aan laagheid grenzende, dan hy tot zyne kwelling moet ondergaan.
EDWIN, in tegendeel, schoon veel jonger dan de twee gemelden, en slegts met
een klein Inkomen voorzien, - EDWIN, die teffens een Oeconomist en een Berekenaar
is, en zorg draagt om zyne beurs nooit ledig te maaken voor dat hy verzekerd is
van die weder te kunnen vullen, - EDWIN, die geen kunstig vertoon maakt om het
oog te trekken, en nooit in toevallige verbintenissen komt, geschikt om de
onbekrompenheid van zyn hart te doen inkrimpen, - EDWIN, zeg ik, doet meer
Edelmoedige daaden in alle maanden zyns leevens, dan honderd zulke Characters,
als DISSIPATUS, in jaaren: en geniet duizendmaal meer voldoening dan SORDIDUS
ooit kan smaaken of begrypen. Nogthans ontleent hy zyne vermaaken (die der
weldaadigheid uitgenomen) uit zyne Boeken. en nu en dan een tochtje op het land
te doen, om een oud Kasteel te bezien, of op een schilderagtig Landgezigt zich te
vergasten. Zyn wakkere en altoos waakzaame geest behoed hem voor bedrogen
te worden; dan niemand handelde ooit opregt met hem, zelfs in kleinigheden, of hy
vindt reden om zich te verwonderen over de onbekrompenheid van zyn hart.
Nagebootste elende zou beeven voor zyn doordringend oog; maar weezenlyk gebrek
vervoegt zich daadlyk tot zyn hart, en zyne beurs zal zeker zamenstemmen met de
verwydering van 't zelve. Milddaadig van zyn eigen, staat hy op de regten van
anderen: en de kieschheid met welke hy altoos zorg draagt, om alle rekeningen zo
gesteld te vinden, dat de balans ten zynen nadeele overslaat, ontdekt meer
Edelmoedigheids van hart dan alle de schynbaare Verkwisting van Loshoofden en
Ligtmissen.’
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Nederlands verplichtingen tot dankbaarheid, by den aanvang van
het nieuw begonnen jaar.
Op welk een wys, erkent myn dankbaarheid Zyn goedheen best, die my
in 't leeven spaarden?
LAUS DEO, SALUS POPULO.

Burgers van dit Vaderland - Burgers der Waereld, die noch met my het lieve levensligt
aanschouwt! - Zyn weldaaden dankbaarheid verschuldigd? genotene Zegeningen
erkentenis waardig? wel - dankt dan uwen en onzen God voor zynen byzonderen
Zegen! - Wilt thans uwe gelofte aan den Opperheer betaalen! Hy heeft u weder een
jaar in zyne gunst gespaard, en doet u thans weder een nieuw aanschouwen, boven
zoo veele duizenden, die reeds, door den dood, naar eene onherroepelyke
eeuwigheid zyn weggenomen! - Beschouwt slegts hoe ontzaggelyk groot het getal
is der geenen die in de verloopene twaalf maanden verdweenen zyn, en waar van
men helaas zeggen moet, ach - zy zyn niet meer! en wat wedervoer u niet in het
verloopene, en wat staat u in het nu begonnen jaar te wagten?
Dankt dan uwen Weldoenden Vader, die u noch doet leeven, beweegen, en zyn!
beschouwt den aanvang van dit nieuw begonnen jaar, met geene onverschillige
oogen, - neen - erkent Gods vaderlyke goedheid en langmoedigheid, te uwaarts;
want Hy de weldaadige is het, die u kroont met goedertierenheid en barmhertigheden!
het is zyne vaderliefde dat wy noch niet vernield zyn, en zyne groote goedheid, dat
wy noch geen einde hebben.
Dankt dan uwen God! want Hy verleende u een jaar van zegen, Hy gaf
vrugtbaarheid aan onze Velden en Akkers. - Hy kroonde het jaar met zyne goedheid
- men zag zyne zegenende hand langs velden, weiden en woud - men zag de
heuvels lachgend praalen - de nutte beesten weelig graazen - de dalen waren met
Koornhalmen, met voedzaam Graan, overdekt, en wy smaakten de aangenaame,
de overnuttige, voordeelen van Lente en Zomer Herfst en Winter.
Dankt uwen Hemelschen Weldoender! want hoe veelen zyn, in het weggevloode
jaar, ten prooi geworden, aan de woedende Golven der Zee! hoe menig een Vader,
Echtgenoot, Zoon, Broeder of Vriend, heeft zyn graf in de groote Wateren moeten
vinden, en wy - wy leeven noch!
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Dankt uwen liefderyken Vader! want duizenden hebben door het woedende
Oorlogsvuur hun leeven moeten eindigen. - Ongelukkige Krygsknegten zyn ten
slagtoffer geworden. - Het snorrend Lood, het balderend Kanon, of het scherp
gesleepene Zwaard, heeft zoo veele bedroefde Weduwen, bedrukte Moeders, en
vaderlooze Kinderen, doen worden, en wy - wy leeven noch.
Dankt uwen God! want hoe veelen zyn in het verdweenen jaar in de uiterste
armoede en elenden gedompeld, daar eene woedende vlamme alle hunne
Bezittingen vernielde, eene allerverschrikkelykste brand hun geheele Welvaart
verteerde! en wy - wy verheugen ons noch in onze tydelyke Bezittingen.
Dankt ook uwen God! - gy die u noch in het byzyn van uw lief dartlend Kroost
verheugt, daar zoo veele Ouders hunne dierbaare telgen, door de alvernielende
Kinderziekte, of andere toevallen, hebben moeten verliezen, en zy die, by den
aanvang van het verloopene jaar, noch hunne hoop en verwachting uitmaakten,
zyn nu verdweenen, hunne plaats is ledig, en de weenende bedrukte Moeder zit by
het ledige Wiegje van haaren lieveling.
Dankt uwen God! - gy welgepaarde Echtgenooten, daar gylieden u noch in
elkanders aanminnig by zyn moogt verheugen: hoe menig een Man zag zyne Vrouw,
hoe menig een Vrouw haaren Man, door de onverbidlyke onverzoenbre dood,
wegrukken - hoe menige Weduwe zugt, daar zy, by het missen van haaren dierbren
Echtgenoot, ook te gelyk haar gantsch tydelyk bestaan ziet ophouden, en armoede
haar onvermydelyk lot geworden is: - Plannen en ontwerpen vormden zy in het
heengevloogen jaar, dan de dood klopt aan, maakt een einde aan alle hunne
uitzigten; hun vereenigd byzyn wordt verbroken; en zie daar, hunne
Huwlyksgenoegens eindigen.
Wel - dankt dan uwen God, ô Nederlanderen! die weder dit Jaar beleeven, in
gezondheid, en allen voorspoed. Dan, op welk een wys erkent uwe dankbaarheid
Gods goedheen best? Wat zult gy den Heere uwen God vergelden voor alle zyne
groote weldaaden aan u beweezen? Wel, laat het aandenken van den zegen, dien
gy geniet, u ten spoorslag strekken, om waarlyk deugdzaam te leeven,
voorbeeldelyke Christenen, en waardige Burgers, te zyn; verbetert ten dien einde
uwe gebreklykheden en pligtverzuimenissen, op dat het nieuw begonnen Jaar u
ook in nieuwigheid des levens wandelen doe. Houd u overtuigd dat God niet den
dienst uwer lippen begeert, maar eenen reinen levenswandel, liefde tot den naasten,
en aanbidding in geest en waarheid, om u hier door dikwerf de tegenwoordigheid
van Hem te herinneren, die harten en nieren beproeft. - Wie weet of wy thans het
laatste Jaar van ons leven niet beleeven, en - of in dit Jaar de rol onzes
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levens niet zal afloopen! Ach, dat wy dan, in deezen dag, bekennen, wat tot onzen
vrede dient, eer het verborgen wordt voor onze oogen! leeven wy dan zoo, als of
ieder dag de laatste van ons leeven zy; bereid u hier toe elken dag en van heden
af; maakt op elken avond rekening met uw geweeten, dan zullen wy niet onvoorbereid
zyn, maar, wel toegerust, den boode des doods ontvangen, niet als een Koning der
verschrikkinge maar als een verkondiger eener blyde boodschap; dan zullen wy
van deeze onvolmaakte waereld overgevoerd worden in de plaatse der
Gelukzaligheid in die plaatse, daar geene verwisseling van Jaaren zyn zal, maar
eene onophoudelyke Eeuwigheid; daar zullen wy, als burgers van den Hemel, het
waarom van het tegenwoordige, en van onze wording, regt leeren kennen! en volgens de taal van het onfeilbaar woord van God, verzadiging van vreugde en
lieflykheden, aan Gods regterhand genieten, Eeuwiglyk, dat is, zonder Einde. - De
God aller genade gunne dat dit eens onzer aller lot en deel zy.
Zoo vliegt de tyd, zoo rollen onze Jaaren.
Zoo ging dit Jaar ook weêr voorby,
Met lust en vreugd - met kommer en bezwaaren,
Dat elk dan waarlyk dankbaar zy.
Zyn liefdryk hart blyft ons altoos genegen;
Schoon ons dikwerf zyn hand kastydt,
Hy leid hier door ons op de regte wegen;
Op dat ons hart zig eens verblydt;
Wil 't begonnen Jaar, o Heer! uw Zegen schenken:
Maak elk aan zynen pligt getrouw,
Zoo zal ons geen verdriet of onheil krenken,
Zoo blyven wy bevryd van ramp en rouw.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
De mensch, van zyn wieg tot aan zyn graf.
Tusschen de twee groote standen van 's menschen leven is het, dat leed en vreugd,
voor- en onspoed, hem, als by beurten, vergezellen! - Op welk eene
aanbiddenswaardige wys, onnagaanbaar voor het begrip der stervelingen, is de
formeering, de wording, van den Mensch: hoe word hy door zynen wyzen Schepper
behoed, en verzorgd, zelfs vóór zyne verschyning op deeze onvolmaakte waereld;
en wanneer het tydstip dáár is, om op dit aardsch tooneel te verschynen, hoe
allernoodzaaklykst heeft hy, terstond, de wyze hulp noodig van dit Almagtig Weezen,
dat hem op dit waereldrond riep, het leven, beweegen en zyn, gaf; dus - hy komt
ten voorschyn, - wordt geboren, en zie daar de aanvang van dat leven, in 't welk
hem zoo veel te doen staat.
Al weenende, komt hy ten voorschyn; klaagende, geeft hy zyne behoeften te
kennen! Welk eene oplettende zorg wordt nu vereischt, ter opkweeking van zyn zoo
teder lighaam, daar hy nog onbekwaam is om voor zich zelven te zorgen: en hoe
veel heeft hy niet noodig, met welk een tedere zorg waakt het moederlyke hart voor
hem? - Welk een aantal slaapelooze nagten offert zy voor zynen welstand op! - Hoe
verschaft haare melk, dat edele vogt, zoo wyslyk door den Schepper der Natuur
voor zyn zoo teder gestel geschikt, hem het nodige voedsel! - Hoe wordt het
moederlyke hart als van een gescheurd, op den minsten schyn van ongemak, die
zy waant in haaren jongen lieveling te bespeuren! - Hoe hangt zyne gezondheid, in
den volgenden tyd van zyn leven, af van de behoorlyke vorming, en juiste
behandeling, van zyn zoo teder lighaam! Langzaam beginnen zyne redelyke
vermogens zich te ontwikkelen. - Het ouderlyke hart verheugt zich, daar zy hunnen
kleinen, al stamelende, de lieve woorden, vader - en moeder, hooren voortbrengen;
daar net spraakvermogen, by trappen, ten voorschyn komt. - Nu maakt eene meer
en meer gevestigder tred het kind
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stoutmoedig, het durft het nu waagen, om, alleen, al huppelend voort te wandelen
op zyne tedere voetjes, en zie daar het begin der werking zyner lighaamsvermogens,
- nu beginnen de vermogens van zyne ziel zich ook by trappen te ontwikkelen, en
nu - nu is het, dat het ouderlyk toevoorzicht meer vereischt wordt. Ja, nu wordt het
tydstip gebooren, dat zy, die den veelbevattenden naam van ouderen willen waardig
zyn, zich, met allen ernst en juiste oplettendheid, behooren toe te leggen, om het
buigzaame hart der jeugdelingen, wel - ja wel en behoorlyk te vormen: met welk
een wys beleid is het ouderlyke hart bezig, het kind zyne verpligtingen, in alle
opzigten, te doen begrypen. - Hoe schikt de vader zich, naar de nog zoo geringe
vermogens der lieve jeugd, - hy geeft het een denkbeeld van de goedheid van dat
Weezen 't welk hem geschapen heeft, en noch daaglyks onderhoud, van wien hy
zoo veele weldaaden, boven anderen zyner natuurgenooten, ontvangt: en laat hem
zelve hier uit afleiden, welke groote verplichtingen hy aan zulk eenen goeden Vader
verschuldigd is. - Hoe tragt de regtgeaarte Vader het jeugdige hart in te scherpen,
anderen altoos zoo te handelen, als zy zelve zouden wenschen gehandeld te worden,
en toont hun door voorbeelden, geschikt, ja geschikt, naar hunne vatbaarheid, hoe
zy, door een deugdzaam gedrag, altoos in de gunst van hunnen Hemelschen Vader
blyven - de achting van alle braaven genieten, en dus hun eigen geluk bevorderen.
- Hy doet het kind al verder begrypen, welke groote erkentelykheid het gehouden
is te betoonen aan zyne ouderen, van wien hy, naast God, het leven ontvangen
heeft: hoe het verpligt is, hun eene ongeveinsde gehoorzaamheid te bewyzen, - lief
te hebben, - te eeren, - tot blydschap en troost, en, indien het mooglyk is, eens in
der tyd tot ondersteuning te verstrekken, en - zoo rollen de jaaren zyner kindsheid
voort - zoo wordt hy gevormd tot een jongeling, tot dat tydstip van zyn leven, voor
hem het allergevaarlykst: zoo gevaarlyk, dat wy zelfs den wyssten van Israëls
Koningen een aantal van raadgeevingen zien geeven aan de onnoozele ligtverleidbre
jeugd; iedere bladzyde van zyn boek is vol van dezelve; hoe waarschouwt hy hun,
dat zy in alle hunne vrolykheden - vermaaken - verlustigingen en dartelheden, altoos
gedagtig zouden zyn, dat God hun om alle dingen eens zou doen komen voor het
gerigte. Ach! jongelingen - bedenkt dit altoos, schryft

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

47
het op de tafel van uwe harten, ja, wenschelyk ware het, dat dit de zwakke jeugd
nooit ontslipte. Welk een groot aantal van verleidende Sireenen omringen hem, hoe glibbrig is zyne levensbaan, hoe ligt kan hy struikelen! Nu komen hem die wyze
lessen zyner ouderen te stade, daar hy in eene waereld rond zwerft, vol van
bekooringe, daar men ongebondenheid - losheid en ruuwheid, met den naam van
wellevendheid bestempelt, en den grooten eernaam draagt van zyn waereld te
verstaan; naar den smaak gekleed - fraai gecoeffeerd, en een aantal van zotte laffe - verwyfde complimenten, gepaard met eene menigte bastaard-woorden,
maaken den jongeling aanzienlyk en geacht: dan - hy vergeet niet, beleezen te zyn
in allerleie romaneske verhaalen, sentimenteele liefdensgevallen, en zoo genoemde
werken van smaak: dan - hoe ligt weegt hy met dit alles! Zaaken van belang - van
gewigt, zyn hem onbekend, doch dit is buiten den smaak - om God en zynen dienst
is geen tyd van denken, dit verschuift men voor den ouderdom, zoo men die bereikt:
en zie daar in zulk eenen smaak, in zulk eene manier van leeven, (de een wat
meerder, de ander wat minder,) nadert hy tot zynen middelbaaren levensstand, nu moet hy, in den kring der maatschappy geplaatst, ook tot nut in dezelve
verstrekken, en, door den Heiligen band des Huwelyks verbonden, met kroost
gezegend, zich toeleggen, om hen braave Christenen - waardige Ieden der
samenleving, te doen worden, - daar nu de een zich beyvert, om nuttig te zyn in het
Kerkelyke, daar tragt een ander uit te munten in het zoo wigtig Staatsbestuur, of
om het nuttig koopbeleid te handhaaven; daar weder anderen hun werk maaken,
om door kunsten en wetenschappen, en allerleie soorten van ontdekkingen, zig
beroem dte maaken, by zyne medemenschen, en voor zyn volgend geslagt! dus,
en op zulk eene wyze, nadert de mensch - spoed de sterveling, elk onder het
handhaaven zyner bedryven, na zyn einde. - Hy woelt - slaaft - zorgt - vormt
ontwerpen en plannen - brengt by een - plant - bouwt - breekt weder af - legt zich
ter ruste - staat weder op - smaakt gulle vreugd, wrangen tegenspoed, en zie daar,
- onder dit alles, nadert langzaam de ouderdom, de Eerwaardige grysheid, de sierlyke
kroone: nu beginnen de vermogens der ziel te verflaauwen - de aandoeningen
verstompen, alle vermaaken beginnen te
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walgen! - De dagen zyn gekomen, de jaaren genaderd, waar in wy hem hooren
zeggen, ik en heb geenen lust. Dan, welgelukzalig is de man, die zyn voorigen tyd
wel besteed heeft.
Aanvallen van onderscheidene ongemakken treffen nu den ouderdom by beurte
- een mindere werking van het bloed doet hem in kragten verminderen, - de boode
des doods klopt aan, en verwittigt hem van zyn aanstaande reis na de eeuwigheid,
want - zyn uurglas is ten einde geloopen, en heeft hy zig, in alle zyne daaden, als
Christen - Burger - Echtgenoot, of Vader, loflyk gedraagen, - Godsdienstig ten
aanzien van zynen God - regtvaardig ten aanzien van zyn evennaasten, en - maatig
voor zig zelven, geleefd, met welk een bly vooruitzicht ziet hy dan zyn einde naderen!
Hy aanschouwt den dood als een blyde boodschap - dankende zynen God, die
hem, door alle de verwisselende tooneelen van dit leven, geholpen heeft: verheugende zich reeds in het blyde vooruitzicht van die alles te boven gaande
verlustiging, welke uit Gods onmiddelyke tegenwoordigheid, in de toekomende
waereld, zal voortvloeijen. Hy doet zyne vrienden en huisgenooten om zyne
bedsponde verzamelen, (daar zommigen van dezelve reeds staaren op zyne
langvergaarde schatten) roept hun met eene afgebrokene stem toe, weent niet over
my, laat myn heil u streelen - myn sterfuur schenkt my meer geluk, dan 't uur waarin
ik werd gebooren - ik heb aan myne bestemming hier voldaan, - één oogenblik
slegts, en de tyd zal aan myn breekend oog ontzinken: - nu verwisselt al myn smart
in hemelwellust, en ik vaar getroost naar God, daar het leed in 't graf verzinkt; geen
bange traan wordt meer geschreid; ik verwagt u aan geene zyne van het graf, daar
wy het wyze doel van ons lot zullen kennen. Zoo gaat hy uit dit sterffelyke na het
onsterffelyke, - beveelt zynen geest in de handen van zynen hemelschen Vader, zyn laatste polsslag tikt - hy blaast zynen adem uit - sterft - en is - niet meer.
Zoo klimmen onze levensdagen,
Naar 's hoogstens eeuwig welbehaagen,
Nu eens in kommer en verdriet,
Dan weèr in blydschap onzer harten:
Dus mengt Gods wysheid vreugd met smarten:
Het waar genoegen huist hier niet.
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Neen, de onvolmaaktheid in dit leven
Doet ons verlangen, naar een goed,
Dat deeze waereld - dat de tyd, ons niet kan geeven,
Naar een bestendig heil, dat aan de ziel voldoet.
Het lighaam sterft - de geest, ontbonden,
Stygt naar den kreits der hemelronden,
En snelt door lucht en wolken heen,
Door 't eindloos ruim der Starrenkringen,
Naar de Opperöorzaak aller dingen,
Die met zyn gunst hem hier bescheen,
Niets kan zyn vlugge vaart beperken....
Hy nadert aan de hoogste wyk:
Hy hoort der Englen zang - zy zingen van Gods werken,
Daar heft hy met hun aan in 't eeuwig juichend ryk.

Zie daar de Mensch kortelyk beschouwd, in alle deszelfs verscheidenheden, van
zyne komst op deeze waereld tot aan zynen dood; dat dan het beschouwen van
den Mensch aan ons menschen leere, dat uit zyn stoflyk beeld de glans der Godheid
straalt: mogten dan alle onze vermogens altoos van ons aangelegd worden tot eer
en heerlykheid van onzen wyzen Maaker. - De rede, ons van God geschonken,
ontsteeke onze ziele in liefde tot hem, beteugele onze woeste driften, - leere ons
de deugd van de ondeugd onderscheiden, - en verheffe ons boven al wat leeft; zoo
zy Gods wyze wil altoos de rigtsnoer onzer daaden, - regele onzen gang op 's levens
kronkelpaden, - en doe ons altoos erkennen de wysheid Gods, in alles wat zyne
onbepaalde magt verrigt.
Mensch! gezel der Englenkoren!
Weêrglans van Gods Heerlykheid!
Die, voor de eeuwigheid geboren,
Een volzalig lot verbeidt:
Wie kan uw geluk beseffen?
Gy moogt, boven 't laag gediert,
Dat in grove lusten tiert,
Uwen gloriestaat verheffen.
Gy hoort 's Maakers grootheid klinken,
In des Serafs lofgeschal,
En ziet zyn volmaaktheên blinken
In den spiegel van 't heeläl.
Voor zyn voetschabel gebogen
Bid gy hem eerbiedig aan:
Gy verheft zyn wonderdaên
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En menschlievend mededogen.
Laat de dood uw lyf ontzielen,
U doen zinken in het graf,
En uw diersch gebouw vernielen,
Gy legt slechts uw sluier af:
God zal eens de keen ontwinden
Van u neêrgevallen leest.
En uw afgescheiden geest
Met een hemelsch huis verbinden.
Dan zult gy, verheerlykt, praalen,
Voor Gods glansryk aangezicht!...
Maar, wie kan die glorie maalen?...
Hier bezwymt myn kruipend dicht.

Over het gebruik der Digitalis flore purpureo (Paarsch
Vingerhoedskruid) in verschillende ziekten.
Door E.J. Thomassen a Thuessink, M.D.
(Vervolg en Slot van bl. 20.)
Wy vinden het voordeligste getuigenis, omtrent de voortreflyke kragt dezer Plant,
(*)
by een uitmuntend Duitsch Schryver, den Heer THILENIUS . Ofschoon hy altoos na
de kragtigste middelen zogt, was hy altyd eenigsints hiervoor bedugt geweest, niet
alleen wegens de hevige werkingen, welke het vooral in die gevallen, waarin het
van dienst was, op de maag en ingewanden uitoefende, maar ook wegens de
onzekerheid der gift, waarin het nog te veel nog te weinig zoude werken.
Hieromtrent door WITHERING gerust gesteld, beproefde hy, daar hy in het jaar 1786
ter regter tyd de bladeren konde verzamelen, dit middel, en vond dat het niet alleen
zyne verwagting vervulde, maar zelfs somtyds overtrof. Hy verkoos dit middel vooral
om deszelfs uitgebreide nuttigheid in het oplossen der Verhardingen in in
Ingewanden, welke niet alleen de weder instortingen der Waterzugtigen veroorzaken,
maar ook dikwyls een byzondere en langdurige behandeling vorderen. Andere
oplossende middelen durst men zelden lang genoeg, en in

(*)

Medicinische und Chirurgische Bemerkungen, Frankfurt, 1789.
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een behoorlyke mate, toedienen, dewyl de vaste delen daardoor nog meer verzwakt,
en de vogten nog meer verdund, wordende, de Zieken dies te eerder op deze wyze
ten grave gaan.
Hy gaf aan een Vrouw, die door droefheid in een asgemene Waterzugt vervallen
was, zodat haar lichaam van 't hoofd tot de voeten gezwollen was, dagelyks twee
grein Digitalis met Flores Cassioe. Zy had een sterken hoest met een zeer moeilyke
fluimlozing, haar smaak was aardagtig, het water weinig en brandig, en de zwelling
zagt. Nadat zy 's morgens en 's avonds, gedurende vier dagen, een grein gebruikt
had, verminderde de zwelling van armen en voeten merklyk, maar de borst bleef
beklemd, en de pols wierd zeer langzaam. Na dien tyd, wierd zy, niettegenstaande
zy nu twee grein gebruikte, daaglyks erger, en stierf.
Een aamborstige Vrouw kreeg een Buikwaterzugt, met een opzwelling der benen,
met een onregelmatige en tusschenpozende pols; de Heer THILENIUS gaf haar agt
poejers ieder van anderhalf grein Digitalis, waarvan zy 's morgens en 's avonds één
moest gebruiken. Na vier dagen tyds, had zy reeds veel gewaterd, alle zwelling was
verdwenen, de pols sloeg geregeld, en de ademhaling was veel gemaklyker. Zy
gebruikte toen nog zes giften ieder van twee greinen, waardoor zy volkomen hersteld
wierd; behalven, dat zy nog enige matheid en rilling had, welke geheel door het
gebruik van Extract van Gentiaanwortel, en Eikeknoppen, met een tinctuur van
Speceryen wierd weggenomen.
Hy verligtte, door twaalf giften, ieder van anderhalf grein Digitalis met zuiker en
Oleum Cassioe, een Vrouw, die, na een slymkoorts, waterzugtig wierd, zodat de
buik en benen zeer gezwollen waren, en de ademhaling zeer bezwaard was. De
zwelling wierd door de Digitalis geheel en al weggenomen; doch zy stierf vyf weken
daarna.
Een Vrouw kreeg, nadat zy voor een loomheid door de leden adergelaten was,
een zwelling des buiks en der benen, door het scarificeren verminderde in 't eerst
deze zwelling; doch kort daarna was het gehele lichaam opgezet. Zy loosde weinig
water, en had eerst een plaatslyke pyn in de mild, en daarna op de plaats der lever.
Nadat hy haar purgeerpillen, die sterke ontlastingen te weeg bragten, gegeven had,
liet hy haar poejers
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van twee grein Digitalis gebruiken, en daarop thee, van Jeneverbessen getrokken,
drinken, en tevens de benen in droge warme zemelen stoven. Deze stoving verdroeg
zy niet; maar de poejers der Digitalis deden haar in 't eerst veel water lozen.
Naderhand klaagde zy over sterken dorst, zy loosde weinig en zeer dik troebel
water; zy gevoelde, om den anderen dag, de pyn in de zyde, en een zekere huivering
door de handen en voeten. Hy schreef haar nu Eikelkoffy, een Vinum Squilliticum
met Elix. Vitrioli voor, liet haar voor den dorst honigazyn met water drinken, en stond
haar des middags een glas wyn toe. Zy wierd, hier door, van alle toevallen bevryd;
doch toen het water wederom begon op te zetten, gaf hy haar het volgende aftrekzel:
℞ Herb. Digit. Purp. dr. ii.
Aq. Fontanoe unc. xii.
digere per iv horas, colat. adde
Aq. Cinam. c. vino. unc. ii.
's Morgens en 's vonds een eetlepel.
Zy genas hier door volkomen.
Een zestigjarig Man, van een slymagtige gesteldheid, kreeg eerst een Hydrops
Anasarca, en daarna een Borstwaterzucht, zodanig, dat hy niet in het bed leggen
konde. Door het gebruik van de Squilla met Syrup. Juniper. wierd eerst de zwelling,
en daarna door de Scilla met Sulph. Antimon. aur., en Spec. Anisat. met een aftrekzel
van de Rad. Senegoe, de benauwdheid weggenomen. Zyne verdere genezing
verwaarloosd hebbende, stortte hy schielyk in, en herstelde ook wederom door het
gebruik van 15 poejers, welke uit een halve drachme Digitalis, vyf gr. Sulph. aur.
Antim., en vyf gr. zuiker, bestonden, waarop hy een aftrekzel van geneverbessen,
als thee gedronken, liet gebruiken. Ten derdenmale ingestort zynde, genas hy nu
volkomen door dezelfde middelen.
Een driejarig Kind, 't welk, in den zomer, tweemaal petechioe zonder koorts gehad
had, kreeg in het najaar een algemene Waterzucht. Na het toedienen van een
braakmiddel, gaf men haar vier grein Digitalis in twaalf poejers verdeeld. 'Er volgde
een sterke ontlasting van slym, door braking en afgang, en hierop loosde het kind
veel water; om de kragten te herstellen, gebruikte het Pontacwyn.
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Een Man van 49 jaar, een sterke brandewyndrinker, wierd door een algemene
Hydrops Anasarca aangetast, hy had reeds een stikzinking gehad, en op de benen,
die rood waren, vertoonden zich blazen; hy waterde weinig, echter was zyn pols
nog vry kragtig. De Heer THILENIUS gaf hem 24 greinen Digitalis met Flores Cassioe
gemengd, die tot 12 poejers gemaakt wierden; hy liet hem Geneverbessen nadrinken,
en allen dag een glas Genever drinken, op ieder been een kop zetten, en ze daarna
wel dekken. Den tweeden dag begon hy reeds zo sterk te wateren, dat hy hetzelve
by emmers vol loosde, de koppen gaven een yskoud weivogt, de benen genazen
hierop spoedig, en binnen korten tyd was hy geheel van zyn Waterzugt hersteld.
Ter versterking wierd hem nog eenigen tyd een Vinum Squilliticum met tinctura
arometica toegediend.
Een Vrouw kreeg, na het te vroeg ophouden der Stonden, een uitslag aan de
benen, welke, opgedroogd zynde, een Buikwaterzugt veroorzaakte. 'Er wierden aan
de benen fontanellen gezet, en twee grein Digitalis met Cremor Tartari, en
Citroenzuiker, voorgeschreven. Na het gebruik der poejer, braakte zy veel groene
gal, wierd bedlegerig, de buik zwol sterker op, maar de dorst verminderde, en zy
waterde iets meer. Zy gebruikte een laxeermiddel, en hierop de Essentia Fuliginis,
Cinamomi, enz. en daar de fontanellen niet droegen, wierden 'er nieuwe spaansche
vliegen op de benen gelegd, en daarna het Ung. Citrinum aangewend. Dit verligtte
haar zodanig, dat de zwelling des buiks merkelyk verminderde; egter bleef 'er, diep
in den buik een brandende pyn over. Na dat de voorgaande middelen met een
aftreksel van Digitalis gepaard waren, waterde en zweette zy 's morgens zeer sterk,
en herstelde daarna volkomen.
Een Weduw, die een slepende Borstkanker had, wierd door een Geelzugt
aangetast, verzeld met pyn in de lever, welke zich tot den rug toe uitstrekte. Zy nam
braakwynsteen, en daarop een mixtuur met Extract. Saponar. Tartar. Vitriol. & Syrup.
Nosturcii. Des niettegenstaande vermeerderde de Geelzugt, en zy wierd waterzugtig.
Het water was niet alleen in de benen, maar ook in den buik, en was verzeld met
spaarzame waterlosing, en een pyn by de minste aanraking des onderbuiks. De
Heer THILENIUS gaf haar de volgende poejers:
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℞ Sp. Sal. coagul. dr. ii.
Pulv. Digit. Purp. gr. viii.
Flor. Cassioe. Scrup. ii.
Div. in Pulv. N. viii.
Na vier dagen vermeerderde de waterlozing, doch de buik wierd meer opgezet;
zy wierd hardlyvig, hoestte, en had walging. Hy gaf haar een purgeermiddel, en
daarop 12 grein Digitalis in agt poejers. Hierna verdween de Geelen Waterzugt;
doch de poejers schenen op het Kreeftgezwel geene werking gedaan te hebben.
Een Vrouw, die zich, door koude, een zugtige opzetting van buik en benen op
den hals haalde, gebruikte vyf poejers van de Digitalis, braakte daarvan, en ging
zo veel water door de urine af, dat hetzelve door het vertrek stroomde. Het middel
daarop verlatende, kreeg zy een algemene Waterzugt met blauwe vlakken, en alle
tekenen van een bederf der vogten. Zy wierd toen wel verligt door poejers van
Digitalis met Cremor Tartari & Cortex Winteran.; doch stierf naderhand.
Een aamborstig Man wierd, na dat hy enige dagen koortzige toevallen gehad had,
door een Waterzugt van buik en benen aangevallen, verzeld met grote zwakheid.
Hy was bleek, doch blozend van wangen, hy ademde moeielyk, en wierp taje
etteragtige fluimen op. Na dat hy, 's morgens en 's avonds, een grein Digitalis, en
's nademiddags Ess. Galb. & Elix. pector. gebruikt had, en daarop water na
welgevallen gedronken, vond hy zich schielyk zeer verligt, en was in twaalf dagen
hersteld.
Een Kraamvrouw wierd, in de eerste agt dagen van haar kraam, door een koorts
aangetast, waarop het zog schielyk verdween, kort hierop wierden de voeten, buik
en handen, opgezet, zo dat zy geen voet verroeren, en bezwaarlyk leggen, konde;
zy waterde weinig, zweette sterk, en had des nagts veel hitte en dorst. De Heer
THILENIUS gaf haar 12 poejers, die uit twee dr. Crem. Tart. en 12 gr. Digitalis
bestonden, waarop zy gerstenwater moest drinken. Na dat zy deze poejers zes
dagen gebruikt had, veroorzaakten zy een sterken afgang, een rnime waterlozing,
en een vermindering der zwelling: niettemin bleven de schaamdelen tot berstens
toe gezwollen; en op den linker voet vertoonden zich kleine blazen, die spoedig
wederom verdwenen. Hy schreef haar nu voor:
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℞ Herb. Digit. purp. dr. i.
Cremor. Tartar. Sol. unc. i.
Bull. c. aq. font. unc. ix. colat. adde
Syr. Rub. Idoei unc. iβ

om 's morgens, 's nademiddags en 's avonds, een eetlepel van te nemen. Hierdoor
verdween de Waterzugt in veertien dagen. Hy ried haar vervolgens versterkende
middelen te gebruiken, en een fontanel aan het been te zetten.
In agttien dagen verdreven 24 grein Digitalis een volkomene Waterzugt by een
Meisje van 34 jaar, wier maandstonden verstopt waren.
In den tyd van tien dagen week een volkomene Anasarca by een Meisje van elf
jaar, door purgeerpillen en 12 grein Digitalis.
De Heer THILENIUS besluit uit deze gevallen, dat de Digitalis boven de meeste
middelen tegens de Waterzugt de voorkeus verdient, daar zy ook een kragtig middel
tegens de verstoppingen der ingewanden, verhardingen en scrofulen, is.
Een beroemd Zwitschers Geneesheer, Dr. SULZER, verhaalt een geval van een
algemene Waterzugt, die met een uitterende koorts, en zodanig een verstopping
der lever, gepaard ging, dat men die uitwendig verhard kon voelen. Na dat men
enigen tyd de Zeeuyen en andere pisdryvende Geneesmiddelen vergeefs beproefd
had, besloot hy ook de Digitalis in de volgende vorm te geeven:
℞ Fol. Digit. purp. dr. iβ
Aq. Bullient. unc. iv.
Pulv. Cinamom. unc. β
Digere per quat. horas, colat.

's morgens vroeg en 's avonds een eetlepel. In 't eerst deed dit middel generhande
werking; doch daarna kwamen de toevallen van walging, benauwdheid, duizeling,
beneveling en verduistering van het gezigt. Hy gebruikte daarna eenige poejers van
de Digitalis. De fluimlozing en de speekzelvloed waren sterk, en gaven verligting;
dan men was verpligt met het middel op te houden. De pols wierd nu trager van 130
tot 80 of 90. Men beproefde nu wederom de Scilla, en gaf daarop een zweetmiddel,
waarop de huid vogtig wierd; maar het water bleef dik en troebel. Na het toe-
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dienen der Sapo Antimon. met het Pulv. alt. Plummeri loosde de Zieke veel slym.
Men gaf nu de Rhabarber met vlug loogzout, op de wyze van PEYRILHé, en hierna
raakte hy niet alleen veel water kwyt, maar de ontlastingen bevrydden hem van veel
slym en verstopte stoffen. De Waterzugt verdween nu allengs, de lever wierd weder
zagt, en de Lyder herstelde eindelyk volkomen. De Heer SULZER denkt, dat de
Digitalis hier veel nut gedaan heeft; doch dat het vlug Loogzout de natuurkragten
(*)
heeft opgewekt om deze omwenteling gelukkig te volbrengen .
De Heer Dr. SCHERB verhaalt drie gevallen, waarin de Digitalis wel enige verligting,
doch gene genezing, te weeg bragt, maar daarby zulke hevige walging en braking
veroorzaakte, dat hy dezelve vooral niet boven de andere pisdryvende middelen
(†)
stelde .
Ofschoon ik nog weinige gelegenheid gehad heb, om met nadruk de Digitalis te
kunnen beproeven, en die gevallen, waarin ik dezelve heb aangewend, meest
wanhopig waren, zodat ik 'er weinig uit kan besluiten, zal ik dezelve hier egter
mededelen.
Een Vrouw van 50 jaar kreeg, na het ophouden der menses, eerst gezwollene
benen, en daarna een Borstwaterzugt. Zy had de hevigste benauwdheden,
hartkloppingen, een zeer ongeregelde pols, kortademigheid, en kon niet agterover,
of op eene van beide zyden, leggen. Ik had haar dikwyls door pisdryvende middelen,
vooral door het Sal succini, veel verligting toegebragt. Eindelyk begonnen de buik
en benen zodanig te zwellen, en de benauwdheid tot die hoogte te stygen, dat ik
alle ogenblik een stikking vreesde; de Zeeuijen, het Sal succini, Rob. Juniperi, en
andere pisdryvende middelen, waren zonder de minste verligting gebruikt; ik dagt
dus raadzaam, op het getuigenis van WITHERING en THILENIUS, in dit wanhopig geval
de Digitalis te beproeven. Zy gebruikte des morgens een poejer van twee grein
Digitalis met zuiker. Nadat zy dit een paar uren had ingehad, volgde 'er een hevige
braking, die den gantschen dag

(*)
(†)

Museum der Hailkunde, herausgegeben von der Helvetiy hen Gezelschaft corresponderender
Artzs en Wundärtze. Zurig 1792.
L.c. p. 158. seqq.
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duurde, en van zulk een sterken pisvloed gevolgd wierd, dat zy in twee dagen van
alle zwelling en benauwdheid bevryd was. Zy gebruikte daarna nog enige
versterkende middelen, en bevond zich een geruimen tyd zeer wel. Naderhand
vernam ik, dat zy langzamerhand wederom was begonnen op te zetten; doch daar
zy gemeenlyk de Ziekte in een hogen trap moest gevoelen, vóór dat zy myne hulp
vroeg, stierf zy plotsling.
Een Vrouw van ruim 40 jaren oud, die, gedurende verscheide jaren, een
hardnekkigen hoest gehad had, wierd eindelyk waterzugtig; hare benen waren sterk
gezwollen, doch de opzetting was zagt, en liet een indruk der vingeren na; de buik
was zeer opgezet; en men voelde duidelyk de golving des waters, het water was
dun, doch spaarzaam, zy had veel dorst en een kleine rasse pols. Zy kon geheel
niet te bed leggen, was zeer kortademig, hoestte veel zonder opwerping; te bed
zeer hoog leggende, zwollen de armen en handen, en de slaap was zeer diep.
Nadat ik enige dagen een Vinum Squilliticum gegeven had, verminderde de
benauwdheid, en de zwelling der armen; de waterlozing wierd sterker, doch de buik
en benen bleven gezwollen. Op deze wyze door de Squilla voorbereid zynde, gaf
ik haar eerst één, en daarna twee greinen Digitalis met Flor. Cassioe, dan geen
werking bespeurende, vermeerderde ik langzaam de gift tot agt maal twee grein
daags. Na deze grote giften, had zy daaglyks walging en braking, welke wel verligting
gaven, doch te veel verzwakten om op deze wyze voort te gaan, vooral daar het
middel de waterlozing niet vermeerderde. Ik gaf haar nu een mixtuur uit Rob. Junip.
Sp. Mind. en Sp. Nitr. d. met aq. Juniperi, waarop zy sterk begon te zweten. Dit
zweet, het welk veel verligting gaf, wierd door het gebruik van wynwey bevorderd.
Hetzelve wierd zo overvloedig, dat zy het water by stralen als uit de zweetgaten
wreef, de armen en benen wierden geheel dun; doch de buik bleef hard en opgezet.
Gedurende enige dagen duurde deze beterschap, doch wel dra scheen het water
meer in de borst, het hoofd en de armen, te verzamelen, terwyl de benen dun bleven.
Zy wierd nu daaglyks benauwder, meer kortademig, en stierf eindelyk slaapzugtig.
Ik heb de Digitalis, zedert dien tyd, nog in een geval van algemene Waterzugt, te
gelyk met andere middelen,
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toegediend; doch ik kan om deze rede uit dit geval niets ten voordele van dit Middel
besluiten.
Uit de opgetekende nauwkeurige Waarnemingen der beroemdste Engelsche en
Hoogduitsche Geneesheren, blykt het overvloedig, dat de Digitalis ten minsten een
plaats verdiene onder die Middelen, welke men in eene zo hardnekkige en gevaarlyke
Ziekte, welke dikwyls de beste pogingen der Geneesheren te leur stelt, niet behoort
agter te laten.

Proeven met de Digitalis in Hydrocephalus, Mania, en Bloedspuwing.
De Hydrocephalus, of het inwendig Waterhoofd, is gewoonlyk een Ziekte, die van
een scrofulagtigen aart is. Dr. PERCIVAL vond, dat, van 22 gevallen, elf ten minsten
duidelyk scrofnleus waren. Hy beproefde dus, niet zonder grond, de Digitalis in deze
ziekte. Hy zegt, dat hy maar in weinige gevallen de Digitalis beproefd heeft. In één
geval, het welk zeer lang geduurd had, en ongelukkig uitviel, veroorzaakte dit middel
grote zwakheid, verschillende zenuwtoevallen, en wierd door gene goede uitwerking
gevolgd. Nadat men kwikmiddelen, en andere kragtige geneesmiddelen, vrugtloos
beproefd had, stierf het Kind, volkomen by zyn verstand zynde. By de opening vond
men, dat de regter zyde der hersenen geheel ontbonden was, de Corpora Striata
verteerd, en de linker holte hield twaalf oncen water in.
In een ander geval van Hydrocephalus internus, gaf hy alle vier uren twee van
de volgende pillen. Pulv. Digital. purp. Opii Colat. calemel. aa gr. 1. m.f. pil. N. 11.
Na het gebruik van vier pillen viel de Zieke, die twaalf jaren oud was, in een gezonden
slaap, die agt nren duurde. Zy ontwaakte zeer verkwikt, vry van pyn, en kon zonder
ongemak het licht zien. Haar hoofd zweette sterk, en hierop volgde eene sterke
pislozing, en van dit ogenblik af aan beterde zy daaglyks. Dan de Heer PERCIVAL
schryft de beterschap vooral aan de Opium en de Kwik toe, welke laatste reeds te
(*)
voren ryklyk was toegediend .
Zedert men ontdekt had, dat de Digitalis de pols

(*)

Medical facts & Observations. I Vol. Loud. 1791. p. 113. seqq.
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aanmerklyk vertraagde, en diensvolgens de kragt van 't hart en der vaten
verminderde, heeft men ook dit middel in andere gevallen gebruikt. De Heer JONES
geeft een aanmerklyk geval op van Mania, waarin de Digitalis, na een aderlating,
gevoegd by buikzuiverende middelen, eerst tweemaal daags in poejers van één
grein, en daarna tot anderhalf drachma, in zes oncen water afgetrokken, 's avonds
(*)
en 's morgens een eetlepel, een genezing te weeg bragt .
Dezelfde Schryver verhaalt verscheide gevallen van bloedfpuwing, met koorts,
en een zeer snelle pols, verzeld, waarin, na het toedienen van aderlatingen en
verkoelende middelen, één gr. Digitalis, 'smorgens en 's avonds, de drist des bloeds
aanstonds matigde, de snelheid der pols aanmerklyk verminderde, en de Zieke
(†)
volmaakt herstelde .

Natuurlyke historie en huishouding der honig-byen. Door John
Hunter, Esq.
(Uit de Philosophical Transacions. Part. 1, for. 1792.)
‘Hoe veel 'er ook over de Honig-Bye en de Huishouding van dit zo zonderling als
nuttig Insect geschreeven zy, vonden wy, by het doorleezen des Geschrifts, wegens
dit Insect, door den Heer HUNTER ingeleverd, en in de Philosophical Transactions
geplaatst, zo veel mededeelenswaardigs, dat wy niet twyfelden, om het onzen
Leezeren, by stukken, op de voeglykste wyze afgedeeld, in ons Mengelwerk te
leezen te geeven: en bepaalen wy ons, voor tegenwoordig, tot het eerste gedeelte
zyner Verhandelinge, of

Algemeene waarneemingen omtrent de honig-byen.
De Gemeene By heeft, ter oorzaake van een aantal byzonderheden in haare
Huishouding, de aandagt der weetgierigen uitgelokt; en is, uit hoofde van de voordee-

(*)
(†)

Medical. Comment. Dec. II. p. 302.
L.c. p. 313.
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len, welke dezelve aanbrengt, een voorwerp der belangzoekenden geworden; het
is, derhalven, niet te verwon deren, dat dit Insect eene algemeene oplettenheid
getrokken heef, van het onbeschaafdste Volk af tot het besthaafdfte tee. Met dit
alles, is het niet genoeg waargenomen door den Ontleedkundigen: ten minsten twee
wyzen van naaspeuring hebben niet zo veel hand aan hand gegaan als wel
behoorde.
De Natuurlyke Historie van de By heeft men meer aangezien als een geschikt
voorwerp der weetgierigen in 't breede, wanneer men meer voorgesteld dan
waargenomen heeft. SWAMMERDAM, in de daad, heeft eer aan den anderen kant
afgedwaald, daar hy, met groote naarstigheid, tot de uiterste kleinigheden, in het
byzonder maakzel van de By, afdaalde. Ik moet hier aanmerken, dat het, over 't
algemeen, niet alleen onnoodig is, in onze Beschryving der deelen in de Natuurlyke
Historie, zo zeer op kleinigheden stil te staan; maar ook over 't geheel onvoegelyk.
't Is onnoodig, wanneer men 'er geen toepassing van maake op iets anders dan de
zaak zelve, inzonderheid wanneer het van geen gevolg is; maar als men 'er gebruik
van maakt, dan behoort het, in zo verre; naauwkeurig behandeld te worden.
Kleinigheden, die buiten het weezenlyke omloopen, verveelen, en doen het, daar
men 't genoegen met onderwys moest paaren, onaangenaam en lastig worden; en
dat te meer, indien de deelen klein zyn, en het zintuig alleen het voorwerp op zich
zelven kan beschouwen, en het verstand het geheel bezwaarlyk begrypen, of alle
de deelen zamengenomen tot eenig agtereenvolgend bedryf kan toepassen. Dit is
maar al te zeer het geval geweest van SWAMMERDAM, hy stondt menigwerf na te
(*)
groote naauwkeurigheid in zyne beschryving van kleinigheden .
Maar men heeft de Natuurlyke Historie der Insecten in 't groot niet genoeg
verstaan, zodanig, dat dezelve licht kon verspreiden over dit onderwerp, wanneer
'er eene overeenkomst was, en waar dezelve, buiten zulk eene oveseenkomst, in
de By alleen onverstaanbaar moest

(*)

Ondanks deeze aanmerking van den Heer HUNTER, zal de keurige arbeid onzes Landgenoots,
't welk een zo aanmerklyk gedeelte van zyn Bybel der Natuure uitmaakt, den dank der
Naakomelingschap verdienen: terwyl men met verwondering de fraaije Plaaten beschouwt,
die deeze Kleinigheden om onder het oog brengen.
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blyven, ter oorzaake van de duisterheid, welke eenige deelen der Huishouding
deezer Insecten omgeeft: want 'er is naauwlyks eenig soort van Dieren of het heeft
in zyne Huishouding iets duisters: en waarschynlyk is deeze zo groot in dit Insect,
als in eenige andere soort van Dieren, welke wy in één Jaarsaisoen, meest alle
dagen, zien: nogthans kunnen deeze deelen der Huishouding blykbaar weezen in
eenige andere soorten van 't zelfde geslacht, en dus opgehelderd worden uit de
overeenkomst; zo dat de soorten elkander bystand bieden in de ontvouwing der
byzonderheden. - Zulks is blykbaar in het geheele geslacht der vliegende Insecten:
want wat verlooren is in de eene soort, of niet kan opgelost worden, kan men in
eene andere bewyzen: en wy bevinden dat 'er zommige dingen in de Huishouding
der Byen voorkomen, die in dezelve alleen niet gezien of betoogd kunnen worden,
doch blykbaar zyn in eenige andere Insecten; en dewyl zy dezelfde deelen bezitten,
en de andere omstandigheden gelyk zyn, moeten wy besluiten, dat het gebruik dier
deelen in beide gelyk staat: want wanneer eene omstandigheid in een Dier in dat
Dier niet kan worden uitgevonden, maar wel in een ander, dan valt het besluit
natuurlyk, dat het gebruik in beide gelyk is.
Schoon de Honig-By eenigermaate onder de Huisdieren moge gerangschikt
worden, worden nogthans, daar zy zich in zulk een drom vertoonen, en ligt verstoorde
weerbaare Diertjes zyn, haare bedryven vry duister, en kunnen alleen by kleine
tusschenvallen waargenomen worden; menigmaal kunnen wy enkel de uitwerkzels
zien; 't geen de kennis van derzelver Huishouding nog onvolkomener maakt. In
veele gevallen stellen zy onze wenschen te leur; dikwyls verbergen zy, als zy kunnen,
een gedeelte hunner Huishouding voor ons gezigt. Zy verschuilen menigmaal hunne
eieren en jongen. Dit neemt men ook waar in viervoetige Dieren en Vogelen.
Naardemaal de Honig-By een Insect is, heeft dezelve de meeste dingen byzonder
aan dien rang van Dieren eigen: zodanige dingen, welke zy gemeen hebben, komen
in de Historie van dit Insect niet te passe; maar alleen de byzonderheden, die 't
zelve van alle andere onderscheiden, en tot een By maaken; en naardemaal de
Byen een groot geslacht van Insecten vormen, zyn het de meer zonderlinge
hoedanigheden, die een onderscheiden soort van dit Geslacht uitmaaken, Daar
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de meeste deelen van de Huishouding der Insecten niet in alle opzigten begreepen
zyn, en schoon nu bekend in eenige Insecten, nogthans in de By als nog niet kunnen
worden waargenomen, maar welke overeenkomen met veele omstandigheden tot
dit Insect behoorende, moeten zy in de tegenwoordige Natuurlyke Historie van de
By gebragt worden om dezelve te vollediger te maaken.
Ik zal in de Ontleding van de Honig-By niet tot kleinigheden afdaalen, dit zou te
verveelend, en niet belangryk, weezen. Wanneer wy spreeken over de Huishouding
van de Bye-volkplanting, zo als het afscheiden van Wasch, het vervaardigen der
Honigraaten, het verzamelen van Stof, van Honig, het voeden der Wormen, het
dekken der Poppen, enz., meenen wy de Werkende Byen. In het voortzetten van
eenig onderwerp komen de meeste zaaken als 't ware by toeval aan den dag; dat
is, veele dingen ontstaan uit naaspeuring, die men eerst niet begreepen hadt, en
zelfs mislukkingen en proefneemingen hebben dikmaals zaaken te onzer kennisse
gebragt, voorheen niet bevat, en die vooraf waarschynlyk niet bevat zouden hebben
kunnen worden: aan den anderen kant heb ik menigmaal op myn gemak proeven
genomen, vooraf berekenende wat de uitkomst zyn zou; maar wanneer ik de proeve
in 't werk stelde, was de uitslag verschillende, of ik bevond, dat de proef niet
vergezeld kon gaan met alle de omstandigheden, die opgegeeven waren.
Vermits de Byen, door hun verbaazend aantal, veel van haare werkzaamheden
verbergen, is het noodig zodanige kunstbehendigheden te gebruiken, als kunnen
strekken om in die verdonkerde Huishouding licht te krygen. Byekorven, met glazen
in dezelve, vertoonen dikwyls veel van de werkzaamheden deezer Insecten;
Byekorven geheel van glas nog meer; maar dewyl zy zulk een drom vormen, en
den Honigraat in 't midden beginnen, kan 'er weinig van gezien worden eer het werk
reeds vry verre gevorderd is. Zeer naauwe glazen Byekorven zyn best geschikt om
die werkzaamheden aan den dag te brengen: de afstand van de eene tot de andere
zyde zy omtrent drie duimen, en de hoogte en lengte genoegzaam voor een
Byezwerm om 'er een geheelen Zomer in te werken. Naardemaal één rechtstandige
Honigraat, ter geheele lengte en hoogte van de Byekorf, in 't midden die in twee
deelen onderscheidende, de beste stand is om de werkzaamheden der Byen te
vertoonen, is het noodig aan deeze Diertjes eene
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rigting in hun werk te geeven, om dien Honigraat zo te vervaardigen: ten dien einde
moet men een houten styl in 't midden plaatzen, van den top tot beneden loopende,
want zy begeeren den Honigraat van eene hoogte te beginnen. Begeert men ze
dwars of schuins te zien, men hebbe slegts dwarsche of schuinsche stokjes in de
Byekorf te plaatzen. Ik had een Byekorf van glasruiten gemaakt. met glazen einden,
die zeer wel beantwoordde aan de enkele blootligging haarer werkzaamheden;
maar dikwyls zag ik myne Byen dingen verrigten, waarin ik wenschte eenige Byen
op de daad te betrappen, of een brok van den Honigraat weg te neemen. Ik liet,
derhalven, Byekorven maaken van dezelfde gedaante en grootte, maar zamengesteld
uit verscheide glasruiten, die ieder afzonderlyk konden open gedaan worden, zo
dat ik, wanneer ik iets zag, 't geen ik naauwkeuriger, of onmiddelyk, wenschte te
beschouwen, de ruit te dier plaatze opende, en 't geen ik begeerde, zo veel in myn
vermogen was, volvoerde. Ik moest dit met veel voorzigtigheids aanvangen; dewyl
de Honigraat veeltyds aan het glas in dit gedeelte vastgehegt was. Wanneer ik
waarnam dat eenige werkzaamheden begonnen, welker tyd ik wenschte te bepaalen,
als het leggen en het uitkomen der eitjes, enz., maakte ik een klein plekje met witte
verw, tegen over het celletje, waarin het ei gelegd was, en tekende daar op den dag
aan.
Daar de Byen Volkplantingen vormen, en eene groote verscheidenheid van
werkzaamheden volbrengen, met eene maate van naauwkeurigheid, welke die der
menschen schynen te evenaaren, heeft de Mensch, in dit geval geenzins jalours
zynde, gereed aan de Byen meer toegeschreven dan zy met de daad bezitten;
naamlyk een redeneerend vermogen: terwyl elke daad alleen uit Instinct geschiedt,
zo dat zy dit niet kunnen vermyden of veranderen, dan alleen uit noodzaaklykheid,
niet naar verkiezing. Men heeft deeze Diertjes tot Wetgeevers, tot Wiskunstenaars,
gemaakt: in de daad, by eene oppervlakkige beschouwing, is 'er eenige schyn van
reden voor dusdanige veronderstellingen; maar de menschen zyn veel verder
gegaan, en hebben al het openstaande uit hunne verbeelding aangevuld; doch op
zulk eene onnatuurlyke wyze, dat iemand, het leezende, zich verbeeldt de
beschryving van een monster in handen te hebben. Waarschynlyk bestaat de beste
wyze, om de Natuurlyke Historie
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van dit Insect te behandelen, hier in, dat men alleen beschryft, wat 'er met de daad
plaats heeft, en de Leezer zal terstond ontdekken waar de vinding der andere
Schryveren gewerkt hebbe; nogthans zyn 'er eenige verzekeringen, welke eene
meer byzondere overweeging verdienen, als het vormen van Koningin-Byen, naar
welgevallen.
Landen, die weinig onderscheids in de Jaarsaisoenen ondergaan, kunnen Insecten
hebben, wier Huishouding wel geschikt is voor die eenpaarigheid, en welke niet zou
voegen aan eene Lugtgesteltenis, waarin de Jaarsaisoenen veel verschillen; want
Insecten van Landen, wier Jaargetyden zich duidelyk kenmerken, als in ons Land,
hebben een tydperk in hun leven, waarin het weinig in onze magt staat om
naaspeuringen te doen, en naauwlyks iets kan ontdekt worden dan by toeval; want
proesneemingen beduiden dikwyls weinig: wy moeten, derhalven, dit opengelaaten
vak aanvullen door redenkaveling, en uit de overeenkomst, zo wy 'er eenige bezitten.
Dit tydperk is voornaamlyk de Winter by de Insecten, die dat saisoen door leeven.
Dieren van een saisoen gelyken naar veele Plantgewassen; terwyl de Gemeene
By alleen een Dier van het saisoen is in de gewoone levensbedryven, of 't geen
derzelver vrywillige werkzaamheid mag heeten; van hier is de By, eenigermaate,
gelyk de Mensch, geschikt voor elk Land: 't welk de rede kan zyn waarom zy een
zo algemeen Diertje is; want ik geloof dat de Byen een der algemeenst bekende
Diertjes zyn; doch dit kan uit aankweeking ontstaan; ingevolge waarvan zy gebragt
zyn in Lugtstreeken, welke zy uit zichzelven niet zouden hebben opgezogt.
Insecten zyn zo klein, en zo weinige van dezelve geschikt om in een vastbepaalden
huislyken staat te leeven, dat men derzelver Levensduur niet gemaklyk konne
bepaalen: weshalven wy hier meer moeten afgaan op proeven, uit de
omstandigheden ontleend, dan op stellige en rechtstreeks bewyzende; en mischien
dat de leeftyd van de Gemeene By minst in ons vermogen is om te agterhaalen:
want derzelver aantal in dezelfde Maatschappy maakt het bykans onmogelyk hier
zeker te gaan. Daar zy eene Volkplanting oprigten, of eene Maatschappy aangaan,
welke stand houdt, kan men den duur van die Maatschappy weeten, maar het
levensperk van elk op zich zelven blyft onbekend. Nogthans zyn wy verzekerd, dat
het alleen de Werkbyen en de Koninginnen zyn die de Maat-
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schappy aanhouden; want de Mannetjes sterven het zelfde jaar dat zy te voorschyn
komen.
Uit haar hangen aan takken van boomen en uitstekken, wanneer zy zwermen,
zou men bykans overhellen om te veronderstellen dat de Byen uit een warme
Lugtstreek herkomstig zyn: nogthans zou men, daar zy zo ruim zorgen voor de
verandering van Lugtgesteltenis, of liever voor eene verwisseling van Jaargetyde,
integendeel wel overslaan om te gelooven, dat ze geschikt zyn voor yeranderlyke
Lugtstreeken; of liever deeze twee omstandigheden ons opleiden om te bepaalen
dat ze voor beide bestemd zyn; en de algemeenheid der Byen bewyst het. Ik begryp,
dat, in eene vry eenpaarige warme Lugtstreek, de Huishouding der Byen eenigzins
kan verschillen van die in eene veranderlyke, dat zy zich dan niet in de
noodzaaklykheid bevinden om zo veel voorraad op te leggen, en waarschynlyk de
celletjes zouden gebruiken om 'er langer in te broeden: egter is eene goede
Lugtstreek voor de Byen de geschiktste, en haar gelykt, in een gemengde, als
Groot-Brittanje, een gunstig Jaargetyde best. Men vindt de Gemeene By in Europa,
Asia, Africa en America. Dat zy in de drie eerstgemelde Waerelddeelen gevonden
worden, laat zich gereed bevatten; maar hoe zy in America komen, is zo vlot niet
te begrypen: want de Byen, schoon een soort van handel- en vervoerbaare Diertjes,
kunnen eene zo langduurige opsluiting, als noodig zou weezen om dezelve na de
West-Indiën over te voeren, niet verdraagen; dan alleen in eene soort van Yskelder:
want telkens, als ik gepoogd heb ze in haare Korven te besluiten, werden zy zo
rustloos dat ze zich onderling ombragten.
Het Wyfje en de Werkby hebben, geloof ik, in elke soort Angels, die haar in de
daad tot een beschadigend, of liever een verdedigend, Diertje maaken: want, schoon
zy aanvallen, denk ik dat het by wyze van verdediging is, uitgenomen wanneer zy
op elkander aanvallen, 't welk zelden of nooit met de Angels geschiedt. Naardemaal
dit meer tot de Werkbyen behoort, zal ik dat in overweeging neemen, als ik van
dezelve afzonderlyk spreeke. Van 't geheele Byengeslacht is de Gemeene By het
ligtst verstoord: want daar zy een eigendom bezitten, schynen zy daaromtrent
nayverig, en zoeken 't zelve te verdedigen: doch bevinden zy zich niet naby haare
bezitting, dan houden zy zich gerust, en moeten getergd
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worden eer zy steeken: met al die gezindheid tot verdediging, alleen tot verzekering
van haar eigendom, of ter beveiliging van zich zelven, wanneer 't haar nader geldt,
hebben zy geene begeerte of geschiktheid om anderen te beledigen. Zo zullen twee
of meer Byen op een en dezelfde bloem aazen, zonder dat de eerste bezitter zulks,
als zyn regt, eische: een honderd mogen zich rondsom denzelfden drup Honig
bevinden, indien dezelve buiten de grenzen van haar eigen regtsgebied ligt: doch
wat zy verzameld hebben, verdedigen zy. Het is gereed te ontdekken, wanneer zy
voorhebben te steeken; zy vliegen met snelle vaart rondsom het voorwerp waarop
zy het gemunt hebben, en door de schielykheid haarer beweeging ontgaan zy
geslaagen of aangevallen te worden: dit ontdekt men uit het geluid 't welk zy met
de wieken maaken, als of zy onder het vliegen de steek zullen toebrengen; dit geluid
verschilt zeer veel van 't geen zy slaan, wanneer zy, op een schoonen avond, met
Stof en Honig belaaden, Korfwaards komen vliegen: dit is een gemurmel van wel
te vredenheid. - Wanneer een enkele By door verscheide andere wordt aangevallen,
schynt dezelve het lydzaamste Diertje, 't geen men zich met mogelykheid kan
verbeelden; zy doet geen wederstand, en schynt zelfs niet weg te willen vliegen: zy
laat zich dooden.
De Byen zyn, mischien, de eenige Insecten die 's Winters eeten, en dus ook de
eenige die uitwendig zigtbaaren voorraad opleggen: en daar alle Dieren, Insecten
of andere, die zich, geduurende den Winter, stil houden, of in 't geheel niet eeten,
of zeer weinig voedzel nuttigen, in vergelyking van 't geen zy des Zomers gebruiken,
in den Zomer vet en welgedaan 'er uitzien ('t welk ik inwendigen voorraad noem),
bespeuren wy niet, dat de Gemeene By op den eenen tyd vetter is dan op den
anderen: 't geheele jaar door zien zy 'er eveneens uit.
'Er zyn toevallen, welke de Byekorven overkomen, waar van het niet gemaklyk
valt reden te geeven. Ik had een Korf, in de maand November geheel ledig van
Byen geworden; by onderzoek vond ik 'er geen Honig in; geduurende den Zomer
was dezelve sterk geweest; een Wespen-nest in den tuin, niet verre daar af, hadt
de Korf in de maand October ontrust; maar dat Wespen-nest weggenomen zynde,
was alles in volmaakte rust geblee-
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ven. Deeze Korf nader beziende, vond ik 'er slegts vyf doode Byen in, en geen drup
Honig in eenige cel: niet weinig Byenbrood was 'er hier en daar in de celletjes van
den Honigraat; doch beschimmeld aan de oppervlakte. - Aan den anderen kant heb
ik Zwermen gehad, die in den Winter stierven, terwyl 'er een groote voorraad van
Honig in de Korf voorhanden was. Opmerklyk kwam het my voor, dat zy alle dood
lagen met lang uitsteekende snuiten; by die ik opende vond ik de maagen vol Honig,
en de ingewanden vol van uitwerpzels, bovenal in 't agterste gedeelte.
De Byen zyn mogelyk de eenige Insecten, die Hette by zichzelven voortbrengen,
en dus geschikt om eene draagelyk welgeregelde Warmte te hebben, buiten welke
zy, gevolglyk, ongemak lyden, en schielyk sterven. Deeze warmte maakt, derhalven,
niet alleen een gedeelte uit van derzelver inwendige Huishouding, elk hoofd voor
hoofd betreffende; maar ook van haare uitwendige of algemeene Huishouding, en
verdient overzulks gekend te worden. De Hette der Byen kan men door den
Thermometer bepaalen, en zal ik den uitslag opgeeven myner Proefneemingen, in
twee verschillende Jaargetyden genomen.
Op den 18 van July, 's avonds ten tien uuren, met een Noordewind, de
o

Thermometer in de open lugt op 54 , plaatste ik dezelve boven in een Korf vol Byen,
o

en, in het tydsverloop van minder dan vyf minuuten, rees dezelve tot 82 . Ik liet 'er
den Thermometer den geheelen nagt; 's morgens ten vyf uuren was dezelve gedaald
o

o

op 79 ; 's morgens ten negen uuren klom dezelve tot 83 ; stondt ten één uuren op
o

o

84 , en viel 's avonds ten negen uuren op 78 .
o

Op den 30 December was de Thermometer in de open lugt 35 ; in de Byekorf
o

73 .
Schoon de Byen eene Hette verdraagen bykans gelyk aan die de viervoetige
Dieren uitstaan, is, nogthans, haar uitwendig bekleedzel niet verschillende van dat
der Insecten, die deeze Hette niet kunnen veelen. 'Er doet zich geen onderscheid
op tusschen het bekleedzel der Byen en der gemeene Vliegen, of Wespen; ook zyn
zy niet vetter: al het welk de Byen tot slegte bewaarders van warmte maakt; zy zyn,
derhalven, koudlyk, en, in eene koude al te streng voor haar om met genoegen te
leeven, vergoeden zy het gebrek, waar voor zy, uit hoofde haarer kleinheid, op
zichzelve blootstaan, door zich in een drom
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zamen te voegen. Een enkele By heeft zo weinig vermogen om zich te verwarmen,
dat zy welhaast bevangen en bykans beweegloos wordt: de gewoone nagtkoude
in den Zomer kan dit uitwerkzel hervoortbrengen; en eene koude hier toe in staat
doodt 'er veele. Een Gemeene By is, overzulks, verpligt in eene Maatschappy te
woonen, zal zy, in koud weêr, het leven behouden.
Wy weeten, dat de verteering der Hette grooter kan weezen dan het vermogen
om dezelve voort te brengen: wanneer dit het geval is, bemerken wy het, en doen
dan zodanige bedryven als uit Instinct ontstaan, of natuurlyk uit den gevoelden
indruk voortkomen, of zo als reeds gewoonte en hebbelykheid ons geleerd hebben.
Veele Dieren winden, als zy een overmaat van Koude voelen, zich op in hun eigen
vagt; alle de uiteinden der leden in het middenpunt, of het holle van den buik,
brengende. Vogels liggen de pooten onder den buik, en steeken de snebbe tusschen
de vlerken en het lyf: veele, indien niet alle, trekken na warmer plaatzen, of uit
Instinct, of uit gewoonte; maar de Byen hebben geen ander middel dan zich in een
digten drom byeen te voegen, en hoe grooter deeze is, des te beter.
Naardemaal de Byen zeer ligt door Koude aangedaan worden, is ook haar Instinct,
ten dien aanziene, zeer sterk, als mede omtrent de Vogtigheid. Ik heb waargenomen,
dat een Zwerm aan de openingen van de Byekorf hing, gereed om weg te vliegen,
en onmiddelyk weder in dezelve te rug zien keeren. 'Er ontstondt eene Koude, die
ik niet voelde, en binnen kort was de geheele Zwerm ter Korf in getoogen: de Koude
toeneemende, bemerkte ik, in 't einde, de oorzaak van deeze hertocht. - Als 'er
Regen op handen is, zien wy de Byen in groote menigte t'huis komen, en naauwlyks
blyft 'er een enkele buiten.
De eitjes der Byen vorderen deeze Warmte zo wel als de Diertjes zelve, de
o

Byewormen en Poppen kunnen niet leeven in eene Koude van 60 of 70 . Deeze
Warmte houdt het Wasch zo zagt, dat de Byen 't zelve, met gemak, kunnen kneeden.
In glazen korven, of in welke men glazen venstertjes heeft, zien wy dikwerf een
waasem aan den binnenkant van het glas, bovenal, wanneer het glas kouder is dan
ce lugt daar binnen: of dit uitwaaseming is van de Byen, voortkomende uit derzelver
lichaam of longen, dan uit de Honig, kan ik niet zeggen.
('t Vervolg by eene nadere gelegenheid.)
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Beschryving van, en waarneemingen op, Hinzuan, of Johanna,
een eiland tusschen het noordeinde van Madagascar en het
vasteland van Africa. Door Sir William Jones, Voorzitter in de
Societeit tot Bevordering der Oostersche Kennisse, te Bengalen.
(Vervolg van bl. 30.)
Wy ontvingen geen antwoord van Prins SALIM, en, in de daad, wy verwagtten 'er
geen; dewyl wy 't voor een toegestaan stuk rekenden, dat hy ons oogmerk, om by
zynen Vader, den Koning, een bezoek af te leggen, goedkeurde. Vóór Zonnen
opgang, vervoegden wy ons aan den oever in het volzeker vooruitzigt van een
vermaaklyk tochtje na Domoni; doch wy vonden ons te leur gesteld. De Dienaars,
aan 's Prinsen deur, vermeldden ons, met veel koelheids, dat hun Heer ziek, en, zo
zy geloofden, in slaap was; dat hy hun geene bevelen wegens de Draagstoelen
gegeven hadt, en dat zy hem niet durfden ontrusten.
ALWI kwam welhaast by ons om zyne pligtpleegingen af te leggen; hy werd gevolgd
door zyn oudsten Zoon AHMED, met wien wy wandelden in de tuinen van de twee
Prinsen SALIM en HAMDULLAH. De ligging was uit den aart goed; maar wild en woest,
en in SALIM'S tuin, waar wy intraden door een elendige opening, zagen wy eene
geschikte Badplaats van steen opgehaald, maar toen geheel vervallen, als mede
een Afdak by wyze van een Zomerhuis, gelyk aan 't geen waar onder wy geëeten
hadden by den Gouverneur, doch kleinder en slordiger. Op den grond, lag eene
soort van wieg, omtrent zes voeten lang, weinig meer dan één voet breed, gemaakt
van koorden, netswyze, doch verre van keurig, door elkander gevlogten, met een
langen en dikken Bamboo-tak aan wederzyden. Dit hoorden wy, met verbaasdheid,
was een Koninglyke Draagstoel, en een van die Voertuigen, waarin wy op de
schouderen zouden gedraagen geworden zyn, over het gebergte.
Veel gespreks had ik met AHMED, die ik een verstandig en gespraakzaam Persoon
vond. Hy verhaalde my, dat
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veelen zyner Landgenooten Gedichten maakten, en Zangstukken opstelden, en dat
hy zelve een groot liefhebber van Dichtkunde en Muzyk was, dat, indien wy ten
zynen huize wilden eeten, hy voor ons zingen zou, en speelen. Wy namen zyne
uitnodiging niet aan, dewyl wy beloofd hadden, om, zo wy ooit een dag in Matsamudo
ons ophielden, by BANA GIBU te zullen eeten; deeze was een eerlyk man, van wien
wy aan boord Eieren en Groente kogten, en aan wien eenige Engelschen den naam
van Lord gegeeven hadden, waarop hy zich niet weinig liet voorstaan. Wy konden,
derhalven, alleen een morgenbezoek by SAYYAD AHMED afleggen. Hy zong een
Lofzang of twee in 't Arabisch, en paarde zyn sleepend, schoon hartroerend,
Psalmgezang met het speelen op eene soort van Luit, welks snaaren hy tokkelde
met een agterwaards geboogen penneschacht: het speeltuig was zeer onvolkomen;
doch scheen hem zeer te vermaaken. De naamen van de snaaren waren 'er op
geschreeven met Arabische, of Indiaansche, Letteren, enkele en zamengestelde;
doch ik oordeelde het der moeite niet waardig dezelve af te schryven. Hy gaf aan
Capitein WILLIAMSON, die eenige Letterkundige Zeldzaamheden aan de Boekery te
Dublin ten geschenke wilde geeven, eene kleine rol, waarop een Lofzang met
Arabische Letteren geschreeven stondt; doch in de taal van Mombaza, vermengd
met Arabisch: dan het verdiende naauwlyks eenige aandagt; naardemaal de
Taalstudie weinig innerlyke waarde heeft, en alleen nuttig is als een hulpmiddel om
tot wezenlyke kennis te geraaken, welke wy niet wel kunnen verwagten van de
Mozambique Dichters. AHMED zou, zo ik geloof, met verrukking onze Europische
Airtjes (ik zonder altoos de Fransche Melody uit) gehoord hebben: want zyn geliefde
toon was een gemeene Iersche Dansdeun, waarin hy een zonderling genoegen
scheen te scheppen.
By ons wederkeeren na den oever, dagt ik om 't beloofde bezoek by den ouden
ALWI en by Prins SALIM, wiens character ik toen nog niet had leeren kennen. Ik
besloot daarom alleen aan land te blyven. Ons middagmaal hadden wy vroegtyds
by BANA GIBU besteld. - ALWI liet my zyne Handschriften zien, die meestendeels de
Plegtigheden en Voorschriften van zynen Godsdienst betroffen; en één derzelven,
't geen ik voorheen in Europa gezien had, was eene verzameling van verhevene
en schoone Lofzangen ter eere
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van MAHOMETH, met uitleggende aantekeningen op den rand. Ik verzogt hem my 'er
een voor te leezen, naar de wyze der Arabieren, en hy zong het op een trant die
ver van onbehaagelyk was; doch ik hou my verzekerd dat hy het Zangstuk zeer
gebrekkig verstondt.
De plaats, waarin wy ons bevonden, was aan straat open, deeze was welhaast
opgevuld met Menschen; de meesten hunner waren Muftis, of Verklaarders der
Wet; en ALWI, misschien begeerig om hun zyn Geloofsyver, ten koste van
Welleevenheid, te toonen, vestigde myne aandagt op eene plaats in eene verklaaring
des Corans, welke ik zag dat op de Christenen gemunt was. De Verklaarder, met
eenige byvoegzelen (doch over 't geheel niet onnaauwkeurig) de omstandigheden
der Verzoeking vermeld hebbende, legt deeze taal in den mond des Verzoekers:
‘Schoon ik niet in staat ben u te bedriegen, nogthans zal ik door uw toedoen meer
Menschen misleiden, dan gy zult te regt brengen!’ De Mahomethaansche Schryver
voegt 'er by: ‘En dit was geen ydele bedreiging: want de Inwoonders van een
Koningryk, veele duizenden mylen in uitgestrektheid, zyn tot nog zo bedroogen door
den Duivel, dat zy godlooslyk ISA den Zoon van God noemen! - De Hemel behoede
ons,’ laat hy 'er op volgen, ‘van de Christenen, zo wel als van de Jooden, te lasteren!’
Schoon een Godsdienstgeschil met deeze hardnekkige Yveraaren zo ontydig als
vrugtloos zou geweest zyn, verdienden zy, nogthans, myns oordeels, eene kleine
bestraffing: dewyl zy het 'er op scheenen gemunt te hebben om my iets beledigends
onder 't oog te brengen. ‘De Verklaarder,’ zeide ik, ‘was zeer te beschuldigen over
eene zo weinig onderscheidende en haastige uitspraak. De Tytel, welke uwen
Wetgeleerden, en u, zo veel aanstoots geeft, was in Judea zeer gebruikelyk, daar
zy, door eene stoute figuurlyke spreekwyze, met het Hebreeuwsche taaleigen
overeenkomstig, schoon niet gebruiklyk in 't Arabisch, aan Engelen, aan Heilige
Mannen, ja zelfs aan geheel het Menschdom, die GOD hunnen Vader moeten
noemen, den naam van Zoonen GODS gaven: in deezen wydluftigen zin, noemt een
Apostel de Uitverkoorenen, Kinderen GODS, en den MESSIAS, den Eerstgeboorenen
onder veele Broederen; maar de woorden Eenig-geboorenen worden in een hooger
en on-
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vergelyklyken zin op hem alleen toegepast ; en wat my betreft, die de Schriften
geloof, welke gy ook betuigt te gelooven, schoon gy, zonder bewys, zegt, dat wy
dezelve vervalscht hebben, ik kan hem die Benaaming niet weigeren, door welke
hy, hoe zeer het onze Rede te boven gaat, onderscheiden wordt in het Euangelie;
en de Geloovers in MAHOMETH, die JESUS uitdruklyk den MESSIAS noemen, en
verklaaren dat hy van eene Maagd gebooren is, 't welk alleen ten vollen de
uitdrukking, door deezen Schryver gewraakt, zou wettigen, zyn zelve te veroordeelen
als zy op woorden vitten; wanneer zy, bestaanbaar met hun eigen Geloof, tegen de
groote hoofdzaak van het onze niets kunnen inbrengen.’ De Musulmannen hadden
niets ter wederlegging in te brengen, en het gesprek nam een andere keer.
Ik verwonderde my over de vraagen, welke ALWI my deedt over den
jongstgeslootenen Vrede, en de Onafhangelykheid van America; de magt en
middelen van Groot-Brittanje, Frankryk, Spanje en Holland; het Character en de
veronderstelde oogmerken des Keizers; de vergelykende sterkte van de Russische,
de Keizerlyke en Othomansche, Legermagten, en hoe zy dezelve in werkzaamheid
bragten. - Ik beantwoordde dezelve zonder eenige agterhoudenheid, dan alleen ten
opzigte van den Staat onzer Bezittingen in Indie; en myne antwoorden verdweenen
niet in de wyde lugt: want ik ontdekte dat de geheele menigte daarop onderscheide
aandoeningen gevoelde; doorgaans betoonde dezelve verbaasdheid, dikwyls
verlegenheid, inzonderheid toen ik hun beschreef, de groote Magt, en wonderbaare
Krygstugt, des Oostenrykschen Legers, en de domme vooroordeelen der Turken,
die door niets kunnen overgehaald worden om hunne oude Tartaarsche
hebbelykheden af te leggen; als mede de zwakheid hunner Heerschappyen in Africa,
en zelfs in de meerafgelegene Landschappen van Asia.
In vergoeding voor myne onderrigtingen, gaf hy my een klaare maar algemeene
onderrigting, wegens het Staatsbestuur en den Koophandel deezes Eilands. Zyn
Land, gaf hy te verstaan, was arm, en bragt slegts weinig Artykels van

(*)

Rom. VIII: 29. Zie 1 Joan. III: 1, 2. BARROW, p. 231, 232. 231.
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Koophandel voort. Maar, indien zy Geld konden krygen, 't geen zy nu veel hooger
begonnen te schatten dan speelgoed, (dit waren zyne eigene woorden,) zouden zy
zeer gereed vreemde Waaren kunnen bekomen, en dezelve met voordeel verruilen
aan hunne Naabuuren op de Eilanden, en op het Vasteland: dus krygen wy, voor
een weinig gelds, Snaphaanen, Kruid, Lood, Houwers, Messen, Laken, ruw Katoen,
en andere Koopmanschappen, van Bombay gebragt; met deeze dryven wy handel
op Madagascar, en krygen vandaar de natuurlyke voortbrengzels des Lands, of
Dollars, waar voor de Franschen Vee, Honig, en andere goederen, op dat Eiland
koopen. Voor het Goud, 't welk wy met uwe Schepen ontvangen, kunnen wy
Olyphants-Tanden van de Inboorelingen van Mozambique krygen, die dezelve ook
verruilen voor Krygsbehoeften en Staafyzer: de Portugeezen aldaar schenken ons
Lakens van verscheide soorten voor 't geen ons Eiland oplevert. Deeze Lakens
verhandelen wy, met groot voordeel, op de drie digt by ons liggende Eilanden,
vanwaar wy Ryst, Vee, een soort van Broodvrugt, welke op Comara groeit, en
Slaaven, ontvangen, welke wy ook verkoopen op andere plaatzen, waar wy handel
dryven; en wy doen dit met onze eigene Schepen.
Toen hy van den Slaavenhandel sprak, kon ik niet naalaaten myn afkeer van
denzelven te kennen te geeven, en hem te vraagen, volgens welke Wet hy zich een
eigendom aanmaatigde over redelyke weezens: naardemaal onze Schepper aan
ons Geslacht eene Heerschappy, met redelykheid uit te oefenen, gegeeven had
over de Dieren des Velds, en de Vogelen des Hemels; maar geene aan den Mensch
over den Mensch. - Volgens geene Wet, was zyn antwoord, of noodzaaklykheid
moest eene Wet weezen. 'Er zyn Volken op Madagascar, en in Africa, die noch
GOD, noch zyn PROPHEET, noch MOSES, noch DAVID, noch den MESSIAS, kennen:
deeze Volken bevinden zich in eenen gestaagen Oorlog, en maaken veele
Gevangenen, die zy, konden zy ze niet verkoopen, zeker zouden dooden. Deeze
Lieden leeven in de uiterste armoede, en hebben een aantal van Kinderen, die,
konden zy 'er geene beschikking over maaken, nevens hunne elendige Ouders,
van gebrek zouden moeten vergaan. Door deeze elendigen te koopen, behouden
wy hun leven, en mogelyk dat van veele anderen, door ons geld gered. Indien wy
deeze koopen, leeven zy; worden zy goede slaaven, dan leeven
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zy wel; maar worden zy niet verkogt, dan moeten zy jammerlyk omkomen. - Zulke
gevallen, gaf ik hem daar op te verstaan, kunnen 'er plaats hebben; doch gy trekt
valschlyk een algemeen gevolg, uit eenige weinige byzondere gevallen; en dit is de
eigenste misleiding, waar door, by duizend andere gelegenheden, het menschdom
zich laat bedriegen. Het lydt geen twyfel in het minst, of een bestendige
winstgeevende handel in Menschen stookt de Oorlogen aan, waarin altoos
gevangenen gemaakt worden; en dezelve houdt die geduurige vyandschap gaande,
welke gy voorgeeft de oorzaak te zyn van een in zich zelf wraakbaar bedryf, daar
het, in de daad, een uitwerkzel is. Die zelfde handel kweekt de luiheid by eenige
Ouders, die over 't algemeen hunne Kinderen zouden kunnen voeden als zy vlytig
werkten, en vervoert anderen om hunne natuurlyke aandoeningen te verdooven.
Ten hoogsten genomen, kan uwe bevryding van deeze ongelukkige Kinderen alleen
opklimmen tot een persoonlyk verdrag, waar door zy tot dankbaarheid, en een
redelyken dienst, verpligt zyn - en gy tot goedgunstigheid en menschlievenheid;
maar, kunt gy denken uwen pligt wel waar te neemen, als gy, tegen hun wil,
beschikkingen over die Kinderen maakt, en met hun handelt op dezelfde wyze als
met uw Vee: inzonderheid, wanneer zy Leezers van uwen Coran, en Pylaaren van
uw Geloof, konden worden? - De Wet, sprak hy, verbiedt ons hun te verkoopen, als
zy in den Propheet gelooven; en kleine Kinderen worden alleen verkogt, en dit niet
dikwyls, of door alle Meesters. - Gy, gaf ik daar op te verstaan, die in MAHOMETH
gelooft, zyt, volgens den geest en de letter van zyne Wet, verbonden, om zorge te
draagen, dat zy ook in hem gelooven mogen; en, indien gy zulk een gewigtigen pligt
verwaarloost om vuil gewin, zie ik niet hoe gy op zegen in deeze, of gelukzaligheid
in de andere, Wereld kunt hoopen. - Myn oude Vriend en de Muftis stonden dit toe,
mompelden eenige gebeden, doch vergaten waarschynlyk myn preek in weinig
minuuten.
Zo veel tyds was 'er verloopen in dit gesprek, dat ik slegts een kort bezoek kon
afleggen by Prins SALIM. Het oogmerk myns bezoeks was, den tyd onzer Reize na
Domoni, zo vroeg als mooglyk was, op den volgenden dag, te bepaalen. Hy zag 'er
ongehavender uit dan te vooren, en ik vond hem in een luim, dat hy zich bitter over
de Engelschen beklaagde. ‘Geen erkentenis’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

75
sprak hy, ‘is 'er gedaan voor de gunstbewyzen, die ik, en de voornaamste Mannen
des Eilands, betoond hebben aan de Officieren en het Scheepsvolk van de Brilliant,
schoon 'er meer dan een jaar verloopen is, zints de Schipbreuk.’ - Ik stond, in de
daad, versteld over de agtloosheid, waaraan zulk een verzuim alleen kon worden
toegeschreeven, en verzekerde hem, dat ik 'er het myne van zou zeggen, zo op
Bengalen als in Engeland. - ‘Wy hebben,’ zeide hy daar op, ‘weinig te hoopen van
Brieven; want, wanneer wy ons daar mede hebben laaten betaalen, in stede van
met Geld, en dezelve vertoonden aan uwe Schepen, zyn wy doorgaans met
versmaading bejegend, en dikwyls met schelden afgeweezen.’ - Ik verzekerde hem,
dat of deeze Brieven koel, en door onaanzienlyke Persoonen, moesten geschreeven
geweest zyn, of vertoond aan lieden van geene opvoeding, hoedanigen 'er onder
alle Volken gevonden worden; maar dat eenige weinige voorbeelden van ruwheid
hem geen algemeen vooroordeel tegen ons Nationaal Character behoorde in te
boezemen. - ‘Maar gylieden,’ sprak hy, ‘zyt een ryk Volk, wy zyn arm; nogthans zyn
alle onze bosschen van Cacoa-boomen, onze Vrugten en ons Vee, altyd ten uwen
dienste; gy poogt altoos ons af te knevelen, ons te geeven wat gy kwyt wilt weezen,
en wilt ons dikwyls niet verkoopen wat wy meest behoeven.’ - Om een recht
denkbeeld van de Engelschen te vormen, zeide ik daar op, moet gy ons in ons eigen
Eiland, of ten minsten in Indie, bezoeken; hier zyn wy Vreemdelingen en Reizigers;
veelen onzer hebben geen oogmerk om in eenig Land handel te dryven; niemand
onzer denkt het op Hinzuan te doen, waar wy alleen om verversching aanvaaren.
De Kleederen, de Wapenen, of de Werktuigen, welke gy noodig moogt hebben, zyn
dikwyls voor ons onontbeerelyk; maar indien SAYYAD ALWI, of diens Zoonen, als
Vreemdelingen in ons Land kwamen, zoudt gy geen reden vinden om op eene
grootere Gastvryheid te pochen. - Hier op vertoonde hy my, voor de tweede keer,
een brok van een oud zyden Kamizool, met de Star van de Orde van den Distel, en
verzogt my de spreuk uit te leggen; en gaf tevens zyne begeerte te kennen, dat de
Koning van Engeland hem die Orde zou schenken, ter belooning voor de goede
diensten aan de Engelschen beweezen. Ik toonde hem de onmogelykheid van de
ver-
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vulling deezer begeerte, en nam die gelegenheid waar, om hem te zeggen, dat 'er
meer weezenlyke waarde was in hunne eigene Lands-Tytels, dan in die van Prins,
Hertog of Lord, welke men zo kwistig aan hun gegeeven hadt; doch die geheel niet
strookten met hunne Zeden, noch met de gesteltenis hunner Regeeringe.
Dit Gesprek voor ons beiden niet van den bevalligsten aart zynde, stapte ik daar
van af, met te verzoeken, dat de Draagstoelen en Draagers den volgenden morgen,
zo vroeg mogelyk, in gereedheid mogten weezen. Hy antwoordde, dat de
Draagstoelen, voor niets, tot onzen dienst waren; doch dat wy hem tien Dollars
moesten geeven voor de Draagers van elken Draagstoel, dat dit de gezette prys
was, dat Mr. HASTINGS dien betaald hadt, toen hy den Koning ging bezoeken. Dit,
gelyk ik naderhand ontdekte, was eene onwaarheid; doch ik begreep, dat hy de
Dollars voor zich zelven zou houden, en niets geeven aan de Draagers, die dezelve
beter verdienden, en die hy zou dwingen hunne Wooningen te verlaaten, en ten
zynen voordeele te arbeiden. - Kunt gy u verbeelden, voerde ik hem te gemoete,
dat wy vier-en-twintig mannen zouden gebruiken om ons zo verre op hunne
schouders te torschen, zonder hun rykelyk te beloonen? Maar dewyl zy vrye Lieden
zyn (dit hadt hy my gezegd), en geen Slaaven van u, zullen wy hun betaalen naar
gelange van hunne moeite en goed gedrag, en het is beneden uwe en onze
waardigheid voor 's hands koop te maaken! Ik vertoonde hem een fraai Afschrift
van den Coran, 't welk ik voor zyn Vader bestemd had, en beschreef wat ik verder
bedoelde te schenken; dan hy vroeg my, met de grootstmogelyke koelheid, ‘of dit
alles was?’ Ware hy Koning geweest, een Beurs met harde Dollars zou hem meer
genoegen geschonken hebben, dan het schoonste en heiligste Handschrift. Over
verscheidene onderwerpen met hem spreekende, bevond ik dat hy kleinverstandig
was, en zonder beginzelen; ik nam myn afscheid, en zag hem niet meer; maar
beloofde dat ik hem in 't zekere zou laaten weeten, of wy de beöogde reis zouden
onderneemen.
Wy aten op ons gemak, en hadden, in 't overige van den dag, gelegenheid om
de Zeden der Inwoonderen van een middelbaaren rang op te neemen; deeze worden
Banas geheeten, en hebben allen Slaaven, die steeds voor hun arbeiden. Wy
bezogten de Moeder van COMBO

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

77
MADI,

die zich in geene ruime omstandigheden bevondt; en haar Man, die ter Zee
voer, verruilde eene Arabische Verhandeling over de Starre- en Zeevaartkunde,
welke hy geleezen hadt, voor een Kompas, waarvan hy het gebruik zeer wel
verstondt.
In den morgen, had ik gesprooken met twee zeer oude Arabieren van Yemen,
die eenige Koopmanschappen op Hinzuan gebragt hadden: in den namiddag
ontmoette ik eenen anderen, van Maskat gekomen (waar toen een Burgeröorlog
ontstooken was,) om wapenen te koopen. Ik betuigde allen, dat ik hun Volk beminde;
zy beantwoordden dit met de vuurigste dankbetuigingen, inzonderheid de twee oude
Mannen, die zeker by de tachtig jaaren telden; zy bragten my ZOHAIR en HARETH
voor den geest.
Men hadt my een zo ongenstig berigt gegeeven van den weg over het gebergte,
dat ik myne Reisgenooten afmaande van om den tocht te denken, waarin de Capitein
reeds geen zin hadt: maar dewyl ik volkomene kennis begeerde te verkrygen van
een Eiland, 't geen ik nimmer zou wederzien, schreef ik den volgenden dag aan
SALIM, met verzoek, dat hy my één Draagstoel zou leenen, met een genoegzaam
getal van Mannen. Hy zondt my geen geschreeven antwoord, 't welk ik meer aan
zyne onbekwaamheid, dan onbeleefdheid, weet; maar de Gouverneur kwam met
ALWI, en diens Zoonen, 's avonds aan boord; zeggende, dat zy myn Brief gezien
hadden; dat alles in gereedheid zou weezen; doch dat ik de Draagers voor niet
minder dan tien Dollars kon krygen. Ik verklaarde meer te willen betaalen, maar aan
de Draagers zelve, naar maate van hun gedrag. Zy keerden, eenigzins misnoegd,
te rug, naa dat ik op het Schaakbord een spel gespeeld had met ALWI's jongsten
Zoon, in wiens voorkomen en gedrag iets zeer inneemends was.
(Het Vervolg en Slot hierna.)

Levensbeschryving van den heere Christiaan Willem Oemler,
Hertoglyk Saxisch-, Weimar- en Elsenachsche Consistoriaalraad;
Superintendent der Kerken en Schoolen van het Jenasche Distrikt;
Opperleeraar aan de Hoofd- en St. Michaëlis Kerk; Bestuurder van
het Weezen-Instituut te Jena, en Medelid der Keurvorstlyke
Academie der nuttige Weetenschappen te Mentz.
De Heer OEMLER wierd den 20 Sept. 1728, te Denstädt, een Dorp naby Weimar,
geboren. Zyn Grootvader GEÖRGE
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WILLEM, zoo wel als zyn Vader CONRAAD GIRHARD, zyn beide daar Predikant geweest.

Zyn Grootmoeder, van Moeders zyde, was eene Jufvrouw GOTTER, de oudste Dochter
van JOHAN CHRISTIAAN GOTTER, Geneesheer te Kamburg, welke met JOHAN CHRISTIAAN
REICHEL, Predikant te Punschraw by Naumburg in Saxen, in den Echt trad; uit welk
Huwelyk eene Dochter geboren wierd, welke zyne Moeder is geweest. Zyn Vader,
welke hem als een eenigen Zoon zeer teder liev had, wierd hem door den dood
ontrukt, toen hy nog geene zes jaaren oud was. Doch eene gunstryke Voorzienigheid
zorgde op de beste wyze voor zyne Opvoeding, en vroegere beschaaving. Op zeker
Landgoed, te Denstädt, hield eene Mevrouw LAU haar verblyv, welke een Gouverneur
voor haare twee Kinderen hield. Deze Dame vergunde, dat hy met beide haare
Kinderen mogt onderwezen worden. Hy genoot hier, tot in zyn tiende jaar, het eerste
onderwys. Hierop bezocht hy het Gymnasium te Weimar. Daar stond hy, in de vierde
Classe, onder het opzigt van den rechtschapenen LABES, welke, na verloop van
eenige jaaren, Predikant te Teutleben by Buttstädt wierd. Nog vereert hy de Assche
van dien rechtschapen Man, in welken hy zynen goeden Vader weder vond. Deze
Man zocht de gaven en talenten, welke God in zyne ziel gelegd hadde, geduurig
beter te ontwikkelen, en te volmaaken. Van dezen voortreffelyken Man wierd hy,
als of hy zyn eigen Zoon was, bemind; ook gav hy hem, by elke gelegenheid, blyken
zyner vaderlyke lievde, zoodat hy door zyne aanbeveeling zich veele vrienden en
begunstigers verwierv. Het aandenken aan eenen SCHRÖW, welke Conrector was,
is by hem onvergeetelyk, en het grav van den beroemden CARPOVIUS nog dierbaar
en waardig. Daar hy, in de Wysgeerige Weetenschappen, voornaamlyk, zyn
genoegen vond, nam CARPOVIUS deze gelegenheid waar, en oefende hem in het
disputeeren, zoodat hy schier by elk dispuut, welk 'er weeklyks gehouden wierd,
opponeeren of defendeeren moest. CARPOVIUS was een voortreffelyk Leermeester,
welke zich byzonder naar de vatbaarheden en neigingen zyner Kweeklingen wist
te schikken, en hierdoor wakkerde hy hunnen iever, op eene buitengewoone wyze,
aan. Bespeurde hy, by den eenen of anderen, eene byzondere neiging tot deze of
geene weetenschap of taal, dan gav hy hun aanstonds met vergenoegen, en zonder
eigenbelang, Onderwys in dezelve. Onze OEMLER liet eens blyken, dat hy lust hadde
om de Syrische taal te leeren, en aanstonds was CARPOVIUS bereid, om hem het
noodige Onderwys daarin te geeven, en verheugde zich, hem zoo ver gebragt te
hebben, dat hy, met eene Redevoering, in 't Syrisch, van het Gymnasium afscheid
nam. In het jaar 1747 verliet hy dit Gymnasium, en vertrok naa het Hoogeschool te
Jena. Hier breidde hy zyne reeds verkregene Wysgeerige Kundigheden, onder
aanleiding van den toen-
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? maaligen Magister POLZ, welke vervolgens Hoogleeraar en eindelyk
Consistoriaalroad wierd, uit. Met lov spreekt hy dikwerv van de vriendschap van
dezen Man. Hy herinnert zich nog altoos het geluk, dat hy den vryen toegang tot
hem had, en denkt nog, met vergenoegen, aan de uuren, waarin hy zich onder zyn
opzigt weeklyks in het disputeeren oefende. In de taalen verkoos hy de toenmaalige
Privaat-Leeraaren Doct. HIRT, Doct. ZIKLER en ZENKEL; in de Godgeleerde
Weetenschappen den toenmaaligen Kerkenraad Doct. WALCH, en Doct. KÖCHER.
Maar zyne meest gelievde Leeraar was Doct. REUSCH, welkers lievde en
toegenegenheid hy voornaamlyk verwierv. Aan dezen Man dankt hy zyne overtuiging
van de Waarheid en Godlykheid van het Christendom, daar hy in zyn Collegie
bewees, dat de Christlyke Godsdienst de redelykste zy, en dat in denzelven niet
één Leerstuk de waarheden van de gezonde en zuivere rede tegenspreekt. Zyne
Introductio in Theologiam revelatam is nog geduurig een van zyn meest gelievde
Boeken. Hy verheugt zich nog, by dezen diepdenkenden Geleerden, de Polemica
gehoord te hebben. Dit Collegie, zoo als het REUSCH hield verspreidde over de
Godgeleerde Weetenschappen het helderst licht. Die hetzelve met nut by hem
bygewoond heeft, is noch een aanbidder der Nieuwere, noch een blinde aanhanger
der Oude; maar hy zal zeker eerst ailes proeven, en het beste behouden. Hy acht
zich over het gemeen gelukkig, dat hy op zulk eenen tyd te Jena gestudeerd heeft,
waarin Geleerde en voorbeeldig deugdzaame Hoogleeraars, welke niet slegts eene
waare opklaaring bevorderden, maar ook, door hun voorbeeld, de leeringen, welke
zy voordroegen, gewigtig en belangryk maakten, leevden.
Schoon, in zyn tyd, de Uidegkunde met zoo veel vrucht niet behandeld wierd als
tegenwoordig, tragtte hy evenwel in stilte zich met den waaren zin der Bybelsche
Waarheden bekend te maaken. Nadat hy over het Onderwys in het uitleggen der
H. Schrivt, door BAUMGARTEN, by POLZ Collegie gehouden had, kocht hy over een
en ander gewyd boek de beste Uitleggers van dien tyd, en sloot zich in zyne Kamer
op, om zich ongestoord in den Bybel te kunnen oefenen, en wel op zulk eene wyze,
als voor zyn verstand en hart van nut kon zyn. In de Christlyke Zedeleer was REUSCH
ook zyn Leermeester. Maar, daar MOSHEIM te dier tyd een begin met de uitgave van
zyn Werk maakte, verkoos hy ook dit, voor eenen Predikant zoo nuttig, Boek, tot
zyn Handboek in deze Weetenschap, gelyk hy ook vervolgens in zyne openbaare
Schrivten bekend heeft, dat hy MOSHEIM veel te danken had, REUSCH en POLZ
bespeurden in hem, dat hy zich voornaamlyk der Wysgeerte wilde toewyden; dan,
zy raadden hem aan, dat hy zich tot het predikambt zou voorbereiden. Hy volgde
hunnen raad ook op, en bleev, uit dien hoofde, nog twee jaa-
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ren langer op het Hoogeschool, om zich in de beöefenende Weetenschappen, als
in de Homiletica, onder aanvoering van den Kerkenraad, Doct. HALLBAUER, in de
Pastoraal Theologie en Catechetica onder WALCH en KÖCHER, te oefenen.
Voornaamlyk verwierv hy zich de genegenheid van GOHREN, welke een zeer beroemd
Predikant, en bekwaam Catecheticus, te Jena was. Deze voortreffelyke man kreeg
ook zulk eene lievde voor hem, dat hy hem den Predikstoel liet beklimmen, en met
hem als zynen vriend verkeerde; welke verkeering ook zeer nuttig voor hem was.
Van dezen man spreekt hy nu nog ook niet anders dan met de grootste hoogachting.
Toen hy aan het einde van zyne Academische loopbaan was, wierd hy van zynen
Leermeester, den toenmaaligen Magister POLZ, verzocht, om, by gelegenheid, dat
deze, in 1752, Adjunct by de Filosofische Faculteit wierd, onder hem in 't openbaar
als Respondens te disputeeren. Het gelukkig gevolg daarvan spoorde hem aan, om
een eigen Dispuut uit te werken, en het zelve openlyk te verdedigen, waarby hy het
geluk had, dat REUSCH, en nog eenige zyner Leermeesters, tegen hem opponeerden.
In het jaar 1752, eindigde hy zyne Academische loopbaan, en wierd Gouverneur
by den jongsten Zoon van den Commercieraad SCHMIDEL, te Gera. Deze Jongeling,
welke door zyn' Vader tot den Koophandel geschikt was, toonde byzonder goede
natuurvermogens te bezitten. Uit dien hoofde, verwekte hy weldra in hem een' lust
tot de Weetenschappen. Hy onderwees hem nog geen volle drie jaaren; doch had
hem evenwel, in dien tyd, zoo ver gebragt, dat hy, na zyn vertrek, het Thomasschool
te Leipzig bezocht, en, door zyne naarstigheid, het zoo ver bragt, dat hy Hov- en
Regeeringsraad te Dresden wierd. In dit huis had hy gelegenheid om zich in de
praktikaale Weetenschappen te oefenen. De Heer SCHMIDEL lag over het halv jaar
ziek. Hy moest hem dagelyks bezoeken, en met hem over de gewigtigste Leerstukken
van het Christendom spreeken. Te dier tyd gav God eene byzondere blyk zyner
goede Voorzienigheid over hem. Op zekeren dag, in het jaar 1754, stond, reeds
des morgens om zeven uuren, het schoone huis van dien Heer in volle vlam. Was
dezelve midden in den nacht uitgebarsten, dan had hy het niet kunnen ontvlugten;
want men had nauwlyks zoo veel tyd, dat men den zieken Heer SCHMIDEL kon redden,
welke weinige dagen daarna overleed. In dien post had hy wel het gewenscht
vooruitzigt, om met zyne Eleve niet slegts naa de Hoogeschoolen, maar ook uit
reizen te gaan. Doch de wyze Voorzienigheid sloeg eenen anderen weg met hem
in. Geheel onverwagt beriep hem de Geheimraad VON LINKER tot Predikant te
Denstädt, waar zyn Grootvader en Vader als Predikanten gestaan hadden; vermids
de opvolger van zynen Vader gestorven was.
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Hy volgde den wenk van God, en wierd in 1755 in zyn Leeraarambt ingezegend.
Aan deze plaats heeft hy menig hard en treurig geval ondergaan. In het jaar 1759,
wierd hy van eenen Pruissischen Partyganger, COBATSCH, geplunderd; door den
schrik en de mishandelingen, welke daarmede gepaard gingen, verloor hy zyne
gezondheid, en zyne Echtgenoote, welke de jongste Dochter van den Baljuw FISCHER,
te Ostheim, was, het leven, in haar twee-en twintigste jaar. Het volgende jaar drukte
hem de Veeziekte, en de schade, welke een onweêr veroorzaakt had, bragt hem
in eenen kommervollen toestand. Maar Gods goedheid vergoedde hem dit alles in
eene ruime maate. De toenmaalige regeerende Hertogin Weduwe AMELIA nam, in
zyne treurige ongevallen, een groot deel, en beval, dat men voor zyne verbetering
zoude zorgen. 'Er waren vier jaaren verlopen, toen de Voorzienigheid hem eene
betere Predikantsplaats aanwees. De doorluchtige Hertogin beriep hem, met een
eigenhandig schryven, tot Opperleeraar en Adjunct te Neumark, en hy deed aldaar,
in 1764, zyne Intrede. Nu nog zegent hy die Gemeente, welke hem met zoo veele
lievde ontving. Hy arbeidde hier slegts tot 1766, toen hy, geheel onverwagt, als
Archidiaconus van Jena beroepen wierd. Om gewigtige redenen bedankte hy, tot
drie reizen toe, voor dit beroep, om dat zyne Gemeente hem zoo dringend verzocht,
dat hy haar zoo spoedig niet wilde verlaaten. Maar eindelyk moest hy aan het
aanhoudend verzoek van eenen Hoogedelen Stadsraad te Jena gehoor geeven,
en het beroep aanneemen.
Aanstonds, na dat hy hier aangekomen was, verzocht hem een groot aantal
Studenten, dat hy eenige Collegia Practica voor hun wilde houden. Hy beloovde
dit, en verkreeg daar toe, den 14 February 1767, van den Hertog verlov. Hy hield
een Collegium Homiletico-practicum, en gav zynen toehoorers gelegenheid, dat ze
zich niet alleen des Vrydags in de Stadsmaar ook des Zondags in de
Garnisoens-Kerke, konden oefenen, waarby hy dan altoos tegenwoordig was; een
Collegium Catechetico-practicum, waarby hy hun ook gelegenheid gav om zich met
de onderscheidene Classen der kinderen in het Catechiseeren te kunnen oefenen;
een Collegium Theolog. pastorale, waarmede hy ook de Casuistica paarde, en zyne
toehoorers ook met zich, by het bezoeken der Zieken, nam.
Maar voornaamlyk droeg hy zorg voor een beter Onderwys der Schooljeugd.
Want hy had reeds by ervaaring gezien, dat de Predikanten daardoor het meeste
goed in hun ambt konden stigten. Hy liet, uit dien hoofde, de Schooljeugd weeklyks
twee uuren in zyn Auditorium byeenkomen, en onderwees ze daar zelve. Dit
weldaadig voorneemen veroorzaakte hem eene groote moeilykheid, zoo dat hy
verklaagd, en hem dit verboden, wierd. Dan hy liet zich hierdoor niet vervaard
maaken, om dat hy zyner goede zaak bewust was. Maar, daar de geest der ver-
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volging dagelyks heviger wierd, besloot hy den raad zyner goede vrienden te volgen,
en gav er aan de toen regeerende Hertogin kennis van, verzocht haar, dat ze alles
zou laaten onderzoeken, maar ook te gelyk om haare gunstige bescherming. Hy
verwierf niet slegts haaren gunstigen byval, om deze zaak onverhinderd voort te
zetten; maar zy stelde hem ook den 21 April 1769, als werklyken Consistoriaalraad,
met zitting en stem in het Vorstlyk Consistorie, aan. Een jaar vroeger, naamlyk in
1768, richtte hy een Vryschool op, waarin alle arme kinderen, om niet, in alle nuttige
Weetenschappen, in het rekenen en schryven, onderweezen worden, en ook alle
Schoolboeken voor niet krygen. Dit Vryschool nam de toenmaalige doorluchtige
Ervprins, de thans regeerende Hertog KAREL AUGUSTUS, in zyne bescherming, en
nu nog ondersteunt hy hetzelve door zyne milddaadige bydraagen. Zoo klein als
het begin was, zoo heerlyk heeft God deze inrichting gezegend, en word nog met
vrugt gaande gehouden. Maar, daar zyne vyanden, welke hem dwarsboomden,
zich nog niet stil hielden, nam hy het besluit om een beroep naa Ersurt aan te
neemen. Hy deed, in de daad, ook aanzoek om zyn ontslag; dan hy kreeg hetzelve
niet; maar de doorluchtige Hertogin vermeerderde zyn traktement met honderd
guldens; met de ver ekering, dat ze by de eerste gelegenheid nog beter voor hem
zoude zorgen. De toenmaalige Geheimraad, en vervolgens Kanselier, SCHMIDT,
moest hem dit besluit bekend maaken, en hem verzoeken, om haare Landen en
dienst niet te verlaaten. Uit dien hoofde besloot hy voor dit beroep te bedanken, om
zich de gunst en toegenegenheid eener zoo edeldenkende Vorstin niet onwaardig
te maaken. In het jaar 1772 geraakte hy, by de toen ter tyd heerschende
besmettelyke ziekte, gevaarlyk krank. Deze ziekte had reeds over de vyvhonderd
persoonen in het grav gesleept gelyk hy ook, door zyn veelvuldig bezoeken dier
Zieken daarmede wierd aangestoken Alle Geneesheeren twyfelden aan zyne
opkomst; maar God schonk hem zyne gezondheid weder.
In het jaar 1775, nadat de Consistoriaalraad en Superintendent, Doct. HIRT, het
beroep naar Wittemberg aangenomen had, wierd hy Vicarius van dat
Superintendentschap, en, in 1776, werklyke Superintendent en Opperleeraar. In
zyn distrikt gav hy zich aanstonds alle moeite om het onderwys der Schoolen beter
in te richten; gav den Schoolleeraaren nuttige Schrivten te leezen, en vormde zelvs
eenige Schoolleeraaren, welke hy leerde hoe zy doelmaatig moesten werken Den
Predikanten gav hy vriendlyke wenken, om het nuttige van hun ambt dagelyks beter
in te zien.
Hy is tweemaalen gehuwd geweest. De eerste reis in het jaar 1756, met de jongste
dochter van den Baljuw FISCHER, te Ostheim JOHANNA MAGDALENA, welke in 1762,
zonder kinderen na te laaten, overleed. De tweede reis in 1763, met de middel-
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ste dochter van den Locaal Adjunct Opperleeraar, CHRISTOF LAURENS MATHESIUS,
te Kamburg, FREDRIKA DOROTHEA, by welke hy twee zoonen en vier dochters heeft.
C. MULLER.

V.D.M.

De zee.
Welk een wyden Waterplas beschouw ik voor myne oogen! - Welk eene groote
uitgestrektheid vertoont zich aan myn gezigt - De Zee, die groot en wyd van ruimte
is, dat onoverzienbaare pekelveld, waar de God van Hemel en van Aarde zyne
Almagt vertoont. Het tydstip nadert, dat ik met myn Water - Kasteel over het zelve
heenen gevoerd zal worden, - de voor my gunstige Wind begint te waaijen, - de
vlugge Matroos maakt reeds de Zeilen los. - Alles is aan het werk om het Schip
reisvaardig te maaken: men ligt alrede het Anker, en - zie daar, wy verwyderen ons
van het Land; - langzaam ontzinkt my de Plaatze myner geboorte, - ik zie nog even
de toppen der Toorens van myn Vaderland, en, wy zeilen voort. - Nu zwerf ik op de
groote Wateren der Zee. - Ik beschouw niets dan Lugt en Water, en beveel my aan
Hem, die de Zee en het Drooge gemaakt heeft: dan, - welk een ruim veld van
Bespiegelingen vertoont zich voor mynen geest; hoe heerlyk is het Werk van God;
- hoe onverhinderd beschouw ik hier de Majestueuze op en onder gang der Zon; hoe vrolyk zie ik haar, in het Oosten, den blyden Morgenstond aankondigen, en hoe
aanbidlyk schoon des Avonds, in het Westen nederdaalen, daar zy voor myne oogen
aan de Kim verdwynt! En beschouw ik in den stillen nacht het gezellige licht der
Maan, met zoo veele millioenen van andere Hemellichten; dan verlies ik my zelven,
verrukt door 't schoon gezigt der Schepping. Hoe duidelyk vertoont zich thans aan
myn oog de onbepaalde Almagt, Wysheid en Goedheid, van den Schepper der
Natuur. - Hoe wyslyk schikte Hy den Wind, om, door middel van denzelven, onze
Schepen als voort te stooten; - dan, behaagt het den Heer der Wereld de
Schatkameren van den Wind geheel te ontsluiten dan beginnen zich de Golven der
Zee tot bergen te vormen. - Hy, JEHO AH, spreekt, Hy doet eenen stormwind opstaan,
- de baaren der Zee beginnen te bruisschen, - de Zeelieden beeven; het groote, het
logge, Schip wordt geslingerd als een ligte veder; Donder, en Bliksem, verheft zig
hy beurten en de gantsche Natuur ziddert: beschouw deeze Aanbiddelyke Almagt
van den God aller Goden; - komt hier, gy - - gy lieden die het bestaan eener Godheid
loochent, - beschouwt Gods werk op de groote wateren, en beeft. -
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Dan, hoe veele duizenden van schepselen vinden, in deezen grooten Waterplas,
hun bestaan! Hoe veele wonderen der Natuur zyn in denzelven geplaatst, - hoe
veelerlei soorten van schepselen, groote en kleine, tot 's menschen dienst geschikt;
door zyne Almagtige hand onderhoud Hy dezelve alle; - zy wagten op Hem dat Hy
hen hunne spyze geeft te zyner tyd. - Hoe wonderlyk is het Maaksel hunner
ligchaamen - geschikt om in dat vloeibaare Element te leeven - in dat golvend ruim
der rustelooze baaren; - die baaren, door den wyzen Formeerder tot zulke heerlyke
einden geschikt, - tot zoo veel nut voor zyne schepselen, ons Menschen; - baaren,
die enkel op het bevel van zyne Godlyke Almagt zig verheffen, - en ook stille zyn;
- baaren, meer dan eens gebezigd, om volken te straffen, - om volken te behouden!
- Hoe strafte Hy de eerste Waereld, door eene gantsche overstrooming van water!
- Hoe deed hy den grooten dwingland Farao, met zyn gantsche legermagt, door
dezelve omkomen; en hoe beperkte Hy de woedende golven, om zyn volk Israël te
behouden! - Aanbid dan Gods Almagtige hand - Gods onbepaalde kragt, in de groote
wateren der Zee; - beschouw zyne wonderen op dezelve, en loof Hem, die de
wateren der Zee heeft voortgebragt, voor ons tot zoo veele nuttige einden. Want,
al want zyne hand geschapen heeft strekt ten onzen nutte - alle zyne Werken zyn
als zoo veele tongen om zynen lof te vermelden. - Het gantsche Heeläl - de
onafmeetbaare Schepping, zy getuige zyner Almagt, Wysheid en Goedheid. Loof
dan den Heere, ô! onze Ziele, en vergeet geene van zyne wonderdoende Weldaaden;
want hem komt toe den hoogsten lof, van nu tot in eene eindelooze Eenwigheid.

Een wenk aan onze hedendaagsche ongeloovigen.
Wanneer de beroemde Deïstische Wysgeer, DAVID HUME, zich te Parys bevondt,
viel 'er een gesprek voor, tusschen hem, de Heeren D'ALEMBERT, DIDEROT, en andere
Vernuften, die uitstaken, door eene veragting te betoonen voor de bekrompene
Begrippen en Volksvooroordeelen, die, huns oordeels, het verstand vernederden
van eenen BACON, eenen NEWTON, en eenen LOCKE. - In den loop des onderhouds
bleek, dat de Heer HUME zo verre niet ging in de Belydenis des Ongeloofs, als
eenigen van 't Gezelschap. Hy yverde voor het Bestaan en het Zedelyk Bestuur
eener Godheid. - Naa dat hy weggegaan was, antwoordde een deezer groote
Wysgeeren, gevraagd zynde, wat hy van den Heer HUME dagt? - ‘Zeker, de Heer
HUME is een Man van een onbekrompen en vryen denktrant; doch het is recht jammer,
dat hy zich niet geheel heeft weeten te ontdoen van-Bygeloof, en te ontslaan van
de overblyvende Vooroordeelen zyner Opvoeding.’
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Redenvoering, over het oogmerk der openbaare prediking, en het
middel om 't zelve te bereiken. Door John Scotland, Leeraar te
Linlithgow.
En voorts, dewyl de Prediker wys geweest is, ze leerde hy het Volk nog
Weetenschap. PREDIKER XII: 9.
‘'t Is op de Kerkvergaderingen in Schotland, gelyk wy onderrigt worden in het Berigt
des Vertaalers van ROBERTSON's Geschiedenis van America, bl. VIII, dat de
Geestlyken dier Kerkgemeenschappe gelegenheid vinden om hunne bekwaamheden,
op de voordeeligste wyze, ten toon te spreiden. Op zodanig eene Zamenkomst is
de volgende Redenvoering voorgedraagen, die wy der Vertaalinge, en eene plaats
in ons Mengelwerk, waardig gekeurd hebben. Den Jongen Leeraaren zal dezelve
van veelvuldige nutheid kunnen weezen.’
*****
De voorgeleezene woorden geeven my aanleiding, om te spreeken over de Pligten
van een Christen Leeraar. De taak is zwaar; en ik kan my, schoon ik anders de
noodige bekwaamheden daartoe bezate, niet voorstellen, recht te zullen doen aan
dit Onderwerp in een korte Leerreden. 't Is niet meer dan een vlugtige oogslag op
een gedeelte, dat ik kan op my neemen. En in de weinige aanmerkingen, welke ik
zal bybrengen, zal men zeker niet denken, dat ik my onderwinde voorschriften te
geeven aan myne Eerwaardige Vaderen en Broederen, van welken te leeren my
beter zou voegen. Ik beoog alleen, als voegende aan de plaats die ik bekleede, U
eenige dingen in gedagtenisse te brengen, en voor te houden, die, schoon wy ze
reeds kennen, het niet onvoegelyk kan geagt worden, van tyd tot tyd, te herinneren.
Wat ik heb voor te draagen zal, zo ik hoop, regtmaa-
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tig, en in de hoofdzaak niet verschillend weezen van de gevoelens, gekoesterd door
Mannen van uitgebreider kunde en meerder ervaarenisse. Doch, indien ik wat
beslissend spreek, zal de stellige wyze van voordragt aan eene Leerreden vergund,
en daarin verwagt, myne verdediging moeten uitmaaken.
Veroorloft my, derhalven, U kortlyk aan te wyzen, het Oogmerk der Prediking, en
het Middel om 't zelve te bereiken.
I. Het Oogmerk der Prediking is, zegt de Text, om het Volk Weetenschap te leeren.
Weetenschap heeft men ‘het voedzel der Ziele,’ geheeten; dewyl dezelve aan den
Geest kragt en sterkte geeft, gelyk gemeen voedzel het Lichaam. En, indien dit
voorstel eenigermaate waarheid is, ten opzigte van alle weezenlyke Kennis, zal het
byzonder doorgaan omtrent Zedelyke en Godsdienstige. Die soort van Weetenschap
schenkt daadlyk voedzel; alle andere dienen alleen om den smaak te streelen;
terwyl, voor een onbedorven hart, de zuiverste, de aangenaamste, en duurzaamste,
verkwikking teffens uit de eerste voortkomt. Even gelyk, in een gezond
lichaamsgestel, het eenvoudigst en noodzaaklykst voedzel een standhoudender
voldoening schenkt, dan die uit lekkernyen ontstaat.
Kennis, of de bevatting der waarheid, weezenlyke of veronderstelde, legt den
grond van alles wat wy beraamen of doen. Dit ontstaat uit onze natuur, als
verstandige Weezens, by welken alles, wat zy bedenken of bedryven, bewustheid
insluit, en het vormen van begrippen. Hoe aangelegener het voorwerp onzen geest
voorkomt, hoe noodiger onze kennis deswegen is, en daarom is, dewyl de
Godsdienst voor ons hoogst belang gerekend moet worden, de kennis van deszelfs
gronden en waarheden onvermydelyk noodig. Hier op doelen steeds de
onderwyzingen. De lessen en vermaaningen, van deezen Leerstoel voorgedraagen,
veronderstellen altoos eenige waarheden, eenige stukken van kennis, als derzelver
grond. Hoe klaarder, hoe juister, hoe meer bevattende, de beschouwingen van
Godsdienstige Waarheden zyn, hoe meer het Godsdienstig gedrag, daar op gegrond,
een redelyke dienst zal worden, gelyk de Apostel vermaant.
Maar hoe zal de verstandige Leeraar deeze Waarheden voorstellen? Op eene
wyze die gemaklyk en verstaanbaar is voor allen. Want het is geen geleerdheid,
maar het
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uitwerkzel van geleerdheid, de vrugt van welbekookte kundigheden, en eene ten
toon spreiding van gevoelens, geschikt voor gemeene vatbaarheden, die niet alleen
den nuttigen, maar ook den wyzen en bekwaamen, Leeraar kenmerken. En, gelyk
zulk een Leeraar, aan den eenen kant, zorg zal draagen, om niet oppervlakkig of
schraal te weezen, zo zal hy, aan den anderen kant, het vermyden voor te groote
uitgebreidheid. Beter is, 't geen wy te zeggen hebben, met klem voor te stellen, dan
alles te zeggen, wat gezegd kan worden. In een Land, waar het Euangelie, langen
tyd geleden, geleeraard en beleden is, mag men veel, ten opzigte van bykans elk
onderwerp, veilig overlaaten aan de algemeene voorat gevormde gevoelens des
volks. En waare kundigheid ontstaat eerder uit eene klaare vereenigde beschouwing
van een onderwerp, by 't welk de geest in staat is om met gemak de onderscheide
deelen te overzien, dan uit eene brokkelige voordragt van de onderscheide deelen
tot in 't onbepaalde uitgerekt. Te welker oorzaake, 't geen men zomtyds noemt, een
onderwerp uitputten, dikwyls niet meer is dan een geleerd soort van beuzelen;
waarin, dewyl elke Godsdienstige waarheid eene nadere of verdere betrekking heeft
met alle andere, men zich zet om alles omtrent elk onderwerp te zeggen: daar, in
't einde, verscheide onderwerpen in elkander loopen, tot dat het verstand des
Hoorders, in stede van verlicht te worden, zich verward en verlegen vindt.
Maar wy zyn nog niet gekomen tot het groot Oogmerk der Prediking.
Bespiegelende kennis is niet meer dan het middel, betragtende kennis het einde,
of, de eerste is de grond, de laatste de vrugt; indien de grond deeze niet voortbrengt,
wordt dezelve onnut of erger: dezelve kan schadelyk onkruid teelen. In den
Godsdienst, wordt waare kennis meer door 't Hart, dan 't Hoofd, opgedaan. Ik zal,
zegt GOD door den mond zyns Propheets, hun een Harte geeven om my te kennen.
De H. Schrift spreekt van met het Harte te verstaan, en kloek van verstand te zyn
in de vreeze des Heeren. De betragting van den Godsdienst is, naar het onderrigt
der H. Bladeren, de eenige Wysheid, en Ondeugd de eenige Dwaasheid, die onzer
opmerkinge waardig is. Daar en boven, naardemaal de Godsdienst eene
beoefenende Weetenschap is, schoon eenige maat van bespiegelende kundigheden,
noodzaaklyk, ten grondslage diene, en, waar deeze plaats grypen,
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aanleiding tot eene goede Betragting kunnen geeven, of niet, zyn eene goede
geschiktheid en daadlyke Beoefening de zekere middelen tot alle belangryke
vorderingen in Bespiegeling. Den wil van GOD te doen wordt door onzen Zaligmaaker
voorgesteld als het groot vereischte ter ontdekking, of eene Leer van Godlyke
Herkomste is: en met hetzelfde oogmerk schryft JOANNES, Gy hebt de Zalvinge van
den heiligen, en weet alle dingen. Het is een grondregel, die algemeen doorgaat,
‘dat wy de dingen, die wy moeten doen, leeren door dezelve te doen:’ De Spotter
zoekt wysheid; maar daar is geene; maar de weetenschap is voor den verstandigen
ligt. Uit welk alles volgt, dat de Weetenschap, die de verstandige Leeraar het Volk
zal inscherpen, is, die strekt om hun wys te maaken tot zaligheid; of, met andere
woorden, die op de Betragting uitloopt. Gelukkig de Leeraar, die, waarin hy ook
moge feilen, hierin gelukkig slaagt. Want hy, die dus geleerd is, mag alleen voor
den wyzen Christen gehouden worden. Naardemaal het eindoogmerk des
Christendoms is, invloed te hebben op het hart en de bedryven, verstaat hy, wiens
Character en gedrag daardoor gevormd wordt, 't zelve te regt; niet hy, die in staat
is daar over veel te spreeken en te redentwisten. En, wanneer men zodanig iemand
zou mogen tegenwerpen, dat hy een Christen is zonder kundigheden, dewyl hy
anderzins maar eene geringe maate van bekwaamheid vertoont, dan mag men
vraagen, of zy zouden denken dit met regt te mogen inbrengen tegen iemand van
gelyke bekwaamheid, dat hy voorzigtig is zonder kennis, wanneer hy, gelyk
menigmaalen het geval is, zyne wereldlyke zaaken met voegelykheid voortzet. Dat
het Volk deeze betragtende kennis van Godsdienstige Waarheden kryge, is,
derhalven, het groot voorwerp van 's Leeraars zorge.
Alle beginzels moeten ter betragting opleiden. En, dewyl 'er veele hooge en
gewigtige bespiegelingen in het Euangelie zyn, is die Leeraar meer of min bekwaam
en verstandig te rekenen, die meer of min bedreevenheids bezit, om derzelver, tot
de Betragting opleidenden, invloed op te helderen. Het is niet altoos noodzaaklyk
dat de Leerstellingen een uitgewerkte ontvouwing, of bewys, hebben. De te
werkstelling van 't gezond verstand, een vroegtydig en algemeen geloof, zal een
kort verflag van de meening en gronden der gewoone Leerstellingen
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genoegzaam doen zyn. Het is, derhalven, over 't algemeen, verkieslyker, dat ze
voornaamlyk vertoond worden in derzelver uitwerking. De gemoederen der Menschen
zullen, ten zelfden tyde dat zy geene twyfelingen wegens derzelver waarheid
opvatten, hier door wederhouden worden van in dezelve te berusten als stukken
van loutere bespiegeling, en eene voldoender overtuiging van derzelver waarheid
hebben, door opgeleid te worden om den invloed te gevoelen.
Maar, op welk eene wyze zal men best deezen invloed bevorderen? Dit is het
ander gedeelte myns onderzoeks, waar toe ik nu treede.
II. Eeuwige Deugd; de Godlyke Volmaaktheden en Gods Gezag; het Zedelyk
Bestuur der Godheid; het Stelzel der Verzoening door GOD zelve ontdekt, en
doormengd met andere Waarheden, bevatten het geheele Onderwerp der Predikinge.
Maar, om deeze aangelegene waarheden van daadlyk gebruik te maaken, moeten
zy verstandig toegepast worden op de menschlyke natuure, en de Characters der
Menschen. Van de wyze om dezelve toe te passen, ontstaat de natuur en de maat
van derzelver invloed; en om den vereischten invloed te hebben, moet de toepassing
juist overeenkomen met den staat van 's Menschen Character en gedrag. Om het
Oogmerk der Prediking te bevorderen, (staa my toe hier de woorden te gebruiken
van een Man, door en door kundig in de toegangen tot het menschlyk hart) ‘moeten
wy den spiegel aan de Natuur voorhouden, de Deugd haar eigen gelaat, de Ondeugd
haar eigen beeld, toonen, aan de Eeuw en Tyd, die wy beleeven, haar gedaante
en houding.’ Algemeen sterk uitvaaren zal niets betekenen. Maar door ons onderwerp
verscheidenheid by te zetten, door de byzondere beweegingen der driften af te
tekenen, de zaak van elk, hoofd voor hoofd, te treffen, schoon niemand byzonder
genoemd of bedoeld worde, zal het geweeten zich kragtig genoopt vinden, om de
schildery toe te passen.
Het loopt van zelve in 't oog, welk eene verbaazende verscheidenheid deeze
wyze van Prediken aan onze Leerredenen moet byzetten. De Onderwerpen der
Prediking zyn altoos dezelfde; maar de wyze van dezelve toe te passen moet
veranderen naar de verscheidenheid der zeden, van tyden en plaatzen. En het is
deeze gestadige voorstelling der zaaken uit nieuwe oogpunten, beantwoordende
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aan de geduurige verandering van der menschen zeden, welke in den Text schynt
bedoeld te worden als het kenmerk van een verstandig Leeraar. En voorts, dewyl
de Prediker wys geweest is, zo leerde hy het Volk nog Weetenschap.
Maar twee zaaken van veel grooter aanbelang, dan enkele verscheidenheid,
moeten hier in agt genomen worden. De een is, dat de Character-tekenende wyze
van Prediking het beste bewys van bekwaamheid oplevert; de ander, dat deeze het
beste middel is ter overtuiging.
Het valt gemaklyk, in 't algemeen, de Deugd te pryzen, en de Ondeugd te
bestraffen; aanmaaningen voor te stellen om deeze naa te jaagen, geene te vlieden:
en, ten aanziene van die onderwerpen, een grooten voorraad van ydele woorden
te kwisten, vol van bloemryke uitdrukkingen, met afgemeetene en zwellende
zinsneeden; maar met naauwkeurigheid de byzondere beweegingen van het hart
te beschryven, den verschillenden invloed der beweegredenen op de driften van
onderscheidene persoonen aan te wyzen, de onderscheidene trekken in Characters,
die onder dezelfde algemeene benaaming voorkomen, te onderscheiden; dit vordert
kennis, en dit heeft moeite in. 'Er is eene oneindige verscheidenheid in de
(*)
gesteltenissen van 't menschlyk gemoed, en om de syne onderscheidingen in
Character en bedryf te ontdekken, zodanig, dat een mensch, behalven de
toestemming in 't geen hy als waarheid hoort, zyne eigene beeldtenis erkent, moet
erkend worden geene geringe bekwaamheid te vorderen.

(*)

Het is niet onaartig op te merken, hoe eene betuiging van onkunde, zelfs dan, wanneer dezelve
geenzins verondersteld kan worden, uit zedigheid, voort te komen, voor eene zonderlinge
doordringenheid van verstand konne doorgaan. Het je ne sçai quoi is eene geliesde
sproekwyze van alle het niet naauwneemende Schryveren, om in te boezemen dat 'er iets in
hunne woorden ligt opgeslooten, al te fyn om het met woorden uit te drukken. Oppervlakkige
Leezers verbeelden zich dat dit een hooger vlugt insluit; niet overweegende, dat hoe beter
een Schryver zyn onderwerp verstaat, hy te zeldzaamer hiervan gebruik zal maaken. Het is,
derhalven, geene uitneemende scherpzinnigheid van gedagten, maar, integendeel, de
verwarring, of gebrek, van denkbeelden, die meest altoos het gebruik deezer spreekwyze
veroorzaaken.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

91
Hier na zal egter de Leeraar, die meesterstukken zoekt voort te brengen, gestadig
(*)
tragten .
Maar, hoe zeer deeze wyze van Prediken ten bewyze van bekwaamheid strekke,
zal verder blyken, als wy overweegen, dat dezelve het beste middel is om te
overtuigen. Niets kan overtuigen, of het moet byzonder weezen. In algemeene
cierlyke voordragt, moge elk vermaak scheppen, maar niemand wordt verlicht, of
naar eisch aangedaan. De rede hiervan is, dat, alle menschen zich zelven in eeniger
voege even zeer bedoeld vindende, niemand het zich byzonder aantrekt. Zo te
spreeken, dat een mensch, met eenige verbaasdheid, naadenke, en zegge: Ik heb
het gezien! en, op eenen anderen tyd, te maaken dat hy de gedagten inwaards
wende, en betuige: Ik heb het in my zelven gevoeld! dit is doel treffend in 't spreeken,
dewyl het overtuiging baart; geene algemeene overtuiging dat de zaak waarheid is;
maar eene byzondere overtuiging dat het iemand in 't byzonder raakt. - De gloeiende
kleuren, welke de Verbeelding verschaft, en de drift in het voordraagen, van welke
men zomtyds gesprooken heeft als de eenigste vereischten, zyn, zelfs dan, wanneer
zy de maat niet te buiten gaan,

(*)

Een zeker slag van Leeraaren spreekt met groote versmaading van algemeene Voordragt,
't geen zy het doen van Aanspraaken noemen: hunne versmaading zou regtmaatig weezen,
indien zy iets beters in plaats stelden. Maar hunne eigene handelwyze is, om, door eene
menigte van nietsbetekenende onderscheidingen, eene Redenvoering volgens de regelen
van een gekunsteld Stelzel, in eindelooze deelen en onderdeelen te snipperen; die, in stede
van een onderwerp naar eisch te behandelen, of 'er een klaare, veelbevattende, en een
geheel maakende, schets van op te geeven, het alleen verkruimelen in byzonderheden, welke
'er om heen loopen. Nogthans noemen zy den Man, die hierin uitinunt, een groot Prediker,
of een bekwaam Godgeleerde. Laaten deeze bynaamen omtrent hem gelden, als men slegts
wil toestaan, dat, in Leerredenen van dien stempel, dezelfde dingen steeds wederkeeren
onder verschillende hoofden; dat de Leerreden, onder de schynvertooning van voort te gaan,
stil staat, en dat wy naauwlyks een enkelen stap ter waare kennisse van het onderwerp
vorderen. ‘De gereedste weg,’ zegt een beroemd Schryver, ‘om gek te worden, is door zich
aan een bepaald Stelzel te binden: want hoe meer eene zaak naar Wysheid gelykt, indien
het geen Wysheid zelve is, hoe rechtstreekscher dezelve in het tegenovergestelde verandert.’
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niet meer dan bekleedzels; Character-schetzende denkbeelden maaken het lichaam
der Welspreekenheid uit.
Twee groote hinderpaalen doen zich in 's Menschen gemoed tegen de overtuiging
op. Traagheid en Zelfbedrog. De uitboezemingen van eene leevendige en heete
verbeelding, gepaard met een vuurige voordragt, moge de ziel uit den staat van
vadzigheid opwekken, aandagt baaren, en sterke aandoening veroorzaaken; maar,
indien de ziel geen bepaald oogmerk heeft, is het uitwerkzel oogenbliklyk en niets
beduidend; of, indien het stand houdt, zal het op een wild en ongeregeld gedrag
uitloopen. Ten zelfden tyde volvoert het Zelfbedrog baare werkingen met meer
gerustheids, en een beteren uitslag, dan te vooren. Maar Character-tekenende
schetzen, het hart door het verstand raakende, ontdekken het Zelfbedrog in de
schuilhoeken, en rukken het dekkleed weg, waar mede 't zelve de leelykheid der
Ondeugd bedekt.
Algemeene beschouwingen vorderen, om de gewenschte uitwerking te baaren,
en opmerkzaamheid en opregtheid van hart, 't geen van het gros der Toehoorderen
niet kan verwagt worden. Byzondere beschouwingen verelschen, om derzelver doel
te ontdekken, van ons alleen, dat wy de oogen openen, en hebben niet meer noodig
dan opregtheid te verwekken, en het uitwerkzel te verzekeren, eer de menschen
het merken.
Algemeene beschouwingen mogen goede beweegingen veroorzaaken. Doch
daar deugdzaame aandoeningen geen Deugd zyn, zal zodanig eene beschouwing
eens onderwerps, 't welk alleen strekt om de eerstgemelde gaande te maaken, verre
te kort schieten om het Oogmerk der Prediking te bereiken. Veelen zyn vatbaar voor
vuurige opwekkingen ter Deugd, die in hun Character vreemdelingen zyn omtrent
de Deugd zelve. En de eigenlyke bedoeling des Predikers is, niet om een Instinct
op te wekken, maar invloed te hebben op de keuze; niet om lydelyken indruk te
baaren, maar daadlyke werking. - De bekende geschiedenis van ALEXANDER van
Pheres kan ons hier ter opheldering dienen. Die veragtlyke Dwingeland borst, by
de vertooning van vercierd jammer op het schouwtooneel, uit in traanen, ten zelfden
tyde dat hy een groot aantal zyner Onderdaanen met de gruwzaamste wreedheid
ombragt. - Hier hebben wy een flegt Mensch, die de aandoeningen ter Deugd gevoelt;
zyne
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gemoedsbeweegingen zyn zo sterk als zyne misdaaden schreeuwend. Hoe zullen
wy reden geeven van eene zo in 't oog loopende onbestaanbaarheid? Geplaatst
als een geen belanghebbend aanschouwer, waar hy niet te kampen hadt met zyne
heerschende driften, oefende de Wet der Deugd, in zyn hart geschreeven, wakker
gemaakt, haar vermogen. Deelneemende in de zaaken der Wereld, dreef de woede
zyner belanghebbende driften hem tot het inslaan van eenen geheel
tegenovergestelden weg; en verborgen, daar alle hartstogten zich zelven
rechtvaardigen, voor zyne oogen de snoodheid zyns gedrags in deeze op te volgen,
Die, het geweeten in slaap sussende, hielden den man te rugge van zyn weezenlyk
Character te zien, en daar over uitspraak te doen. Zo dat hy, met eene schynbaare
gelyke voldoening, botvierde aan de misdaadigste driften, en bloot stondt voor de
opwekkingen ter Deugd; beide hadden zy beurtlings by hem plaats, zonder elkander
in den weg te zyn. - 't Is waar, een weinig bedaard beschouwens van zich zelven
zou hem de onbestaanbaarheid hebben kunnen toonen. Maar hoe weinigen zyn
genegen om in zich zelven te treeden? Dit zelfde is het geval in alle algemeene
leevensomstandigheden, waar de menschen zich gevoelig betoonen voor de
bekoorlykheden der braafheid, en, in het daadlyk leeven, een geheel daar mede
strydige rol speelen; zy vermyden zorgvuldig in zich zelven te zien, en de
onderscheide deelen van hun eigen Character met elkander te vergelyken.
By afweezigheid der verzoekinge, is het hart in de belangen der Deugd. Dit is
niets meer dan de indruk van GODS hand in de vorming van 's Menschen Ziel. Maar
is dit genoegzaam om de eischen van den Godsdienst te vervullen? Zeker neen.
Want, gelyk het 't oogmerk van den Godsdienst is de Menschen zo wel te doen
werken als te gevoelen, en te gevoelen alleen om te werken, zo is het 't oógmerk
van Godsdienst-Leere, om der Deugd eenen gezagvoerenden invloed te geeven
in beproevende omstandigheden, en van dien aart zyn, meer of min, alle
omstandigheden deezer Wereld, die den Mensch tot daadlyk betoon oproepen. Hoe
zullen die Godsdienstige gevoelens zich dan houden? Dit is de groote vraag. - Men
zal gereed toestemmen, veronderstel ik, dat deeze gevoelens dikwyls onderdrukt
of vermeesterd zullen worden door de overheersching der zondelyke nei-
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gingen. - En van waar ontstaat die overheersching der zondelyke neigingen? Uit
de bedorvenheid onzer Natuure. - Maar berooft die bedorvenheid den Mensch van
zyn Geweeten? Neen; doch 't Geweeten wordt door Ondeugd vermeesterd. - Terwyl
het wakker is? Niet zo algemeen; maar, om het voor wakkerworden te bewaaren,
wordt het geblinddoekt. - Vanwaar heeft Ondeugd dit vermogen om het Geweeten
te verblinden? Alleen door de duisternis, waar mede zy zich bedekt, of het bedrieglyk
kleed, 't welk zy aantrekt. Ondeugd behoeft, om haat te verwekken, alleen gezien
te worden. Zy is eene tooveresse, die verscheide middelen bezit om wederstand te
boven te komen, maar in haare kunstenaaryen ter verdeediginge schuilt haare
groote zekerheid in vermomming; veelvuldig zyn de uitvlugten, veelvuldig de valsche
kleuren, van welke zy zich bedient, om, in de verbeelding der zondaaren, onder
eenen anderen naam dan haaren eigenen, door te gaan.
Tegen deeze alle steIt het Characterkundig Prediken de kragtdaadigste middelen
van ontdekking te werk. Maar om in een groep gezien te worden, is haar
hoofdbedrog; om haar ter overtuiging voor den dag te haalen, moet zy, om zo te
spreeken, in haare eigene gedaante vertoond, en niet als eene menigte gezien
worden; eene menigte, of als verzameld in den persoon van éénen, of als verdeeld
onder veelen. Men moge de Menschen over de zonden in 't algemeen onderhouden,
of tot hun van eene zonde bepaald spreeken, doch op eene algemeene wyze, en
de indruk, welke dit veroorzaakt, is, zo eenige, oogenbliklyk en zonder uitwerkzel:
men moge tot hun van zonden spreeken, in welke zy deel hebben met veelen
rondsom zich, en zo ziende zien zy niet. De vertooning, derhalven, moet, om t'huis
te komen in iemands hart, byzonder, niet algemeen, weezen, en zodanig, dat hy
zich in een geval beschouwe, waarin hy met anderen in 't algemeen geen deel heeft,
maar dat hy als zyn eigen gevoelt. - Om dit te verrigten, is het geenzins noodzaaklyk,
dat wy, ten onderwerpe onzer Leerredenen, alleen de zodanige uitkiezen als zeer
byzonder zyn. De algemeenste onderwerpen kunnen, door een kundige hand
bearbeid, Charactermaatig behandeld worden,
‘Algemeene Beschouwingen,’ zegt zeker Schryver, ‘zyn gelyk ruime verschieten,
waar het oog een zo ruim veld neemt, dat het veele dingen teffens ziet,
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en niets onderscheidens.’ Byzondere beschouwingen vertoonen de onderscheidene
voorwerpen in eene tastbaare gedaante, elk in zyne eigene gestalte en grootte. Het
valt hier uit gemaklyk te begrypen, welke minst bloot staan voor misvatting, welke
best geschikt zyn om de uitvlugten der Eigenliefde te voorkomen of te vernietigen,
en de naakte waarheid op het hart te drukken. Zegt de Menschen, by voorbeeld,
dat zy groote zondaars zyn, dat zy dagelyks in gedagten, woorden of daaden,
overtreeden, zy zullen gereed hunne toestemming geeven; zy zullen u met genoegen
hooren; en daar mede is het afgedaan. Maar ontleedt ondeugende neigingen,
beschryft ze omstandig, zo dat men de Menschen bekend maake met de werkingen
van hun eigen hart, en zy zullen zich geheel anders aangedaan vinden. Zy zullen,
misschien, niet uit de Kerk gaan, om aan den Leeraar te denken, en dien toe te
juichen; maar zullen, 't geen de edeler Bedoeling der Prediking is, heenen gaan, en
(*)
denken aan zich zelven .
('t Vervolg en Slot by eene nadere gelegenheid.)

(*)

Het is, in de daad, zeer ongelukkig, wanneer een Prediker der Geregtigheid, die zich gezet
heeft tot de kiesche en moeilyke taak om zondige neigingen te bestryden, tegenstand ontmoet,
ontstaande uit Godsdienstige begrippen. De Persoonen, op welken ik in eene voorgaande
aautekening doelde, die met versmaading spreeken van algemeene Voordragten, zien eene
Leerreden, indien dezelve meer byzonder en toepasselyk is, met nog meerder wederzins
aan, en noemen dit Wettisch Prediken, of het uitdeelen van Zedelessen. Het komt 'er niet op
aan, wat zy met deeze woorden, bepaald, meenen, zeker is het, dat zy 'er iets zeer slegts
mede willen aanduiden. Hier door worden lieden, onbezorgd omtrent de zuiverheid en
opregtheid huns gedrags, genoopt, om hun geweeten gerust te stellen, en hun hart te
versterken tegen alle poogingen om 'er de zonden uit te rooijen. Wanneer gy hun in 't algemeen
aanspreekt, als groote Zondaars, zuilen zy zugten, het hoofd schudden, en gereed de waarheid
bekennen. Maar vervoegt u, als 't ware, tot elks hart, vermeldt de byzondere gevallen zyns
gedrags, door welke hy een Zondaar wordt, dan komt hy 'er tegen op, en gevoelt wederzin;
't is Zedeleer, die hem gepredikt wordt, en hy verwerpt het gezegde met versmaading. 't Is
waar, de ongerymdheid van zulk eene handelwyze is te groot om met veele woorden
voorgesteld te worden; want, indien de Mensch geen Zondaar zy in byzondere gevallen, hoe
kan hy dan een Zondaar in 't geheel weezen? ‘Maar de Menschen, die in 't klein schurken
zyn,’ zegt MONTESQUIEU, ‘zyn zeer eerlyk in 't gros beschouwd;’ en zelfbedrog, 't geen in staat
is om zich met de armzaligste voorwendzels te behelpen, krygt niet weinig kragt door de taal,
welke men het Volk ongelukkig geleerd heeft by dusdanige gelegenheden te voeren.
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Waarneeming, wegens het nut der op de keel aangelegde omslagen
van peperwortel en mostard, in kwaadaartige keelziekten, vooral
van die soort, welke, zints eenige maanden, binnen Amsterdam,
verscheide menschen aangetast heeft, en voor zommigen doodlyk
geweest is.
Dat alle Keelziekten, maar voornamelyk die, welke met ontsteeking, of nog wel
boven dien met andere kwaadaartige toevallen, vergezeld gaan, eene zeer spoedige
hulp vorderen, behoeft geen betoog; daar nu, in het jongstverloopen half jaar, zodanig
eene, voor allen, die daar door zyn aangetast, zeer gevaarlyke, en voor zommigen
doodelyke, Keelziekte alhier plaats gehad heeft, en de ondervinding my het meerder
nut van het bovengemelde middel, boven de Spaansche Vliegplaasters, en andere
omslagen uit bederf tegenstaande Kruiden met rooden Wyn vervaardigd, duidelyk
heeft doen merken, oordeelde ik my verpligt zulks aan myne Land- en Kunstgenooten
ter beproeving in soortgelyke gevallen te moeten mededeelen.
Zie hier eene korte schets der Ziekte, zo als die my doorgaans is voorgekomen:
in den eersten aanval scheen zy niet boosaartig, en slegts eene Keelziekte te zyn,
uit verkouwdheid ontstaan (Angina Catarrhalis Rheumatica), dan dit duurde zelden
langer dan twee, of ten hoogsten drie, dagen; wanneer, zelfs zonder eenige
uitdryvende of andere Geneesmiddelen gebruikt te hebben, by veelen de geheele
oppervlakte der huid, by anderen de Keel, Borst en Armen, met roode vlakken bedekt
wierd, doch zonder eenige verligting; hier by vergezeld wordende door eene zeer
moeijelyke doorzwelging, brandende hitte in de Keel, hoogrood gekleurde en zomtyds
zeer drooge tong en ge-
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nemelte, een aanhoudende sluipkoorts (continua remittens), een spoedig verval
van kragten, en niet zelden ylhoofdigheid.
Zy, die, op den eersten of tweeden dag, een braak- of purgeermiddel gebruikt
hadden, ontlastten gewoonlyk zeer veel taaje slymstoffe; dan, schoon (zo verre ik
heb kunnen bespeuren) aan de Ziekte daar door geen nadeel toegebragt wierd,
bevond ik echter dat zy daar door in het minst van haaren gewoonen loop niet
afgeleid noch verbeterd wierd.
Aderlaatingen heb ik by geenen van myne Lyders beproefd, om dat, behalven de
reeds opgenoemde toevallen, de kleine en slappe pols, waterige en vlottende oogen,
weeke, en van alle veerkragt beroofde, huid en spieren, eene sterke geneigdheid
der vochten tot rotting te kenren gaven.
Myne eerste zorge was dierhalven, om de zeer ontstooken Keel, die in koudvuur
dreigde over te slaan, te hulp te komen; hiertoe bezigde ik, by den aanvang der
Ziekte, Spaansche Vliegplaasters, ook wel eens een Pekelharing, dan deze laatste
alleen by de ligtste Lyders; doch die voldeed my zelven by dezen geheel niet; van
de eersten bevond ik dat derzelver uitwerking zeer onzeker was, by zommigen
weinig of niets, by anderen wel een groote blaar, doch met weinig of geene
verlichting; by allen was de werking langzaam, ten minsten in evenredigheid des
dringenden noods, en vorderde verscheide uuren tyds; ook heb ik, by enkelen, nog
eene daar uit ontstaande moeijelyke waterloozing, (Stranguria), bespeurd: dit alles
deed my naar andere middelen omzien; ik beproefde een en ander omslag uit
rottingweerende planten met rooden wyn vervaardigd, doch vrugteloos; eindelyk
nam ik geraspte Peperwortel (Raphanus rusticanus, Mier-Edik), mengde dezelve
onder aangemaakte witte of bruine Mostard, en liet dezelve op de bloote huid der
Keel leggen, en dit voldeed my volkomen; want, binnen een, of ten hoogsten twee,
uuren tyds, begon reeds eene aanmerkelyke prikkeling, die binnen zes a zeven
uuren tot eene volkomene ontsteeking opklom, en alsdan aan de doorzwelging
reeds eene merkelyke verlichting toebragt, ten bewyze dat ook de Keelontsteeking
alsdan door dit middel verminderd wierd; by zommigen volgde hierop eene ontvelling
(excoriatio), met ontlasting van wat scherp vocht; by de meesten geschiedde de
ontvelling eerst met
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den afloop der Ziekte, en bragt dus geen hinder aan; eene met wyn bevochtigde
omslag, en in het vervolg een Plaaster van blaauwe zalf (coeruleum), was voldoende
om de huid weder te herstellen.
Hierby liet ik myne Lyders, zo veel hun doenlyk was, gebruik maaken van een
gorgeldrank, alleen uit rooden wyn en broodzuiker bestaande; terwyl ik hun teffens,
zo niet van den eersten, ten minsten van den tweeden, dag der Ziekte af, sterke
afkookzels van den Koortsbast overvloedig toediende; de buik zuiver houdende
door zagt laxeerende inspuitingen (enemata), en, in de ergste gevallen, heb ik
hiertoe ook met veel vrugt de Koortsbast voorgeschreeven.
Daar myn oogmerk thans niet is, om eene Geneeskundige Verhandeling over
deze Ziekte te schryven; maar alleen, om, door myne gemaakte Waarneeming, myn
evenmensch nuttig te zyn, zo zal ik hier niet meer byvoegen, dan dat men, by den
vermaarden SYDENHAM, in zyne Opera omnia, Genevoe MDCCXXIII, pag. 315, eene,
in den jaare 1697 waargenomen, en met deze zeer overeenstemmende, Ziekte
beschreven kan vinden.
R......M.D.

Waarneeming van den heer Mauduit, over den tulpbol.
(Getrokken uit de Medicine éclairée, par M. FOURCROY. Tom. II.)
Het is bekend, dat een Tulpbol, die men in den Herfst in den grond zet, en den
volgenden Voortyd bloeit, uitgeput is, na zyn Steng geschooten, en zyn Bloem
voortgebragt, te hebben; dat de Bol, welken men vervolgens opneemt, dezelfde niet
is, als die men in den Naatyd in den grond stak. Het is een beweezen zaak, dat de
Steng, die de Bloem ondersteunde, welke in 't midden van den eersten Bol zat,
buiten den nieuwen zit, geplaatst tusschen dien Bol en de buitenste bekleedzels
die den ouden Bol bedekten, die zich over den nieuwen uitstrekken en denzelven
omringen, als mede den Steng, die de Bloem gedraagen heeft; dat die bekleedzels,
overblyfzels van een uitgeputten Bol, zich afscheiden, en als nutlooze deelen
wegvallen; dat zy verkleefd blyven aan den Steng die gebloeid heeft, en die zich
met dezelve afscheidt van
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den nieuwen Bol: deeze is vast vol, en, indien men denzelven opent, vindt men in
't midden de Bloem, die 'er in 't Voorjaar uit moet komen. Dit alles is bekend;
misschien het volgende minder.
Een Tulpbol, die men in den Herfst niet plant, groeit, schiet een Steng van eenige
linien; dit weet men ook: zyn groei houdt vervolgens op, althans ten uiterlyken
aanziene, en in het Saisoen, dat men denzelven uit den grond zou gehaald hebben,
vertoont zich die Bol van buiten uitgedroogd en misvormd; maar, wanneer men dien
opent, bevindt men, dat, het geen plaats gehad zou hebben, indien de Bol in den
grond gezet geweest ware, ook gebeurd is, zonder dat de Bol geplant geweest is,
schoon dezelve bedorven zy in een drooge plant, blootgesteld aan de onmiddelyke
en bestendige werking der lugt; dat wil zeggen, dat men, onder de eerste verdroogde
bekleedzels, een nieuwen Bol vindt, die zich gevormd heeft, en vol sap is; ter zyde
van dien Bol, tusschen denzelven en de verdroogde bekleedzels, vindt men ook
den Steng, die de Bloem zou gedraagen hebben, boven denzelven die Bloem,
desgelyks verdroogd, aan het uiterste van den ouden Bol, een weinig daar boven.
Een Tulpbol vergaat, derhalven, niet, hoewel 'er een Saisoen verloope, zonder
denzelven te planten; 'er vormt zich een nieuwen Bol, en zelfs kringen aan den kant:
de zelfstandigheid van den nieuwen Bol, en der kringen, is, derhalven, voor een
gedeelte, die van den ouden Bol, en de Aarde en de Vogtigheid brengen dan niets
meer toe, dan een vermeerdering aan de vorming van den nieuwen Bol, en der
kringen: want deeze voortbrengzels zyn van eene mindere grootte, als de Bol niet
in den grond geweest is.
Deeze Waarneeming strekt, om te doen begrypen, waarom dezelfde Bol, elk jaar,
een gelyke Bloem voortbrengt; dit ontstaat daar uit, dat dezelve grootendeels
gevormd is van dezelfde zelfstandigheid, die agtereenvolgend, van jaar tot jaar, van
den ouden in den nieuwen Bol overgaat.
Deeze Waarneeming verklaart, daarenboven, hoe, terwyl de Bloembollen buiten
den grond zyn, zich rondsom kringen vormen, of hoe, die 'er reeds waren,
aangroeijen; maar hoe de overgang van de zelfstandigheid des ouden Bols in den
nieuwen geschiedt, en hoe veele jaaren deeze overgang zou hervatten, zonder dat
de Bol uitgeput ge-
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raakte? Dit moet door nieuwe Waarneemingen onderzogt worden.
Ik eindig dit Artykel, misschien reeds te lang voor eene zaak van zo weinig
aangelegenheids, met aan te merken, dat de verandering, welke vroeg of laat in de
kleur van de Bloem eens Tulps voorvalt, die jaaren agtereen in kleur niet veranderd
geweest is, ongetwyfeld daar van afhangt, dat de zelfstandigheid van den
oorspronglyken Bol, veele jaaren agter den anderen, eene gelyke maate heeft
bygedraagen, met het geen de Aarde en Vogtigheid verschafte, tot het vormen van
nieuwe Bollen, en dat het jaar, waarin de Bloem dezelfde kleur niet heeft, het jaar
is, 't welk volgt op dat jaar, in 't welk de evenredigheid der zelfstandigheden, ter
vorming van nieuwe Bollen, veranderd is.
Deeze gissing wordt door de ondervinding gerugsteund; want men vindt de kleuren
der Tulpen dikwyls veranderd, wanneer de Bollen in grootte veel toegenomen, of
verminderd, zyn: vanhier heeft de grond, naar gelange dezelve den Bol versterkt of
verzwakt, invloed op de kleuren van de Bloem.

Natuurlyke historie en huishouding der honigbyen. Door John
Hunter, Esq.
(Uit de Philosophical Transactions. Part. 1. for 1792.)
(Vervolg van bl. 68.)

Keurige byzonderheden in de natuurlyke historie van de honig-by, als
eene maatschappy aangemerkt.
De Byen zyn zeer zindelyke Diertjes, ten opzigte van zichzelven, schoon niet omtrent
de overblyfzels van haare jongen. Zelden, geloof ik, doen zy haare ontlastingen in
de Korf. Ik weet, dat zy verscheide dagen opgeslooten geweest zyn, zonder zich te
ontlasten, en, op het oogenblik dat zy uitvloogen, dit in de lugt deeden; ook zyn ze
zeer zindelyk op hun lyf; want ik heb menigmaal ontdekt, dat zy elkander reinigden,
inzonderheid als zy, by toeval, met Honig besmet waren.
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Dit Diertje kan alléén aangemerkt worden, of in zo verre deszelfs Huishouding voor
zichzelven betrest, 't welk het zelve gemeen heeft met de meeste éénzaame Dieren;
maar men kan het ook aanmerken als een Lid der Maatschappye, in welke 't zelve
een werkzaam deel neemt, en teffens een voorwerp wordt, zeer belangryk voor de
Weetgierigheid.
Wanneer men in deeze Maatschappy de op zichzelven staande Leden beschouwt,
mag dezelve gezegd worden te bestaan uit een Wyfjes-Broedster, uit niet broedende
Wyfjes, en Mannetjes; maar, als eene Gemeenschap aangemerkt, bestaat zy enkel
uit Wyfjes-Broedsters en niet- Broedsters; de Mannetjes tot geen ander einde
strekkende, dan dat zy het eigenlyk werk van Mannetjes verrigten, en enkel voor
een tyd zyn: en het is waarschynlyk, dat de Wyfjes-Broedster in geen ander licht
beschouwd moet worden, dan als de Legster van de Eitjes, en dat zy alleen invloed
heeft op de niet broedende Wyfjes, door haare tegenwoordigheid; strekkende alleen
tot een band van vereeniging: want buiten haar schynen zy geenë band te hebben:
't is haare tegenwoordigheid, die de Byen tot zamenwoonende Diertjes maakt.
Mogen wy niet veronderstellen, dat de Naakomelingschap der Koninginne eene
verknogtheid aan de Moeder hebbe, eenigzins gelykstaande met de verknogtheid
van jonge Vogelen aan het Wyfje, 't welk dezelve opvoedt? Want, schoon de
tydperken hunner verknogtheid niet gelyk zyn, is het de afhangelykheid, welke ieder
deezer van de moeder heeft, die deeze band uitmaakt: want de Byen hebben, buiten
deeze, geene. De gelykheid is, nogthans, niet volkomen: want de jonge Dieren, die
derzelver Voedster verlooren hebben, zullen zich te zamen voegen, en
gemeenschaplyk het zo goed stellen als zy kunnen: dewyl zy, in 't vervolg, op
zichzelven zullen moeten leeven; maar de Byen hebben een altoosduurende by
Instinct werkende afhangelykheid van de Moeder: waarschynlyk, om dat zy geene
onderscheidene Sexen uitmaaken. Wanneer de Koningin verlooren gaat, is deeze
verbintenis verbrooken; zy laaten de voorige nyverheid vaaren, en sterven
waarschynlyk, of vervoegen zich misschien in eene andere Korf. Dit is het geval
niet by de Byensoorten, welker Koningin alleen eene Volkplanting vormt: want,
schoon de Koningin weg is, gaan zy nogthans voort met het werk, haar ten deele
gevallen, als de Wesp en de
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Hommel. - Hoogstwaarschynlyk behoort de geheele Huishouding van de By, welke
wy zo zeer bewonderen, tot de niet broedende Wyfjes, en hangt af, dat haare
Instinctive vermogens aan 't werk gezet worden, door de tegenwoordigheid der
broedende Wyfjes; dit haar eenig genot zynde. Wanneer wy, derhalven, van de
wonderbaare Huishouding der Byen spreeken, zyn het de Werkbyen, over 't
algemeen, die wy bewonderen, schoon de Koningin boven alle in 't oog loopt, wegens
de uitgestrektheid van haare alles bezielende eigenschappen.
Deeze Huishouding heeft, in voorkomen en werkzaamheden, iets, gelykende
naar de Menschlyke Maatschappy; doch verschilt 'er zeer veel van in de eerste
oorzaaken, en het geheele beleid. De Menschen stellen hun eigen maatregel vast;
de Byen hebben 'er een door de Natuur bepaald, en doen daarom al het noodige.
Deeze maatregel van invloed is de Wyfjes-Broedster, en wordt de Koningin geheeten:
ik zal den naam behouden, schoon ik haar geen vrywilligen invloed of magt toeken.
De niet broedende Wyfjes maaken de Byekorf uit, of mogen de Maatschappy in
't groot genaamd worden: en de Mannetjes zyn enkel Mannetjes: elk deezer deelen
van de gemeenschap zal ik hiernaa afzonderlyk in overweeging neemen.
Wanneer men de Gemeene By in eenig tydperk des jaars neemt, of, met andere
woorden, in eene bepaalde maand, en dan voortgaat tot dat die maand wederkomt,
en naagaat wat in dat tydsverloop gebeurt, dan zal men waarschynlyk de geheele
Huishouding der Byen gadegeslaagen hebben: want, schoon zy meer dan één jaar
mogen leeven, 't geen ik geloof dat men niet weet, dewyl dit niet gemaklyk valt te
bepaalen, kan, nogthans, elk jaar slegts eene herhaaling weezen van het laatste:
dewyl ik begryp, dat zy in het eerste tot volkomenheid geraaken. De Geschiedenis,
overzulks, van één jaar, mag gezegd worden de geheele uit te maaken, en
diensvolgens is het van geen belang, op welk een tydperk in den jaarkring wy die
Geschiedenis aanvangen.
Misschien is het de beste tyd om de Natuurlyke Historie te beginnen, van zulke
Insecten, als alleen tot den vollen groei komen in 't jaargetyde, waarin zy gebroed
worden, den Winter door leeven, en den volgenden Zomer broeden, wanneer zy uit
den winterslaap opstaan, en met broeden aanvangen; maar men zou mogen den-
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ken, dat de Gemeene By eene uitzondering op deezen regel maake; dewyl zy vroeg
in de Lente begint te broeden, doorgaans vóór dat zy waargenomen kunnen worden:
en daar zy broeden om eene Volkplanting te vormen, die zich van den ouden Stam
zal afscheiden, om eene geheel nieuwe Maatschappy op te rigten, mogt het
natuurlykst schynen te beginnen met die Volkplanting, en dezelve na te gaan in alle
derzelver werkzaamheden, één jaar lang, wanneer zy, als 't ware, zichzelve weder
baart, en te rug komt tot het zelfde punt, waarin de oude Stam was, wanneer deeze
die Volkplanting uitzondt.
De Byen kunnen, gelyk elk ander Dier, voor 't welk men zorg draagt, van den tyd
der broeding, of bevrugting, af, dat opgevoed wordt tot den tyd, waarin het voor
zichzelven kan zorgen, niet gezegd worden een tydperk te hebben, waarin wy haare
Natuurlyke Historie kunnen aanvangen: maar, by zommige andere Insecten, doet
zich een tydperk op; want men kan ze naagaan van het Ei af, geheel van de Ouders
onafhangelyk wordende, van het oogenblik dat ze gelegd zyn: als de Zydeworm,
enz. - 'Er zyn drie Tydperken, van welke men de Natuurlyke Historie der Byen kan
aanvangen. Het eerste in de Lente, wanneer de Koningin haare Eitjes begint te
leggen; het tweede in den Zomer, by de oprigting eener nieuwe Volkplanting; het
derde in den Herfst, wanneer zy de Winterkwartieren gaan betrekken. Ik zal de
byzondere Historie van de By aanvangen, met de nieuwe Volkplanting, als 'er nog
niets vervaardigd is: want dan begint alles, wat 'er vervolgens kan gebeuren.
Wanneer een Byekorf eene Volkplanting uitzendt, is het doorgaans reeds Juny;
doch dit verandert naar de weêrsgesteltenisse: want in een gunstigen Voortyd
zwermen de Byen zomtyds in 't midden van de Meymaand, en zeer dikwyls op 't
einde. Eer zy vertrekken, hangen zy doorgaans aan de opening der Byekorf, eenige
dagen lang, even of zy geen plaats genoeg daar binnen vonden voor zulk warm
weêr, 't geen ik geloof, dat menigwerf het geval is; want als het weêr koud wordt,
weeten zy zich ineen te pakken, en gunstiger weêr af te wagten. - Doch het zwermen
blykt eene werkzaamheid te zyn, welke zy uit noodzaaklykheid verrigten: want het
schynt, dat zy natuurlyk niet zouden zwermen; dewyl zy, nog eene ledige plaats
aan te vullen
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hebbende, niet zwermen: door het vergrooten van de Korf komt men het zwermen
voor. De tyd van zwermen duurt by deezen langer, dan by geenen. Eenige avonden,
vóór dit bedryf aanvangt, hoort men dikwyls een zonderling geluid, eene soort van
trompetgeschal; 't zelve vergelykende met de toonen van de Pianoforte, komt het
meest overeen met de klank van de laage A.
(*)
De Byezwerm bestaat doorgaans uit drie soorten; een Wyfje of Wyfjes ,
Mannetjes, en, die men veronderstelt tot geene Sexe te behooren, de Werkbyen:
zy maaken te zamen omtrent zes- of zevenduizend uit. Het is eene vraag, die niet
gemaklyk, bepaald, beantwoord kan worden; of die oude Stam alleen jongen uitzendt,
van 't zelfde saisoen, als mede of de Zwerm alle de jongen, of slegts een gedeelte
daar van, uitmaakt. Naardemaal de Mannetjes alleen in 't zelfde saisoen gebroed
worden, vertrekt 'er een gedeelte, en zeer waarschynlyk is het even zo met de
andere gesteld.
Doorgaans trekken zy uit op 't heetste van den dag; dikwyls naa een regenbui:
wie vooruit trekt, weet ik niet; maar veronderstel, dat het de Koningin is. Wanneer
'er één wegvliegt, volgen zy alle onmiddelyk, en zy vliegen rondsom in eene
schynbaar groote verwarring; schoon 'er één beginsel is, dat de geheele Zwerm
bezielt. Welhaast blykt het, dat zy het op eene vaste plaats gemunt hebben; als een
tak van een boom; de holligheid van een ouden boomstam; de hoek van een huis,
die naa eene holle plaats loopt: wanneer de plaats gekoozen is, vervoegen zy zich
alle derwaards, tot dat zy verzameld zyn. Dan het schynt, in eenige gevallen, dat
zy, vóór het wegvliegen, geen zitplaats verkoozen hebben, of, indien zy het gedaan
hadden, dat ze verstoord zyn, 't zy het naby, of op een grooten afstand, ware: want,
naa eenigen tyd gezweefd te hebben, als besluitloos, vliegen zy weg, stygen in de
lugt, en trekken met groote gezwindheid heen.
Wanneer de Zwerm zich op de aanstaande woonplaats gezet heeft, beginnen de
Byen terstond Raaten te maaken: want zy hebben de stoffe by zich. Ik heb grond
om te gelooven, dat zy vóór het vertrek zich met

(*)

Ik heb reden om te gelooven, dat nooit meer dan één Wyfje met een Zwerm uittrekt.
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Honig opvullen, waarschynlyk uit den voorraad in de Moederkorf. Ik doodde 'er
ettelyke der wegvliegenden, en vond ze vol Honig: terwyl die in de Korf gebleeven
waren, by lange naa, zo veel Honigs niet in hadden: eenigen vloogen weg met het
Meel aan de pooten; dit merk ik aan voor louter toevallig.
Hier zal het de gepaste plaats zyn, om op te merken, dat een Byekorf doorgaans
twee, en zomtyds drie, Zwermen in één Zomer uitzendt; doch dat de tweede
doorgaans kleinder is dan de eerste, en de derde kleinder dan de tweede: en deeze
laatste heeft zelden tyds genoeg, om voor den aanstaanden Winter te zorgen.
Dikwyls dreigen zy te zwermen; doch doen het niet; of dit bestaan, om eene zwerming
te onderneemen, moet toegeschreeven worden aan eene te groote menigte van
Byen, en het niet zwermen aan het gemis eener Koninginne, durf ik niet bepaalen.
Het gebeurt, zomwylen, dat een Zwerm te rug trekt; doch als dan geloof ik, dat zy
haare Koningin verlooren heeft: want de Korven, na welken de Zwermen zyn
wedergekeerd, zwermen niet weder op den eerstvolgenden warmen dag; doch
wagten 'er mede veertien dagen of langer: wanneer zy op nieuw uittrekken, is de
Zwerm doorgaans veel grooter dan te vooren: dit doet my vermoeden, dat zy gewagt
hebben op de Koningin, die met een volgende Zwerm zou vertrekken.
Dus verre hebben wy de Volkplanting in beweeging gebragt. De stoffe van de
Woonplaats der Byen, of de Raat, welke uit Wasch bestaat, komt naast in
overweeging, met de wyze van die te vormen, te bereiden, of te schikken. - Een
geheel nieuw verslag van het Wasch zullende geeven, zal ik eerst aantoonen, dat
het niet wel zyn kan, 't geen men het verondersteld heeft te weezen. Vooreerst merk
ik op, dat de stoffen, zo als wy bevinden dat zy de Raat uitmaaken, in dien zelfden
staat, (als een zamenmengzel,) niet gevonden worden op eenige Plant, waar men
verondersteld heeft dat zy dezelve verzamelden. De zelfstandigheid, welke zy aan
haare pooten medebrengen, welke het stof is van de bloemen der planten, heeft
men, in 't algemeen, geloof ik, zich verbeeld, de stoffe te zyn van welke zy het Wasch
maakten: want dit wordt by de meesten Wasch geheeten; maar het is Meel, want
het is altoos van dezelfde kleur als het Meel der bloemen, op welke zy aazen; en,
in de daad, wy zien ze het vergaderen, wy zien de Byen
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daar mede geheel overdekt als met stof; niet te min heeft men verondersteld, dat
dit het Wasch ware, of dat het Wasch daar uit gevormd wierd. REAUMUR is van dit
gevoelen. - Ik deed verscheide proeven, om te ontdekken of 'er eene zo groote
hoeveelheid olie in ware, als genoegzaam kon zyn voor de hoeveelheid van het
gevormde Wasch, en op te speuren of het uit olie bestondt. Ik hield het by de kaars;
maar het rook niet als Wasch, en gaf, brandende, dezelfde reuk van zich, als het
stuifmeel der bloemen, wanneer het brandde. Ik merkte op, dat deeze zelfstandigheid
van onderscheide kleur was op verschillende Byen; maar altoos van dezelfde kleur
op beide de pooten van dezelfde By; terwyl een nieuw gemaakte Raat geheel één
en dezelfde kleur hadt. Ik merkte op, dat die stof met meer greetigheid vergaderd
wierd voor oude Korven, waar de Raat volkomen is, dan voor die Korven, waarin
men dezelve eerst begonnen heeft, 't geen zwaar te begrypen zou vallen, indien dit
Meel de stoffe van het Wasch uitmaakte: wy mogen desgelyks opmerken, dat, by
den aanvang van een Korf, de Byen zelden iets aanvoeren aan haare pooten, twee
of drie dagen lang; en dat naa dien tyd het vergaderen van Meel begint toe te
neemen; want dan zyn 'er eenige Celletjes gevormd om 'er 't zelve als een voorraad
in op te leggen; eenige Eltjes zyn 'er gelegd, die, uitkomende, deeze zelfstandigheid
als voedzel behoeven, 't welk gereed is als het weêr vogtig mogt weezen. - Ik heb
ook opgemerkt, dat, wanneer het weêr zo nat of koud was in Juny, dat de jonge
Zwerm belet wierdt uit te vliegen, dezelve, nogthans, staande dien tyd, zo veel
nieuwe Raat maakten als zy zouden gedaan hebben, wanneer het weêr het uitvliegen
gedoogd hadt. Ik heb gezien, dat zy het Meel inbragten omtrent het laatste van
Maart, en in glazen Korven de Byen waargenomen met het Meel aan de pooten,
en ontdekt hoe zy daarover beschikten, gelyk ik vervolgens zal vermelden.
Het Wasch wordt door de Byen zelve gevormd; het mag een uitwendige
afscheiding van olie geheeten worden; en ik heb bevonden dat het gevormd wordt
tusschen ieder schaal van de onderzyde des buiks. Toen ik de eerste keer deeze
zelfstandigheid waarnam, by myne proeven op de werkende Byen, stond ik verlegen
om te zeggen wat het was? Ik vroeg my zelven of het nieuwe schaalen waren, die
zich daar vormden, en of de Byen
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de oude aflagen, gelyk de Kreeften, enz. doen? Maar ik vond dezelve allen tusschen
de schaalen van den onderkant des buiks. De Byen in glazen Korven waarneemende,
terwyl ze by het glas opklommen, kon ik zien dat de meesten deeze zelfstandigheid
hadden; want het scheen als of de laagste of agterste kant van de schaal dubbel
was, of 'er dubbele schaalen waren; doch ik ontdekte dat het los zat, en zich nergens
aan hegtte. Bevindende dat de zelfstandigheid, welke zy aan de pooten binnen
brengen, Meel was, geschikt, zo als uit alle omstandigheden bleek, om den Byeworm
te voeden, en niet om Wasch te maaken; en nog niets bespeurd hebbende, 't geen
my het minste denkbeeld van Wasch kon geeven, begreep ik dat het in deeze
schaalen zou kunnen schuilen; eindelyk oordeelde ik het noodig dit te onderzoeken.
Ik stak verscheide van deeze vermeende schaalen aan een naald, hield ze by
een kaars, waar zy smolten, en terstond een klootje vormden: waarop ik niet langer
twyfelde of dit was het Wasch. In dit gevoelen werd ik versterkt, doordien ik deeze
schaalen niet aantrof, dan in den tyd van het bouwen der Raaten. Op den bodem
van de Byekorf, zien wy veele van deeze schaalen afgevallen leggen, eenige vry
geheel, andere gebrooken.
Meermaalen heb ik getragt de Byen te betrappen, of als zy deeze stoffe zelve van
tusschen de schaalen des onderlyfs haalden, of dit van elkander deeden; maar
nimmer kon ik my in dit opzigt voldoen: éénmaal nogthans betrapte ik eene By,
kykende onder de schaalen van den buik van eene andere; doch kon niet uitvinden
dat deeze 'er iets van tusschen haalde. Zeer dikwyls zien wy de Byen den buik, als
speelende, op en nederwippen, rond heen en weder loopen, binnen een klein bestek,
gevolgd door één of meer Byen, die als 't ware haar gadeslaan. Ik begreep, dat
deeze waarschynlyk de schaalen van Wasch uitwierpen, en de andere op de wagt
stonden, om ze te ontvangen; doch ik kon niet volstrekt bepaalen wat zy deeden.
't Is met deeze schaalen dat zy de Cellen vormen, de Raat geheeten; doch
misschien niet geheel en al: want ik geloof dat zy 'er Meel onder mengen, schoon
dit enkel nu en dan gebeurt, en, waarschynlyk, wanneer de afscheiding niet
overvloedig is. Ik heb eenigen grond, om te denken, dat, als 'er geene vreemde
stoffe bykomt, de dikte van die schaal gelyk is met die van de zyde van
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de Raat; dit zo zynde, dan zal een Raat niet anders weezen dan een getal deezer
schaalen, vereenigd; maar een groot gedeelte van de Raat schynt 'er te dik voor,
en een mengzel te weezen, gelyk aan het dekzel voor het Popje.
Het Wasch is, natuurlyk, wit; doch, gesmolten met Raat, geel. Ik begreep, dat dit
ontstond uit de vermenging met Honig, de uitwerpzels der Byenwormen, en het
Byenbrood zo genaamd. Ik doopte eenige witte Raat in Honig, kookte een ander
gedeelte met Meel, en ook met oude Raat; maar kon niet zeggen dat dezelve geel
wierd. Wasch wordt door bleeken tot de natuurlyke kleur wedergebragt; 't geen ten
blyke strekt, dat de andere uit zeker mengzel ontstaat. Ik heb reden om te gelooven,
dat zy de oude Raat neemen, wanneer die afgebrooken of, door eenig toeval, nutloos
gemaakt is, en dezelve weder gebruiken; maar dit kan alleen geschieden met Raaten,
in welke geene Byen gebroed zyn; want het Wasch kan naderhand niet van het
weefzel asgescheiden worden. REAUMUR veronderstelde, dat zy de oude stoffe op
nieuw verwerkten; dewyl hy het bedekzel van het Popje van een geeler kleur vondt,
dan de andere deelen van de nieuwe Raat; doch dit is altoos het geval, 't zy de Byen
oude geele Raat te verarbeiden hebben, dan niet, gelyk ik vervolgens zal toonen.
De Byen, die het Meel vergaderen, vormen ook het Wasch; want ik vond het
tusschen haare schaalen.
De Cellen, of liever de verzameling van Cellen, die de Raat uitmaaken, mogen
gezegd worden rechtstandige plaaten, of afdeelingen, te vormen, die zich uitstrekken
van den top tot den bodem van de holte, waarin zy dezelve bouwen, en van de eene
tot de andere zyde loopen. Zy beginnen altoos van boven af, en werken na beneden;
maar, indien het bovenste gedeelte van deeze hoogte, aan welke de Raaten
vastzitten, weggenomen, en 'er een dekzel op gezet, wordt, beginnen zy aan de
bovenkanten van de oude Raat, en werken opwaards in de nieuwe holte boven aan
den top. Doorgaans kan men het werk der Byen bestuuren, wat de rigting haarer
nieuwe plaaten of koeken betreft, door stokjes boven aan te plaatzen, aan welke
zy haar Raat vastmaaken. In een langwerpige Korf, zullen deeze plaaten der Raat,
als de stokjes in de langte loopen, langwerpig weezen; dwars
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geplaatst, zullen ook de plaaten dwars loopen, en schuins, zullen zy ook die helling
hebben.
Elke plaat of koek bestaat uit een dubbele ry Cellen, welker bodemen de
afscheiding tusschen elke ry maakt. De plaaten zyn niet zeer geregeld geschikt,
noch vormen een geregeld vlak waar zy het zouden hebben kunnen doen; maar
zyn dikwyls geschikt naar de gelegenheid, of de gedaante der holligheid, waarin zy
gebouwd zyn. De Byen tragten niet de holte naar hun werk te schikken, gelyk de
Wespen doen; ook zyn de Cellen nier van dezelfde diepte, doch geregeld naar den
stand; maar dewyl de Broedcellen alle van eene gegeevene of bepaalde diepte
moeten weezen, bewaaren zy een genoegzaam getal tot dat einde, en vullen de
andere met Honig, gelyk ook de te ondiepe.
De hegting van de Raat rondsom de holte is niet volkomen, maar afgebrooken,
om tusschenruimten te laaten; 'er zyn ook doorgangen in 't midden der plaaten,
inzonderheid als 'er een dwarshoutje is om de Raat te ondersteunen: deeze geeven
de Byen gelegenheid om van plaat tot plaat te gaan. - De zelfstandigheid, welke zy
gebruiken om haare Raaten aan de omringende deelen te hegten, is dezelfde niet
als gemeen Wasch; dezelve is zagter, en gelykt zeer veel na die, waarmede de
Byen het jonge Broedzel bedekken. Het is waarschynlyk een mengzel van Wasch
met Meel.
De Cellen zyn bykans horizontaal geplaatst; doch niet net: de mond ryst een
weinig; dit geschiedt waarschynlyk om de Honig beter te kunnen houden: deeze
regel wordt egter niet stipt in agt genomen; want menigwerf zyn ze juist horizontaal,
en aan het beneden einde van een Raat dikwyls hellende. De eerste Raaten in een
Korf zyn de kleinste, en veel netter dan de laatste of benedenste. Derzelver zyden
of verdeelingen tusschen Cel en Cel zyn veel dunner, en de zeshoek is veel
volkomener. Het Wasch is zuiverder; zynde waarschynlyk weinig anders dan Wasch,
en het is brosser. De laagere Raaten zyn veel grooter, en bestaan uit veel meer
Wasch, of liever uit meer stoffe; en de Cellen staan op zulke afstanden, dat ze eene
ronde gedaante kunnen aanneemen; het Wasch is zagter, en daar is iets onder
gemengd. Ik heb opgemerkt, dat de Cellen niet alle van gelyke grootte, maar deeze
ruimer dan andere zyn: dat de kleinste eerst gemaakt worden, en by gevolge aan
het
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bovenste gedeelte, waar de Byen eerst beginnen, en de grootere meer na het
beneden einde van de Raat, of laatst gevormd; schoon wy, in Byekorven van een
byzonder maakzel, waarin de Byen kunnen beginnen te werken aan 't eene einde,
en, nederwaards, tot het andere einde, menigmaal bevinden, dat de grootste Cellen
zo wel aan 't laagste einde, als het tegenovergestelde, voorkomen. Deeze zyn
geschikt om Mannetjes in uit te broeden; en in de Hommel- en Wespen-Raaten zyn
grooter Cellen om 'er Koninginnen in uit te broeden; deeze treft men ook aan in de
laagste laage, en zyn laatst gemaakt.
De eerste Raat in eene Byekorf is geheel van ééne kleur, naamlyk bykans wit;
maar is zo wit niet op het einde van 't saisoen, ziende alsdan meer uit den geelen.
('t Vervolg by de eerste gelegenheid.)

Beschryving van, en waarneemingen op, Hinzuan, of Johanna,
een eiland tusschen het noordeinde van Madagascar en het
vasteland van Africa. Door Sir William Jones, Voorzitter in de
Societeit tot Bevordering der Oostersche Kennisse, te Bengalen.
(Vervolg en Slot van bl. 77.)
Vóór het opgaan der Zonne ging ik, op den tweeden van Augustus, alleen aan
strand, met eene kleine Korf, gevuld met zulken voorraad als ik dien dag mogt noodig
hebben, en met eenige Kussens, om 's Prinsen Draagstoel ten minsten tot een
draaglyk voertuig te maaken: dan, de Prins hadt beslooten de Dollars, die den
Draageren toekwamen, te ontvangen, en, weetende dat ik zeer gesteld was op het
volbrengen deezer Reize, kon hy de voorwaarden voorschryven.
De oude ALWI ontmoette my op den oever, en bragt de verontschuldiging van
SALIM, dien hy zeide ongesteld te weezen. Hy bragt my ten zynen huize, en scheen
te neigen om my het bezoeken des Konings te ontraaden; doch ik gaf hem op de
stelligste wyze te verstaan, dat, indien de Prins my de noodige Bedienden niet wil-
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de verschaffen, ik, met myne eigene Knegts en een Gids, na Domoni zou gaan.
‘SHAIKH SALIM,’ gaf hy my hier op te verstaan, ‘is verschriklyk gierig; ik schaam
my over zulk een Bloedverwant; hy is niet min styfzinnig dan gierig, en het zal
onmogelyk zyn, zonder dat hy tien Dollars ontvange, Draagers te krygen.’ Ik gaf
hem daar op drie Guinjes, welke hy na SALIM bragt, of voorgaf te brengen; doch hy
keerde te rug zonder ze verwisseld te hebben; zeggende, dat hy geen Zilver hadt;
met toezegging, dat hy by myne terugkomst de overschietende Dollars zou
wedergeeven. Een uur omtrent verliep 'er, eer de belachlyke Koninglyke Draagstoel
aangebragt werd door negen sterke Zwarten, die geen enkel woord Arabisch
verstonden; zo dat ik geene onderrigting van hun kon wagten, wegens het Land,
waar door ik stond te reizen; doch ALWI stondt my by in dit aangelegen stuk. ‘Gy
kunt,’ zeide hy, ‘niet gaan zonder Tolk: want de Koning spreekt geene andere Taal
dan de Taal des Eilands; maar ik heb een Knegt, TUMUNIgeheeten, een braaf Karol,
die Engelsch verstaat, en zeer gezien is by den Koning; hy is op geheel Hinzuan
bekend en geagt. Deeze Man zal u vergezellen, en gy zult welhaast zyne waarde
leeren kennen.’
TUMUNI verzogt myne Mand te mogen draagen, en wy toogen op weg, met het
schoonste vooruitzigt op een sraaijen dag; doch eenige uuren laater dan ik beoogd
had. Ik wandelde door de tuinen der twee Prinsen tot aan het uiterste van de Stad,
en kwam in een klein Dorp, bestaande uit verscheide nette Hutten, meest van
Cocusbladen gemaakt; dan de weg, verder op, werd zeer steenagtig. Ik zette my
in den Draagstoel, en men droeg my geheel veilig over eenige rotzen. Hier op verzogt
ik myn Tolk de Draagers te verzekeren, dat ik hun mildlyk zou betaalen; maar de
arme Boeren, die van hunne Landgoederen op het Gebergte gebragt waren, kenden
zeer weinig de waarde van geld, en bejegenden myne uitlooving met
onverschilligheid.
Omtrent vyf mylen van Matsamudo, ligt de Stad Wani, waar SHAIKH ABDULLAH,
boven vermeld, gewoonlyk zyn verblyf houdt. Ik zag dien op eenen afstand, en zy
scheen aangenaam gelegen. Toen ik het rotzig gedeelte van den weg had afgelegd,
kwam ik aan een steenigen oever, waar het bleek, dat de Zee eenigen grond
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verlooren had, naardemaal 'er fyn zand ter slinker zyde lag, en, verder op, een fraaije
Baay, naar die van Weymouth gelykende, en even geschikt om te baaden; doch
het scheen my niet toe, dat de steenen, over welken ik gegaan was, eerst onlangs
van onder het water gekomen waren. Hier zag ik het Fregat, en voor twee dagen
van 't zelve afscheid neemende, ging ik van de kust in een fraai Landschap, zeer
netjes bebouwd, en deels bestaande uit hoogten, zeer schoon met groen begroeid,
deels uit vlakten, in 't vrolyk gewaad van veelvuldige bloemen. Myn Gids onderrigtte
my dat het Plantadien waren van eene soort van Erten, die de Inboorelingen aaten.
Hutten en Boerenhuizen waren over dit vrolyk Landschap verspreid, en het gansch
tooneel was vermaaklyk; doch werd welhaast door schoonheden van eenen anderen
aart afgewisseld. Wy daalden neder in eene koele Valei, door welke een beek van
allerzuiverst water vloeide; hier, myn Draagstoel ongemaklyk vindende, schoon ik,
uit het gelach en de vrolykheid der Draageren, moest besluiten, dat de last hun niet
zwaar viel, verzogt ik hun denzelven neder te zetten, en ik wandelde, het overige
van den weg, voor hun heen. Bergen, bekleed met schoone boomen en bloeiende
heesters, deeden zich aan ons oog op, toen wy uit de Valei opklom men, en wy
trokken een half uur voort door aangenaame Dreeven, waar ik my bejammerde over
de onmogelykheid om 'er my eenigen tyd op te houden, om te bezien de
verscheidenheid van nieuwe Gewassen, die zich stap voor stap aan ons opdeeden,
en welker naamen, zo wel als kragten, aan TUMUNI bekend scheenen.
Eindelyk daalden wy neder in eene Valei, van grooter uitgestrektheid dan de
voorige; een Rivier, of breede vlietende Waterval, liep 'er door heen, viel neder van
eene steile hoogte aan het einde, en scheen zich te verbergen onder de rotzen. Het
Vee graasde aan den rivierkant, de Hutten der Eigenaaren stonden op de hoogten;
een aangenaamer plek gronds had ik voorheen nooit gezien, zelfs niet in Zwitzerland
of Merionethshire; maar dezelve werd gevolgd door eene verzameling van natuurlyke
schoonheden, welke ik bezwaarlyk oordeelde te zullen aantreffen, op een klein
Eiland, twaalf graaden ten Zuiden van de Linie. Ik was zodanig niet ingenomen met
myne eenzaame Reis, dat ik schoonheden, die geen daadlyk bestaan hadden,
ontdekte, en de eerste uitwerking
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der vergelyking tusschen St. Jago en Hinzuan was voorby. Maar, zonder eenige
geneigdheid om deeze Landschapsbeschryving hoog te kleuren, kan ik met waarheid
zeggen, 't geen ik dagt op 't oogenblik dat dit geheele Landschap, met het volgende,
zich aan myn oog opdeedt, als zo verre te bovengaande Ermenonville of Blenheim,
of eenige andere naabootzingen der Natuur, door my in Frankryk of Engeland gezien,
als de schoonste Baai eenig Waterstuk door kunst gevormd.
Twee zeer hooge Bergen, tot den top toe met het rykste groen begroeid, lagen,
op eenigen afstand, aan myne rechterhand, en waren van my afgescheiden door
Velden, bedekt met Vee en Boerenwooningen, of door Valeien, wedergalmende
door ruischende Beeken en stortende Watervallen; aan myne slinkerhand had ik
de Zee, zigtbaar van de hoogten, door openingen en laanen; de weg was een effen
pad, natuurlyk kronkelende door een bosch van welriekende Kruiden, Vrugtboomen
en Palmboomen. Zommige hooge boomen hadden witte bloezems, in geur niet
ongelyk aan Oranjebloezems: myn Gids noemde ze Monongos; doch de dag was
te verre gedaald om ze naauwkeurig te bezien. De verscheidenheid van Vrugten,
Bloemen en Vogelen, van welke ik, in deezen heerlyken tuin, slegts een vlugtig
gezigt kon neemen, zou eenen Natuurkundigen eene maand lang vermaakt hebben:
ik zag geen Insect dat eenige opmerking verdiende, en geen kruipend gedierte
altoos. Het Land, met houtgewas begroeid, hadt verscheidenheids genoeg door
eenige weinige opengelaaten vlakten; steeds deeden zich nieuwe doorzigten op;
in 't einde vertoonde zich, op 't alleronverwagtst, het fraaiste Zeegezigt; een of twee
hoogten overgeklommen zynde, bereikten wy den oever, langs welken verscheide
Heuvels en Hutten stonden. Wy keerden van 't strand af, en op de eerst volgende
hoogte zag ik de Stad Domoni op een kleinen afstand.
Een aantal Inboorelingen kwam my te gemoete; eenigen hunner spraken Arabisch:
deeze plaats voor een geschikte rustplaats aanziende, vaardigde ik myn Leidsman
af om den Koning van myn bedoeld bezoek te verwittigen. Hy keerde binnen een
half uur te rugge met eene allervriendelykste boodschap, en ik trad ter Stad in, die
my groot en volkryk voorkwam. Eene verbaazende menigte vergezelde my, en ik
werd gebragt in een huis, gebouwd op 't zelfde plan als de beste huizen te Matsa-
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mudo. Op 't midden van het Voorplein stondt een groote Monongo-boom, die de
lugt met deszelfs geur vervulde: het vertrek aan de linkerhand was ledig, en in dat
aan de regterhand zat de Koning op een Sopha, met een gewoon Carpet bedekt.
Hy rees overeinde toen ik intrad, en, myne handen vattende, deedt hy my aan zyne
rechter zyde zitten; doch, dewyl hy alleen de Taal der Hinzuanneren kon spreeken,
nam ik myne toevlugt tot myn Vriend TUMUNI; vaardiger en naauwkeuriger Tolk dan
deeze kan 'er niet zyn. Ik bood den Koning een fraai Indiaansch Gewaad aan van
blaauwe zyde met gouden bloemen, 't geen slegts ééns op eene masquerade
gedraagen was; teffens reikte ik hem over een heerlyk afschrift van den Coran, waar
uit ik hem eenige plaatzen voorlas. De Koning nam deeze Geschenken met het
uiterste genoegen aan, en zeide, ‘dat hy wel wenschte dat ik ter Zee by hem
gekomen was, ten einde hy een myner boots mogt afgelaaden hebben met Vrugten,
en eenig van zyn beste Vee. - Hy had,’ vervolgde hy, ‘my gezien aan boord van het
Fregat, waar hy, volgens zyne gewoonte, vermomd geweest was, en hadt van my
voorts gehoord uit den mond van zyn Zoon SHAIKH HAMDULLAH.’
Ik gaf hem een berigt van myne Reize, en verhief de schoonheden van zyn Land;
hy deedt my verscheide vraagen wegens myn Vaderland, en betuigde hoogagting
te hebben voor myn Volk. ‘Maar ik hoor,’ voerde hy my te gemoete, ‘dat gy een
Overheidspersoon zyt, en gevolglyk voor den Vrede, waarom draagt gy dan een
Zwaard?’ - ‘Ik was,’ antwoordde ik, ‘een Mensch, eer ik een Magistraatspersoon
wierd; en, indien het mogt gebeuren dat de Wet my niet kon beschermen, dan moet
ik my zelven beschermen!’ - De Koning kwam my voor, omtrent zestig jaaren oud
te weezen; hy hadt een vergenoegd gelaad, op 't welk veel goedhartigheids
doorstraalde, gemengd met eene zekere deftigheid, welke hem onderscheidde van
de Staatsdienaaren en Ossicieren, die hem omringden.
Ons onderhoud werd afgebrooken door de aanmelding, dat het de tyd des
Avondgebeds was; opstaande, zeide de Koning: ‘Dit huis is 't uwe, en ik zal 'er u
komen bezoeken, naa dat gy eenige verfrissing genomen hebt.’ Kort daar op bragten
zyne Dienaars my een gebraaden Vogel, Rystpodding, en eenige andere Schotelen
met
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Vrugten; myn eigen Korf vulde de rest van myn avondeeten aan. De Kamer was
behangen met een oud rood doek, en vercierd met Porcelein, en festonnen van
Engelsche Vlessen; de Lampen stonden op den grond in groote Zeeschelpen; de
Slaapplaats was in eene afzondering, bedekt met een chitzen behangzel, tegen
over de Sopha, waar op de Koning gezeten hadt. Schoon deeze Slaapstede niet
zeer uitlokkend was om 'er zich ter ruste te begeeven, en de vliegen allerlastigst
waren, deeden egter de vermoeienissen, dien dag uitgestaan, my in een vasten
slaap storten.
Ik ontwaakte op de wederkomst des Konings met zyn stoet; eenigen onder deezen
waren Arabieren; want ik hoorde 'er een zeggen, Huwa rakid, of, Hy slaapt; hier op
volgde onmiddelyk stilte, en ik bragt den nagt met weinig onrusts door, buiten het
plaagen der vliegen. In den morgenstond bleef alles even stil; het huis scheen
verlaaten, en ik stond verwonderd, wat 'er van TUMUNI geworden was. Hy daagde
eindelyk op, met kenmerken van verlegenheid op zyn gelaad, en verhaalde my, dat
de Draagers 's nagts waren weggeloopen; maar dat de Koning, die my in een ander
zyner huizen wenschte te zien, my Draagers zou bezorgen, indien hy het op my
kon verwinnen te blyven tot 'er een boot kon afgezonden worden. - Terstond
vervoegde ik my tot den Koning, dien ik aantrof, zittende op een hooge Sopha, in
een groot vertrek, welks wanden vercierd waren met Spreuken uit den Coran, in
zeer leesbaare letteren; omtrent vyftig zyner Onderdaanen zaten in een halfrond
voor hem, en myn Tolk ging in 't midden van deezen zitten. De goede oude Vorst
lachte hartlyk, toen hy hoorde wat 'er 's nagts was voorgevallen, en zeide: ‘Gy zult
nu, hoop ik, voor een week, myn gast blyven; maar, zo gy in ernst schielyk begeert
weder te keeren, zal ik na het Land zenden om eenige Boeren, die u zullen draagen.’
Hy verdeedigde daar op het gedrag van SHAIKH SALIM, 't geen hy uit TUMUNI verstaan
hadt, die my naderhand verhaalde, dat de Koning des zeer te onvrede was, en niet
zou nalaaten zyn ongenoegen daar over te verstaan te geeven: hy besloot met een
lang vertoog over de voordeelen die de Engelschen zouden kunnen doen, door alle
jaaren een Schip van Bombay te zenden, om te handelen met zyne Onderdaanen;
over de verbaazende goedkoopheid hunner Waaren, en inzonder-
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heid van hun Vee. Hoe belachlyk dit denkbeeld moge voorkomen, toonde het de
uitgebreidheid van zyn hart, zyne begeerte om de belangen zyns Volks te
bevorderen, en een gevoel van de voordeelen uit den Koophandel ontstaande, 't
welk men alleen kon verwagten van een klein Africaansch Opperhoofd, en dat,
indien hy een Oppervorst van Yemen geweest ware, zich uitgestrekt zou hebben
tot redelyke ontwerpen, geëvenredigd aan de uitgebreidheid zyner heerschappy. Ik antwoordde, geringe kundigheden te bezitten van den Indischen Koophandel;
maar dat ik het hoofdzaaklyke van zyn gesprek zou overbrengen, en altoos getuigenis
geeven van zyn edelmoedigen yver voor 't beste zyns Lands, en van de zagtheid
met welke hy 't zelve bestuurde. Naardemaal ik geen zin had, om een tweeden nagt
op het Eiland door te brengen, verzogt ik te mogen wederkeeren, zonder na Draagers
te wagten. De Koning scheen zeer opregt in den aandrang dat ik myn bezoek zou
verlengen; doch hy bezat te veel Arabische beleefdheid, om my te dringen. Wy
scheidden derhalven.
Op het voorstel van TUMUNI, die my verzekerde dat het weinig tyds zou kosten,
als wy onze opwagting gingen maaken by een der braafste Mannen op Hinzuan,
gaf ik een bezoek aan den Stadsbevelhebber, MUTCKKA geheeten: hy bezat een
zeer inneemend voorkomen; hy toonde my verscheide Brieven van de Officieren
van de Brilliant, die uit een warm hart scheenen voortgevloeid, en de sterkste
lofspraaken behelsden van zyne beleefdheid en minzaamheid. Hy drong 'er op, dat
ik myn Korf zou vullen met de schoonste Granaatäppelen, die ik ooit zag.
Ik verliet daarop de Stad, vervuld met een zeer gunstig denkbeeld van den Koning
en den Stadsbevelhebber. Toen ik den Berg opklom, vergezeld door eene menigte
Inboorelingen, verhaalde een hunner my, in het Arabisch, dat ik het uitsteekendst
teken van onderscheiding, 't welk de Koning my kon geeven, zou ontvangen: en
naauwlyks hadt hy dit gezegd, of ik hoorde een kanonschoot. SHAIAH AHMED
begroette my dus met zyne geheele Artillerie. Ik zwaaide met myn hoed, roepende
Allah Acbar! Het Volk juichte, en ik vervorderde mynen weg, niet zonder vreeze
voor grooten overlast van de steekende hitte, en de vermoeidheid in het beklimmen
der rotzen. De wandeling was, egter, over 't geheel, niet
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onvermaaklyk. Zomtyds rustte ik in de valeien, en vervoegde my tot de beekjes, die
my door derzelver koelheid verfrischten, en het noodige water gaven, om het te
mengen met het uitgedrukte sap myner Granaatäppelen, en ook nu en dan met
Brandewyn. Eenige Boeren, langs eenen naderen weg over de Bergen gekomen,
haalden ons in, en bragten ons, als een geschenk des Konings, een Koe met een
Kalf, en een Geit met twee jongen; ze waren naastdenklyk als de schoonste
uitgezogt; wy bragten ze behouden op Bengalen over.
De gezigten, welke my den voorgaanden dag zo hoogst vermaakten, hadden nog
derzelver bekoorelykheid niet verlooren, schoon zy het aanpryzende der nieuwheid
derfden: maar ik moet bekennen, dat het verrukkendst en blydschapwekkendst
voorwerp, 't welk ik, op dien dag, in een wandeling van tien mylen, ontdekte, was
het Fregat, 't geen ik, by Zonnen ondergang, gewaar wierd van een rots, digt by de
tuinen der Prinsen. Digt by de Stad kwam my een Eilander te gemoete, die,
bemerkende dat ik vermoeid was, een schoone Kokusnoot opende, 't geen my een
verfrisschenden drank verschafte. Hy vertelde my, dat een zyner Landgenooten
dien naamiddag gestraft was, wegens een diesstal, aan boord van de Krokodil
gepleegd, en voegde 'er by, dat, zyns oordeels, de straffe niet min regtvaardig was,
dan de misdaad schandelyk voor zyn land. De misdaadiger was, zo als ik naderhand
vernam, een Jongman van goeden huize, getrouwd aan eene Dogter van den ouden
ALWI; doch, voor een oogenblik in de Kajuit alleen gelaaten, en een paar blaauwleerde
muilen ziende, kon hy de verzoeking niet uitstaan, en verborg ze zo gebreklyk onder
zyn kleed, dat men, by 't uitkomen, den diefstal ontdekte. Dit voorval wyst uit, dat,
by opvoeding, het beginzel van eerlykheid den voornaamsten des Eilands niet wordt
ingeboezemd; zelfs ALWI, aangemerkt hebbende, ‘dat het, in de Maand van Ramadan,
niet geoorlofd was zich met Hinna te beschilderen, of leugens te vertellen,’
antwoordde op myne vraag, of dit beide het overige van het jaar geoorlofd was?
‘Leugens waren onschuldig, indien 'er niemand door werd benadeeld.’
TUMUNI nam zyn afscheid, zo wel als ik over den Tocht voldaan. Ik zeide by zyn
Meester, dat ik aan TUMUNI de Dollars schonk, welke my van de drie Guinjes nog
toekwamen; en dat, indien zy ooit van elkan-
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der scheidden, ik hem gaarne in Indie in myn dienst zou neemen.
Capitein ROBERTS hadt den dag, dien ik van boord was, gesleeten met SAYYAD
AHMED, en van hem eenige byzonderheden vernomen, de Regeering van Hinzuan
betreffende: deeze bevondt hy eene Monarchaale, bepaald door eene Aristocratische.
De Koning, hadt men hem te verstaan gegeeven, bezat de magt niet, om, op zyn
eigen gezag, Oorlog te verklaaren: maar, indien de Vergadering der Edelen, welke
hy van tyd tot tyd zamenriep, ten Oorlog besloot, met eenige der naby gelegene
Eilanden, betaalden zy de Oorlogskosten door vrywillige opbrengingen, ter
vergoeding van welke zy, als hun eigen, aanmerkten al den buit en de Gevangenen
die men verkreeg. De hoop op voordeel, of het gebrek aan Slaaven, was doorgaans
het weezenlyk beweegmiddel tot zodanige onderneemingen, en schynbaare
voorwendzels kon men gemaklyk vinden: hy vernam, dat zy, op dien tyd zelfs, een
Oorlog in den zin hadden: dewyl hun werkvolk tot den aanstaanden Oogst ontbrak.
Hun Vloot bestondt uit zestien of zeventien kleine Schepen, die zy bemanden met
tweeduizend vyfhonderd Eilanderen, gewapend met snaphaanen, houwers, of met
boog en pylen. Nu omtrent twee jaaren geleeden, hadden zy zich meester gemaakt
van twee Steden op Mayata, die zy nog in-, en met volk bezet, hadden. - De gewoone
kosten des Bestuurs worden betaald uit eene belasting van tweehonderd Dorpen;
doch de drie voornaamste Steden waren vry van alle belastingen, uitgenomen dat
zy, 's Jaarlyks, aan den Opper-Mufti, een veertigste gedeelte van alle hunne roerende
goederen betaalden; van deeze betaaling waren noch de Koning, noch de Edelen,
ontheeven.
De Koninglyke Waardigheid was, volgens de beginzelen hunner
Regeeringsgesteltenisse, verkieslyk; schoon de Opvolging niet afgebrooken was,
zints de eerste verkiezing van een Sultan. Hy kreeg berigt, dat een zwervend Arabier,
die zich op het Eiland hadt nedergezet, door zyne onverschrokkenheid in verscheide
Oorlogen, den rang van een Oversten, en vervolgens dien van Koning, met een
bepaalde magt, verkreeg; dat deeze de Grootvader geweest was van SHAIKH AHMED.
My was verhaald, dat de Koningin HALIMAH zyne Grootmoeder, en dat hy de zesde
Koning, was: doch hier staat aan te merken, dat de woorden Jedd en Jeddah, in
het Ara-
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bisch onbepaald gebruikt worden voor een Manlyken of Vrouwlyken Voorzaat; en,
zonder een naauwkeurige Lyst van AHMEDS Geslacht, in welker verkryging ik my te
leurgesteld vond, is het niet wel mogelyk den tyd te bepaalen, op welken zyne
Voorvaders den hoogsten rang in de beheersching des Eilands verkreegen.
In den Jaare MDC vondt Capitein JOHN DAVIS, die een Verhaal zyner Reize gaf,
Mayata geregeerd door een Koning, en Anzuame, of Hinzuan, door eene Koningin,
die hem veele vriendschapsblyken bewees; hy ging ten anker voor de Stad Demos,
(meent hy hier mede Domoni?) welke, naar zyn zeggen, zo groot was als Plymouth;
hy besluit uit de ruïnen, omstreeks dezelve, dat het, in vroegeren tyde, een groote
en sterke plaats geweest was. Ik kan alleen zeggen, dat ik geene ruïnen vernam.
Vyftien jaaren laater, deeden Capitein PEYTON en Sir THOMAS ROE de
Comara-Eilanden aan; uit hunne Reisverhaalen blykt, dat eene oude Snltane zich
toen op Hinzuan onthieldt; maar een oppergezag hadt over alle de Eilanden; drie
haarer Zoonen Mohila, in haaren naam, beheerschende. Indien dit waarheid zy,
moesten SOHAILI en de Opvolgers van HALIMAH hunne heerschappy over de andere
Eilanden verlooren hebben, en kunnen zy, als het hun te passe komt, door het
vernieuwen van hun slaapend regt, altoos een voorwendzel ten Oorlog vinden. Vyf
Geslacht-opvolgingen van de oudste Zoons zouden genoeg zyn tot aanvulling van
het verloopen tydvak, zints DAVIS en PEYTON Hinzuan door eene Sultane geregeerd
vonden; en AHMED was van zulk een ouderdom, dat zyne Regeeringstyd wel voor
een Geslacht mogt doorgaan; het is, over 't geheel genomen, waarschynlyk, dat
HALIMAH de Weduwe geweest hebbe van den eersten Arabischen Koning, en dat
haar Mosqué door de Afstammelingen steeds in stand gehouden is: weshalven wy
met reden mogen veronderstellen, dat 'er twee eeuwen verstreeken zyn, zints een
enkele Arabier den moed en de bekwaamheid hadt, om op dat schoone Eiland eene
Regeeringsvorm vast te stellen, die, schoon slegt genoeg in zich zelve, blykt ten
voordeele gestrekt te hebben van de oorspronglyke Inwoonderen. - Onlangs hebben
wy gehoord van Burgerlyke oneenigheden op Hinzuan, welke wy durven verklaaren
niet gereezen te zyn door eenige wreedheid of geweld van de zyde van AHMED doch
waar-
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schynlyk veroorzaakt door eene Oligarchy, eigenaartig vyandig aan den Koning en
het Volk.
Dat de Bergen, op de Comara-Eilanden, Diamanten en Edelgesteenten bevatten,
door de Staatkunde der onderscheide Regeeringen zorgvuldig verborgen gehouden,
moge waarheid zyn, schoon ik geene reden heb om het te gelooven, en het alleen,
zonder bewys, hooren zeggen; maar ik hoop, dat noch eene verwagting van zulke
schatten te zullen vinden, noch eenig ander voordeel, ooit eene Mogenheid van
Europa zal beweegen, om de eerste beginzelen van Regtvaardigheid te schenden,
door de Opperheerschappy over Hinzuan te overweldigen, als welk Eiland tot geen
beter einde kan dienen, dan om aan onze Vlooten eene tydige verversching te
bezorgen: en schoon de Inwoonders 'er belang by hebben, om ons met schynbaare
hartlyke genegenheid te ontvangen, moeten wy, nogthans, indien wy wenschen,
dat hunne verknogtheid aan ons hartlyk zy, en hunne behandeling regtvaardig, hun
een voorbeeld geeven van strikte eerlykheid, in het voldoen aan onze verbintenissen.
In de daad, de Engelschen zyn niet hartlyk bemind by de Hinzuanners, die, gelyk
zulks gewoonlyk geschiedt, een algemeen denkbeeld vormen uit eenige weinige
voorbeelden van geweld, of verbreeking des gegeeven woords. Niet veele jaaren
geleden, behandelde een Europeaan, die gastvry ontvangen en mild onthaald was,
te Matsamudo, een jong getrouwde Vrouwe ruwlyk. Deeze, van eenen geringen
staat zynde, wandelde met eene sluier 's avonds langs de straat; haar Man schoot
toe, om haar te helpen, en zette de ruwe behandeling met bedreigingen, en misschien
met geweld, betaald. Men zegt, dat de Europeaan hem eene doodlyke wonde
toebragt met een mes, of bajonet, naa de ontmoeting uit zyn verblyf gehaald. Deeze
snoode moord, welke de wet der Natuure de Magistraat geregtigde met den dood
des moordenaars te straffen, werd den Koning aangediend, die den
Stadsbevelhebber te verstaan gaf, (om de eigen uitdrukking van ALWI te gebruiken,)
‘dat het raadzaamst zou weezen, dit in stilte te sinooren.’
ALWI verhaalde my een geval, hem zelven overgekomen, 't geen ik niet voorby
mag te vermelden. Wanneer hy zich op de kust van Africa bevondt, in de
heerschappy van een zeer woest Vorst, leedt een klein Euro-
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pisch Schip schipbreuk; de Prins eigende zich niet alleen alles toe van de laading
wat hy kon krygen; maar nam den Capitein en het Scheepsvolk gevangen als zyne
Slaaven, en behandelde hun op de wreedaartigste wyze. ALWI verzekerde my, dat
hy, het geval gehoord hebbende, zich haastte om na dien Prins te gaan, zich voor
hem nederwierp, en, door aanhouden en traanen, hem bewoog, om aan de
Europeaanen hunne vryheid te schenken; dat hy hun, op zyne eigene kosten,
ondersteunde, en in staat stelde om een ander vaartuig te maaken, waar mede zy
na Hinzuan zeilden, en van daar na Indie, of na Europa, stevenden: hy toonde my
de Brieven van belofte van betaaling voor sommen, die voor een Africaanschen
Handelaar wel groot; doch in geenen deele een prys waren van vryheid en veiligheid,
en mogelyk voor 't leeven, al 't welk ALWI'S goede en belanglooze diensten hun
verzorgd hadden. Ik beklaagde my, dat ik, in myne omstandigheid, geheel buiten
staat was, om ALWI by te staan tot het verkrygen van regt; doch hy drong by my aan,
dat ik een Arabischen Brief van hem, met de rekeningen, welker voldoening men
beloofd hadt, aan den Gouverneur Generaal zou overgeeven, die, gelyk hy betuigde,
hem wel kende. Ik voldeed aan zyn verzoek. - Naardemaal het mogelyk is, dat de
Man, dus van onregt beschuldigd, zich konne verdeedigen, wil ik noch hem, noch
het Schip door hem gevoerd, noemen: maar, indien hy nog in leevenden lyve is, en
indien dit geschrift hem mogt in handen komen, dat hy dan daardoor worde opgewekt,
om te bedenken, hoe zeer de eer van ons Volk vordere, dat een Volk, 't geen wy
wild noemen, doch ons met geryflykheden ten dienste staat, geene regtmaatige
oorzaak hebbe, om ons de schennis onzer aangegaane verbintenissen te verwyten.
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De bfoefening der wysbegeerte, of de aankweeking van
deugdzaame gevoeligheid, noodig tot de bestendigheid van
character en gedrag. - Eene Proeve, opgehelderd door een treffend
Verhaal, op eene waare Gebeurtenis gegrond.
(Uit het Engelsch.)
Men heeft, in 't algemeen, verondersteld, dat eene wysgeerige gemoedsgesteltenis,
of eene geschiktheid tot medelyden, of, gelyk dezelve doorgaans, schoon eenigzins
verward, genaamd wordt, Aandoenlykheid, hoedanigheden zyn, dermaate
aangebooren, en zo weinig afhangende van de poogingen en den wil der Persoonen,
by welken men ze aantreft, dat men, de zaak uit een zedelyk oogpunt beschouwd
zynde, weinig lof kan schenken aan 's Menschen Character, uit dien hoofde. - Ik
staa, nogthans, in een geheel tegenovergesteld gevoelen, en ben geneegen om te
gelooven, dat 'er naauwlyks een Persoon onder de beiderlei Sexen gevonden wordt,
of hy zou een of ander deezer beginzelen, in eene behoorelyke maate, kunnen
bekomen, door eigen werkzaamheid. Zelfs, in den kring myner Bekenden, heb ik
zomtyds, met hartlyken weedom, Persoonen aangetroffen, die, door de verkryging
van 't een en ander, aan de wereld de edelste voorbeelden van volmaaktheid in
Character zouden hebben kunnen opleveren, na welke de Menschlykheid kan
dingen; doch die, by mangel van gepaste aankweeking, nederzonken tot den laagen
staat, waarin naauwlyks de een of de ander, op eene aanmerklyke wyze, is te
ontdekken.
APPETENTIUS is een Jongeling, aan wien de Natuur haare gaven van
zielsvermogens, in ruime maate, heeft toegedeeld, en die, in een leeftyd, zo vroeg,
dat de Driften, welke doorgaans het Character der Menschen kenmerken, nog op
geene doorslaande wyze zich ontwikkelden, veele treffende blyken gaf van Vernuft
en Schranderheid, welke de verwondering verwekten van allen die hem kenden:
en, daar deeze blyken van bekwaamheid ondersteund werden door eene meer dan
gemeene bevlytiging op de fraaije Letteren, klommen de verwagtingen zyner
Vrienden nog hooger: en allen zagen zy voorwaards, met de streelendste hoope
vervuld, op de rypere jaaren eens Jongelings, die de vermaaken en tydkortingen
zyner Medgezellen versmaadde, om de schoonheden in de Oude Schryvers op te
zoeken, en zyn vindingryk vermogen te oesenen, in Opstellen van Zedelyken en
Godsdienstigen aart.
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Deeze verwagtingen zyn, egter, niet vervuld: want, al te zeer bepaald aan 't
gezelschap van Persoonen, die weinig of geen voldoening hebben, dan welke
ontstaat uit onmaatig zinnelyk genot, en aangemoedigd, door de baatzugtige
voorzigtigheid der zodanigen, die hem met edeler gevoelens hadden behooren te
vervullen, om verbintenissen aan te gaan, die, hoe voordeelig zy mogen weezen,
uit het oogpunt van geldwinst beschouwd, weinig geschikt waren om zyne
zielsvermogens aan te kweeken, of zyne zeden te regelen; verviel hy onder de
dwaaze dwinglandy der lusten, 't geen het eertyds brandend vuur van ontluikende
eerzugt uitdoofde, zyn vlytbetoon en standvastigheid verzwakte, en, eenigermaate,
de fyne aandoeningen, ten eenigen dage zo gunstig voor Verstand en Deugd,
verstompte: dermaate, dat weinigen, behalven die geenen, die kennis draagen van
de vroegere blyken zyns vernusts, tegenwoordig zouden vermoeden, dat APPETENTIUS
een Jongeling geweest was van eenige begaafdheden, verre verheven boven den
algemeenen peil van Koopmans bekwaamheld.
't Is waar, hy bezit, onder anderen, nog eene begeerte tot Roem: doch deeze is,
gelyk de overige, niet zeer verfynd, en schynt de voorkeus te geeven om lof te
verwerven door slinksche middelen, of van de zodanigen, wier goedkeuring hem
geen waarde kan byzetten, boven den arbeid om edele bewondering te verwekken,
door het opofferen van zodanige voldoeningen als onbestaanbaar zyn met
Letteroefening, of zich te bepaalen tot zulk eene bevlytiging, als noodwendig vereischt
wordt om zich te verzekeren van eene eenigzins opmerkenswaardige nadering aan
uitsteekenheid, welke ook de oorspronglyke bekwaamheden der ziele mogen
weezen.
De zedelyke bekwaamheden van APPETENTIUS staan onder dezelfde ongelukkige
heerschappy zyner zinnelyke aandoeningen. Hy blyft, men moet het erkennen, nog
getrouw aan zyne vroegtydig gemaakte en belanglooze verbintenissen, onder welke
hy eenmaal het genoegen smaakte van verstandig onderhoud; maar losbandigheid
en overdaad noodigen hem te dikmaal op geheel andere feesten. Hy bezit nog al
de gulheid en gereede edelmoedigheid der jeugd, en opent gaarne zyn beurs voor
een vriend, of om een ongelukkigen te helpen; maar het geld wordt voornaamlyk
door hem beschouwd, als een middel om hem zinnelyk genot en bedwelmend
vermaak te verschaffen: om geld te verkrygen, zal hy zomtyds daar toe met eene
greetigheid werken, niet voegende aan zyne jeugdige jaaren, en zyne verwagte
winsten overrekenen, met de stiptheid van een ouden Geldschieter, die alleen op
vaste panden geld leent - schoon hy, ten zelsden tyde, noch de leevendigheid, noch
den smaak, heeft, waarmede Lieden van verstand doorgaans hunne vermaaken
vercieren, en waarvan de uitspattingen der
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jeugd, voornaamlyk, derzelver sterke en gevaarlyke bekoorelykheden ontleenen.
Een zo slegt gemengd Character mag eer aangemerkt worden als misvormd door
toeval, dan bedorven door voorbedagte boosheid, of overgegeeven aan snoodheid
uit overleg. - Om van de menschlyke natuur alles te maaken, wat 'er van kan verwagt
worden, schynt 'er niets meer noodig, dan een toevoegzel van die kiesche
medegevoeligheid, welke, de ruwheid van zinnelyken lust versmaadende, genieting
zoekt in het te werkstellen van weldaadige en medelydende aandoeningen; of die
bedaarde en manlyke Wysbegeerte, die, zich ontslaande van offerande toe te
brengen aan laage zelfzoekenheid, op de vleugelen der Rede zich verheft, om waare
beminnelykheid en waarheid te vinden.
APPETENTIUS (die, van zyne kindschheid af, te veel verkeerd hadt onder Lieden,
die geen denkbeeld van eenige onderscheiding hebben, dan 't geen uit Geld ontstaat,
en die geen ander gebruik des gelds kennen, dan dat het de bezitters in staat stelt
om overdaadig te eeten en te drinken) was bovenmaate verslingerd geworden op
den Wyn en Tafelweelde, en kon, zonder eenigen tegenzin, HORATIUS, VIRGILIUS,
SOCRATES en RNTONINUS, laaten vaaren voor den eersten domkop, die hem ultnoodigt
om met hem deel te neemen in overdaadig zuipen en zwelgen: en, schoon hy
vermaak schept in de Sentimenteele Werken van STERNE, is het blykbaar, dat by
hem, even als by dien beroemden Schryver, de taal der Gevoeligheid, en de
beschryvingen van verregaande Tederheid, weinig anders zyn, dan prikkels om
zynen lust op te wekken, of verschooningen voor het botvieren aan driften, tot welker
beteugeling hy zich geene moeite wil geeven.
Zodanig is het tegenwoordig, en, zo ik vrees, het gevestigd, Character van een
Jongeling, die, met behulp eener geschikte Opvoedinge, een cieraad voor de
Weetenschappen, en de menschlyke natuur, zou hebben kunnen weezen, en het
nog kan worden, door een stoutmoedige pooging zyns verstands: want de
vatbaarheid voor Gevoel, zo min als de bekwaamheid van redenkavelen, is uit de
lyst zyner natuurlyke begaafdheden niet uitgewischt. Het volgend Verhaal zal hiervan
het overtuigendst bewys opleveren, en teffens toonen, tot welk een laagen trap van
verbastering zinnelyke lust het menschlyk Character kan doen daalen.
Onder andere omstandigheden, welke hoop gaven op de hervorming van
APPETENTIUS, was eene vroegtydige genegenheid voor eene beminnelyke jonge
Juffrouw, die het noch aan genegenheid mangelde om haaren invloed ten voordeele
van de deugd aan te wenden, noch, uitgenomen in het tegenwoordige geval, aan
oordeel, waar zulk een betoon moet aangewend worden. Maar, dewyl het de ziel,
en niet de lust, is,
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welke doorgaans in briefwisselende verkeering spreekt, kreegen de zedelyke en
gevoelige uitdrukkingen des Minnaars welhaast zulk eene volkomene overhand op
het partydig hart van PATHETICA, dat van dien kant thans weinig te wagten is, dan
de streelende opwagtingen, eer geschikt om de trotsheid te voeden, dan de
zwakheden van een overgegeeven Jongeling te verbeteren.
Aan deeze Schoone, blyft APPETENTIUS verknogt met al het vuur, eigen aan zynen
jeugdigen leeftyd, en al de zuiverheid, bestaanbaar met zyn Character: dat deeze
laatste niet zeer uitsteekt zal de Leezer, uit de reeds opgegeevene schets, natuurlyk
besluiten; en ik schaam my over de verbastering der menschlyke natuure, terwyl ik
een geval verhaal, welke dezelve in het helderst daglicht zal stellen.
APPETENTIUS, de Minnaar, vondt zich, niet lang geleden, naa dat hy, volgens
gewoonte, ten zynen eigen huize sterk gedronken hadt, op een dag dat zyne
PATHETICA onder het getal der Gasten was van zyne Moeder en Zusters, opgewekt,
om, volgens de behaagelyke gewoonte door de Galantery ingevoerd, zyne Beminde,
op het bestemde uur, t'huis te brengen. Diensvolgens verliet hy, met een vrolyk hart,
zyn goed, dat is door den drank bevangen, gezelschap, en voor éénmaal in zyn
leeven stapte hy zonder verdriet af van zyne vles en tafelweelde.
Het zagte schynzel der maane verlichtte de ledige straaten. De helderheid van
de lugt boven de toppen der huizen, en door de wyde toegangen na het westeinde
van Londen, gepaard met de zagte drukking van de tedere hand, natuurlyk op zulk
een uur zich voegende in den beschermenden arm des Minnaars, deedt al de
tederheid in zyn boezem ontgloeijen, en zette de vaardige tong van APPETENTIUS
aan om alle de betuigingen uit te storten, welke liefde en wyn hem konden
inboezemen; zodanig, dat de luisterende Schoone, niet in staat om het stil omzwinden
des tyds op te merken, meer dan een uur omwandelde, de deur haaref Ouderen
voorby ging eer zy het besluit nam om den stoep op te treeden, en aan te kloppen
om de onbegeerde inlaating; en eer hy, onder duizend betuigingen van zuivere
liefde en onwankelbaare standvastigheid, in staat was haare schoone en half
weigerende hand los te laaten, en haar vaarwel te zeggen. - Maar Liefde is een
spel, en Geloften zyn wind, zegt PRIOR.
APPETENTIUS was naauwlyks meer dan de lengte van twee straaten voortgegaan
van de plaats, waar hy het éénig voorwerp van zyne tedere gedagten verliet, of hy
werd aangesprooken door een dier ongelukkige slachtoffers van schande en elende,
die de trots van gevoellooze Bloedverwanten buiten de plaatzen van verbetering
houdt, en die de wetten van
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Brittanje vryheid geeven van om te zwerven, en de onbedagtzaame Jeugd te
verleiden.
VICTIMA zag 'er allerbekoorelykst uit; nog nieuwlings aan het losbandig leeven
gekomen, hadt het de aantrekkelyke bevalligheden der jeugd niet uitgewischt; het
viel der verhitte verbeelding van APPETENTIES geenzins moeilyk, dewyl 'er zich eenige
gelykvormigheid opdeedt in grootte en gedaante, eenige overeenkomst te vinden
tusschen deeze Hoer en de beminnelyke PATHETICA, zo even door hem verlaaten.
Tederheid en medelyden waren gevolglyk de eerste indrukzels, en, onder het
dekkleed van deeze, liet hy toe dat snoode begeerten in zyn hart opwelden, die hy,
hadden zy hem openlyk aangevallen, misschien met weinig moeite wederstand zou
gebooden hebben. Met één woord, nieuwsgierigheid en medelyden werden
ondersteund door lust, en de wellustige Jongeling liet zich voeren in een dier huizen,
over welker bestaan de ondeugd zelve maar al te veel reden heeft zich te bedroeven.
Men heeft, met regt, of (gelyk zommigen willen) romanesk, opgemerkt, dat 'er
eene toverkragt steekt in waare genegenheid, die dikwyls werkt als een
behoedmiddel der Deugd: deeze waarneeming werd, in dit geval, kragtdaadig
bevestigd. Want hier (zelfs in deeze schandelyke verblysplaats,) drong de
denkbeeldige gedaante van PATHETICA in, en doofde het snoode vuur der jeugd. En
als hy bemerkte, dat het voorwerp zyns ongeregelden lusts stilletjes zich afwendde
om de traanen af te veegen, die de gedwongen lach van haar gelaad overdekten,
voelde hy zyn hart diep getroffen, en hy herriep voor zynen geest alle de te veel
verwaarloosde lessen van het Geweeten.
Hy zette zich peinzend op een stoel neder, en, eenige oogenblikken gezweegen
hebbende, zeide hy met een zugt, en het goedhartigst gelaad: ‘Gy zyt ongelukkig,
arme Meid! gy zyt ongelukkig, en uw hart deelt niet in de vermaaken, om welke te
verschaffen gy u gedrongen vindt.’
De ongelukkige VICTIMA voelde zich vermeesterd door den aart en wyze deezer
aanspraake. De stem des medelydenden deelneemens hadt zich nooit voorheen
laaten hooren binnen deeze muuren, waar een Dwingelandes zich vet mestte door
ondeugden, welke zy zelve niet langer kon pleegen, en de Zoonen der
ongebondenheid onthaalde op onmedegenootene geneugten. Zy borst in traanen
uit; zeggende: - ‘Ach, myn Heer! ik ben hier niet aan gewoon. Schoon vatbaar, maar
al te vatbaar, voor de zwakheden der Natuure, dagt ik nimmer dat ik zou afhangen
van....’
Zy kon niets meer uitbrengen. Schaamte en hartzeer stopten haar den mond.
APPETENTIUS poogde haar te vertroosten. ‘Helaas!’ vervolgde zy, ‘waren anderen
niet ongevoeliger voor de stem der Natuure, dan ik voor de stem der Deugd,
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ik zou thans niet voor de eerste keer een kleinen straal van troost verneemen door
het medelyden eens Vreemden. Zoudt gy gelooven - neen, gy, die zo veel voelt
voor het lyden eener onbekende, kunt nooit gelooven, dat ik, niet verder af dan het
Dorp E -, een Oom heb, een agtenswaardigen Oom, (indien Rykdom agtiug kan
geeven, waar de gevoelens der Natuur ontbreeken) die my voor myn bederf kon,
maar niet wilde, behoeden.’
Nam APPETENTIUS deel in 't vermelden van eene plaats, met welker schoone
gelegenheid hy zo wel bekend was, hoe zeer groeide zyne verwondering aan, als
hy VICTIMA, ten bewyze van de egtheid haars verhaals, hoorde spreeken van eene
School, door hem zo vaak bezogt; en wanneer zy, onbewust tegen wien ze sprak,
onder de Leermeesters en Medescholieren, met welke zy weinig jaaren geleden
gemeenzaam geweest was, de naamen ophaalde van zyne Zuster en van het
voorwerp zyner Liefde, gepaard met omstandigheden, van welker waarheid hy niet
onbewust was. - ‘Ach! weinig, dagt ik,’ was haare taal, ‘wanneer ik speelde met de
onschuldige SERENA, en de schoone PATHETICA waarschuwde tegen de laage
oogmerken, die het halve Dorp wist dat de losbandige Egtgenoot van haare
Gouvernante tegen haare eer smeedde, dat ik immer, binnen weinige jaaren, een
voorwerp zou worden, 't geen zy beiden met verontwaardiging en veragting zouden
aanzien.’
Reeds heb ik den Leezer te verstaan gegeeven, dat het hart van APPETENTIUS
geenzius hebbelyk afkeerig was voor de indrukken van Gevoeligheid; en even min
was zyn verstand onvatbaar om de Wysbegeerte aan te kweeken; doch, dewyl dit
laatste verzuimd was, zo nam het eerste, door het voorbygaande voorkomen, maar
al te zeer de gedaante aan van een luim en grilligheid, op zommige tyden het open
vak van verzaaden lust aanvullende, en maar al te dikwyls wykende voor deszelfs
dwingende voorschriften. Het deelneemend vermogen, egter, betoonde zich nimmer
sterker in zyn boezem, dan onder deeze betuigingen van VICTIMA; zodanig, dat het
zeggen, 't welk hem met een verstommende verwondering trof, ten zelfden tyde de
tederste aandoeningen van Menschliefde en Medelyden deedt ontwaaken.
Derhalven het persoonlyk belang, 't geen hy hadt in het gehoorde, ter zyde
stellende, was hy begeerig om te weeten of er iets kon gedaan worden, om dit
ongewillig slachtoffer van openbaare schande te ontheffen; en hy begon, zo ras hy
zich genoeg kon herstellen, haar te vraagen na de omstandigheden haarer
Geschiedenisse.
(Deeze by de eerstvolgende gelegenheid.)

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

128

De onderscheide aart der staatsdienaaren van Hendrik den IV,
Koning van Frankryk, getoetst.
HENDRIK DE IV, die in geestigheid uitmuntte, en op aartigheden van vernuft gesteld
was, wilde, op zekeren tyd, aan een vreemd Afgezant toonen, van hoe verschillenden
aart zyne Staatsdienaars waren. Ten dien einde liet hy hun agter den anderen in
diens tegenwoordigheid komen, en zeide tot hun: Hier is een Boom, die dreigt te
vallen. - VILLEROI raadde, zonder 'er zelfs na te kyken, den Koning, dat hy onmiddelyk
denzelven zou wegdoen, en een ander in stede planten. - JENIN, den Boom met alle
mogelyke oplettenheid beschouwd hebbende, bekende, dat hy 'er niets kwaads aan
ontdekte; maar dat men, om ongelukken voor te komen, den Boom door des
kundigen moest laaten naazien. - SULLY gaf, met zyne gewoone koenheid, te kennen,
‘Sire, wie is het die u dit in het hoofd gebragt heeft? De Boom zal langer staan dan
Gy of Ik leeven!’

Diepgevoelde vernedering eens staatslienaars.
(*)
Eene waare Gebeurtenis .
De Heer PONCHARTRAIN hadt zich, in het Bewind der Zeezaaken van Frankryk, door
zyne willekeurige en strenge handelwys, den haat van 't geheele Zeeweezen op
den halze gelaaden. Zyn Amptloos leeven, naa zyne Afzetting, deedt hem gevoelen,
in welk eene algemeene veragting hy vervallen was. Sterkspreekend was het volgend
geval.
Een Zeeöfficier, by dien Staatsdienaar iets te verzoeken hebbende, kwam te post
by den Heer PONCHARTRAIN, zonder iets van diens Afzetting gehoord te hebben.
Terstond werdt hy binnen gelaaten, en was even verwonderd over de stilte en
eenzaamheid, welke daar heerschte, als over de gereedheid, waar mede hy gehoor
verwierf. - Bevreesd, en met neêrgeslaagene oogen, stelde hy zyne zaak aan den
Exminister voor, die hem, op eene zeer heusche wyze, toevoegde: Myn Heer, dit
raakt my niet meer - - ‘Hoe,’ hervatte de Officier, een stap agteruit treedende, en
de oogen opslaande, ‘is Myn Heer dan niet langer......?’ - Neen, Myn Heer! - De
Officier keek hem eenigen tyd aan, en daarop in zyne handen klappende, riep hy,
met al de bruske vrymoedigheid eens Zeemans, uit: ‘Wat dit betreft, ben ik wel te
vrede!’ En by vertrok, veel meer voldaan dan hy gekomen was.

(*)

Memoires de la minorite de louis XV, par J.E. Massillon.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Redenvoering, over het oogmerk der openbaare prediking, en het
middel om 't zelve te bereiken. Door John Scotland, Leeraar te
Linlithgow.
En voorts, dewyl de Prediker wys geweest is, zo leerd hy het Volk nog
Weetenschap. PREDIKER XII: 9.
(Vervolg en Slot van bl. 95.)
Schoon het, naa alle onze poogingen om onze Prediking nuttig te maaken, de
Godlyke invloed alleen is die 'er waarlyk klem aan konne byzetten; kunnen wy zulks
alleen verwagten in evenredigheid van de geschikte middelen, welke wy aanwenden.
En schoon het ons, by het gebruiken der geschiktste middelen, dikwyls misse, om
de hardnekkige Zondaars te regt te brengen, ja hunne verontwaardiging verwekken,
hun berispinge gaande maaken, is dit zelfs een bewys van een aanmerkelyk slaagen.
't Is een bewys, dat wy hun Geweeten getroffen hebben. Het Geweeten te treffen
zal zeker een schok geeven, ten minsten aan de zegepraalende beledigingen van
de ondeugd, die met ongedekten aangezigte wandelt. En hoewel een verwytend
Geweeten, door den invloed van bedorven Zelfliefde, moge zoeken om de blaam
van zich af te weeren, en het te wyten aan het werktuig dat de knaaging opwekte,
zal nogthans, schoon de pooging gedwongen en onopregt zy, dezelve niet vergezeld
gaan met voldoening, en de waarheid zal in 't einde ten vollen zegepraalen. De
woorden der Wyzen zyn gelyk prikkelen, en gelyk diep ingeslaagen nagelen. De
behoedzaamheid, noodig om onze Prediking vry te waanen van alle strekking om
te verbitteren, terwyl dezelve kragtig blyve om te overtuigen, is alleen nog een
zwaarder proeve van de Wysheid en Bekwaamheid des Leeraars.
Maar is het dus, vraagt men misschien, dat wy aan de eischen der
Welspreekenheid kunnen voldoen? Is het
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op deeze wys, dat wy de driften, de groote dryfveeren van werkzaamheid, kunnen
opwekken en in beweeging brengen? Algemeene denkbeelden zyn, denkt men
veelligt, best geschikt om verwondering, schrik, en alle de groote driften, op te
wekken; dewyl, deeze denkbeelden meer of min duister en onzeker zynde, de ziel,
in eenen staat van onzekerheid, nooit naalaat, wanneer de denkbeelden anderzins
van eenen treffenden aart zyn, de verbeelding werk te verschaffen om het groote
en ontzagwekkende op te zoeken. Eene klaare en zekere bevatting van een
voorwerp, in tegendeel, leidt ons op om 't zelve op ons gemak en gemeenzaam te
beschouwen, en laat de ziel, by gevolge, in eenen staat al te bedaard, al te zeer
meester van zichzelve, om de onbeperkte vlugt der verbeeldingskragt, en de
geweldige beroeringen van drift, toe te laaten. - Dan moeten wy, te deezer oorzaake,
zeggen, dat byzondere of bepaaldere Beschouwingen niet vatbaar zyn voor
Welspreekenheid? Laat ons hier eene gepaste onderscheiding maaken.
Wanneer de ziel enkel verrukt moet worden door het wonderbaare, of getroffen
door het verbaazende, wordt 'er duisterheid vereischt. Maar, wanneer de aandoening
der ziele een hooger doeleinde heeft, wanneer het oogmerk is om invloed op het
gedrag te hebben, dan zal, hoe onderscheidener en bepaalder het voorwerp is, ook
de ziel te klaarder den grond, waar zy zich bevindt, ontdekken: en als dezelve, met
te grooter zekerheid van niet mis te zullen tasten, zich aan 't werk begeeft, zal zy
het met te meer voldoenings en yvers verrigten, vol verzekering van een goeden
uitslag. Dezelve heeft, in dit geval, eene bedoeling en beweegreden, die in 't andere
ontbreekt. Dit, derhalven, is het geval, alleen geschikt om te overtuigen.
In de daad, wanneer iemand moet overgehaald worden tot eenige groote
onderneeming die buiten hemzelven omloopt, dat wil zeggen, die vreemd is van de
regeling van zyn eigen hart, zullen algemeene Beschouwingen niet alleen de
geschiktste, maar de alleen bevoegde, zyn, te dier gelegenheid: naardemaal die
vuurigheid van geest, welke tot zodanig eene onderneeming aanzet, en noodig kan
weezen om dezelve te volvoeren, gestuit kan worden door agt te slaan op
kleinigheden; maar stand houdt door wyduitgestrekte en veelbevattende bedoelingen.
- Anders is het gelegen met de bestuuring van den inwendigen Mensch:
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want, terwyl de ziel zich omtrent gewigtige voorwerpen buitenwaards uitbreidt, zamelt
zy de kragten in een punt byeen, als het voorwerpen, in eigen boezem t'huis
hoorende, betreft. En heeft men den prikkel, tot werkzaamheid gebragt door dit
inwendige bedryf, niet als gering of kragtloos aan te merken. Men beroept zich op
het Geweeten; en de zedelyke gevoeligheid van het Geweeten, die in haar bedryf
de werking der Driften insluit, is nog, afzonderlyk aangemerkt, een veel zekerder
en bestendiger, zo wel als waardiger, beginzel van werkzaamheid dan de Driften
alleen.
Om nu indruk te maaken op het Geweeten, worden twee omstandigheden
vereischt; dat het denkbeeld, aan den geest voorgesteld, klaar en bepaald zy, en
dat het door iets daadlyks ondersteund worde. 't Zyn byzonderheden alleen, die
bepaald, en daarom geschikt, zyn, om den vereischten indruk te maaken. Zelfs dan,
wanneer tot de verbeelding alleen gesprooken wordt, zonder verwarring te
verwekken, geschiedt het met den besten uitslag door byzonderheden. 't Zyn
Bloemen in 't algemeen niet, maar de Lelien des velds, die best geschikt zyn om
de ziel met een gevoel van de zorgdraagende Voorzienigheid te vervullen; 't is geen
groot Koning, maar SALOMO, wiens heerlykheid, by vergelyking, naauwkeurig kan
(*)
onderscheiden worden . Zelfs in werken van verbeelding, waarin de Schryver alleen
ten oogmerk heeft te behaagen, vindt hy het menigwerf noodig, om zyn doel te
beschieten, tot byzonderheden af te daalen. De rede is in alle gevallen dezelfde.
Wy hebben een klaarder en leevendiger begrip van byzonderheden, dan wy van
algemeenheden kunnen hebben.
Maar de Welspreekenheid van den Predikstoel heeft eene hoogere bedoeling,
dan enkel de bevatting te hulp te komen. Haar oogmerk is het hart te winnen, om
het Gedrag te regelen, en het Character te vormen. Maar dit kan alleen geschieden
door daaden aan 't Geweeten voor te houden; en wel daaden, weezenlyk bestaande
in de Persoonen, tot welken wy ons vervoegen. Wanneer het onmiddelyk doelwit
van een Vertoog is om te vermaaken, is het oogmerk des Spreekers bereikt, als hy
de aandoeningen van verwondering, medelyden, genoegen, of afschrik, gaande
maakt, en, om dit te bewerken, mag de

(*)

MATTH. VI. 28, 29.
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verbeelding het geheele veld inneemen, en heeft geene perken, dan die van
waarschynlykheid. Maar, wanneer het onmiddelyk oogmerk eener Leerreden is, het
regelen van gedrag en wandel, dan moet de verbeelding plaats ruimen voor het
weezenlyke. Het is geen verondersteld geval, maar iets 't geen daadlyk bestaat,
waar op de Spreeker doelt: en verbeelding strekt zich niet wyder uit dan in kragt te
geeven, aan een voorwerp, gezien en gevoeld als met de daad bestaande, of 't
geen wy begrypen dat bestaan kan. Wy mogen voor een tyd van een voorwerp als
een verciering niet bewust zyn, zelfs wanneer het een verciering is; maar op het
oogenblik dat wy het weeten, zal de verbeelding aangedaan worden; doch overtuiging
neemt een einde. Hoe bepaalder nu het voorwerp is, des te sterker, des te meer
voldaan, is onze bewustheid van de weezenlykheid; en hoe sterker onze bewustheid
van de weezenlykheid is, hoe meer kragts ter overtuiging daar in steeke. - Het levert
geene uitzondering op, dat, in een werk van loutere verbeelding, een verdicht geval,
zo juist gelykende met het weezenlyk geval van den Toehoorder, kan getroffen
weezen, dat zulks zyn Geweeten treft; en hy, schoon hy naderhand bemerke, dat
het een verdicht geval ware, nogthans, door de bewustheid dat het hem zo juist trof,
zich door dien indruk laat bestuuren om 'er zyn gedrag vervolgens naar te schikken.
Een ieder bemerkt duidelyk, dat het daadlyk bestaand geval, niet de verciering, de
oorzaak is der veranderinge; de verciering is niet meer dan eene gelegenheid om
het weezenlyke te zyner kennisse te brengen. De groote zaak, ter overtuiginge
noodig, bestaat hierin, dat, te midden van de speeling der verbeelding en der driften,
het hart zyn eigen byzonder belang in het vertoond geval niet uit het ooge verlieze.
- Met één woord, het is het doel der Welspreekenheid niet alleen om de kragten ter
Deugd in de ziel op te wekken; maar aan dezelve een voorwerp te verschaffen, en
tot werkzaamheid aan te zetten; en hoe beter wy het voorwerp kunnen onderscheiden
als tot ons zelven behoorende, hoe dieper indruk het maake op 't gemoed. Het moge
de verbeelding niet ontvlammen, het treft het Geweeten. En wat is Welspreekenheid,
(*)
indien dit dien naam niet mag draagen ?

(*)

Eene zekere trant van Prediken vondt ingang in de jongst verloopene Eeuw, de Casuïstische
geheeten, bestaande in de oplossing van byzondere Geweetensgevallen: het voornaamste
gebrek daarin schynt geweest te zyn, dat de Leeraars hunne Leerredenen schoeiden op de
leest van afgetrokken denkbeelden, in stede van op die der inboezemingen van
Gevoel-Nogthans werd, langs deezen weg, zo veel goeds uitgewerkt, dat ernstigen en
bedagtzaamen zich verbeeldden, dat zy hun eigen geval afgeschetst vonden, en zeer gesticht,
gelyk zy te regt dagten, heenen gingen. Dr. SANDERSON, een geleerd en braaf Man, en een
der Kapellaanen van CAREL DEN I, was een bekwaam Man in dit vak. De Koning was gewoon
te zeggen, ‘dat hy zyne Ooren medebragt om andere Leeraars te hooren; maar zyn Geweeten
om Dr. SANDERSON te hooren.’
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Naa dit alles moet men toestaan, dat, om de oogmerken der Welspreekenheid te
bereiken, algemeene en byzondere Beschouwingen behooren zamengevoegd te
worden. Byzondere Beschouwingen geeven kragt aan eene Leerreden, en zyn de
rechtstreeksche wegen ter overtuiging. Een voegelyk mengzel van algemeene
Beschouwingen schenkt een uitgebreidheid aan byzondere gevoelens, spreidt een
glans op het pad der overtuiging, en doet ons 't zelve met genoegen bewandelen.
Ja meer; zodanige algemeene Beschouwingen, als dienen om de driften in
beweeging te brengen, kunnen, door de ziel gereeder vatbaar te maaken voor
indruk, zeer gunstig medewerken tot het wel doen slaagen der byzondere
(*)
Beschouwingen . En nog gunstiger uitslag kan men verwagten door het bybrengen
van beweeglyke gevallen, die de eigenliefde niet rechtstreeks aantasten, en daar
door het zelfbedrog te leurstellen, en teffens eene natuurlyke toepassing hebben
op 't geval voorhanden. Getuigen, NATHAN's gelykenis by DAVID. Maar al de verdienste
van algemeene Beschouwingen ligt daar in, dat zy dienstbaar zyn aan de byzondere,
of tot een voertuig strekken om ze met meer kragts op het hart aan te drin-

(*)

De vereeniging van algemeene en byzondere Beschouwingen, in eene Leerreden, staat gelyk
met de zamenvoeging van Muzyk en Dichtkunde, in Werken tot vermaak vervaardigd.
Muzyktoonen geeven, op zichzelven, alleen een beuzelagtig, niets beduidend, en oogenbliklyk,
vermaak; maar zy krygen lichaam en gedaante door zamengevoegd te zyn met de denkbeelden
van Dichterlyk opstel; en geeven te rugge wat zy ontleend hebben, door deeze denkbeelden
dieper in het hart te drukken.
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gen. Buiten deeze mededienstbaarheid, moge de Toehoorder vermaakt, en de
Prediker gepreezen, worden; terwyl de belangen van zelfbedrog alleen te meer
sterkte verkrygen, door dien de mensch zyne liefde tot de Deugd, en haat tegen de
Ondeugd, opgewekt door de algemeene aanpryzing van deeze en veragting van
geene, voor eene deugdzaame gesteltenisse zelve verkeerdlyk opvat.
Behalven dat het Characterschetzend Prediken de beste weg is om de Menschen
hunnen Pligt te leeren, bestaat een der grootste voordeelen, aan die leerwyze vast,
daarin, dat dezelve hun behoedt voor de begogelingen der Geestdryverye. Gelyk
alle dwaaling in algemeenheden gelegen is, zo zyn algemeenheden, min of meer
duister zynde, altoos vrugtbaar in dwaaling te teelen. Dit gaat byzonder door ten
opzigte van Geestdryvery, die zich altoos aan algemeenheden houdt, en tot welker
werkingen eene groote maate van duisterheid altoos noodwendig vereischt wordt.
De verbeeldingskragt wordt ontstooken door zekere geliefde uitdrukkingen, of door
zekere op geen reden steunende indrukken, onmiddelyk in de ziel gevormd. Deeze
spreekwyzen, klanken en indrukken, hebben geene bepaalde meening; op dezelve
worden, nogthans, zekere duistere onbepaalde denkbeelden gevormd, welke dienen
om de werking der verbeelding te onderschraagen, en hoe minder onderscheiden
deeze denkbeelden zyn, hoe sterker de verbeelding wordt aangevuurd. Terwyl dus
het oordeel slaapt, is de verbeeldingskragt wakker, en de Menschen leeven in eene
wereld van hun eigen maakzel. Doch eene klaare bevatting der dingen doet de
begogeling verdwynen; de zwervingen der verbeeldingskragt houden op; het Hart
wordt alleen door het Verstand getroffen, en de Mensch niet verder bewoogen, dan
de weezenlyke kennis van het onderwerp hem brengt.
Dit is, derhalven, een byzonder voordeel. Characterkundig Prediken is het beste
behoedmiddel tegen den invloed van een geest, die het verstand benevelt, ons
begrip van goed en kwaad verwart, en de beste aandoeningen onzer natuure bederft.
- Om kort te gaan, Characterkundig Prediken is, in dit, en in alle opzigten, het groot
middel, om, onder den zegen van GOD, aan den zuiveren en onbevlekten Godsdienst
de onverdeiflyke eere weder te geeven.
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Ik moet van dit onderwerp, de wyze om het Oogmerk der Prediking te bereiken
betreffende, niet afftappen, zonder daar by te voegen, dat het ons niet alleen zal
passen te letten, niet alleen op de hoedanigheid der Gevoelens, welke wy omhelzen;
maar ook op de wyze van dezelve over te leveren. De wyze, om ze over te leveren,
moet ongetwyfeld veranderen volgens den byzonderen aart der Gevoelens, en
volgens de gemoedsgesteltenisse der Toehoorderen. Maar, te midden van alle
zodanige verscheidenheden, is 'er eene zaak, welke wy gestadig in 't oog moeten
houden: naamlyk, dat onze Leerwyze, (ik spreek voornaamlyk van den styl, niet
enkel van de wyze van voordragt,) eenvoudig zy, en natuurlyk. Klaarheid, vereenigd
met beknoptheid, een hoofdvereischte in een goed opstel, is het uitwerkzel van
waare eenvoudigheid. Dan, 't geen van het hoogste aanbelang is, eenvoudigheid
schynt in een weezenlyk verband te staan met de kragt der overtuiging.
Het moge een veel gewaagd begrip zyn, doch ik heb het lang gekoesterd, dat,
ware onze smaak tot eene manlyke sterkte gekomen, een groot gedeelte, van 't
geen men fraaiheden en cieraaden noemt, voor kinderagtigheden zouden gehouden
worden, slegt geschikt ter bereiking van het doelwit der Welspreekenheid op den
Predikstoel. Dezelve behaagen. Maar dringen zy door tot de hartsgenegenheden?
Werken zy tot overtuiging op het hart? Misschien zyn ze te verder daarvan verwyderd,
om dat zy ons behaagen. Zy geeven aan den geest eene vrolykheid van uitspanning.
Doch daar belangryke en vermaakende Beschouwingen twee zeer onderscheide
zaaken zyn, zo zal de ernstige en bedagtzaame gesteltenisse van ziel, welke aan
de bezigheid deezer plaatze voegt, en die, welke voor vermaak geschikt is, wyd
van elkander verschillen. Indien een verstandig Toehoorder, doordrongen van het
onderwerp, gereed is om de figuuren der Redenkunste, door den Redenaar gebruikt,
als voor uit te loopen, verschaft zulks een goed kenmerk om derzelver wettig gebruik
te bepaalen; een gebruik, nooit wettig te rekenen, dan wanneer wy ophouden dezelve
als cieraaden aan te zien, en derzelver kragt alleen gevoelen, als middelen ter
overtuiging. - Ik staa toe, dat zomwylen, schoon niet zo dikwyls als men 't zich
verbeeldt, juiste en leevendige figuuren der Redenkunste een onderwerp in een
klaarder en sterker dag kunnen zetten,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

136
dan een eenvoudiger wyze van voordragt; en dan zyn ze gepast, vermids zy tot het
groot Oogmerk, de overtuiging, medewerken. Maar, indien zy alleen dienen om te
schitteren, moeten zy, als beneden de waardigheid van de Welspreekenheid des
Predikstoels, verworpen worden. Met één woord, de styl, op den Christenleerstoel
gebezigd, kan, mits dezelve niet te kragtloos en te kruipend zy, nooit te eenvoudig
weezen. Dit kunnen wy, op 't Oogmerk der Prediking lettende, niet te zeer in 't oog
houden. De Geschiedenis van JOSEPH, en diens Broederen, in het Boek GENESIS,
toont, dat een beeldtenis natuurlyker aan den geest kan worden voorgesteld, en,
buiten alle tegenspraak, een dieper indruk op het hart maaken, in een eenvoudige
taal begreepen, dan wanneer 't zelve opgesmukt te voorschyn treedt. Het
eenvoudige, het hartroerende, en het verheevene, staat in eene natuurlyke
verbintenis met elkander.
Eenvoudigheid heeft eene verdere aanpryzing. Het is eene oude en steeds
herhaalde klagte, dat de Menschen zich dikwyls enkel door woorden en klanken
laaten inneemen. Onder dit dekkleed heeft men soms schadelyke gevoelens
ingeboezemd, en, niet zeldzaam, dingen, die weinig, en misschien niets, in 't geheel
beduiden. Het geneesmiddel tegen dit kwaad bestaat hier in, dat wy, door een
natuurlyke voordragt, zonder kunstkleuring, de stoffe onzer Leerredenen het
uitsteekendst gedeelte doen zyn. Waare Welspreekenheid vordert, dat de Redenaar
de uitdrukkingen naar het onderwerp schikt, en de uitspraak naar beide regelt. En
gelyk dit gezegd mag worden, opregt met onze Toehoorderen te handelen, zo is
het de rechte weg om onze eigene verdiensten te vertoonen, indien wy 'er eenige
bezitten. Want, hoe wonderspreukig het moge klinken, het gaat vast, dat veelen het
vermoogen bezitten, om vloeiend en cierlyk te spreeken, die weinig kunnen denken.
Laat het voor allen blyken, dat wy iets weezenlyks te zeggen hebben, veeleer
dan dat wy angstig bezorgd zyn, hoe wy het zullen zeggen. Ik merkte zo even op,
hoe het eenen Leeraar voege, dat hy agtgeeve op de wyze, hoe hy zyne gedagten
zal mededeelen; doch laat dit, in geenen deele, voor den Toehoorder blyken. Het
is 't toppunt van volmaaktheid, kunst door kunst te verbergen, en zo te spreeken,
dat een Toehoorder van een eenvoudig en gezond verstand zich verbeelde, dat hy,
dezelfde zaak

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

137
moetende voordraagen, dezelfde woorden zou gebruikt hebben. Het is een bewys
van een bedorven smaak in den Toehoorder, tot welks voldoening de waardigheid
der Welspreekenheid zich nooit moet vernederen, indien de juistheid en het gewigt
der zaaken, klaar en natuurlyk uitgedrukt, niets meer doen dan vergoeding schenken
voor het gebrek aan schitterende cieraaden.
Men werpe hier niet tegen, dat het geen ik thans gezegd heb strekt om onze
Opstellen van alle fraaiheid te berooven. Het kan hier op uitkomen door ons eigen
mangel aan smaak en bekwaamheid; en dan zullen alle de schoonheden, welke
wy langs eenen anderen weg opzamelen, beuzelagtig of valsch, en van dien aart,
weezen dat de Welspreekenheid ze moet schuwen. Maar, op zich zelven beschouwd,
zyn eenvoudigheid en schoonheid zo verre van onbestaanbaar met elkander te
weezen, dat, in tegendeel, de verfyndste, de kieschste, en de duurzaamste,
schoonheden, die den toets der eeuwen hebben doorgestaan, eenpaarig erkend
worden, zodanige Opstellen te weezen, die het kenmerkteken van eenvoudigheid
droegen. Eenvoudigheid is onderscheiden door die bevallige gemaklykheid, welke
ten grondslage van fraaiheid strekt, en zonder welke alle andere schoonheden
(*)
afzigtig worden, en haaren naam verliezen .
Om te besluiten. In een Vertoog over de Hoedanigheden eens Predikers der
Geregtigheid, zou het ten hoogsten te wraaken zyn, geen gewag te maaken van
ééne, buiten welke alle andere hoedanigheden vrugteloos en zelfs aanstootelyk
zullen worden; en deeze is Goedheid van Hart, en Braafheid van Character. De
verstandige Prediker zal zich niet te vrede houden met het uiterlyk welvoeglyke; hy
zal streeven na de schoonheden, en de welgevalligheden aankweeken, die het
gemoed vereieren. Dit moet hem den ondersteunenden troost geeven van 't
welslaagen zyns arbeids; dit zal hem aanzetten om met deelneeming de geestlyke
belangen zyner Gemeente te behartigen, onderwys en vertroosting uit te storten in
hunne gemoederen, vol warmte, en voortvloeiende uit het

(*)

Eenigen, als Lord SHAFTESBURY, die in hunne eigene Schriften zwellend waren, hebben
nogthans, als Letter- en Oordeelkundigen spreekende, die woordenpraal en gemaaktheid,
welke hun als Schryvers aankleefde, vaaren laatende, de eenvoudigheid met allen ernst
aangepreezen.
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diepste des harten. Het is 's Volks overtuiging hier van, 't welk zyne bediening verre
verheft boven het laage oogmerk om enkel te behaagen. Het verlangen hunner ziele
strekt zich uit om hem te hooren; en, door den Godlyken Zegen, daalt onderwys,
bestraffing, en vertroosting, met een zagten, doch onwederstandlyken, invloed nedet
op den grond hunner harten. Zyne Leer zal druppelen als de regen, zyn rede zal
nedervallen als de daauw; als de zagte regen op het teder kruid, en als de stortregen
op het gras.
Maar, naar dit alles, myne Broeders! veel zal het hooren der Euangelieleere van
u afhangen. Ongetwyfeld kunt gy, daar toe besluitende, de beste en meest
beloovende poogingen vrugtloos doen worden, door in Ondeugd te volharden. Gy
kunt uwe overtuigingen versmooren in veelvuldige bezigheid, vermaakneeming, en
losbandigheid; gy kunt ze verstrooijen in gezelschap, en lachen, of medelachen,
als men u in een ernstige luim aantreft. Maar is dit handelen als redelyke Schepzels?
En waarom, bid ik u, zoudt gy hier na staan? Op zyn best genomen, zyt gy in staat
om u zelven maar schraal te voldoen: want, belegt het zo gy wilt, de uitslag uwer
poogingen kan nooit gepaard gaan met die geheele en volkomene zelfsvoldoening
en vreugde, welke de bewustheid, van braaf en regtmaatig gehandeld te hebben,
vergezelt. Of, indien gy in staat mogt weezen om volkomen u zelven te bedriegen,
wat zou u dit, daar gy GOD niet kunt bedriegen, baaten? Zou daardoor uw verderf
niet onvermydelyker worden? Zekerlyk is het dan uw zaak, te handelen als
Menschen, die zien, dat het hun belang is, hunne oogen niet te sluiten, maar te
openen, en de waarheid te verstaan. - Zommigen zyn 'er, GOD geeve dat zy weinig
in getal mogen weezen, die de ongelukkige kunst verstaan, om de Ondeugd den
mantel der Deugd om te hangen. Doch daar zyn 'er veelen, zeer veelen, wel in staat
om hunne oogen af te wenden van het gezigt dier aangebooren leelykheid. - Gy
moogt u aanstellen, dat gy gelykt naar den man, die zyn aangebooren aangezigt
bemerkt in eenen spiegel, zichzelven bemerkt, heenen gaat, en terstond vergeet
hoedanig hy was; maar, zeg my, zal dit uw vergeeten de natuur der dingen
veranderen? Zal dit te wege brengen, dat het kromme regt, of leugen waarheid,
worde? Weest, derhalven, niet onverstandig; maar verstaat welke de wil des Heeren
zy. Legt af alle kwaadheid, overvloed van boosheid, en geveinsdheid, niet
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alleen omtrent de Menschen, maar omtrent GOD en uw eigen Geweeten, en wordt,
als eerstgeboorne kinderen, begeerig na de onvervalschte melk des Woords, op
dat gy daar door moogt opwassen.

Geneesmiddel tegen den lintworm, door den heer Clossius
gebezigd.
(Uit het Hoogduitsch.)
Door den Zoon van den geleerden Uitvinder van dit Geneesmiddel, is hetzelve
bekend gemaakt, en, met eenige mondelyk van zyn Vader ontvangene, en uit
deszelfs nagelaatene papieren byeen verzamelde, berichten vermeerderd, aldus
beschreven.
KáMPF heeft, in zyn achtingswaardig boek over de Ziekten van den Onderbuik,
de onzekerheid der op raisonnementen alleen steunende kentekenen van de
aanwezigheid der Wormen in het menschlyk Lichaam, na myne gedachten, grondig
bewezen. Het is alleen, door het ontlasten van een of meerdere Wormen, dat men
van derzelver tegenwoordigheid kan overtuigd worden. Ondertusschen heeft men
zelden veel nadeel te vreezen van de uitwerking der gewoone wormäfdryvende
Geneesmiddelen, om dat die van geenen heftigen aart zyn; zo men al, door enkel
op raisonnementen steunende kentekenen, dezelve toedient; uit hoofde dat dezelve
voor andere Ziekten in de darmen, by eene sterke verslyming, schoon 'er al eens
geene Wormen plaats vinden, zeer nuttig zyn. Zo zeker als dit ten aanzien der ronde
Wormen doorgaat, juist zo heeft het tegengestelde geval by den Lintworm plaats;
deeze vordert genoegzaam altyd sterke Drastica in groote giften, indien men dezelve
geheel, en zonder dat de kop terug blyft, afdryven wil. Men zoude dus zeer
onberedeneerd handelen, indien men alleen door kenmerken, uit redeneering
opgemaakt, zodanige groote giften van heftig werkende Geneesmiddelen toedienen
wilde; waarom dan ook een zodanig middel, het welk in alle gevallen, zonder eenige
uitzondering, het aanweezig zyn van den Lintworm, door de ontlasting van een
gedeelte deszelven verzekerd, by uitsteekenheid te wenschen is.
HERRENSCHWAND gaf, in gevallen daar hy een Lintworm vermoedde, eer hy zyn
Specificum liet gebruiken,
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een Probeermiddel, dat uit een lood Siroop van Persikenbloeizel bestond. Indien
met den stoelgang eenige korrels, of witagtige lichaampjes, outlast wierden, dan
(*)
oordeelde hy dat 'er ontwyfelbaar zeker een Lintworm plaats hadt . Myn Vader had
ook een middel, 't welk hy, by aldien hy redenen meende te hebben om een Lintworm
te vermoeden, vooraf liet gebruiken, eer hy zyne Drastica voorschreef; dit is reeds
in het boek van KáMPF beschreeven: ondertusschen hoop ik geen overtollige moeite
te neemen, wanneer ik zyne geheele handelwyze by het afdryven van den Lintworm,
zo als ik dezelve mondelyk van hem verstaan, en uit zyne nagelaaten papieren
gevonden, hebbe, aan de practizeerende Geneesheeren mededeele.
Zyn Probeermiddel ontdekte hy door het volgende toeval: hy behandelde, in
Holland, eene Dame, die reeds een geruimen tyd aan een sterk opgezwollen lichaam
gelaboreerd had; deeze had hy, - waarom weet ik niet meer naauwkeurig, - Terpentyn
op de volgende wyze voorgeschreeven. ℞ Therebinth. Venet. Drachm. i. solve in
Vitell. over. q.s. adde Aq. Menthoe piperit. Unc. IV. s. by kleine portien te gebruiken.
Dien zelfden avond, wierd hy met grooten haast by haar gehaald, om dat zy,
volgens het zeggen, op haar uiterste lag. Hy bevond haar ook, in de daad, in eene
flaauwte, met een koud zweet op het voorhoofd, liggende. Zy kwam eindelyk by, en
zeide; dat zy haar onderlyf voelde zakken, en neiging had om af te gaan. Na de
ontlasting was de dikke buik byna geheel verdweenen; in den stoelgang vond men
een dikkeu klomp, die, by nader onderzoek, bleek een Lintworm, doch zonder kop,
te weezen.
Door dit toeval aangemoedigd, gebruikte hy in alle voorvallen daar hy een Lintworm
vermoedde, dit tot een Probeermiddel, en, zo als hy my verzekerd heeft, altyd met
die uitwerking, dat, zo 'er een Lintworm aanweezig was, daar door een gedeelte
van dezelve afgedreeven wierd.
Men begrypt ligt, dat de gifte van de Terpentyn naar maate der jaaren, der
prikkelbaarheid van het gestel, en de overige omstandigheden van de gezondheid
van den Zieken, moet bestemd worden.

(*)

VAN SWIETEN, Comm. Tom. IV. p. 740.
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Wanneer hier door de aanweezigheid van den Lintworm beweezen was, zo schreef
hy den Lyder, eer hy zyn Drastiek middel toediende, den volgenden leefregel voor.
Hy moest vier weeken vooraf niet anders eeten dan scherpe gezoute spyzen, Kaas,
gezoute Visch, Worsten, Pekelvleesch, Ham, enz. Eenige dagen voor dat hy het
sterke middel nam, gebruikte hy alle avonden een grein Opium, of Laud. Liquid. s.
Op deeze wyze, zo als hy my verzekerde, heeft hy menigmaal maar ééne gifte van
zyn Drasticum noodig gehad, om den Lintworm geheel af te dryven.
Thans zal ik het Geneesmiddel, nevens het gebruik van het zelve, woordelyk uit
zyne papieren opgeeven, en vervolgens zyne Aanmerkingen daar op laaten volgen.
(Men verwagte het in een eerstvolgend Stukje.)

Natuurlyke historie en huishouding der honigbyen. Door John
Hunter, Esq.
(Uit de Philosophical Transactions. Part. 1. for 1792.)
(Vervolg van bl. 110.)

Van de Koninglyke Cel.
Daar is een Cel, de Koninglyke Cel geheeten, dikwyls zyn 'er drie of vier, en zomtyds
meer; ik heb 'er elf, en zelf dertien, gezien in dezelfde Byekorf. Gemeenlyk zyn
deeze Cellen geplaatst aan den rand van een of meer der Raaten; maar dikmaals
ook aan de zyde van de Raat, egter niet in het middenpunt, te gelyk met de andere
Cellen, als een grooter onder de andere; maar menigwerf tegen de monden der
Cellen, en dus uitsteekende buiten de algemeene oppervlakte der Raat; doch de
meesten zyn gevormd aan den kant van de Raat, welke in een deezer Cellen uitloopt.
De Koninglyke Cel is veel wyder dan de andere; doch zelden zo diep; derzelver
mond is rond, en blykt wydst te zyn ter halver ovaale diepte, en hangt nederwaards,
in stede van horizontaal of schuins. De stoffen, waaruit
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de Koninglyke Cel is zamengesteld, zyn zagter dan gemeen Wasch, meest gelykende
op die waar van de benedenkant der Raat gemaakt is; of waar mede de Byen haare
Poppen bedekken: 'er komt weinig Wasch in derzelver Zamenstelling, geen derde;
de rest is, naar myn begrip, Meel.
Men heeft verondersteld, dat dit de Cel is, waarin de Koningin wordt uitgebroed;
maar ik heb reden om te gelooven, dat dit louter inbeelding is; want, in de eerste
plaats, is de Cel te groot, en daarenboven zelden zo diep als de ruime Cellen, waarin
de Mannetjes worden uitgebroed; terwyl de Cel, indien ze geëvenredigd ware aan
de lengte der Koninginne, dieper behoorde te weezen; want de lengte van het lyf
maakt het grootste onderscheid uit tusschen de Koningin en de andere Byen. - Ten
anderen, de mond is benedenwaards geplaatst. - Ten derden, is die Cel nimmer
gevoerd met dat zyden spinzel, 't welk de Poppen bedekt, gelyk de Cellen der
Mannetjes en der Werkbyen; wy vinden ook geen uitwerpzels op den bodem. Het
getal deezer Cellen is zeer verschillend in onderscheide Korven. My staat voor,
Korven gezien te hebben zonder eenige Koninglyke Cel, en ik heb 'er aangetroffen
met elf, twaalf, en zomtyds meer. Ik heb ze, den geheelen Zomer door, in opmerking
genomen, en 'er nooit eenige verandering in gevonden.
De Raat schynt eerst gevormd te zyn ter voortteelinge, en de vulling met Honig
alleen een tweede gebruik te weezen, daarvan gemaakt; want indien de Byen haare
Koningin verliezen, maaken zy geen Raaten, en de Wesp, Hommel, enz. maaken
Raaten, schoon zy geen Honig verzamelen, en is 'er eene Byesoort die Honig
verzamelt, en weglegt in Cellen, welke zy nimmer maakt.
Ik zal de By niet aanmerken als een uitsteekend Wiskunstenaar, in staat om juiste
gedaanten te vormen, en als geredeneerd hebbende over de beste gedaante van
de Cel, om het meest te kunnen bevatten, zo dat het grootste getal in de kleinste
ruimte plaats vindt, (want de Hommel en de Wesp werken veel netter, schoon zy
zich schynbaar niet in dezelfde noodzaaklykheid bevinden; dewyl zy niets verzamelen
om de Cellen te vullen,) om dat de By, hoewel vry volkomen in deeze opzigten,
nogthans in andere, de formeering van de Raat betreffende, vry on-
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naauwkeurig is. - Ik zal ook deeze Diertjes niet aanmerken als een Raat vormende
van eene zekere gedaante en grootte, uit enkele werktuiglyke noodzaaklykheid,
want zulk een vorm zou geen Cellen van verschillende grootte voortbrengen; veel
min konden de Wespen door het zelfde beginzel gedreeven worden, dewyl haare
Cellen van zeer onderscheide grootte zyn, en de eerste veel te klein voor de Koningin
der Wespen; maar ik zal het geheel aanzien als een Instinctif Beginzel, ten aanziene
van 't welk het Diertje geen vermogen van verandering of keuze heeft, dan 't welk
ontstaat uit het geen uitwendige noodzaaklykheid mag genaamd worden. - De Cel
heeft doorgaans zes kanten, doch dit zeshoekige is het naauwkeurigst in de
eerstgevormde Cellen, en derzelver bodem is meestal zamengesteld van deeze
zyden, of vlakten, twee van de zyden één maakende, en zy vallen gemeenlyk in
tusschen de bodems van drie Cellen van den tegenoverkant; maar dit gaat niet
geregeld, en wordt alleen zo gevonden, waar geen uitwendige hinderpaal voorkomt.
Ik heb reeds opgemerkt, dat de Cellen, in 't laatst van het Saisoen gevormd, niet
zo net gemaakt, en dat de afdeelingen dikker en van een geeler kleur, zyn; zulks
ontstaat, myns bedunkens, daar uit, dat het Wasch minder zuiver, en met meer
vreemde stoffe vermengd, is; in gevolge hiervan zo sterk niet zynde, wordt 'er meer
toe vereischt. De Byen bewaaren veele haarer Cellen voor Honig, en deeze zyn
meest aan den bovenkant. In oude Byekorven, die verscheide jaaren gestaan
hebben, heb ik het bovenste gedeelte van de Raat vry gevonden van alles wat na
broedzel zweemt, als het zydeägtig voerzel en de uitwerpzels des Byeworms aan
den bodem: terwyl het laagere gedeelte, voor meer dan de helft van de Cellen, de
duidelykste blyken droeg van broedzel bevat te hebben. In deeze is het voerzel van
zyden spinzel aan de zyde zamengesteld uit veele laagen, en in veele de bodem
half gevuld met uitwerpzelen; ik merkte op, dat in die deelen de Raat het dikst was
aan den mond, 't geen my deedt denken, dat, wanneer een Cel ondiep wordt, door
dien de bodem eenigermaate opgevuld is, de Byen dan aan den mond iets
toevoegen. Weshalven, zy schynen meest te dienen voor het Byenbrood; zo dat
een grooter voorraad van Honig op te leggen by haar bedoeld wordt.
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Van het leggen der Eitjes.
Zo ras 'er eenige weinige Raaten gevormd zyn, begint de Wyfjes-By Eitjes te leggen.
Zo verre ik in staat geweest ben om het waar te neemen, is de Koningin de eenige
By die voortteelt, schoon men beweerd heeft, dat de Werkbyen zulks doen. Haare
eerste Eitjes in het Saisoen zyn die, waar uit de Werkbyen voortkomen, dan die der
Mannetjes, en misschien van de Koningin: zo gaat het toe by de Wesp, de Hommel,
enz. Nogthans wordt door RIEM beweerd, dat, wanneer een Korf van een Koningin
beroofd is, de Werkbyen Eitjes leggen; zo dat, op dien tyd, eenig Honig en Meel
wordt binnen gebragt, als voorraad voor een natten dag. De Eitjes worden gelegd
aan den bodem van de Cel, en wy vinden ze daar, eer de Cellen half voltooid zyn;
zo dat de voortteeling vroeg begint, en voortgaat met de vorming der andere Cellen.
Het Eitje is vastgemaakt aan 't eene einde aan den bodem van de Cel, staat zomtyds
recht overeinde, dikwyls schuins; het heeft een kleeverig of slymig dekzel, 't geen
maakt dat het zich hegt aan alles wat het aanraakt.
Het schynt, dat 'er tyd bepaald is, of tyden bepaald zyn, tot het leggen der Eitjes;
want ik heb in een nieuwe Zwerm waargenomen, dat de groote zaak van het leggen
der Eitjes niet boven de veertien dagen aanhieldt; schoon de Korf niet half met Raat
gevuld was, begon het te verslappen. Waarschynlyk is dat einde van het Eitje, 't
welk eerst voortkomt, dat geen, 't welk aan den bodem van de Cel kleeft, en
waarschynlyk is de staart van den Byeworm aan dat einde gevormd: hoe zy dit, het
Eitje beweegende, weder doen kleeven, weet ik niet. Ik heb ontdekt, dat zy
menigmaal het Eitje uit een Cel neemen, om het, zo wy mogen veronderstellen, na
eene andere over te brengen: waarom zy dit doen kan ik niet zeggen.
In deeze nieuw gevormde Raaten, als mede in veele van de niet half voltooide,
vinden wy de zelfstandigheid, Byenbrood geheeten, zomtyds overdekt met Wasch;
wy zullen vervolgens hier over spreeken. Omtrent den tyd, wanneer zy meer dan
halfweg de Korf nederwaards gewerkt hebben, met het vormen van de Raat,
beginnen zy de grootere Cellen te maaken, en als dan komen de eerste broedzels
uit, die kleine, of Werkbyen, zyn; vervolgens beginnen zy de Mannetjes uit te
broeden, en
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waarschynlyk eene Koningin voor een nieuwe Zwerm: dewyl de Mannetjes nu
gebroed zyn om de jonge Koningin te bevrugten voor den tegenwoordigen Zomer,
als ook voor het volgend jaar. Deeze loop in 't broeden is dezelfde met die van de
Wesp, Hommel, enz. Schoon dit berigt doorgaans toegestemd wordt, hebben
nogthans eenige Schryvers, over dit onderwerp, eene andere wyze van het
voortbrengen eener Koninginne verondersteld, wanneer de Korf van Byewormen
voorzien, en van de Koningin beroofd, is.
Wat de geheel volkomen voortgang van het Eitje mag genaamd worden, naamlyk,
van den tyd der legging tot de geboorte van de By (dat is de tyd van het uitkomen),
het leeven van den Byeworm, en het leeven van de Pop, is, geloof ik, korter dan by
de meeste Insecten. Het valt niet gemaklyk te bepaalen, wanneer een Eitje uitkomt.
Ik heb my verbeeld, dat het op den vyfden dag was. Wanneer het uitkomt, vindt
men den jongen Byeworm opgewonden liggen op den bodem van de Cel,
eenigermaate omringd met een doorschynend vogt. In veele Celletjes, waar de
Eitjes zo even zyn uitgekomen, staat het vlies nog op zyn plaats; door den Byeworm
niet weggenomen of nedergedrukt zynde. Thans is 'er een nieuwe arbeid voorhanden
voor de Werkbyen, te weeten het voeden en opkweeken der jonge Byewormen. Wy mogen veronderstellen dat de Koningin daar mede niets te maaken heeft,
naardemaal 'er, ten allen tyde, Werkbyen genoeg in de Korf zyn tot dat einde; ook
brengt de Koningin nimmer eenige stoffe aan, gelyk elk ander lid der
Gemeenschappe, in den beginne, verpligt is. Zy schynt deswegen eene Koningin
te weezen by erf- of liever by een natuurlyk regt, terwyl by de Wespen, Hommels,
enz. de Koninginnen zichzelve tot die waardigheid, en tot Voogdessen der
Maatschappye, schynen te verheffen.
Gereedlyk ontdekt men dat de Byen de Byewormen voeden, en, in de daad, een
Byeworm zou gemaklyk kunnen opgekweekt worden door iemand, die zich daar op
wilde toeleggen. Zy openen de twee zyd-nypers om het voedzel te ontvangen, en
door te zwelgen. By het aangroeijen werpen zy hunne bekleedzels af; doch hoe
menigmaal zy dit doen in den Wormstaat, weet ik niet. Ik heb hier boven gezegd,
dat de Byen dikwyls de Eitjes verplaatzen, en ook bevonden, dat zy te meermaalen
den
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Byeworm van de eene in de andere Cel overbrengen, zelfs wanneer deeze vry groot
zyn. De Byewormen neemen meer en meer in grootte toe, tot zy de Cel bykans
vervullen; omtrent deezen tyd hebben zy geen voedzel meer noodig, en zyn gereed
om in den Poppenstaat opgeslooten te worden; hoe men dit tydperk ontdekt, weet
ik niet: want by elk ander Infect, zo verre ik 't heb kunnen naagaan, is zulks het werk
van den Worm, of de Rups zelve; maar in de gemeene By is het de werking van
het volkomen Dier; waarschynlyk komt het van het weigeren des voedzels door den
Byeworm. De tyd tusschen het uitkomen uit het Eitje, en het veranderen in een Pop,
is, geloof ik, vier dagen, ten minsten herhaalde waarneemingen komen vry naby op
deezen tyd uit. Wanneer zy gereed zyn tot den staat van Pop, bedekken de Byen
den mond van de Cel met eene zelfstandigheid van eene ligt bruine kleur, bykans
op dezelfde wyze als zy den Honig bedekken; uitgenomen, dat, in dit geval, het
bedekzel, uitwendig, rond is, en blykt niet geheel uit Wasch, maar uit een
zamenmengzel van Wasch en Meel, te bestaan. De Byeworm is nu geheel
ingeslooten, en begint de Cel en het dekzel van den mond te voeren met een
zydeägtige stoffe, die spinnende op de wyze van een Zydeworm; dit maakt een
soort van kooker voor den Pop. BONNET nam waar, dat, in zeker geval, de Cel te
kort was voor den Pop, en deeze het dekzel doorbrak, waar op het dekzel meer
bolrond dan gewoonlyk gemaakt werd. De mogelykheid hiervan kan ik zeer wel
begrypen; wy zien zulks menigmaal by de Wesp. Dit bekleedzel afgewerkt hebbende,
werpen zy het laatste Wormenvel af, of schuiven het van den kop nederwaards; dit
blyft aan den bodem van de Cel, en zy worden Poppen.

Van het Voedzel der Byewormen, of 't geen doorgaans Byenbrood
genaamd wordt.
Eigenaartig zou men veronderstellen, dat het voedzel der Byewormen Honig was;
zo om dat dit het voedzel is der oude Byen, als om dat zy die voor zichzelven
opleggen; nogthans is uit de byzonderheid, dat de Honig aan de oude Byen ten
voedzel strekt, geen bewys te ontleenen: dewyl zeer weinig jonge Dieren het zelfde
voedzel met de oude nuttigen; en daar uit zelfs is waarschynlyk
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dat de Byeworm niet van Honig leeft; en, indien wy uit de overeenkomst
redenkavelen, zullen wy opgeleid worden om te veronderstellen, dat het Byenbrood
het voedzel is van den Byeworm. Dit althans is het in andere Byesoorten, die van
Honig leeven.
Wy kunnen niet veronderstellen, dat het Byenbrood tot voedzel voor de oude
Byen dient; daar wy zien, dat zy hetzelve verzamelen in de maanden Juny, July,
enz. op welken tyd zy Honig in overvloed hebben. Deeze zelfstandigheid is zo
gemeen aan een Byekorf, als eenig deel tot de Huishouding der Byen behoorende.
Eer zy vyf of zes vierkante duimen van een Raat in een nieuwe Korf gevormd hebben,
vinden wy Eitjes, Honig, en Byenbrood: en op welk een tyd van het jaar men een
Korf ledigt, zullen wy deeze zelfstandigheid aantreffen; wanneer een Byekorf Honig
gebrek heeft, en in den Winter sterft, vindt men geen Honig; maar al het Byenbrood,
't welk in voorraad opgelegd was voor de Byewormen in de Lente. De Byen draagen
groote zorge voor dit Byenbrood; want het is te meermaalen met Wasch overdekt,
even als de Honig, en ik geloof, bovenal, in den Winter; waarschynlyk met oogmerk
om het voor een tyd van behoefte te bewaaren. In April heb ik zommige van de
Cellen vol, andere slegts half vol, gevonden. Wanneer wy een Cel, met deeze
zelfstandigheid gevuld, doorsnyden, ontdekken wy meestal dat dezelve zamengesteld
is uit laagen van verschillende kleuren, eenige donker oranje, andere bleek bruin.
In glazen Byekorven zien wy dikwyls, dat het glas ééne zyde van de Cel uitmaakt,
en in deeze Cel ontdekken wy menigwerf, met een opslag van het oog, de gemelde
onderscheidene laagen.
Dit Byenbrood is de zelfstandigheid, welke zy aan haare pooten aanbrengen, en
bestaat uit het Stuifmeel der Planten. 't Is het Meel niet van alle Planten, 't welk de
By vergadert, ten minsten men bemerkt, dat zy het zelve op eenige met veel vlyts
vergaderen, terwyl zy andere onaangeroerd laaten; ja zommige bekende Planten
hebben by haar eene blykbaare voorkeuze. 't Geen zy verzamelen moet zeer
loszittende stoffe zyn, juist gereed om af te vallen tot het bevrugten van het vrouwlyk
deel des bloems; ten blyke dat dit waarlyk zo is, hebben byen bloemen bevrugt die
geen manlyke deelen hadden. Doorgaans is die stoffe van eene geele kleuri
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maar van onderscheiden hoogte, dikwyls tot oranje opklimmende. Wanneer wy de
Byen bezig zien met dezelve te verzamelen op bloemplanten, die eene groote
menigte van bloemen hebben, zo dat zy eene volkomene laading kunnen
medevoeren, dan is het de kleur van het Meel dier bloemplanten.
Het is der beschouwinge overwaardig, hoe zy deeze zelfstandigheid in de Cel
schikken. Als wy Byekorven van naby bezien, ontdekken wy dikwyls Byen met deeze
stoffe aan de pooten, gaande langs de Raaten, als uitziende na eene Cel om dezelve
in te leggen. Zy gaan menigmaal over een Cel, waarin reeds Byenbrood ligt; doch
verlaaten die, bezien eene andere, en volharden daar in tot zy zich bepaalen: 't
geen my op de gedagten gebragt heeft, dat ieder By zyne eigene Cel heeft. Wanneer
zy in de beöogde Cel komen, steeken zy de beide agterste pooten daarin, terwyl
de twee voorpooten en het voorlyf rusten op den mond van de digtst bygelegen Cel;
vervolgens brengen zy den buik of het agterlyf in de Cel, en de poot onder den buik;
het agterste des lyfs wendende na de buitenzyde van den poot waar het Meel zit,
en schuiven 't zelve daar mede af. Wanneer het dus van beide de pooten gestreeken
is, verlaat de By de Cel, en de twee gedeelten Meel ziet men leggen op den bodem
van de Cel; onmiddelyk komt 'er eene andere By, deeze kruipt in dezelfde Cel, en
blyft 'er omtrent vyf minuuten; 't zelve kneedende en op den bodem neder werkende,
of verspreidende over 't geen 'er reeds in gelegd was; eene effene oppervlakte blyft
'er over.
Dit Byenbrood is vast als een deeg, brandt eenigzins, en geeft een vreemde reuk
van zich; waarschynlyk ontstaande uit de vermenging met eenig dierlyk vogt onder
de kneedende bewerking; want als het in de Cel gebragt wordt is het veeleer een
poeder dan een deeg.
Dat deeze zelfftandigheid den Byeworm tot voedzel verstrekt, blykt uit de proeven,
genomen op de maag van dit Diertje: want een volgroeide Byeworm doodende, is
de maag vol van eene dergelyke zelfftandigheid, alleen zagter, en als 't ware met
een vogt vermengd; maar nimmer ontdekt men Honig in de maag. Hier uit mogen
wy opmaaken, dat het Byenbrood even zo tot voedzel van den Byeworm verzameld
wordt, als de Honig tot voedzel voor de Byen opgelegd. De Heer SCHIRACH verbeeldt
zich, dat het manlyk zaad den Byeworm tot spyze dient;
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en heeft men verondersteld, dat het voedzel van den Koninginne-Worm, en die der
Mannetjes, verschilde van dat der Werkbyen. REAUMUR zegt, dat het voedzel van
den Koninginne-Worm in smaak verschilt van dat der gemeene Byen. Hoe hy dit
wist, die het voedzel der andere niet kende, begryp ik niet.

Van de Uitwerpzelen des Byeworms.
De Byewormen werpen weinig vuiligheids uit; doch 't geen zy zich kwyt maaken
laaten zy op den bodem van de Cel vallen; en dit wordt, 't geen eenigzins vreemd
schynt, nooit door de Byen weggenomen; zy laaten het verdroogen, te gelyk met
de afgelegde bekleedzels van den Byeworm; nieuwe Eitjes en Honig worden in
Cellen, dus gesteld, in volgende jaaren gelegd, zo dat met den tyd de Cellen bykans
half vol zyn.

Van den Poppenstaat der Byen.
In den Poppenstaat vormen zich de Byen tot een nieuw leeven. Zy worden geheel
vernieuwd, of wonderbaarlyk veranderd: want 'er blyft geen de minste zweem van
de oude gedaante over; nogthans moet het Diertje uit dezelfde stoffe bestaan: niets
nieuws komt 'er by. Hoe verre deeze verandering alleen bestaat uit de oude deelen
nieuw gevormd, of allengskens van gedaante veranderende, valt niet gemaklyk te
bepaalen. Om de verandering te wege te brengen, moeten veele deelen verplaatst
worden, uit welke waarschynlyk de nieuwe gevormd worden. Naardemaal de Byen
in deezen staat niet verschillen van de vliegende Insecten in 't algemeen, zal ik dit
stuk haarer gedaantverwisseling niet verder voortzetten, schoon het in de Natuurlyke
Historie der Insecten een zeer weezenlyk deel uitmaakt.
Wanneer de Pop in een volkomen By veranderd is, verbreekt dezelve het bedekzel
van de Cel, en treedt te voorschyn. De tyd, welken zy in deezen staat verblyft, valt
gemaklyker te bepaalen, dan hoe lang zy in het Eitje is, of een Worm; want de Byen
kunnen de Poppen niet verplaatzen, gelyk zy de twee andere doen. In één geval
duurde die tyd dertien dagen, en juist twaalf uuren; weshalven het Eitje vyf dagen
vóór het uitkomen liggende, de Wormstaat vier dagen duurende, en de Pop
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dertien en een halven dag leevende, eer dezelve in een By verandert, zal het geheel
op twee en twintig en een halven dag uitkomen; doch in hoe verre dit naauwkeurig
is, durf ik niet bepaalen. Ik bevond eens dat de Poppenstaat van een Mannetje
veertien dagen duurde; doch dit was waarschynlyk toevallig. Als zy eerst uit den
staat van Pop treeden, zyn ze graauwagtig van kleur; doch worden schielyk bruin.
Indien de Zwerm, van welke ik tot hier toe de Historie heb opgegeeven, vroeg
uitgekomen en groot is, en bovenal, indien zy gehuisvest wordt in te klein een Korf,
zet dezelve al te sterk voort om den Winter over in die Korf te blyven; in dit geval
wordt 'er een nieuwe Zwerm uitgezonden, die nogthans meesten tyds geen groote
is, en doorgaans te weinig tyds heeft om de Raaten te voltooijen, en met
genoegzaamen voorraad van Honig op te vullen, om het, den Winter door, uit te
houden. Dit staat gelyk met de tweede of derde Zwerm der oude Korven.
('t Vervolg by eene nadere gelegenheid.)

Beschryving van de characters, gewoonten, en persoonen, der
oorspronglyke bewoonderen van America.
(Overgenomen uit de Travels into North and South Carelina, by WILLIAM BAKTRAM.)
De Heer BARTRAM begint zyne Beschryving, met op te merken, dat dezelve niet
alleen de vrugt is van zyne eigene waarneemingen; maar ook ontleend uit het
algemeen en onpartydig berigt van oude agtenswaardige Persoonen, zo onder de
oorspronglyke Americaanen zelve, als van blanke Kooplieden, die veele dagen huns
leevens by hun sleeten.
Eerst van hunne Persoonen en Hoedanigheden spreekende, gaat hy dus voort.
De Mannen by de Cherokees, Musoogulges, Siminoles, Chieasaws, Chactaws, en
vereenigde Stammen der Creeks, zyn groot, kloek, en gemaatigd sterk; hunne leden
zyn welgemaakt, zo dat zy, over 't geheel genomen, voor schoone Menschen mogen
gehouden worden; hunne weezenstrekken zyn geregeld, hun gelaad
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open, agtbaar, en bevallig; nogthans zyn voorhoosd en wenkbraauwen zo gevormd,
dat men terstond getroffen wordt door het denkbeeld van heldhaftigheid en moed;
het oog, schoon aan den kleinen kant 't naast, staat leevendig en vol vuurs, de
oogappel is altoos zwart, en de neus heeft doorgaands iets van het geen men een
arendsneus noemt. - Hunne houding en gebaaren hebben een air van
grootmoedigheid en onafnanglykheid. - Hun kleur is roodagtig bruin, of koperverwig;
hun hair is lang, dik, en zwart als een raven; geevende, naar het licht 'er op valt,
eene glansagtige vertooning.
De Vrouwen der Cherokees zyn groot, teder, en van eene keurige gestalte; haare
gelaatstrekken zyn in eene juiste evenredigheid; haare houding is bevallig, vriendlyk,
en haar gang heeft iets deftigs en inneemends.
De Vrouwen by de Muscogulges, schoon in 't oog loopende door de kortheid
haarer gestalte, zyn weigevormd; haar aangezigt is rond, geregeld en schoon van
trekken, de wenkbraauw hoog en wel geboogen, het oog groot, zwart, kwynend
staande drukt het zedigheid, beschroomdheid, en schaamagtigheid, uit; deeze
bekoorelykheden zyn haare beschermende en verdeedigende wapenen, en zy
weeten 'er zich zeer wel van te bedienen, en, onder het dekkleed deezer aanlokkende
bevalligheden, verbergen zy de fynste kunstenaary; nogthans zyn ze beminnelyk,
en vol genegenheid. Zy maaken, zo ik geloof, het kleinste geslacht van Vrouwen
uit, tot nog bekend; zeldzaam zyn ze meer dan vyf voeten hoog, en ik denk dat het
grootste getal nooit die hoogte bereikt; haare handen en voeten zyn niet grooter
dan die van Europische Meisjes van negen of tien jaaren. De Mannen zyn, egter,
van eene reusaguge gestalte, en kloeker dan de Europeaanen; veelen haalen meer
dan zes voeten, weinigen minder dan die maat, of vyf voeten acht en tien duimen.
Hun kleur is veel donkerder dan die van eenigen der Stammen, ten Noorden van
hun, die ik immer gezien heb. Deeze beschryving past op de Muscogulges, hunne
Bondgenooten, de Chactaws, en ik geloof de Chicasaws (schoon ik nimmer hunne
Vrouwen zag), uitgenomen, nogthans, eenige hoopen van de Siminoles, Uches, en
Savannucas, die grooter en dunner zyn, en een helderder kleur hebben.
De Cherokees zyn egter kloeker en sterker dan de Muscogulges, en verreweg
het grootste ras van Menschen,
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(*)

't geen ik immer aantrof . Hun kleur is helderder, heeft iets van het olyfverwige,
inzonderheid by de volwassenen; eenige hunner jonge Dogteren zyn bykans zo
schoon en bloozend als de Europische Vrouwen.
De Cherokees zyn in hun voorkomen en manieren ernstig en bestendig, deftig
en omzigtig in hun gedrag, aan het stille agterhoudende naast in de verkeering;
nogthans genoeglyk en vriendlyk, verkleefd aan hunne Vryheid en de Natuurlyke
Regten van den Mensch; geheim, welberaaden en vastbepaald in hunne raadslagen;
eerlyk, regtvaardig en goedgunstig, en steeds gereed om alle vermaak en voldoening,
zelf hun bloed en leeven, op te offeren om hun Grondgebied en Regten te
verdeedigen. Zy bewyzen hulde aan de Muscogulges, doch met wederzin, en
draagen dat juk ongeduldig. Ik was getuigen van eene allergrootste vernedering,
welke zy van hunne roode Meesters moesten dulden, by de groote Zamenkomst
en het Verdrag van Augusta, wanneer dit Volk met de Creeks toetradt tot den afstand
van het nieuw aangekogte; 'er bevonden zich omtrent drie honderd van de Creeks,
een groot gedeelte deezer waren Krygslieden, en omtrent één honderd Cherokees.
De eerste dag der Zamenkomste werd geopend met het beraamen der voorloopige
voorwaarden. Eén Artykel van dezelve was, aan de zyde der Georgians, een eisch
op een Landstreek, liggende aan de Tïgulo, en waar op zy beiden aanspraak
maakten; de Cherokees hadden het, zo 't schynt, vóór de opening der Zamenkomste
heimlyk afgestaan aan de Georgians, buiten weeten der Creeks. De Georgians
hiervan spreekende als een asgedaane zaak, vroegen de Creeks, in de Vergadering,
op welk een grond zy dien eisch deeden rusten; zeggende, dat zy nimmer die Landen
hadden afgestaan. De Georgians antwoordden, dat zy dezelve gekogt hadden van
hunne Vrienden en Broeders de Cherokees. De Creeks hier over misnoegd, en in
toorn ontstooken, stondt een Opperhoofd en

(*)

'Er zyn, egter, eenige uitzonderingen op deezen algemeenen regel, gelyk ik by ondervinding
weet. Hun tegenwoordig Opperhoofd, of Keizer, ATTA-KUL-KULLA, is zeer klein, rank en teder,
en het eenig voorbeeld dat ik hiervan zag by dit Volk; doch hy is een Man van meer dan
gemeene bekwaamheden.
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Krygsman over einde, met een woedende en schriklyke houding; bedreigingen en
smaadredenen uitende, vestigde hy het oog op de Hoofden der Cherokees, en
vroeg hun welk een regt zy hadden om hunne Landen weg te geeven; hy noemde
hun oude Vrouwen; hun toevoegende, dat zy zints lang hun genoodzaakt hadden
Vrouwe-kleederen te draagen. Een allervernederendst zeggen, in de
tegenwoordigheid van de Hoofden van het geheele Muscogulge-Bondgenootschap,
van de Chicasaws, de voornaamite Mannen en Burgers van Georgia, Carolina,
Virginia, Maryland en Pennsylvania, in het aangezigt van hunne eigene
Opperhoofden en Burgers, en te midden van het lachen en smaalen der Vergadering,
inzonderheid der jonge lieden van Virginia, hunne oude Vyanden en gevreesde
Nabuuren; doch, hoe vernederend het, in de daad, was, moesten zy deeze blaam
geduldig, en zelfs zonder wederspraak, gedoogen.
Daarenboven bragten deeze hoogmoedige Bravos en Overweldigers hun trots
en vermeeten zo verre, dat zy zelfs dreigden de Zamenkomst af te breeken en na
huis te keeren, indien de Georgians niet toestemden in het vernietigen van het
heimlyk verdrag met de Cherokees gemaakt, en die Landstreek onmiddelyk van
hun te ontvangen; aan hun het uitsluitend regt van vervreemding toekennende. Dit
werd toegestemd, schoon van de Cherokees geweldig afgeperst, strydig met regt
en verdragen: naardemaal de Savanna, en de wateren dier Riviere, erkend waren
als de natuurlyke en juiste grensscheidingen tusschen de Cherokees en de
Muscogulges.
Het Volks - character der Muscogulges, beschouwd uit een staatkundig oogpunt,
vertoont het schildery van een groot of doorlugtig held. Een stout, hoogmoedig en
trots geslacht van Menschen, zyn ze braaf en dapper in den oorlog, op
vermeesteringen gesteld, rustloos, en steeds zich in den wapenhandel oefenende;
nogthans betoonen zy zich grootmoedig en genadig aan een overwonnen vyand,
wanneer hy zich onderwerpt, hunne vriendschap en bescherming verzoekt; altoos
vereenigen zy de vermeesterde Stammen in hun Bondgenootschap, wanneer zy
onmiddelyk, en zonder eenige uitzondering, alle regten van vrye Burgers genieten,
en, van dat oogenblik af, vereenigd zyn in een band van Broederschap. - Men weet
niet dat zy één Stam uitdelgden, behalven de Yamasees, die zich op geen
voorwaarden wilden overgeeven; maar tot den
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laatsten man vogten; slegts omtrent veertig of vyftig ontkwamen uit den laatsten
beslissenden slag, die zich onder de bescherming begaven der Spanjaarden te St.
Augustin.
Volgens hun eigen berigt, 't geen ik voor waarheid houde, gingen zy, naa hunne
aankomst in deezen oord, een Verbond van eeuwige vriendschap aan met de
Britsche Volkplantingen van Zuid-Carolina en Georgia, 't welk zy nimmer openlyk
schonden; doch, in tegendeel, alles deeden om die Verbintenis te versterken. Hunne
hoogbejaarde Opperhoofden spreeken hier van, tot op deezen dag, met
vreugdetraanen in de oogen, en toonen hunne blydschap over die gedenkwaardige
Gebeurtenis, als een der roemrykste voorvallen in de Jaarboeken huns Volks.
Ten voorbeelde hunner begrippen van onpartydige Geregtsoefening, en Eerbied
aan het Opperweezen verschuldigd, als de Opperregter der menschlyke bedryven,
wien alleen het regt toekomt om over het leeven van een Mensch te beschikken,
breng ik mynen Leezeren onder 't oog het volgende geval, gelyk ik het ontving uit
den mond van een Spanjaard, een agtenswaardig Inwoonder van Oost-Fiorida
De Zoon des Spaanschen Bevelhebbers van St. Augustin hadt met twee jonge
Heeren, zyne Vrienden, een plan gemaakt om zich met jaagen en visschen te
verlustigen. Voorzien van een geschikt vaartuig, van geweer en vischwant, gingen
zy onder zeil; Zuidwaards aan stevenende langs de kust, na de punt van Florida;
baaijen, inhammen, en rivieren, in- en opvaarende, naar de gelegenheid medebragt,
of het vooruitzigt van vangst hun aanzette. De schoone en verrukkende landgezigten
van de kust van Florida lokten hun verder en verder Zuidwaards op, zo dat zy
ongemerkt verder gingen dan de buitenste Spaansche versterkte post. - Ongelukkige
Jongelingen! niet lettende op den raad en de bevelen hunner Ouderen en Vrienden,
steeds hunne vermaakneeming voortzettende, kwamen zy 's avonds in eene Haven,
waar de gelegenheid tot de jagt zich allergunstigst opdeedt; zy verkwikten zich met
de aangenaame vrugten in 't wild groeijende, en namen de rust onder de schaduw
van welriekende boomen; dan, helaas! in de oogenblikken hunner zagte sluimeringe
vonden zy zich omringd, gevat, en weggevoerd, door een zwervende hoop van
Creek-Indiaanen; stout op het bemagtigen van zo ryk een buit, sleepten zy deeze
Jonge-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

155
lingen mede, en bragten ze, langs afgelegen paden, door moerassen by hun Volk.
Op dien tyd waren de Indiaanen met de Spanjaarden in een hevigen oorlog,
gevoerd met bykans onbegrensde wreedheid aan wederzyden; met één woord, de
ongelukkige Jongelingen werden veroordeeld om verbrand te worden.
In deeze Stad bevonden zich Engelsche Kooplieden, die, het Character der
Gevangenen verneemende, en groote belooningen van den Spaanschen
Bevelhebber verwagtende, als zy hun konden verlossen, den Indiaanen hun wensch
om 't ontslag voorstelden, met aanbod van een grooten losprys; hun teffens te
verstaan geevende, dat het Jongelingen van hoogen rang waren, en één hunner 's
Bevelhebbers Zoon.
Hierop kwamen de Volkshoofden byeen, en, naa een staatlyke en rype
beraadslaaging, keerden zy weder, en gaven de Voorspraaken hun besluit, op deeze
wyze, te verstaan: - ‘Broeders en Vrienden! Wy hebben de zaak der Gevangenen
overwoogen, en dat onder 't oog en in de vreeze van den Grooten Geest. - Gy weet
dat dit Volk onze wreede Vyand is; zy spaaren het leeven niet van een onzer die in
hunne handen valt. Gy zegt, dat de Jongeling de Zoon is des Spaanschen
Bevelhebbers, wy gelooven dit; het spyt ons dat hy onze Gevangene wierd; doch
hy is onze Vyand; de twee andere Jongelingen, zyne Vrienden, zyn mede onze
Vyanden; het moeit ons hun hier te zien; maar wy weeten geen onderscheid tusschen
hun vleesch en bloed, zy zyn even zeer onze Vyanden; indien wy 'er één in 't leeven
behouden, moeten wy ze allen spaaren; maar wy kunnen dit niet doen; ons Volk
eischt hun bloed, om de schimmen hunner verslaagene Bloedverwanten te
verzoenen; zy hebben ons de handhaaving onzer Wetten en Regten aanbetrouwd,
wy kunnen hun niet verraaden. - Nogthans hebben wy een heilig voorschrift, deeze
zaak betreffende, 't welk ons vergunt tot zekere maate genade te betoonen: een
van de drie zal door 't lot behoudenis erlangen; de Groote Geest staat ons toe dit
te beproeven; hy is geen Aanneemer des Persoons.’ - Het lot werd geworpen, en
de Zoon des Bevelhebbers viel ten deele, dat hy mede verbrand moest worden.
Indien wy hun, ten opzigte van hun byzonder Charac-
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ter, of uit een zedelyk oogpunt, beschouwen, moeten zy, myns bedunkens, onze
goedkeuring wegdraagen, als wy vooroordeelen ter zyde zetten, en vrylyk denken.
Als zedelyke Weezens aangemerkt, hebben zy de Europische beschaaving niet
noodig.
Zy zyn regtvaardig, eerlyk, liefdaadig, en herbergzaam omtrent Vreemdelingen;
teder belang stellende in hunne Vrouwen en Bloedverwanten; kinderminnend,
naarstig, spaarzaam, goedgunstig en lydzaam. Weeken en maanden heb ik onder
hun en in hunne Steden verkeerd, en nooit het minste teken van twist en onmin
bespeurd; nooit zag ik een Indiaan, die zyn Wyf sloeg, of zelfs in toorn bestrafte. In
dit geval kunnen zy ten voorbeelde en tot beschaaminge der beschaafdste Volken
strekken, daar het hun aan geene regtvaardigheid, dank baarheid, en gezond
oordeel, ontbreekt; want, in de daad, hunne Vrouwen verdienen hunne agting, en
de minzaamste behandeling; dewyl zy vlytig, spaarzaam, zorgvuldig, en tiefhebbend,
zyn.
De Muscogulges zyn vlugger, leevendiger, en gespraakzaamer, dan hunne
Nabuuren, de Cherokees; en, schoon op een grooter afstand van de Vastigheden
der Blanken woonende, dan eenig volk ten Oosten van de Mississippi, of Ohio,
hebben zy blykbaar grooter vorderingen gemaakt in de verfraaijingen van waare
beschaafdheid, welke op geenerlei wyze kunnen toegeschreeven worden aan de
goede voorbeelden der Blanken.
Hun inwendig bestuur en huishouding trekken terstond de opmerking der
Europische Reizigeren, en stellen dit Volk onbetwistbaar in een heerlyk gezigtpunt;
hunne weldaadigheid, gemeenzaamheid, en vriendlyke onderlinge verkeering,
zonder eenig bedwang van omslagtige pligtpleegingen, is zodanig als of zy zelfs
geene moeite hadden om de driften van eer- en baatzugt te beteugelen. - Een Man
gaat uit om zyne bezigheden te verrigten, hy komt in eene andere Stad; indien hy
eeten, rust, of gezelschap, noodig heeft, treedt hy ter deure in van het eerste huis,
't welk hy verkiest; zeggende: ‘Ik kom hier!’ De Bewooner of Bewooneresse
antwoordt: ‘Gy zyt hier welkom!’ Onmiddelyk is spys en drank voor hem gereed, hy
gebruikt daar van, en rookt tabak, praat met het Gezin over verscheide zaaken, en
het Stadnieuws. Hy staat op, en zegt: ‘Ik gaa heen.’ De ander antwoordt: ‘Gaat
heen!’ Vervolgens gaat hy in een ander huis, 't
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welk hem behaagt, of gaat na het openbaar plein, waar het Volk dagelyks verkeert,
en, by nagt, danst, of na een bepaalder gezelschap, naar hy het verkiest; hy heeft
zo min noodig, dat iemand hem inleide, als een Woudvogel om zich op de vrugten
van een bosch te onthaalen, en gestreeld te worden door den aangenaamen
avondzang der Boschbewoonderen.
Het is eene verbaazende, schoon eene volstrekt beweezene, waarheid, en teffens
een scherp verwyt voor de Blanken, indien zy willen opmerken, en naar regt
oordeelen, en die dit Volk tot een hoogen rang onder het Menschdom verheft, dat
zy in staat geweest zyn om de geduurige poogingen van het heirleger der ondeugden
te wederstaan, die de oude wereld overstroomden, en derzelver Zeden zodanig
bezoedelden; en dit te meer, daar zulke talryke benden van die booze geesten dit
Land ingetrokken zyn, en hun van alle kanten bestookt hebben. Ontzettend, in de
daad! wanneer wy het slegt en zedeloos gedrag beschouwen van zo veele Blanken,
die onder hun woonen. Ondanks dit alles, schynt het, voor dit eenvoudig en
ongeletterd Volk, natuurlyk, verkieslyk, en zelfs gemaklyk in het werk te stellen, die
schoone lessen, ons overgeleverd door de oude Wyzen en Wysgeeren, en te onzer
leering opgehaald.
Ik zag een jongen Indiaan onder dit Volk, die zich tegenwoordig bevondt by de
bedryven van dwaaze en luidrugtige overdaadigheid der Blanken in de Stad; hy
sloeg met zyne hand op zyn borst, glimlachte, en zag, van verwondering getroffen,
na boven, als wilde hy zeggen: ‘ô! Gy groote en goede Geest! wy zyn, in de daad,
gevoelig voor de weldaaden en gunstbewyzen, ons betoond, door ons het schitterend
verstand der Blanken te onthouden. Wy wisten niet, vóór dat zy onder ons kwamen,
dat de menschen zo laag konden vallen, en beneden de waardigheid hunner natuure
zinken. Bescherm ons voor hunne Zeden, Wetten, en Overmagt!’
De Muscogulges, met hunne Bondgenooten, de Chactaws, Chicasaws, en
misschien de Cherokees, verdienen, by uitstek, den lof van alle Volken, van wegen
hunne Wysheid en Deugd in het wederstaan, en zelfs afweeren, van den grootsten,
en zelfs den algemeensten, vyand, althans van de meeste Europische Volken, ik
meen de Sterke Drank.
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Het eerste Artykel, en waar op zy het meest aandringen, in alle hunne Verdragen
met de Blanken, is, dat 'er geenerlei soort van Sterke Dranken in hunne Steden zal
gebragt of verkogt worden; en wordt het den Kooplieden alleen geoorloofd zo veel
dranks mede te neemen als verondersteld wordt, dat zy onder den weg noodig
hebben: blyft 'er iets over als zy tot de Steden komen, zo moeten zy het weg laaten
loopen, of onder den grond delven; want het mag niet in de Stad komen.
Op myne reis van Mobile na dit Volk, de vereeniging van den Pensacola-weg met
ons pad even voorby zynde, ontmoetten ons twee jonge Handelaars. Wy vroegen,
wat nieuws? Zy gaven ons te verstaan, dat zy eenige vaatjes met Sterken Drank
hadden willen invoeren; maar dat zy 's avonds onder den weg overvallen werden
door een party Creeks, die, hun soort van Koopmanschap ontdekkende, alle de
vaatjes met hunne Tomahawks opensloegen, en het vogt aan het dorstig zand te
drinken gaven, zonder een druppel te proeven; en dat zy werks genoeg gehad
hadden om zichzelven te beschermen tegen het geweld des wapentuigs, waarmede
de Creeks op hunne Koopwaar gewoed hadden.
Hoe zullen wy reden geeven van hunne uitsteekende inrigtingen in 't Burgerlyk
bestuur; dezelve kunnen den oorsprong niet ontleenen uit Dwangwetten; want zy
hebben zulk een kunstig Stelzel niet. Godlyke Wysheid schryft hun de pligten voor,
en zy gehoorzaamen. Wy zien en kennen ten vollen de jammerzalige uitwerkzels
van dit beginzel des kwaads, en wy weeten zeker even goed als deeze Wilden, hoe
den loop daar van te stuiteu. Ontbreekt ons dan Wysheid en Deugd, dat wy ter
schoole gaan in de Raadsvergaderingen der Muscogulges.
(Het Vervolg by eene nadere gelegenheid.)
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Naauwkeurig verslag van eenige weinig bekende byzonderheden
van de orde De la Trappe.
(Overgenomen uit de Lessons d'une Gouvernante, door Madame DE SILLERY
BRULART, voorheen de Gravinne DE GENLIS.)
‘Van de Abtdy DE LA TRAPPE, in den Jaare MCXL gesticht, gelegen op de grenzen
van Perche en Normandye, heeft men veele en zeer wyd uitëenloopende Berigten;
het volgende, van de Gravinne DE GENLIS (want onder deezen naam is zy onzen
Landgenooten beter bekend dan by dien, welken deeze Opvoedster der Kinderen
des Hertogs van ORLEANS, nu EGALITé, thans heeft aangenomen), zal geen
onwaardige plaats onder dezelve bekleeden, en onzen Leezeren geen ongenoeglyk
onderhoud verschaffen. Een der kleine tochtjes, welke zy met haare Kweekelingen
deedt, gaf aanleiding tot het bezoek deezer Abtdye, welk zy op deeze wyze verhaalt.’
****
Deezen morgen vervoegden wy ons, kwartier vóór tien uuren, noginaals in het
binnenste gedeelte van de Abtdy.....Naa de Mis gehoord te hebben, werden wy
toegelaaten in de Eetzaal, om de Vaders te zien eeten. 'Er lag geen tafellaken op
tafel, maar elke Monnik hadt een servet; de tafelborden waren van tin, de lepels
van hout. Ieder Monnik kreeg een schep soep, een bord met groente, twee of drie
raauwe appelen, een groote sneede goed brood, een kleine kruik water, en een
met bier. Een hunner beklom eene soort van Predikstoel, en deedt een sermoen
onder het eeten. Ieder Monnik doet dit sermoen op zyn beurt, en de Monniken, die
eeten, worden gediend door andere Monniken, die vervolgens eeten met den
Prediker. De Leekebroeders eeten, op denzelfden tyd, in een kleinder Eetzaal,
volgende op de grootere, en alleen van dezelve door een boog zonder deur
afgescheiden; wy konden hun derhalven uit de groote Eetzaal zien, en zy werden
bediend door ande-
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(*)

re Leekebroeders, die eeten als deezen gedaan hebben .
Uit de Eetzaal begaven wy ons na de Boekery. Vervolgens bezigtigden wy de
Graftombe van den Heer DE RANCé. De Cellen der Kloosterbroederen zyn zeer klein,
zy hebben 'er een bed van stroo in, een houten tafel, en een Kruisbeeld. Wy zagen
de Monniken in den Tuin arbeiden, en traden in de Apotheek, die groot en wel
voorzien is; naast dezelve is een schoone Kruidtuin, voorzien van de meest
bruikbaare Planten.
Ik zal hier verhaalen wat ik leerde uit den ommegang met de Vaders. De Historie
van den Graaf DE COMMINGES is fabelagtig, onder anderen, dat de Monniken alle
dagen bezig zyn met hun Graf te delven; dat zy hoogten opwerpen en slegten om
zich werk te verschaffen; dat zy, by de ontmoeting, elkander begroeten met de
woorden: Wy moeten sterven! dat zy op hun hart een Kussentje, met doornen
bestooken, draagen, enz. Alle deeze dingen zyn volstrekt valsch. Zy onderhouden
eene bestendige Vasten; zy eeten nimmer Visch, Zuiker, Eijeren, Boter, of Olie;
uitgenomen eene kleine hoeveelheid by hunne Salade. Azyn wordt hun vergund,
zo wel als Melk; doch van de laatste moeten zy zich, geduurende de
Voorjaars-Vasten, onthouden. Hun Ordesregel verbiedt hun het drinken van Wyn,
uitgenomen als zy op reis zyn, of zich elders buiten de Abtdy ont-

(*)

De Instelling van Leekebroeders, zo strydig met de Christlyke Nederigheid, is onbegrypelyk,
byzonder by de strenge Ordes. Hoe kan in die van LA TRAPPE, by voorbeeld, daar de arbeid
even zeer verdeeld is onder alle de Leden van de Orde, waar de Leekebroeders de Vaders
niet oppassen, de onderscheiding in Naam en Eetzaal ontstaan weezen? 't Is niet om dat die
Broeders geen Preekers zyn, want dit is even zeer het geval met de meeste Vaders. Rede
leert ons de Gelykheid beminnen. de Godsdienst schryft ze voor; en 't is een wondere
tegenstrydigheid te zien, dat een Monnik zich diep in 't stof vernedert, en ten zelfden tyde het
versmaadt zyne beete broods te eeten met eenigen zyner Broederen, zo Deugdzaam en
Godsdienstig als hy zelve. Deeze Instelling is van geene hooge oudheid; 't was ST. GUALBERT,
die de Leekebroeders instelde, in den jaare 1072; doch zonder deeze trotsche
onderscheidingen. Ik weet niet wie hun tot den staat van Dienstknegten vernederde; maar
wy mogen vry veronderstellen, dat het een Monnik van Adel geweest hebbe.
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houden, in welk geval het hun ook vry staat, Visch en Boter te gebruiken.
Hunne Kleeding is geheel wit; het hoofd en de baard hebben zy geschooren, en
draagen een breeden hoed, dien zy naar welgevallen op- en afzetten. Zy slaapen
altoos in hunne kleederen; hunne hembden zyn van wolle stoffe, en niet van hair;
elke lyfskwelladie van die soort is verboden door de Ordes - regelen. Niemand wordt
onder hun, beneden de twintig jaaren, aangenomen; en de Proeftyd duurt twaalf
maanden. De zwakken alleen houden zich bezig met het maaken van
Roozenkranssen, en houten Lepels; voorts werken zy in den hof, en maaken alles,
wat tot de keuken dient, gereed; hier toe leenen zy allen de hand.
Het geheele getal der Monniken deezer Abtdye is omtrent honderd en twintig, zo
Vaders als Leekebroeders. Zestig zyn 'er van de eerstgemelden, en van deezen
slegts achttien Priesters; de overigen, schoon even zeer door onherroepelyke
Geloften verbonden, doen geen Mis, en zyn niet in de heilige Orde ingewyd;
denkende dat zy niet deugdzaam en godvrugtig genoeg zyn om de gewyde
Verborgenheden te bedienen. - De Abt wordt voor zyn leeven verkooren, en door
den Koning benoemd, ingevolge van de stemming der Monniken; de stemmen
worden by balotteering verzameld, en, zo ras dit gedaan is, wordt de Balotdoos
geslooten, en na Versailles gezonden.
'Er zyn drie Monniken, die den naam draagen van Hoteliers. Hun werk bestaat in
de Vreemdelingen en Armen, die 'er komen, te ontvangen. Uit de oorspronglyke
stigting, en de bespreekingen aan de Abtdy gedaan, bezitten zy inkomsten genoeg
om drie dagen lang herberg te verleenen aan elken armen Reiziger, die deezen
weg neemt. Wanneer alle de bedden in de Abtdy bezet zyn, wordt de Reiziger in
de Herberg geplaatst, en de Monniken betaalen de kosten. Indien hy, staande die
drie dagen, ziek wordt, draagen zy zorge voor hem, tot zyne herstelling toe: hy heeft
de oppassing van hun Chirurgyn, en krygt Geneesmiddelen; de Monniken bezoeken
hem met alle dienstbetooning. Wanneer een Reiziger geld ontbreekt, om zyne reis
voort te zetten, geeven zy hem zo veel hy noodig heeft tot het bereiken van de
plaats, waar hy heen moet. Geen dag gaat 'er voorby, of zy
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krygen bezoek van dusdanige Persoonen, inzonderheid van Soldaaten.
Het gebeurt meermaalen, dat de dankbaarheid en de bewondering, welke zo veel
goedheids inboezemt, de Voorwerpen daar van beweegt om Leden dier
Broederschap te worden, en het leeven onder hun te slyten. In de daad, wie na
Deugd in derzelver hoogste volkomenheid streeft, zal dezelve hier alleen vinden,
onder eene gedaante, wel is waar, die een wat streng voorkomen heeft, doch zo
verheeven is, dat men zich niet behoeft te verwonderen, dat eene gesteltenis, vatbaar
voor Geestdrift, tot die opoffering besluite.
Deeze Monniken draagen ook zorge voor de Armen in hunne nabuurschap,
verscheide mylen in 't rond. Ik vroeg eene menigte van Boeren hier over, en zy
spraken van deeze Monniken met eene agting en eerbied als wy zouden gevoelen
voor Engelen, indien zy zich vernederden om onder ons te komen woonen. Toon
my de byzondere Persoonen, die, met dezelfde inkomsten, zo veel goeds kunnen
doen, en door hun voorbeeld en door hunne weldaadigheid! Waar zullen wy zodanige
Deugden aantreffen, zo de Godsdienst dezelve niet inboezemt?
Nimmer neemen zy in hunne Orde een Weduwnaar aan, of hy moet alreede voor
zyne Kinderen gezorgd hebben: hoe oud ook deeze Kinderen mogen weezen, indien
hunne omstandigheden niet zodanig zyn, dat zy genoegzaam bestaan kunnen,
begrypen zy, dat een Vader, in zulk een geval, geene beschikking kan maaken over
zyne vryheid; maar dat hy alle zorgen voor zyn Gezin behoort aan te wenden.
Wanneer zy hunne Gelofte gedaan hebben, verzaaken zy alle soort van
gemeenschap door Briefwisseling, en staan het bezoek niet toe van Bloedverwanten,
Vader en Moeder uitgezonderd, en dit nog zeldzaam.
In 't byzonder is hun opgelegd, geen de minste voorkeuze te betoonen omtrent
eenig Persoon van hunne Orde, als verpligt hun allen even zeer te beminnen. Indien
een Monnik ontdekte, dat zyn Medemonnik hem eene meerdere vriendschap dan
anderen toedroeg, zou hy het een pligt moeten agten, als zy allen vergaderd waren,
verlof te verzoeken om te mogen spreeken, en hem deswegen openlyk aanklaagen.
In dit geval leggen de Oversten den Beschuldigden boetedoening op; deezen wordt
niet vergund zich te verdeedigen, of 'er een woord
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tegen in te brengen, zelfs indien hy dagt ten onregte beschuldigd te weezen. Hy
moet gelooven, dat hy, op de eene of de andere wyze, schoon hy het zich niet konne
herinneren, oorzaak tot het beklag gegeeven hebbe, en, zonder des te twyfelen,
zyne Zelfliefde aan de gehoorzaamheid der Ordes-regelen opofferen. - In alle
gevallen, waarin een Monnik in eenen anderen een misslag ontdekt, is hy even zeer
gehouden hem openlyk te beschuldigen, en de Beschuldigde moet volstrekt, op het
hooren, zwygen, en zich, met onderwerping, de boetedoening, hem opgelegd,
getroosten. Wanneer hem één woord te zyner verdediginge ontglipt, vallen alle
Monniken onmiddelyk op den grond neder, om God vergiffenis af te bidden over
dien hoogmoed: doch dit gebeurt nimmer dan met Nieuwelingen, en zelfs met deezen
zeer zeldzaam.
Deeze Byzonderheden ontving ik uit den mond van Broeder PROSPER, een jongen
Monnik van acht en twintig jaaren, die acht jaaren in la Trappe geweest was. Hy
hadt een gul uitzigt, zag 'er schrander en opregt uit. Ik verzogt hem my in goeden
ernst te zeggen, of hy onder zyne Medemonniken geen een enkelen hadt, dien hy
in zyn hart meer vriendschaps dan anderen toedroeg? Zyn antwoord was: Neen,
in de daad; ik zou eer een twaaftal dan één kunnen noemen.
Wanneer 'er verklaard wordt, dat een zieke Monnik maar weinig uuren leevens
meer over heeft, zegt men hem aan, dat hy de laatste Kerkgeregten moet ontvangen;
hier op wordt hy in de Kerk gebragt, waar men dezelve altoos toedient, en, die
plegtigheid volvoerd zynde, brengt men hem weder te bedde. Als zyn laatste
oogenblik nadert, wordt 'er een klok geluid, om de geheele Abtdy bekend te maaken,
dat een Broeder in doodsnood is. Alle de Monniken vergaderen rondsom den
stervenden, en hem in de assche gelegd hebbende, bidden zy voor hem met luider
stemme. Deeze beschryving is verschriklyk voor Wereldlingen; dan men merke op,
dat, in de Abtdy de la Trappe, de komst des doods, en de Godsdienstplegtigheden
welke diens aannadering vergezellen, aangemerkt worden als heilig en troostryk,
en als 't ware voorbooden van een groote Zegepraal en hoogste Gelukzaligheid.
Vader THEODORUS betuigde my: ‘De sobere en werkzaame Leevenswyze, welke
wy houden, beveiligt ons voor geweldige, en uit verderf ontstaande, ongemakken.
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Nimmer heb ik, onder ons, een voorbeeld gezien van eene besmettende kwaal;
zelfs dan niet, wanneer eene besinettende Ziekte in het Land heerschte. Wy weeten
naauwlyks van eenige kwaalen dan ongesteldheden aan de Longen, veroorzaakt
door het zingen in de Kerk, en door de Ordes-regelen, die ons verpligten, dikwyls
in den nagt op te staan. Kan iemands gesteltenis deeze ongemakken verduuren,
en heeft hy dertig jaaren bereikt, dan leeft hy hier langer dan ergens anders, en zyn
ouderdom is gezond en sterk; hierdoor sterven wy meestal in 't bezit van alle onze
vermogens, en, geduurende de vyftig jaaren, die ik hier leefde, heb ik naauwlyks
een voorbeeld van het tegendeel gezien.’

De beoefening der wysbegeerte, of de aankweeking van
deugdzaame gevoeligreid, noodig tot de bestendigheid van
character en gedrag. - Eene Proeve, opgehelderd door een treffend
Verhaal, op eene waare Gebeurtenis gegrond.
(Uit het Engelsch.)
(Vervolg en Slot van bl. 127.)
‘Ik ben,’ dus luidde VICTIMA'S Berigt, ‘myn Heer! de oudste Dogter van een Heer in
het Landschap Southampton, hem gebooren van eene Vrouwe van eenig aanzien
en verdiensten, nu niet meer in leeven, met welke hy bykans alles, wat hy bezat,
verkreeg, 't geen, hoewel men 't hier niet zou tellen, genoegzaam was om op het
kleine Dorp, waar hy woonde, onafhanglyk en geagt te leeven. Maar, helaas! de
hooggeroemde meerderheid van het mannelyk verstand werd, in ons Gezin, niet
bewaarheid, en ik had maar al te vroeg gelegenheid om te bespeuren, dat ik, in 't
verlies van myne waarde en hartlyk betreurde Moeder, verre weg de beste helft
verloren hadt van die bescherming, en dat onderwys, waar op een Kind by zyne
Ouders een natuurlyk regt heeft.
‘Dan, hoe verwaarloozend myn Vader mogt weezen, om zelve den pligt van myn
Beschermer waar te neemen, vond ik hem niet weinig ongereed om my de keuze
van eenen anderen Beschermer toe te staan. 't Is waar ik was toen maar weinig
meer dan zestien jaaren; doch de Man, op wien ik dit vertrouwen stelde, was zeker
een voorwerp, op 't welk niets te zeggen viel, inzonderheid daar hy my wilde trouwen,
zonder
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eenig verdrag te maaken over het goed, 't welk my zou aankomen. In 't kort, hy was
een jong Procureur van veel hoope in dit gedeelte van dat Landschap; men hieldt
hem voor een Heer, die 'er wel uitzag, en op wiens gedrag niets te zeggen viel. Ik
zeg dit niet uit eene verblindende vooringenomenheid; want myn hart, 't geen nimmer
sterk voor hem sprak, was lang in 't bezit van een ander geweest.
‘Vergeef my!’ voer zy voort, naa eenige tusschenpoozing om het storten van een
traanenvloed. ‘Ik merkte by myn Vader op, dat het Huwlyks-aanzoek ongetwyfeld
verre te boven ging, wat ik met regt kon wagten. Myn Vader, nogthans, scheen hier
over anders te denken, en verboodt den Heer....zyn huis; my, met ronde woorden,
verklaarende, dat ik, indien ik voorzigtig was, met eene gestalte en gelaad als het
myne, op iets meer mogt wagten dan een Land-Procureur. Helaas! boezemsinert
hadt toen de onschuldige leevendigheid myner oogen niet benomen, en had ik de
zwakke behulpzels der kunst niet noodig om den blos van gezondheid op het
aangezigt te leggen.
Onder voorwendzel van deeze Vryadie af te breeken, werd ik na Londen, of liever
na E - door myn Vader gezonden, die aan zyn Broeder, aldaar Herbergier, eene
zekere som voor myn kostgeld beloofde, staande den tyd dien ik by hem zou blyven,
tot hy raadzaam zou oordeelen dat ik weder t'huis kwam.
‘Doch de weezenlyke oorzaak van zyn gehouden verdrag bleek welhaast; want,
kort naa myn vertrek, trouwde hy met een jong gemeen schepzel, die by hem zes
of zeven maanden voor meid gewoond hadt, en by welke hy, in de vierde maand,
naa de voltrekking zyns Huwlyks, een Erfgenaam van al het goed myner Moeder
kreeg.
Het valt gemaklyk te raamen, wat myn lot moest worden. De betaaling van het
eerste halfjaar was alles wat myn Oom voor kostgeld ontving; en toen alle hoop,
om verder eenig kostgeld te ontvangen, vervloogen was, vond ik my vernederd van
den rang eener geëerde Inwoonster tot den staat van eene afhanglyke Dienstboode.
Daar egter myn Oom, bemerkende dat ik geheel en al verlaaten was van myn Vader,
en ik van nut in zyn huishouden kon weezen, de goedheid hadt om my als
Huishoudster te neemen.
Dit zou ik hebben kunnen verdraagen, dit verdroeg ik, in de daad, met geduldige
onderwerping. Maar de lastige plaageryen en de kwaadaartige nydige behandelingen
myner Neeven, die (niet bedenkende, dat ik, zonder een daar aan geëvenredigd
loon te ontvangen, alles deed wat een Boven-meid zou verrigten) my aanzagen als
eene Indringster, die een deel kreeg van 't geen zy als hun eigendom aanzagen, dit, zeg ik, sneed my door de ziel.
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Ik wil voor u, myn Heer! niet verheelen, dat deeze de eenige redenen niet waren,
welke my bewoogen myn Oom te verlaaten. Daar was een jong Heer van eenig
aanzien, die daar dikwyls kwam; en het leedt niet lang of myn ydelzinnig hart ontdekte
uit zyne oogen, zyn gedrag, zyne vleiende doch eerbaare fluisteringen, dat noch
de schoonheden van het omliggende land, noch het onthaal 't welk hy in de Herberg
genoot, aanleiding gaven tot het veelvuldig herhaalen zyner bezoeken.
AMENUS hadt middel weeten te vinden om agter myne Geschiedenis te komen,
en giste zeer gereed, dat ik niet gelukkig was in mynen staat: hy wist het, derhalven,
zo te beschikken, dat hy, op een avond, met my alleen een gesprek hieldt; en met
alle die kunstenaaryen, welke een afgerigte Bedrieger weet in 't werk te stellen, om
de tedere driften in zyne belangen over te haalen, zonder te schynen zich
rechtstreeks tot dezelve te vervoegen, beklaagde hy het ongelukkig lot myner
afhanglykheid van Weezens, ongevoelig voor myne verdiensten, en nydig van wegen
myne bekoorelykheden. In 't einde haalde hy my over, om eene aanbieding te
omhelzen, welke hy beloofde my te zullen verschaffen; te weeten, om myn
tegenwoordigen stand te verwisselen voor dien van Gezelschaps-Juffrouw by eene
Dame van rang, de goedheid zelve, waar zyne bescherming en vriendschap my
van dienst zouden kunnen weezen, om 'er ruimer en beter te bestaan.
Om u, myn Heer! met geen langwylig verhaal op te houden, zal ik maar kort
opmerken, dat myne bedoelde Beschermster, door de streeken van AMENUS, als
toevalliger wyze, by het neemen van een Plaisierparty, aan 't huis van myn Oom
kwam. Aan haar, die, met de daad, geheel goedheid en deugd was, verhaalde ik
myne Geschiedenis, met alle de aandoenlykheid welke ik konde, en besloot, volgeus
de gemaakte asspraake, met haare voorspraak te verzoeken om ergens anders te
komen, waar ik myn kost kon verdienen zonder alle oogenblikken blootgesteld te
zyn voor de lastige herinneringen van gunstbetoon en verpligting.
De goede oude Dame was getroffen door eene voordragt, waarin de billykheid
sprak, en zich van myne Geschiedenis, omtrent de waarheid, zo veel zy noodig
oordeelde, verzekerd hebbende, nam zy my, gelyk AMENUS wel voorzien hadt, aan,
als haare Gezelschaps-Juffrouw.
Onder het dak van deeze goede en edelmoedige Beschermster bleef ik meer dan
een jaar, zonder immer het drukkend juk van afhanglykheid te voelen; en gezegend
door nu en dan het gezelschap te genieten van iemand aan wien myn gerust gesteld
hart geen teder verzoek kon weigeren, - want ach! dat hart was vol van dit denkbeeld,
oordeelde ik my ten toppunt van geluk opgeklommen. Maar de drift van de dier-
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baare meinëedige AMENUS verkoelde, en de gelukstaat van VICTIMA verdween.
Myn hart zou, egter, zynen vrede weder hebben kunnen krygen, en daar ik geen
reden had om voor ontdekking te vreezen, noch van eenige gevolgen onzer
verkeering, of gebrek van eer in mynen Verraader, zou ik onbesprooken en geagt
hebben kunnen blyven onder het beschuttend dak van Mevrouw AIMWELL. Maar het
slegt verlangen tot magtlooze wraakneeming, de genegenheid welke ik had opgevat
voor die vermaaken en fraaiheden, waar toe de mildheid myns voorigen Minnaars
zo veel hadt toegebragt, en die neiging waar voor onze Sexe misschien zo vatbaar
is als de uwe, wanneer eens de slagboom van maagdlyke schaamte opengezet is;
dit alles verhaastte mynen val, en ik leende het oor aan eenen anderen Minnaar,
ruim zo mild, maar niet zo beminnelyk, als myne voorgaande; en dewyl het hart
hierin min deelde, en gevolglyk dezelfde behoedzaamheid niet werd in agtgenomen,
als in myne vroegere verkeering, verloor ik myn goeden naam, en met deezen de
Vriendschap en Bescherming der agtenswaardige Dame, wier goedheid mywaards
ik zo slegt beloonde.
Behoeste en elende volgden welhaast, en het was te vergeessch, dat ik, de
schriklykste steilte des verderfs voor my ziende, herhaalde Brieven schreef aan myn
Oom, vol van de opregtste betuigingen myns berouws; hem verzoekende, om my,
op welke voorwaarden ook, weder in zyn huis te neemen, my voor misdryf te
behoeden, en myne Familie voor schande te bewaaren.
Zodanig, myn Heer! is myne Geschiedenis, en, schoon ik geen eisch kan maaken
om in den rang gesteld te worden dier ongelukkige Vrouwen, wier onvoorzigtigheid
en losheid de eenige bronnen zyn van haar bederf, behoor ik niet, indien de
Menschen my beoordeelen, zo als zy zelve zouden wenschen beoordeeld te worden,
dus, zonder betoon van medelyden, aan volstrekte schande en jammer overgegeeven
te worden. - Behoed my! ô Hemel! behoed my!’ schreeuwde zy uit met een verwilderd
gebaar, ‘en laaten de traanen van berouw my niet vergezellen op nog droeviger
tooneelen van schrik en misdryf!’
Dit zeggende, wierp zy zich, heftig schreiende, op een stoel neder, en gaf zich
aan de wanhoop over.
't Gevoel van APPETENTIUS nam te zeer deel in haar lot, om haar in dien toestand
te laaten. Hy schonk haar allen troost die hem mogelyk was, en, naa van hoar de
toezegging verworven te hebben, dat zy niet weder haar schandelyk leevensbedryf
zou voortzetten, eer zy hem op nieuw gezien hadt, gaf hy haar een ruime gifte, en
ging heenen; by zichzelven overweegende, hoe hy haare verlossing daadlyk zou
bewerken, en na verscheide plans ontworpen te hebben, bevondt hy, dat
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het eenig waarschynlyk middel, 't geen zyn slaapwelgerend hoofdkussen hem kon
verschaffen, bestondt, in het medelyden haars Vaders op te wekken, en dien over
te haalen om haar in zyn huis te ontvangen; waar haare schande onbekend kon
weezen, en zy tot den weg der deugd wederkeeren.
Vervuld met dit ontwerp, ging hy, den volgenden avond, volgens zyne belofte, de
ongelukkige Boeteling bezoeken, en het gaf hem geene geringe voldoening, te
verneemen, dat zy, ten betoon van haare opregtheid, voor het geld van hem
ontvangen, de schuld betaald hadt, door welke, volgens de gewoone kanstenaaryen
deezer schepzelen, de Hoerewaardin haar in eene soort van gevangenis hieldt; als
mede dat zy beslooten en gereedheid gemaakt hadt, om haar intrek te neemen in
het gering, maar eerlyk, huis eener arme Vrouwe, die zy voortyds weldaadigheid
beweezen hadt, en de eenige Persoon was, aan welke zy het waagen durfde zich
in haaren tegenwoordigen toestand bekend te maaken.
Hartlyk verlangende, om geheel van behoeste en verzoeking ontslaagen te worden,
stemde zy volkomen toe in den voorslag van haaren tegenwoordigen Verlosser, en
smeekte hem, om alle dringende redenen, welke in zyn vermogen waren, by te
brengen, om by haaren Vader de gevoelens van medelyden en natuur op te wekken.
Zy gaf hem de verzogte onderrigting, en, naa een tweede betoon zyner
weldaadigheid met dankzegging en gebeden betaald te hebben, vertrok zy na haar
nieuw verblyf, vervuld met de streelende uitzigten van tot onschuld weder te keeren.
- APPETENTIUS, na zyn eigen huis gaande, peinsde op de harttreffende redenen,
welke hy besloot in eenen Brieve te vervatten, en op den volgenden dag te zenden
aan haaren wel harden, doch, zo hy hoopte, niet geheel gevoelloozen, Vader.
Ongelukkig werd hy in den morgen, door eene onvermydelyke bezigheid, belet,
om dit besluit te volvoeren; en eer deeze geheel afgedaan was, ontving hy eene
dringende uitnoodiging van een aantal zyner gewoone Medgezellen, om met hun
een vrolyken maaltyd te gaan neemen. - Deeze uitnoodiging na eene plaats, waar
verstand en genot beide in overdaad verzoopen wordt, was van zodanig eene natuur,
dat hy, door hebbelykheid aan inwilliging gewoon, 'er geen weêrstand aan kon
bieden; en daar men, 's avonds, den ongelukkigen voorslag deedt om een
verlustigend Landreisje voor een week, of tien dagen, aan te vangen, gaf
APPETENTIUS, naar gewoonte, zyne toestemming; zich beloovende, dat hy, tusschen
die vermaakneemingen, wel tyd zou vinden om zich te kwyten van de Verbintenissen
door Goedhartigheid aangegaan. - Met één woord, hy liet toe dat het een belet na
het ander hem verhinderde, om 't geen hy in zyn hart voornam uit te voeren; en toen
hy, in 't einde, opgewekt door het vermaan van een
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Vriend, aan wien hy, in den beginne, de zaak ontdekt hadt, wederom begon gehoor
te geeven aan de inspraaken der Gevoeligheid, liet hy nogthans toe, dat zyne betere
aandoeningen overheerscht wierden door de hebbelyke dwingelandy van lust, en
stilde de aanklagten van het Geweeten, welke zyne vermaaken stoorenis toebragten,
door een korten Brief, van een klein geschenk vergezeld, aan de angstvallig
wagtende VICTIMA te zenden; haar onderrigtende, dat, indien zy nog by haar besluit
bleef volharden, hy op den volgenden of een anderen morgen, welken zy kon
bepaalen, haar aan den postwagen zou outmoeten, en haar het vragtloon betaalen.
Met deeze verklaaring, hoe weinig voldoende in de daad, nam VICTIMA genoegen,
en naardemaal de kortstgestelde tyd haar verkieslykst voorkwam, gaf zy den
Briefbrenger tot antwoord mede, dat zy, volgens afspraak, haaren Weldoender, den
naastvolgenden morgen, zou verwagten. - Maar APPETENTIUS werd, door zyne
Gastverbintenissen, wederom vervoerd tot ver zuim; en, toen hy de laatste hand
zou hebben kunnen slaan aan zyn weldaadig oogmerk, gaf hy zich weder over aan
eene nieuwe uitnoodiging, en vergat zyne belofte. En dewyl hy, kort daar op, door
zaaken uit de Stad geroepen werd, bleef de volvoering geheel agter; en, tot deezen
dag toe, heeft hy zo veel niet gedaan, dat hy na VICTIMA, of haar lot, vernomen heeft.
In deezer voege liep een Voorval af, 't welk by den aanvange beloofde, zo veel
eers aan de Menschlyke Natuur te zullen geeven, en waar op, 't zelve volvoerd
zynde, gelyk het kon volbragt worden, Wysbegeerte en Gevoeligheid roem zouden
hebben mogen draagen. En, voorwaar, hy moet zeer weinig bekwaamheids van
onderscheiding tusschen vermaaken bezitten, die niet bemerkt, dat alle de
bedervende botvieringen aan zinnelyken lust allerschraalst en vlugtig moeten
weezen, vergeleeken by de vervrolykende bedenking van een arm Schepzel uit
elende, schande en misdryf, gered, en haar den vrede der ziele wedergegeeven,
te hebben: misschien gepaard met agting en geluk.
Maar het is te vergeefsch iets groots of uitmuntends te verwagten van eenig
Character, hoe vëel vatbaarheids en sterkte de oorspronglyke vermogens der
Natuure mogen hebben, 't welk zich de hebbelykheid niet eigen gemaakt heeft, om
of de driften te beteugelen door den bedaarden en verlichtenden geest der
Wysbegeerte, of om, met onderscheidende vaardigheid, te gehoorzaamen aan de
aandoeningen van weldaadige G - voeligheid. Beiden zyn ze kinderen van
deugdzaame aankweeking; onderscheiden, 't is waar, in beschryving, en langs
verschillende wegen werkende; doch even beminnelyk in derzelver natuur, en even
zeer het zelfde voorwerp behartigende, het algemeen geluk des Menschdoms. Maar
hoe zal de Slaaf van Lustöpvolging kunnen hoopen op den bystand van een
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van belden: daar de beoefening van de eene bestaat in de beschouwing van
beginzelen, niet in de voldoening der driften; en die van de ander in deelneeming
met de aandoeningen onzer Medemenschen, niet in het voldoen van onze eigene
grillige begeerten.
Gevoeligheid moet, derhalven, niet aangemerkt worden als de dwaasheid van
Instinct; naardemaal veel aankweekings en daadlyke goedheid noodzaaklyk zyn
om de gesteltenis voort te brengen, die de ernstige Zedeleeraar met dien
beminnelyken tytel vereert; en, schoon de natuur de vatbaarheid geschonken hebbe,
waarop dezelve gegrond is, zal die vatbaarheid, indien eene deugdzaame opvoeding,
en daadlyke edelmoedigheid, de heerschappy daar van over het hart niet verzekeren,
te vergeefsch geschonken zyn, en vuige wellust den bezoedelden throon beklimmen.
- Eene gesteltenis, ook allergeschiktst tot Wysgeerige agtbaarheid en nuttige
kloekmoedigheid, kan, door die zelfde verwaarloozing en onoplettenheid, nederzinken
tot de verlaagende hebbelykheden van zelfzoekende onverschilligheid; en stomme
ongevoeligheid kan dat vuur uitblusschen, welks bestendig licht een reeks van
volgende Geslachten, weldaadig, zou bescheenen hebben.

Aan Themire, by het graf van haaren echtgenoot.
Ja, Vriendin! daar, onder deezen zerk, rust het overschot van hem, dien gy lief had.
Het is waar, uw leed is groot; natuur gevoelt den slag. Het pand, u ontrukt, is uwe
traanen waardig. Ween dan, doch ween met maate; leen uw oor aan 't edele recht
der reden; vertrouw Gods Oppermacht: uwe smart is Hem bekend. Hy, die eenen
worm behoed, verlaat ook het Menschdom niet. Dat Alziend Oog, dat Waerelden
regeert, en over graskens blinkt, weet best wat ieder Mensch, tot zyn geluk, behoeft.
Die Almagtige Hand, die Hemelen kan doen beeven, en Zonnestelzels schokt,
beschermt ook het lot der Weduwen; ja, bepaalt hun leed, door 't enkel woord: Ik
wil. Draag dus, in Hem berustende, uw lyden met geduld; denk hooger dan op dit
onvolmaakte leeven; denk aan het toevend heil, den deugdzaamen bereid. Droog
dus uwe traanen af: uw Echtgenoot wierd voor de Eeuwigheid! en gy zoud hem dit
heil misgunnen? Uw dierbaar pand is aan veele elenden onttoogen, en wie kent het
wys waarom der Aanbiddelyke Voorzienigheid. Dus, hoe grievend ook de slag moge
zyn, die u verscheurt, u drukt, kusch echter de Vaderlyke Hand van Hem, die u uw
pand ontrukte.
Is thans uwe Wooning woest, die onlangs noch een zetel voor de liefde was! Legt gy uw hoofd op 't eenzaam leger
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neder! - Is alle vreugde u ontvoerd, en snikt u alles toe: De dierbre is niet meer! Helaas! wees een Christen; aanbid den wil van God; vrees geene stormen, daar u,
na deezen Orkaan, een blyde Zomer wacht; herinner u dat tydstip, waarin alles zal
herëenen, dat perk zal stellen aan den druk, dat uitkomst zal geeven. Laat dan dit
Graf, deeze eenzaame Wooning uws Mans, u tot nut gedyen; denk daar, als Christen,
op 's leevens lotgevallen; vind by het roerloos stof vertroosting, en denk, hoe het
Graf eens alles hergeeven zal. Zulk een Christelyk aandenken zal u gewis uwe
jammerklagten doen vergeeten. Ja, Themire! nog een korte poos, en het Graf maakt
alles één: wie weet hoe kort uw leeven is; hoe schielyk gy, mooglyk, hier by uwen
Eohtgenoot zult verzameld worden. ô! Wat zalig voorgevoel voor uw beminnend
hart, wanneer gy bedenkt, hoe gy eens, hier, op dezelfde plek die thans uwe traanen
bevogtigt, met hem herryzen zult, bevryd van rouw en smerten. Als God u, en uwe
Gade, ten oordeel wenkt, dan zult gy met hem opstaan, om hem eindeloos weder
te vinden. Zoo zal uw Gemaal u ter Godstad inleiden, in het Gloriekoor der zalige
Cherubynen. - Wel dan, Themire! my dunkt, een roozenbios bedekt uwe bleeke
wangen; eene zachte glimlach schynt op uw gelaad gespreid, by het herdenken
van dit alles. - Juich dan in uwen druk, vertrouw op den Hoogen God, in alle smerten;
Hy is de Man, de steun der Weduwen. - Laat altoos het Graf uw Hoop, de Deugd
uw Trooster, zyn!

Zedelyke bedenkingen.
Het oogenblik, waarin elende allerondraaglykst is voor 's menschlyk gemoed, is,
wanneer wy genoodzaakt worden, droefgeestigheid met het masker van blydschap
te bedek ken, en een vergenoegd gelaad te vertoonen, terwyl onze Zielen bloeden
van de wonde, die den doodsteek gaf aan al onze rust voor het toekomende. 't Is
dan dat de boezemsmert, die voor een tyd weggedreevan was om plaats te maken
voor andere denkbeelden, met verdubbeld geweld het hart bestormt, en met een
weedom pynigt, die weinig van krankzinnigheid verschilt.
De luister van Voortreflykheid en ware Verdiensten is zo smertlyk voor den Nyd,
als de stralen der Zon voor een Nagtvogel, die zyn schreeuwend schor geluid slaat
als de beste gevederde Zangers zwygen; en zyne vale vlerken uitspreidt wanneer
ze niet vergeleken kunnen worden met de heerlyke
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Pluimadie van de Zwaan, of de schitterende veeren van de Pauw.
Als men altoos verstandig te werk ging, en met de rede raadpleegde; als men
altoos het heilzaamste voor zich zelven, voor zyn evenmensch, verkoos, hoe veel
zou de Maatschappy daar by winnen. Veele kwade bedryven zouden agterwege
gebleven zyn, welke men nu dagelyks ziet gebeuren, tot merkelyke schade en
nadeel der Maatschappy, en daar en tegen zou men bedryven zien van eene geheele
andere natuur, ten beste van de Maatschappy, ten voordeele van onzen naasten,
en daar de beworkers voor zich het grootste nut, en de meeste winst, uit trokken.
Wanneer men altyd eigen voordeel op het oog heeft, met voorbyzien van
algemeene belangens, dan gaat het een Land, eene Maatschappy, tegen, en niet
zelden dat dezelve tot haren geheelen ondergang neigt.
Als iets eens het toppunt van hoogte bereikt heeft, dan ziet men het zelve niet
zelden dalen. Als een mensch tot het hoogst geluk gestegen is, dan loopt hy het
grootst gevaar, om schielyk te dalen. Een Land, ten toppunt van voorspoed gestegen,
daalt niet zelden tot de uiterste laagte. - Omgekeerd heeft dezelfde verandering
plaats. Dat in de laagte is, verheft zich dan weer in de hoogte.
Niets is gewooner, dan de menschen te zien verwaarloozen, 't geen binnen hun
bereik, en gemakkelyk te verkrygen, is, en in tegendeel naar dat te staan, dat hun
meer vreemd, en op eenen verderen afstand van hun geplaatst, is. - Men
verwaarloost veeltyds zyn eigen akker, om te bezitten 't geen op vreemde gronden
wast. - Zelden heeft men smaak in dat geen, het welk men in zyn eigen Stad vind:
men haakt naar het vreemde, en de voordeelen van zyne eigene plaats moeten
wyken voor den bedorven sinaak, en de gewoonten der mode. - Het gansche
Gemeenebest moet onderdoen voor het verderf, dat de vreemde modes aanbrengen.
De goederen van het eigen Land worden verwaarloosd uit eene kleinagting van
dezelve, en men verkiest vreemde in derzelver plaats, minder deugdzaam dan die
men verwerpt. - Dezelfde verkeerdheden ziet men ook plaats grypen in de zeden
en gewoonten. - Vreemde dwaasheden schat men oneindig boven eenvoudige
zeden van zyn eigen Land, en de oude Vaderlyke zeden, de eenvouwigheid, verliest
men uit het oog, en een verderfelyk zedebederf wordt ingevoerd.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Izraëls verlossing uit de slaverny van faraö!
Dichtmaatig Tafereel.
Door 't geloove zyn zy de roode Zee doorgegaan, als door het drooge,
het welk de Egiptenaars ook verzoekende, zyn verdronken.
PAULUS.
Na dat de schrandere Mozes en Aäron, verscheidene maalen, Gods bevel aan
Faraö hadden te kennen gegeeven, om Izraël uit Egipte te laaten trekken, bleef hy
egter voor alle reden doof; doch toen behaagde het den Heer van Hemel en van
Aarde zyne onnagaanbaare Almagt aan den grooten Dwingeland te vertoonen, in
tien onderscheidene Plaagen:
Hy maakte al het water van Egiptenland tot bloed,
Deed Vorschen en Luizen verschynen.
Verwekte Pest, Zweeren, Hagel en Vuur.
Deed Sprinkhaanen te voorschyn komen.
Het heldere Zonnelicht drie dagen lang verdwynen, en
De Eerstgeboorenen van Mensch en Vee sterven. - Doch toen zag de trotsche
Faraö zyne dwaasheid te laat, en, als in de engte gebragt, beveelt by Mozes, om
toch Egipte te ontwyken.
Zoo daagde het tydstip van Izraëls Verlossing!
Nu maakte de groote Mozes eenen aanvang tot den uittogt, en beveelt Izraël hoe
het zich moest gedraagen, eer het heenen toog.
Elk moest nu, van zyne gebuuren, gouden en zilveren vaten eischen - elke
huiswaard een lam neemen, een manlyk, één jaar oud; het zelve slagten, - het bloed
daarvan stryken aan den post en dorpel van zyn huisdeur, om, in het slaan der
Eerstgeboorenen, verschoond te worden. Men moest, in deezen nacht, het lam
braaden, met ongezuurde brooden en bittere kruiden eeten - geheellyk opeeten op dat van het zelve niets overbleef, of, wat mogt overschieten, moest
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door het vuur verbrand worden, en deeze laatste veelbeduidende maaltyd moest
geschieden, met staaven in de handen, geschoeid, en met haast, want het was des
Heeren Pascha, elk tot een gedachtenisse; en het geschiedde alzoo, - het volk
gehoorzaamt, en maakt zich tot de reis gereed!
De groote Leidsman Mozes spande nu al zynen vlyt in het werk tot den optogt,
en om in eenen goeden staat te stellen, een getal van zesmaal honderd duizend
mannen, behalven stoköuden, kinderen, vrouwen, knegten, en slaaven.
Thans by Rameses by een vergaderd, geeft hy het teken, en elk begeeft zich op
deeze groote reis naar Sukkoth; voerende het gebeente van Joseph met zich mede.
Hier bouwt men draagbaare tenten, en Mozes meld hier het volk, hoe God, hun
beschermer, hun des daags met een wolk- en des nachts met een vuur-kolom zoude
geleiden; nu reist men voort van Sukkoth naar Etham, en dus geheel en al uit Faraö's
grimmige oogen.
Dan Hy, Jehovah, die weet en kent, wat 's menschen hart besluit, die ook wist,
wat de heerschzugtige Faraö had beslooten, ten wisser ondergang van zyn volk,
doet Izraël eenen anderen weg neemen, - het keert van Etham weder naar
Pihachiroth, en komt eindelyk aan het strand van het roode Meir, waar Hy, op eene
byzondere wyze, zyne onbepaalde Almagt zou vertoonen - hier rust het groote Heir
- hier houdt men halte.
Dan! - wat gebeurt 'er? - Izraël wordt ontzet, ontsteld, en verschrikt; zy zien het
Leger der Egiptenaaren tot hun naderen: Faraö met een ontzaglyk Heir jaagt hun
agterna, en het bruischende roode Meir zien zy voor zich: dus ingeslooten en
omsingeld, is, volgens hun begrip, hier heul nog hulp te hoopen. Men valt den
Leidsman Mozes met snoode lasteringen op het lyf: en wil zich weder aan Faraö
onderwerpen, weder naar Egipte keeren.
Doch de Godsheld staat pal, gelyk een rots in 't midden van de afgryslykste
stormen der woedende golven; hy is gerust dat Gods hulp hem beschermen zal,
en tragt, zoo veel hy kan, met een bedaarden geest, dit redenloos gedrag te stillen,
en tot bedaaren te brengen: steunende op de Magt van dat volmaakt aanbidlyk
Opperweezen, dat hem altoos, in zoo veele byzondere ge-
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vaaren, had bygestaan, verzoekt hy by het volk gehoor, en zegt tot hun:
Gelooft my - blyfr God getrouw, en wilt niet vreezen! - De Hemelsche Monarch
zal ons ter hulpe zyn; die zal u allen, nog deezen dag, de blyken van zyne groote
Goedheid en Almagt toonen. - Het is God, de Heerscher van 't groot Heelal, die
voor ons strydt, en het gantsche Egiptische Heir, dat gy nu ziet, van den Aardbodem
zal verdelgen.
Hier zwygt de Held, en roept zynen God, ootmoedig, aan, smeekt, dat Hy hem
bekend zou maaken, hoe zich thans te gedraagen in deeze voor hem zoo gewigtige
omstandigheden, en Hy, de Almagtige, die gezegd had, roept my aan in den dag
der benauwdheid, - Hy, de Heer, verhoort Mozes bede.
Nu nadert het geduchte tydstip, nu geeft hy Izraël bevel, om naar den kant der
Zee, digt aan den oever van het Meir, te trekken, en God - de alleen Wyze God verdonkert, door zyne wolk-kolom, het gantsche Egiptische Leger, daar die zelfde
wolk-kolom, by zyn volk Izraël, den schoonsten luister vertoonde.
Dan dat nu het gordyn wegschuive, om het grootste Toneel van alle Toneelen te
aanschouwen.
Hier treedt Amrams groote zoon voor het gantsche volk van Izraël, neemt zynen
staf, en slaat, op het bevel van den God aller Goden, de Zee, dat ze zich vanëen
scheure, het water scheidt zich van elkander, terwyl een sterke oostewind waait,
om dat vloeibaare element, als een muur, ter regter- en ter linkerzyde te doen staan,
en zoo ziet men, tusschen beide, den droogen grond als eene gladde baane.
Verbaasde wonderdaad, die nimmer weergaa hadt!
Nu treedt de Held, die gerust op 's Hemels hulp vertrouwde, rustig van den kant,
stapt het Leger vooruit, en zegt, - komt, volgt my na, uw Leidsman wyst u het spoor,
vreest niet, - de God uwer vaderen is ook uw God, Hy zal uw beschermer weezen,
want zyn almagtig Alvermogen houdt voor u, voor ons, de wagt; en zie daar, Izraël
volgt hem, en gaat met zyne vrouwen, kinderen, vee, en have, droogvoets, door
het midden van de Zee.
Nog eens, verbaasde wonderdaad!
Intusschen nadert de Legermagt van den Koning Faraö - hy komt, en beschouwt
hoe Izraël, niet alleen langs den
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zeegrond wandelt, maar ook alrede aan de overzyde des lands nadert - hy weet
niet wat hy ziet, - hy staat verbaasd - hy siddert, en begrypt niet hoe dit wonder is
geschied, daar zulks nooit in vroegere tyden gebeurde, of zou dit ook uitgewerkt
zyn door Mozes toveryen? Dan, het zy hoe het zy; hy zegt: hier dient geen tyd
verspilt, komt Helden, volgt my, op dat wy Mozes met zyn volk agterhaalen, de weg
is voor ons gebaand; en hy rent, gevolgd van zyn gantsche Heirleger, wagenen,
paarden, ruiterbenden, en voetknegten, gezwind, ten zeestrande af, om het regt op
Izraël aan te wenden.
Maar! - wat gebeurt 'er? - helaas, de God van Hemel en van Aarde ziet van zynen
troon ter neder op Faraö en zyn volk. Hy doet den zeegrond beeven - de wagenen
beginnen te slingeren, te stooten, te schokken, raaken uit het spoor, en willen
bezwaarlyk voort, - elk roept, komt laat ons vlugten - gezwind te rugge vlien - Hy,
die menigmaal voor Izraël streedt, strydt thans weder tegen ons! Ja, de Koning zelfs
roept van zynen slingerenden wagen, met een bestorven mond, - zwenk - keer te
rugge, eer het inwellende zand ons den hertogt weigeren mogt. Dan, hier kan geen
roepen, geen zwenken, baaten; de wagens blyven staan, - het paard steigert naar
de lugt, schuimbekt, briescht, en trapt, - alles raakt in wanorde, - de een verdringt
en vertrapt den anderen, - het gantsche Leger raakt in nood, terwyl men Faraö dit
alles verwyt.
Intusschen was Gods volk, de vlugtende Izraëliten, reeds den anderen oever van
het vaste strand genaderd, en nu beveelt God, aan den Leidsman Mozes, zyn staf,
en hand, over het opeengestapelde water uit te strekken, en ziet, de Zee keert weder
tot haare plaatze! - zy bruischt op Faraö's Leger aan, met woedend zeegeklots,
begint weder te raazen, te woên, dat al de golven kooken! terwyl de trotsche
heerschzugtige Dwingeland, de groote Koning Faraö, met den dood worstelt: - hy
roept om hulp, by zyne doove Goden; maar te vergeefsch: niet een kan hier den
dood ontgaan, hier helpt geen naberouw, geen klaagen, weenen, of kermen; het is
alles vrugteloos: wagenen, paarden, en menschen, werden bedolven en ingeslokt,
als in een grondelooze kolk, en Faraö werd begraaven ter plaatse daar Izraël werd
bevryd: zoo ver-
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lostte hy de kinderen Izraëls uit de hand des haaters, en hy bevrydde ze van de
hand des vyands, want Paraös paard, met zynen wagen, en zyne ruiteren, zyn in
de Zee gekomen, en de Heere heeft de wateren der Zee over hen doen wederkeeren;
maar de kinderen Izraëls zyn op het drooge, in het midden van de Zee, gegaan.
Zoo was Jehovah de redder der onschuld. - Hy gaf hun de vryheid en het leven,
ontwapende den dwang, velde de heerschzugt ter neder, en herstelde de vryheid:
- zoo zinkt uwe Grootheid, wufte Vorsten, als God door donders spreekt! op dat gy
zoudet weeten, dat, hoe ook uwe luister schittert, gy, egter, met alle uwe magt, maar
menschen zyt.
Ja Izraël loof de Oppermagt,
Uw vyand is verslagen,
Uw dwingland is ten val gebragt
Met wapen, paard, en wagen;
Hy volgde ons na: - zyn magtig Heir
Trad tusschen de open golven:
Jehovah zag het - en het Meir
Heeft, bruischend, hen bedolven.

Geneesmiddel tegen den lintworm, door den heer Clossius
gebezigd.
(Uit het Hoogduitsch.)
(Vervolg en Slot van bl. 141.)
Zie hier het Geneesmiddel zelve, benevens des Autheurs Aanmerkingen.
℞. Mercurii dulcis gr. XII. Lap. Cancr. ppt. gr. XII. Specif. cephal. Mich. gr. VI. m.f.
pulv. S.N. 1.
℞. Ol. Amygd. dulc. unc. β. S.N. 11.
℞. G. gutt. gr. XXXVI. Rad. Angel. gr. VIII. Pulv. Card. Ben. Pulv. epilept. ana
scrup. 1. m.f. pulv. subtil. div. in III part. oequal. S.N. 111.
Des namiddags om vier of vyf uur gebruikt de Lyder het prepareer poejer N. 1.
met een lepel vol koud water, en na een ligte avondmaaltyd gebruikt hy tegen den
nagt een of twee lepels vol versche zoete Amandel-oly N. 11.
Op den volgenden morgen vroeg, gebruikt hy een van
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de drie poejers N. III. met een weinig thee of laauw water, of in een ouwel gerold.
Dit poejer verwekt, doorgaans, binnen den tyd van twee uuren, twee of drie
braakingen, en eenige ontlastingen; dit behoort men gemakkelyk te maaken, door
den zieken, inmiddels, een weinig dunne soup, of een paar kopjes slappe thee, toe
te dienen. Na verloop van een paar uur, onderzoekt men de ontlasting, en byaldien
men den Worm niet geheel in dezelve vindt, zo laat men de tweede portie van N.
111. op voorgemelde wyze gebruiken. Wanneer eindelyk, na verloop van derde half
uur, de Worm door de tweede gifte nog niet afgedreeven is, alsdan word de derde
portie van N. 111. genomen, die dan nooit mankeert den Worm geheel uit te dryven,
die, als hy op denzelfden dag, en vooral zo hy by tyds ontlast word, duidelyke tekenen
van leven geeft, en zo dit al op dien dag niet geschied, zo mist hy echter nooit, op
den volgenden dag, alhoewel dood, met natuurlyke ontlasting voor den dag te
komen.

Aanmerkingen.
Het prepareer poejer N. 1. oordeelt hy onnoodig, om dat veele aangestelde proeven
hem van de werkeloosheid der Mercuriaale middelen in wormziekten overtuigd
hebben. Even zo weinig kan men eenig voordeel van die middelen verwachten,
welke by de G. Gutt. in de poejers N. 111. voorgeschreeven zyn, om dat zy de
hevige werking van de Guttegom noch vermeerderen, noch verminderen; indien
men het laatste bedoelde, zoude men Gember of Salpeter daar toe moeten
gebruiken. Dikwerf heeft hy door Guttegom, Gember en Salpeter, van ieder 16 grein,
gemengd te geeven, daar door eene zagte laxeering verwekt: ook was het niet
raadzaam onder de Guttegom iets te vermengen, dat zyne werking verminderde,
dewyl men alsdan onmogelyk van de goede gevolgen verzekerd zyn kan. Eenig
bitter middel kan, met voordeel, by de Guttegom gevoegd worden, om dat daar door
zyne werking vermeerderd, en de maag minder aangetast word.
Men treft Lyders aan, die van dit middel noch overgeeven, noch purgeeren, en
die echter toch den Worm, binnen den tyd van 24 uuren, met den gewoonen
stoelgang ontlasten.
Zomtyds word de Worm reeds door de eerste gifte van
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dit Geneesmiddel afgedreeven, doch dit gebeurt zeldzaam; daar en tegen word het
zeer dikwyls door de tweede gifte veroorzaakt: in zulk een geval is de kuur niet
moejelyk, en doorgaans is de Lyder in staat, om op dien zelfden dag noch uit te
kunnen gaan. Wanneer alle drie de poejers gebruikt zyn, zo word men door de veele
ontlastingen wel eenige verzwakking ontwaar, dan die, echter, blykens de
ondervinding, niet heel veel te beduiden heeft, en door een glas goeden wyn spoedig
weder hersteld word. (In één geval, daar ik het voorschreef, veroorzaakte dit middel
meer dan dertig ontlastingen, zonder de minste nadeelige toevallen na te laaten.)
Twee uuren na dat de Worm ontlast is, kan de Lyder van eene ligte maaltyd gebruik
maaken, en een glas ouden wyn drinken; zelfs ook dan, wanneer de Worm na de
derde gifte noch niet ontlast is.
Het is genoegzaam, indien het middel slegts een half kwartier uurs binnen
gehouden word; maar indien het terstond weder overgegeeven word, dan zoude
het zeker geen voldoende uitwerking hebben. (Volgens de waarneeming van BISSET,
word het overgeeven het best daar door verhinderd, wanneer de Lyder zo lang te
bed blyft, tot dat het middel begint te werken; zo haast hy opzit, of zich beweegt,
dan verwekt het zeer ligt overgeeven, waardoor het alsdan voor het grootste
gedeelte, zo al niet geheel, weder uitgebraakt word.)
Zwakkelyke Lyders mag men wel de eerste gifte van het middel geheel laaten
gebruiken; maar indien hun het zelve sterker aantast, als hier vooren reeds gemeld
is, zo laat men een gedeelte van de tweede gifte achter.
Wanneer zich de Worm vertoont, zo moet men hem niet afbreeken; maar men
laat hem hangen, en gebruikt het middel zo lang voort, tot dat hy geheel ontlast
word. Indien zich eenige toevallen mogten opdoen, zo behandelt men dezelve op
gelyke wyze als dezulken, die zomtyds door andere purgeermiddelen veroorzaakt
worden.
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Natuurlyke historie en huishouding der honiobyen. Door John
Hunter, Esq.
(Uit de Philasophical Transactions. Part. 1. for 1792.)
(Vervolg van bl. 150.)

Van de Saisoenen, wanneer de onderscheidene Werkzaamheden der
Byen plaats grypen.
Reeds heb ik aangemerkt, dat de nieuwe Volkplanting zich terstond zet tot het
vermeerderen van haar getal, en alles wat daartoe betrekking heeft. Zy moesten
geschikte plaatzen vervaardigen tot het broeden, en tot het opleggen van voorraad
tot den Winter. Wanneer de tyd van Eijeren leggen voorby is, komt die van Honig
te verzamelen: wanneer, derhalven, de laatste Popjes voor dat Saisoen uitgekomen
zyn, worden die Cellen terstond met Honig opgevuld, en zo dra deeze opgevuld
zyn, bedekt met zuiver Wasch, en moet aangemerkt worden als een voorraad tegen
den Winter. Dit overdekken der Cellen strekt tot twee zeer weezenlyke einden; het
eene om spillen en lekken der Byen te voorkomen, het ander om de uitwaaseming
te beletten, en blyft de Honig door dit middel vloeibaar in zulk eene warmte. Zy
houden zich ook onledig met het opleggen van Byenbrood voor de jonge Wormen
in de Lente; want zy beginnen veel vroeger, dan waarschynlyk eenig ander Insect,
voort te teelen: dewyl zy eene Zomerwarmte behouden, en voorraad voor het jonge
Broedzel hebben.
In de maand Augustus mogen wy veronderstellen, dat de Koningin, of de
Koninginnen, bevrugt zyn door de Mannetjes; en, daar deezen niet voor zich zelven
zorgen, worden zy een last voor de Werkbyen, en daarom tot den dood toe geplaagd;
hier door veel spoediger stervende dan zy anderzins zouden gedaan hebben:
wanneer de Byen beginnen met het opleggen van den Wintervoorraad, is alle
werkzaamheid gedaan, uitgenomen het verzamelen van Honig en Byenbrood. Het
schynt als of de Mannetjes op dien tyd huns leevensgevaars bewust zyn; want zy
blyven by het in- of uitgaan niet aan den ingang der Byekorf vertoeven; maar vliegen
'er
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schielyk in of uit, schoon zy doorgaans aangevallen worden door één, twee, of drie,
te gelyk; zy schynen geenen wederstand te bieden; alleen gaan zy, zo ras mogelyk,
weg. De Werkbyen steeken de Mannetjes niet met den angel, maar prikkelen hun
alleen, als 't ware om ze af te matten; doch ik vermoed dat dit meer een natuurlyke
dan een geweldige dood mag heeten.
Alle de Mannetjes zyn nu vernield, en het zou, in de daad, noodloos geweest zyn
'er eenigen te behouden om de Koningin in 't Voorjaar te bevrugten. Dat 'er veel
meer geweest waren, dan noodig was, kan ik gemaklyk gelooven, want dit zien wy
in de Natuur over 't algemeen; doch zy rigt haare werkzaamheden, schoon 'er
overtolligheden zyn mogen, altoos ten goede in.
Wanneer de Jongen geheel voortgekomen, en of de Celletjes gevuld zyn, of niet
meer Honig in te zamelen valt, dan is de tyd verscheenen om voor den Winter in
de Korf te blyven.
Schoon ik nu eene Korf voltooid heb, en 'er geene werkzaamheden, geduurende
de Wintermaanden, plaats grypen, is nogthans de Historie van deeze Korf
onvolkomen, tot den tyd toe dat ze een nieuwe Zwerm uitzendt.
Naardemaal de Honigby zeer aandoenlyk is voor de Koude, ontdekken wy, dat
zy, zo ras de Koude begint, zeer stil worden, en blyven, den geheelen Winter door,
leevende van het verzamelde in den Zomer en in den Herfst; een koude dag in den
Zomer zelve is meer in staat om de Byen te doen t'huis blyven, dan een regenvlaag
op eenen warmen dag. Indien de Byekorf dun, en aan het weêr zeer bloot gesteld,
is, zullen zy 'er zich naauwlyks in beweegen, maar zich zo digt in een klomp byeen
voegen als de Raaten zulks toelaaten. Op deeze wyze brengen zy den Winter door;
doch op een schoonen dag betoonen zy zich zeer leevend en werkzaam, zy gaan
uit, neemen 'er genot van, en ontlasten zich van haare vuiligheid: want ik verbeeld
my, dat zy zelden die uitwerpen als zy in de Korf zyn. Om dit te bewyzen, sloot ik
eenige Byen in een kleine Korf, en voedde dezelve, eenige dagen, met Honig, en
op 't oogenblik, dat ik ze liet uitvliegen, ontdeeden zy zich in groote hoeveelheid van
hunne vuiligheid. Ik vermoede daarom, dat zy, in den Winter, dezelve langen tyd in
de ingewanden ophouden: in de daad, wanneer wy den opgeslooten
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staat in den Winter overweegen, en dat zy geene plaats hebben om zich van haare
uitwerpzels te ontdoen, kunnen wy dit niet wel anders verklaaren. De uitwerpzels
zyn geel van kleur, en naar gelange zy langer opgeslooten geweest zyn, vinden wy
de ingewanden, hooger op, daarmede vervuld.
Het leeven der Byen, in den Wintertyd, is zeer eenzelvig, en mag enkel bestaan
heeten, tot dat de warmte wederkomt. Naardemaal zy alsdan van het door vlyt in
den Zomer verzamelde leeven, schynt het, dat zy eeten naar maate van de koude
des Saisoens: en by Proefneeming bevond ik, dat een Korf ligter was in een koude
week dan in een warmer; dit bewoog my tot naauwkeuriger Proeven, om te
verneemen hoe veel Honigs in den Winter verteerd werd. Ik bragt de Korf op de
schaal, den 3 Nov. 1776.
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Schoon een niets bedryvende staat in grooten deele de toestand zy der Byen,
den geheelen Wintertyd door, gaat nogthans het werk by de Koningin tot den aanwas
in den Zomer voort. De Eitjes beginnen te zwellen, en ik geloof, dat zy, in de maand
Maart, gereed is ter legging; want de jonge Byen zwermen in Juny: weshalven de
Koningin der Byen de vroegste Broedster is van alle ons bekende Insecten. In
gevolge hier van gaan de Werkbyen eerder aan den arbeid dan eenige andere
Insecten van deezen stam. Dit kunnen en Koningin en Werkbyen bei-
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de doen; dewyl zy, den Winter door, in eene Maatschappy leeven; en het is voor
deeze Diertjes noodzaaklyk; naardemaal zy vroeg in den Zomet eene Volkplanting
moeten vormen, die voor zichzelven moet zorgen tegen den volgenden Winter. Dit
alles vordert, dat zy alle andere Insecten vooruit moeten zyn in werkzaamheid; want
deeze zullen alleen Jongen krygen, die voor zichzelven zorgen moeten in den Zomer;
niet onder de noodzaaklykheid zynde om voor den Winter op te leggen.
In de maand April vond ik in de Cellerjes jonge Byen in allerlei stand, van het Eitje
af tot het Popje toe: eenige deezer hadden reeds de kleurverandering ondergaan,
en dus naby den staat om te kunnen vliegen; waarschynlyk waren 'er reeds
uitgevloogen. - Naardemaal dit Saisoen te vroeg is om spyze voor den Worm van
buiten te haalen, komt het opgelegde Meel dan te stade; doch, zo ras de Bloemen
beginnen te bloeijen, verzamelen de Byen versch Meel, schoon zy Meel in voorraad
hebben; aan het versche de voorkeus geevende.

Van de Koningin.
De Koningin, gelyk ze genaamd wordt, heeft meer de aandagt getrokken dan alle
de andere Korfbewoonders, schoon de Werkbyen dezelve veel meer verdienen.
Derzelver aantal, en de wyze waar op zy zich aan het oog bloot geeven, is deezer
Historie beter opgemaakt; doch daar 'er slegts één eenige Koningin in de Korf is,
en deeze naauwlyks ooit gezien wordt, kunnen wy alleen tot de uitwerkzelen van
haaren arbeid komen, en heeft zulks gelegenheid gegeeven tot het maaken van
gissingen, en om meer te zeggen dan beweezen kan worden. Men erkent dat ze
gebroed wordt op de gewoone wyze; alleen heeft zy eene byzondere Cel voor zich
in haar eersten staat, en REAUMUR zegt, ‘dat zy in den "Wormstaat voedzel van
eenen anderen aart krygt.’ Doch, dewyl 'er waarschynlyk maar ééne Koningin is,
beweert men, dat, ten einde de geheele Korf niet zou afhangen van één leeven, de
Werkbyen het vermogen hebben om een gewoonen Byeworm tot eene Koningin te
vormen. Hadden de Schryvers dit enkel als een los nedergesteld gevoelen
opgegeeven, wy mogten het, als onwaarschynlyk, met stilzwygen, voorby treeden;
maar zy hebben getragt dit door Proeven te bevestigen: ik zal daarom opgeeven
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wat zy, ten deezen opzigte, zeggen, met myne Aanmerkingen daar op.
Een Uittrekzel van den Heer SCHIRACH zal hier toe dienen. De volgende Proeven
werden genomen om den oorsprong van de Koningin der Byen te bepaalen: ‘In
twaalf houten doozen werden twaalf stukken van een Raat gelegd, vier duimen in
't vierkant, elk Eitjes en Wormen in zich bevattende, en zo opgehangen, dat de Byen
rondsom elk gedeelte van de Raat konden komen. In elke doos was een handvol
Werkbyen gedaan. Weetende, dat, wanneer de Byen eene Koningin zullen vormen,
(*)
zy opgeslooten moeten weezen , werden de doozen twee dagen lang geslooten.
By het onderzoek, naa dit tydsverloop, bleek het (men opende alleen zes doozen,)
dat in alle Koninginne - Cellen aangevangen waren, één, twee, of drie, in ieder; alle
deeze behelsden een Byeworm, vier dagen oud. Naa vier dagen werden de andere
zes doozen geopend, en in ieder Koninginne - Cellen gevonden, de Byewormen
vyf dagen oud, omringd met een grooten voorraad van lymerige stoffe; en een
deezer Byewormen, met het Microscoop bezien, geleek in alle opzigten eene Werkby.
Deeze Proeve werd herhaald, en de Byewormen, uitgekoozen om Koninginnen
gemaakt te worden, waren drie dagen oud: en, binnen zeventien dagen, vondt men,
(†)
in de twaalf doozen, vyftien aartige en schoone Koninginnen . Deeze Proeven
werden in de maand Mey genomen, en men liet de Byen een groot gedeelte van
den Zomer werken; men bezag de Byen een voor een; doch geen Mannetje was
(‡)
'er te ontdekken, en nogthans waren de Koninginnen bevrugt, en lagen Eitjes .

(*)
(†)

(‡)

Hoe hy dit te weeten kwam, kan ik niet begrypen; want niets van vooren kon zulk eene
onderrigting geeven.
Dit berigt is niet alleen onwaarschynlyk, maar strydt met zichzelve. Vooreerst is het niet
aanneemelyk dat eene handvol Byen zich zou benaarstigen, om twee, drie, of vier, Koninginnen
te maaken; dewyl wy dat getal in eene groote Byekorf niet aantreffen; ten anderen, schynt
het onbestaanbaar, dat 'er alleen vyftien zouden gevormd worden uit twaalf deelen; daar
zommige der voorgaande vier jonge Koninginnen hadden.
Hier is een wonder van eene andere soort. Koninginnen, Eitjes leggende, welke (dit moeten
wy veronderstellen dat de Heer SCHIRACH wil dat wy zullen gelooven) zy tot vrugtbaarheid
bragten, zonder toedoen van het Mannetje.
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Men herhaalde de Proeve met stukken Raat, alleen Eitjes bevattende; doch 'er
(*)
werden geene voorbereidzels gemaakt tot het voortbrengen eener Koninginne .
De Proef, om eene Koningin uit een Byeworm voort te brengen, werd in elke
(†)
maand van 't jaar, zelfs in November, herhaald .
Een Byeworm, drie dagen oud, werd bezorgd door een Vriend, beslooten in een
gewoone Cel, en opgeslooten met een stuk Raat, waarin Eitjes en Byewormen zich
bevonden. De Byeworm, drie dagen oud, werd tot een Koningin gevormd, en alle
(‡)
de andere Eitjes en Byewormen vernield .
In meer dan honderd Proeven heeft men eene Koningin gevormd van Byewormen,
(§)
drie dagen oud .’
WILHELMI merkt op, dat eene Koninginne-Cel, welke gemaakt wordt terwyl de
Byen opgeslooten zyn, gevormd wordt, door drie gewoone Cellen tot één te maaken,
wanneer men den Byeworm in het middelpunt plaatst, en vervolgens de zyden
herstelt.
Een jonge Koningin, kortlings uitgekomen, werd in een Korf gezet, van welke men
zich vooraf verzekerd hadt,

(*)
(†)

(‡)
(§)

Waarom Eitjes, die wy veronderstellen moeten uitgekomen te zyn, en Byewormen voortgebragt
te hebben, geene Koninginnen vormden, kunnen wy niet begrypen.
In deeze maand. wanneer de Byen nimmer zwermen, was 'er geene noodzaaklykheid om
Moeders, of boventallige Koninginnen, te hebben; en egter bragt elke Proeve een fraaije
Koningin voort. Deeze Waarneeming is zo zonderling als een der voorgaande. In Engeland,
en alle Landen daar aan gelyk, broeden de Byen bykans nooit naa de maand July, en in 't
begin van September is 'er naauwlyks een Popje te zien; deeze Byen, nogthans, broedden
tot November, en lagen zelfs Eitjes.
Waarom bragten deeze Byen ze om, in deeze Proeve, en niet in de andere?
De Werkbyen worden, in de bovenstaande Proeven, aangemerkt als alle Wyfjes, schoon
derzelver Eijerstokken te klein zyn om ontdekt te kunnen worden. - Het schynt dat een
Byeworm van drie dagen de beste was tot die Proe ve; nogthans zou iemand veelligt denken,
dat een Byeworm van twee dagen ruim zo geschikt zou weezen.
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dat 'er geen Mannetjes in waren, en welker Koningin weggenomen was; en nogthans
(*)
lag deeze Koningin Eitjes .
De Proeve van den Heer SCHIRACH herhaalende, sloot hy vier stukken Raat op
met één Byeworm in ieder; naa het verloop van twee dagen waren de Byewormen
(†)
alle dood, en de Byen hadden opgehouden met werken .
Een stuk Raat, waar uit men alle de Eitjes en Byewormen hadt weggenomen,
werd met eenigen voorraad van Honig, en een zeker aantal Werkbyen, opgeslooten.
Binnen korten tyd werden zy zeer werkzaam, en men vondt, op den avond van den
(‡)
tweeden dag, driehonderd Eitjes in de Cellen . - Hy herhaalde deeze Proeve, met
denzelfden uitslag, en de Byen werden aan zichzelven overgelaaten; zy plaatsten
Koninginne-Wormen in de Koninginne-Cellen, op nieuw vervaardigd, en andere in
de Mannetjes-Cellen; de overige werden ongestoord gelaaten. - Hy nam op een
anderen tyd twee stukken Raat, waarin noch Eitjes, noch Byewormen, waren, sloot
ze met een zeker aantal Werkbyen op, en bragt de doos in een kachelkamer; den
volgenden avond bevatte een der stukken Raat verscheide Eitjes, en het begin van
eene Koninginne-Cel, die ledig was.
Behalven de korte Aanmerkingen, welke ik aan den voet des blads op de Proeven
van de Heeren SCHIRACH en WILHELMI gemaakt heb, verzoek ik, dat men in agt
neeme, dat ik veele twyfelingen heb ten aanziene deezer Proefneemingen,
ontstaande uit verscheide omstandigheden, welke my in den loop myner
Proefneemingen voorkwamen.
De drie volgende Stukken schynen zeer aan te loopen tegen derzelver
waarschynlykheid. Vooreerst. Een Zomeravond in Engeland is doorgaans te koud
voor eene zo

(*)
(†)
(‡)

Hierin is geene verborgenheid; maar kwamen de Eitjes uit?
Dit is de waarschynlykste uitkomst in den loop van alle deeze Proefneemingen.
Dit zou toonen, dat de Werkbyen, naar welgevallen, in Koninginnen kunnen hervormd worden,
en dat zy, noch de Eitjes, behoeven bevrugt te worden; en, indien dit het geval ware, zou 'er
geen noodzaake zyn tot al den omslag om eene Koningin of een Mannetje te vormen.
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kleine hoeveelheid Byen, om zo leevend en wakker te weezen, dat zy nieuwe
werkzaamheden zouden aanvangen: zy worden dermaate van de koude bevangen,
dat ze bezwaarlyk in den dag weder bekomen; en ik zou vermoeden, dat, waar ook
deeze Proefneemingen gedaan worden, (en zommige, zegt men, dat in Engeland
genomen zyn,) het daar toe ook te koud is. - Ten tweeden. Indien het weêr zo warm
ware, dat dit uitwerkzel geen plaats greep, dan zyn de Byen zo rustloos, dat zy
doorgaans zichzelven ombrengen, of afmatten; althans, naa eenige weinige dagen
opsluitens, vindt men ze meest dood. - En ten derden, het gegeeven berigt van de
vorming eener Koninginne-Cel doet my, onaangezien de bovengemelde hindernissen,
welke eigen zyn aan de Proefneeming, het geheel voor een verdichtzel houden.
Ten aanziene van de eerste zwaarigheid, welke van dien aart was, dat ze allen
slaagen van dusdanige Proeven wegnam, nam ik de volgende Proef. Ik deed een
gedeelte Byen met Raaten, in welke Eitjes en Byewormen waren, en in eenige
(*)
Proeven ook Popjes , in een warmer plaats, zette ze onder glas, boven run, welks
oppervlakte voerdekt was met aarde, om het opdampen van schadelyke lugt te
voorkomen: weetende, dat de Byeworm gevoed wordt met Byenbrood of Meel,
droeg ik zorg om 'er eene Cel of twee, met deeze zelfstandigheid gevuld, by te
voegen; als mede Bloemen van Planten, die veel Meels opleverden; Honig ook, ten
voedzel voor de oude Byen. In deezen staat waren myne Byen voor de koude
beschut, en van het noodige voorzien; doch, naa eenige dagen opgeslooten geweest
te zyn, kwamen de Byen, die in leeven gebleeven waren, aan de opening, liepen
en vloogen rond, maar trokken allengskens weg; en de Raaten, enz. onderzoekende,
vond

(*)

Ik verkoos eenige Popjes te neemen; want ik veronderstelde, dat, wanneer myne Byen
stierven, de Popjes, als zy uitkwamen, 't geen binnen weinig dagen stondt te gebeuren, niet
weetende waar heen te gaan, zorg zouden draagen voor de Byewormen, die uit de Eitjes
mogten voortkomen; maar, tot myne verwondering vond ik geen Eitjes uitgekomen, geen
Popjes tot den Byenstaat gevorderd; allen dood. Waar uit ik begon te vermoeden, dat de
tegenwoordigheid der Byen voor beiden noodig was.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

188
ik de Byewormen dood, en geen werk, hoe genaamd, aangevangen.
De Koningin, de Moeder van alle, op welk eene wyze voortgebragt, is een waar
Wyfje, verschillende en van de Werkbyen, en van de Mannetjes. Zy is zo groot niet
van romp als het Mannetje, en schynt in alle deelen grooter dan de Werkbyen. De
schaalen, onder aan den buik der Werkbyen, zyn niet alle van dezelfde kleur; dat
gedeelte, 't welk overdekt wordt door de bovenste schaal, ligter, en het onoverdekte
donkerder zynde; dit ligte gedeelte eindigt niet in een rechte lyn, maar in twee
kromme, maakende een punt. Al het welk den buik een ligter kleur geeft in de
Werkbyen, inzonderheid als dezelve uitgezet of verlengd wordt.
De tong van het Wyfje is veel korter dan die van de Werkby, meer gelykende naar
die van het Mannetje; nogthans zyn de tongen van de Werkbyen niet alle van
dezelfde langte; maar geene hebben die zo kort als de Koningin.
De gedaante des buiks van het Wyfje, by zulke Dieren, verandert een weinig,
naar den staat waarin zy zich bevinden; maar de buik van het Mannetje en de
Werkby verandert bykans niets: dewyl zy, wat de vetheid betreft, altoos byna zich
in denzelfden staat bevinden; steeds overvloed van voedzel hebbende. Dan de buik
van het weezenlyk Wyfje verandert zeer veel; dezelve is van eene verschillende
grootte en gedaante in den Zomer en in den Winter: in den Winter, mag men zeggen,
dat de buik de natuurlyke grootte en gedaante heeft; over 't geheel is het Wyfje
dikker dan de Werkby, en deeze meerdere dikte bespeurt men ook in den buik, 't
geen waarschynlyk veroorzaakt wordt, doordien de Eijerstok in den Winter vry groot
is, en de vergaderplaats voor het zaad vol. Het uitëinde van den buik is meer
zamengetrokken dan by de Werkbyen, de laatste schaal loopt aan beide de zyden
naauwer toe, en meer in een punt uit aan den aars. De schaalen zyn, in dit Saisoen,
meer opeengeschooven, 't geen alleen ontdekt kan worden door ze uit te haalen.
In den Voortyd, en in den Zomer, valt het gemaklyker, de Koningin te onderkennen;
de buik is niet alleen dikker, maar ook veel langer, dan voorheen, 't welk ontstaat
uit het aangroeijen der Eitjes. Men onderscheidt
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eene Koningin van de Werkby, enkel door de grootte, en ook eenigermaate door
de kleur; doch dit laatste valt niet zo gemaklyk te bepaalen, om dat het verschil in
kleur zo merkbaar niet is op den rug, en men de Koningin doorgaans op den rug
ziet. Maar, wanneer men eene Korf doodt, is de beste wyze alle de Byen te
verzamelen, en op een wit papier te verspreiden, of ze in water te doen in een
breeden ondiepen witten schotel, waarin zy dryven, en als dan kan men gemaklyk
de Koningin uitvinden.
Naardemaal de Koningin broedt in het eerste jaar dat zy te voorschyn komt, en
de Eijerstokken nimmer geheel ledig zyn, is eene oude Koningin waarschynlyk
dikker dan een nieuw gebroedde: of het moest zyn, dat de Eijerstokken en Eitjes
zich vormen in den Poppenstaat, gelyk dit plaats heeft by den Zydeworm, 't geen
ik veronderstel dat gebeurt.
De Koningin is mogelyk kleinst als zy gebroed heeft, want daar zy Eitjes zal
beginnen te leggen, omtrent de maand Maart, moet zy welhaast weder dik en vol
worden; doch ik geloof, dat haare Eijerstokken nooit ledig zyn; altoos Eitjes, schoon
zeer klein, in zich hebbende. Zy heeft vet in haar buik even als de andere Byen.
Het is hoogstwaarschynlyk, dat de Koningin, die met een Zwerm weg trekt, eene
jonge Koningin is; want de Mannetjes gaan met de Zwerm heenen om haar te
bevrugten: dewyl zy in 't zelfde jaar moet bezwangerd zyn; want zy broedt in 't zelfde
jaar.
De Koningin heeft een Angel gelyk aan die van de Werkby.

Van het getal der Koninginnen in eene Korf.
Ik geloof dat een Korf, of Zwerm, maar ééne Koningin heeft; ten minsten, ik heb 'er
nooit meer dan ééne in een Zwerm aangetroffen, of in een oude Korf in den winter,
en waarschynlyk is het dit, 't welk een Korf uitmaakt: want, wanneer 'er twee
Koninginnen zyn, staat 'er eene verdeeldheid stand te grypen. RIEM spreekt van
boventallige Koninginnen, en verzekert, dat hy ze heeft zien ombrengen door de
Werkbyen, zo wel als door de Mannetjes.
Op den 18 November des Jaars 1788, doodde ik eene Korf, die den voorgaanden
Zomer niet gezwermd hadt,
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schoon zy alle dagen daar toe gereed scheen. Doch toen 'er, de zwermtyd
verstreeken zynde, niets van dien aart was voorgevallen, begon ik te vermoeden,
dat de reden hiervan daar in te zoeken was, dat 'er geen jonge Koningin of
Koninginnen in waren, en ik vond 'er slegts één eenige. Dit levert eene soort van
vermoedelyk bewys op, dat ik wel gegist had; of men zou moeten veronderstellen,
dat de Byen, toen zy beslooten hadden niet te zwermen, alle Koninginnen, één
uitgezonderd, verdelgden. In eene Korf, door my uitgerooid, ontdekte ik geen
Mannetjes, en maar ééne Koningin. - Deeze byzonderheid, dat 'er zo weinig
Koninginnen gebroed worden, moet ontstaan uit de natuurlyke zekerheid, waarin
zich de Koningin bevindt, uit hoofde van het leeven in eene Maatschappy: want,
schoon 'er in een Wespen-nest, en by andere Byensoorten, maar ééne Koningin
is, broeden deeze eene groote menigte Koninginnen, tot eenige honderden toe;
doch, geduurende den Winter, in geene Maatschappy leevende, zyn ze blootgesteld
aan eene groote verwoesting; zo dat, waarschynlyk, van de honderd geen één leeft
om in den zomer te broeden.
Ik heb gezegd, dat de Koningin met de maand July ophoudt met Eitjes te leggen:
en dan wordt zy door de Mannetjes bezwangerd, eer deezen sterven. De Heer RIEM
zegt, de paaring tusschen het Mannetje en Wyfje waargenomen te hebben; doch
vermeldt niet in welk Saisoen. Ik zou hier aan twyfelen: maar de Heer SCHIRACH
veronderstelt, dat de Koningin bevrugt wordt zonder paaren. Ik weet niet, of hy, daar
mede, meent, dat zy in 't geheel niet bevrugt worde, en met den Heer DEBRAW
veronderstelt, dat de Eitjes, naa dat ze gelegd zyn, de bevrugting ontvangen door
eene soort van kleine Mannetjes, die over de Cellen heen gaan, en hun agterste in
(*)
de Cellen steeken, zo dat zy de Eitjes bestryken . De Heer BONNET oordeelt het
niet noodig, dat de Mannetjes, ter verrigting deezer bezigheid, klein zyn: want hy
zag een kloek Mannetje, gaande over een stuk Raat, zich ophoudende by elk Celletje,
waarin een Eitje was;

(*)

De Heer DEBRAW, weetende, dat de Mannetjes, in het laatst van de Zomer, of in den Herfst,
sterven, ondt zich genoodzaakt een k e n soort van Mannetjes, den Winter over leevende,
tot dat einde to veronderstellen.
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doch by geen ander; geevende met het agterlyf op den mond van het Celletje
driemaal een slag: en dit veronderstelt hy dat de wyze is om de Eitjes te bevrugten.
Het getal van drie is altoos een beroemd getal geweest; doch het zal niets uitvoeren
waar geen Mannetjes zyn, 't welk het geval eener Byekorf is in de Lente, den tyd,
wanneer de Koningin het meest bezig is met Eitjes te leggen: 't geen hem deedt
veronderstellen, dat de dienst der Mannetjes bestondt in de Byewormen met hun
zaad te voeden.
Het is waarschynlyk, dat de paaring geschiedt gelyk die der andere Insecten. De
paaring van eene andere Byensoort heb ik gezien, en deeze was overeenkomstig
met die van de gemeene Vlieg. De Angel is op dien tyd uitgestooken, en op den rug
gekeerd tusschen de twee Diertjes; zy zyn eenigen tyd bezig in dit bedryf.
De omstandigheden, betrekking hebbende tot de bevrugting der Koninginne, niet
bekend zynde, is 'er eene ruime plaats voor gissingen overgebleeven, en zouden
de Schryvers, indien zy hun gevoelen alleen als gissingen hadden medegedeeld,
van hunne opregtheid blyk gegeeven hebben; doch zy zyn verder gegaan, en hebben
hunne begrippen, als daadlyk bestaande zaaken, willen doen gelden.
(Het Vervolg by de eerste gelegenheid.)

Verslag van het leeven en de schriften van Soame Jenyns, Esq.
(Uit het Engelsch.)
SOAME JENYNS, die langen tyd een plaats van onderscheiden rang in de geleerde
wereld bekleed heeft, werd gebooren in den jaare MDCCV, te Bottisham, in
Cambridgeshire. Hy was de éénige Zoon van ROGER JENYNS, Ridder te dierzelfde
plaatze, en zyne Moeder, wier Doopnaam PALMER was, behoorde tot het Geslacht
van den nog leevenden CHARLES PALMER, Bart.
Naa dat hy de gewoone Schoolen doorgegaan was, werd hy als Lid aangenomen
in St. John's College, te Cambridge. Zyne uitsteekende bekwaamheden ontdekten
zich vroeg door eene menigte van Proeven en Dichtstukjes, die blyken droegen van
een jeugdig vuur. Veele van deeze

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

192
laatste maaken een groot gedeelte uit van een Collection of Poems, door wylen den
Heer ROBERT DODSLEY, in VI Deelen, in 't licht gegeeven.
Zeer vroeg tradt hy in den egt met Jonkvrouwe SOAME, die groote middelen bezat,
en over welke zyn Vader Voogd was. In deeze vereeniging, gelyk maar al te dikwyls
het geval is, was de neiging van den jongen Heer JENYNS min geraadpleegd dan
de voordeelen, die men veronderstelt vastgehegt te zyn aan Geldhuwelyken. De
gevolgen waren zodanig als men zich gereedlyk kan verbeelden; het gedrag van
den Heer JENYNS, jegens zyne Egtgenoote, kan aan de wereld niet voorgehouden
worden als een voorbeeld van Huwlyksleeven; 'er volgde eene Egtscheiding, welke
de laatstgemelde niet lang overleefde. Kort naa haaren dood, trouwde hy eene
tweede Vrouwe, wier Doopnaam was GREY, zo men veronderstelt eene
Bloedverwante van hem; dewyl hy haar, by het leeven van zyne eerste Vrouwe,
Nigt noemde. Deeze Vrouwe overleeft hem.
Mr. JENYNS deedt zyn eerste treede op het tooneel des openbaaren leevens onder
het opzigt van den beroemden Sir ROBERT WALPOLE. Hy kwam in het Huis der
Gemeente als Representant van de Stad Cambridge, in welken post by veele jaaren
bleef. In den jaare MDCCLVI werd hy aangesteld tot een der Lords van den
Koophandel en Plantadien; welke waardigheid hy bekleedde, tot dat die Vergadering
ontbonden werd in 't jaar MDCCLXXX.
Het eerste Werk van aanbelang, 't geen onze Schryver uitgaf, kwam in 't jaar
MDCCLVII te voorschyn, onder den Tytel: An Enquiry into the Nature and Origin of
Evil. - 't Is ondoenlyk voor ons, hier te treeden tot de ontleeding van een Vraagstuk,
't geen, zints zo veele Eeuwen, de gedagten der bespiegelende Wysgeeren heeft
bezig gehouden. De wyze, op welke de Heer JENYNS rede geeft wegens den
oorsprong des Kwaads, verschilt van die, waar op, zo verre wy weeten, eenig
Schryver vóór hem zulks gedaan heeft. Hy is van begrip, dat Goed geheel zonder
Kwaad voort te brengen, een van die onmogelykheden is, welke Oneindige Magt
zelve niet kan volvoeren: en dat alle Kwaad het bestaan alleen verschuldigd is aan
de noodzaaklykheid van deszelfs eigene natuur: waar door hy verstaat, dat het
Kwaad met mogelykheid niet zou hebben kunnen voorkomen worden zonder het
verlies van eenig meerder Goed: of de
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toelaating van eenig nog grooter Kwaad. Veel Kwaads, denkt hy, moet onvermydelyk
zich indringen, door de natuurlyke betrekkingen en omstandigheden der dingen, in
het volmaaktste Stelzel van geschapene Weezens, zelfs tegen den Wil van den
Almagtigen Schepper; om dat het niet kan buiten geslooten worden, zonder
tegenstrydigheden te werken; deeze geene voorwerpen van Magt zynde, is het
geene verkorting der Almagt, te beweeren, dat die dezelve niet kan uitwerken.
Dit is de grondslag van JENYNS Onderzoek, met veel scherpheids doorgehaald
(*)
door Dr. JOHNSON . Wy willen hier alleen aanmerken, dat de oplossingen van dit
gewigtig en duister Geschilstuk niet min verscheiden zyn dan onvoldoende. Hier
over hebbe men zich, egter, niet te verwonderen; de loodlyn van 't menschlyk Vernuft
is zeker te kort om de diepte der Godlyke Bedeelingen te peilen: en het
meestbevattende Verstand te klein om de plans van Oneindige Wysheid te bevatten.
Zelfs de hoogste Rangen van verstandige Weezens zyn, misschien, onkundig van
de redenen der Godlyke handelwyze in dit opzigt, en onbekwaam om de
onderscheidene einden te ontdekken, welke beantwoord kunnen worden, door de
toelaating des Kwaads in het verbaazend en zo zeer zamengesteld Stelzel des
Heeläls. Genoeg mogen wy het rekenen, te bedenken, dat, onaangezien de
menigvuldige onheilen, welke het menschlyk leeven omringen, het oppervlakkigste
onderzoek in de Bedeelingen der Voorzienigheid, en van de Werken der Natuure,
genoegzaam is om ons te overtuigen, dat Goedheid over 't geheel heerscht: want
wy zyn omringd door de blykbaarste en treffendste kenmerken van een goedgunstig
plan; en, hoe verder wy onze naspeuringen voortzetten, hoe overtuigender blyken
wy ontmoeten van deeze troostvolle waarheid.
Mr. JENYNS gaf, in den jaare MDCCLXI, twee Boekdeeltjes in 't licht; het eene
behelsde eenige Staatkundige Proeven; het ander eene Verzameling van zyne
Dichtstukjes. In deeze verzameling treft men aan, eene Overzetting van Mr. IZAAK
HAWKINS BROUWN's Latynsch

(*)

Zie JOHNSON's Literary Magazine: men kan ook Dr. JOHNSON's Review vinden in een Collection
of his Fugitive Pieces, in 2 Vol. als mede in de laatste Uitgave zyner Werken.
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Dichtstuk over de Onsterflykheid der Ziele, en eene soort van Leerdicht over de
Danskunst, op welke de Heer JENYNS in zyne Jeugd zeer gesteld was. In 't zelfde
jaar kwam van hem uit, eene Ode op 's Konings Huwelyk.
In 't jaar MDCCLXVII schouk hy zyne Thoughts on the Causes and Consequences
of the present high Price of Provisions. In 't zelve schryft hy den hoogen Prys der
Eetwaaren voornaamlyk toe aan twee oorzaaken; den aanwas der Nationaale
Schuld, en de vermeerdering onzer Rykdommen; dat is, met andere woorden, aan
de Armoede van het Publiek, en den Rykdom van byzondere Persoonen. By deeze
oorzaaken voegt hy de vermeerdering der Verteering, ontstaande uit eene algemeen
heerschende Weelde, die alle Rangen besmette. - Dit Stukje is vol zeer schrandere
Waarneemingen. De Nieuwspapieren van die dagen lieten niet na 'er verscheide
aanmerkingen op te maaken, en, in de daad, geenen, dan die aan 's Lands behoud
wanhoopten, konden hunne toestemming geeven aan de algemeene
gevolgtrekkingen onzes Schryvers.
Het Werk van Mr. JENYNS, 't welk het meeste gerugt maakte, is getyteld: A View
(*)
of the Internal Evidence of the Christian Religion . Het geheele plan is begreepen
onder de volgende voorstellen. - Vooreerst, dat 'er thans voorhanden is een Boek,
onder den Tytel: Het Nieuwe Testament. - Ten tweeden, dat uit dit Boek een geheel
nieuw Godsdienststelzel kan ontleend worden, ten aanziene van de Leerstellingen,
niet alleen oneindig verheven boven, maar gansch ongelyk aan, alles wat immer in
de gedagten der Menschen opkwam. - Ten derden, dat men uit dit Boek desgelyks
een Stelzel van Zedekunde kan opmaaken, waar in elk Zedelyk Gebod, op de Rede
gegrond, tot een veel hooger trap van zuiverheid en volmaaktheid wordt opgevoerd,
dan in eenig ander van de schranderste Wysgeeren der voorgaande Eeu-

(*)

Van dit Werk hebben wy eene Nederduitsche Vertaaling, te Rotterdam by BRONKHORST, en
te Amsterdam by SCHALEKAMP, uitgegeeven, in den jaare 1778, onder den Tytel: Bedenkingen
over de Inwendige Klaarblyklykheid van den Christlyken Godsdienst. door den Heere S.
JENYNS, Schildknaap, met eenige Aanmerkingen opgehelderd. Zie onze Hedendaagsche
Vaderlandsche Letteroef. VI. D. 1 St. bl. 335.
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wen; elk Zedelyk Voorschrift, steunende op valsche beginzelen, wordt 'er geheel
uitgelaaten, en veele nieuwe Geboden worden 'er by gevoegd, byzonder
beantwoordende aan het nieuwe voorwerp van dien Godsdienst. - Eindelyk, dat
zodanig een Stelzel van Godsdienstleere en Zedekunde het werk niet kan geweest
zyn van eenig Mensch, of een gezelschap van Menschen, veel min van die gemeene,
onkundige, en ongeletterde Persoonen, die het daadlyk ontdekten, en der wereld
mededeelden; en dat het, derhalven, ongetwyfeld, moest herkomstig zyn van de
tusschenkomst der Godlyke Magt, dat is, van een Godlyken Oorsprong weezen.
Weinige Schriften zyn algemeener geleezen dan dit Werk. Verscheide
omstandigheden liepen zamen om het sterk vertier, en het gretig ontvangen, te
bevorderen. Eenigen vonden 'er het hoogste genoegen in, anderen smaakte het
geheel niet; allen stonden zy versteld, dat een Schryver van die uitsteekenheid, en
verondersteide Beginzelen, zich opdeedt als een Voorspraak des Christendoms.
Zodanig was, daarenboven, de aart zyner verdediginge, en waren 'er in verscheide
byzonderheden zo veele aanmerkingen te maaken op de redeneerwyze, welke hy
aannam, dat de onvooringenomenste Leezer, in den beginne, niet kon naalaaten
de zuiverheid van des Schryvers oogmerken te verdenken, en te veronderstellen,
dat hy 'er mede lachte, daar hy, in de daad, deftig en in ernst sprak; want, met al
het Vernust en de Geleerdheid onzes Schryvers, schynt hy de zaak der Christenheid
verdedigd te hebben op beginzelen, die, naar de onderscheide gesteltenis der
Persoonen, of tot Twyselaary, of tot Geestdryvery, aanleiding geeven.
Veele Beantwoordingen van dit Werk kwamen 'er uit; alleen twee derzelven
verdienen byzondere opmerking, en zyn derzelver Opstelleren waardig: het eerste
(*)
is van den Eerw. Dr. A. MACLAINE, Leeraar der Engelsche Kerk in 's Gravenhaage ;
(†)
het tweede van den Eerw. Mr. TAYLOR . Uit het eerstgemelde Tegenschrift zullen
wy

(*)
(†)

A Series of Letters addressed to SOAME JENYNS, Esq. on accasion of his View of the Internal
Evidence of Christianity.
A full Answer to a late View of the Internal Evidence of the Christian Religion: In a Dialoge
between a Rational Christian and his Friend. By the Editor of Ben Mordechais Lettres to Elisha
Levi.
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(*)

eene treffende plaats ontleenen . - ‘Ik neem,’ schryft de Eerw. MACLAINE, ‘het belang
van den Christlyken Godsdienst te zeer ter harte, om my niet ernstig te verzetten
tegen uwe wyze van Verdediging. Op uwe Bedenkingen, over de Inwendige
Klaarblyklykheid van den Christlyken Godsdienst, vallen zeker, in verscheide
opzigten, aanmerkingen te maaken. In 't algemeen is uwe wyze van redenkaveling
noch bondig noch naauwkeurig. Uwe ophelderingen loopen wyd af van de
beginzelen, tot welker opheldering en aandrang zy moeten dienen. Men zou zomtyds
in verzoeking komen, om te denken, dat gy deeze beginzels uit het ooge verloor,
te midden van den wyden omhaal van bewyzen en waarneemingen, welke gy
aanvoert om ze te ondersteunen: en terwyl wy veele trekken van geest, vernuft en
welspreekenheid, bewonderen, welke ons treffen te midden van deeze schitterende
verwarring, bedroeven wy ons over het gebrek aan klaare orde en wysgeerige
juistheid, volstrekt vereischt in een Werk van deezen aart. Gy gelykt volkomen op
een Man, die schielyk overgebragt is op een nieuw tooneel, waar eene menigte van
voorwerpen hem in éénen opslag treft, en die eene beschryving daarvan aanvangt
eer hy tyd gehad heeft om derzelver schikking en verband te overweegen. Of, om
eene andere gelykenis te gebruiken, die nader komt aan uw byzonder geval, gy
gelykt op een volyverig en moedig Vrywilliger, die zich gescheept heeft op een
Vaartuig, door vyanden omringd, en overvallen door storm, en dat Schip begint te
verdedigen en te bestuuren, zonder die kunde in de Zeevaard, of

(*)

Wy hebben in ons Mengelwerk uit deeze Brieven van MACLAINE twee hier herinnerenswaardige
Stukjes geplaatst: het eerste voert ten Opschrift: De Leerstellingen. Geboden en Beloften,
des Christendoms, en het Begrip eens Proefstaats, niet geheel onovereenkomstig met de
denkbeelden des Menschdoms vóór de verkondiging van het Euangelie; het tweede,
Aanmerkingen over 's Menschen Verdorvenheid en de Verzoening. De Heer Vertaaler en
Toeschikker dier Stukjes zou 'er meer gegeeven hebben, hadden de Uitgeevers geen reden
gevonden, om de verdere plaatzing te weigeren. - De ophelderende Aanmerkingen in de
Nederduitsche Vertaaling zyn van geene verdiensten ontbloot.
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in de Scheepsverdediging, welke noodig is om zich van behoudenis en overwinning
(*)
te verzekeren .’
Vernuft kan, even gelyk alle andere vermogens der Menschlyke Natuure,
oordeelkundig en heilzaam, of ongerymd en schadelyk, aangewend worden. Wanneer
het zich toelegt op het naaspeuren van nuttige waarheden, en het uitbreiden der
grenzen van weezenlyke weetenschap, doet het zulke belangryke diensten aan het
Menschdom, dat het den hoogsten lof waardig is. Maar, 't zy dat zommige Persoonen,
niet te vrede met dat aandeel van agting wegens oorspronglykheid, 't welk verkreegen
kan worden op de effene paden van waarheid en gezond verstand, 't zy dat zy het
noodig vinden om de scherpzinnigheden van drogredenkunst te gebruiken tot het
verdedigen van begrippen, welke zy door verkleefdheid aan Party hebben
aangenomen, gebeurt het menigmaal, dat uitsteekende bekwaamheden zich, met
voorbedagten raade, bezig houden om ingebeelde en wonderspreukige Stelzels op
te rigten, of Leeringen voor te staan, onbestaanbaar met de groote Regten en
Belangen des Menschdoms.
Van dit misbruik des Vernufts, gaf Mr. JENYNS een treffend voorbeeld, in den jaare
MDCCLXXX, by de uitgave van zyne Disquisitions on several Subjects. De
onderwerpen, in dit Stuk onderzogt, zyn acht in getal. - De Keten van het algemeene
Weezen, of de trapswyze vorderingen in de Natuur, van de laagere tot de hoogere
Rangen van Bestaan. - Wreedheid omtrent de mindere Weezens; welke hy verdedigt,
op de veronderstelling dat de Mensch een ingeschaapen en oorspronglyk beginzel
van kwaadaartigheid heeft. - Het voorgaande Bestaan des Menschen; eene
Leerstelling, welke hy in goeden ernst verdedigt. - Eene Bovennatuurkundige
Verhandeling over den Tyd; waar in het blykbaar is, dat hy, gelyk veelen vóór hem,
zichzelven verliest in eene menigte van woorden. - In de vyfde Naaspeuring betreedt
hy het veld der Analogie, zo vol verbeelding, en

(*)

Wylen de Aardsbisschop CORNWALLIS, die geen Man van diepe geleerdheid was, las dit Boek,
en verklaarde het terstond voor eene alieruitsteekendste verdediging van den Christlyken
Godsdienst. Hy sprak 'er als zodanig van by zyne Majesteit, die Mr. JENYNS geluk wenschte
met 's Aardsbisschops gunstig gevoelen van zyn Werk.
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wyst verscheide overeenkomsten aan tusschen de Stosselyke en Zedelyke Wereld,
meer geschikt om de verbeelding gaande te houden, dan om voldoening te schenken
aan den Wysgeerigen Onderzoeker. - De drie laatste handelen over het Redelyk
Christendom, over het Staatsbestuur en de Burgerlyke Vryheid, en over
Godsdienstige Vaststellingen. Op deeze valt, in verscheide opzigten, veel te zeggen;
en zyne tegenkanting tegen alle vastgestelde beginzelen van Burgerlyke Vryheid,
(*)
in de zevende Verhandeling, ontmoette inzonderheid wederspraak .
Behalven deeze Stukjes vervaardigde Mr. JENYNS, gelyk zulks wel verwagt mogt
worden van een Lettervriend van Lord CHESTERFIELD, eenige Vertoogen in het
(†)
Tydschrift: The World .
Met één woord, zyne verstandige Vermogens waren van den eersten rang. Zyn
leeven was zeer werkzaam, en vol afwisselingen. Hy bepaalde zich niet tot zyn
Boekvertrek, maar verkeerde in de groote wereld. Zyne denkbeelden waren vlug,
en hy drukte zich net uit. Dit is het Character zo van zyne Schriften in Rym als in
Onrym. Mr. EDMUND BURKE heeft met regt aangemerkt, dat JENYNS een der geenen
was, die het zuiverst Engelsch schreef, dat is, 't eenvoudigst en oorspronglykst
Engelsch, 't minst besmet met vreemde woorden.
Mr. JENYNS was klein en rank van gestalte, hy hadt een kleine wen, of uitstek, aan
den hals. In zyne Jeugd was hy zo zeer op Kleederpragt gesteld, dat hy onder de
Pronkers van zynen tyd uitstak; doch in 't laatst zyns leevens vertoonde hy zich in
geringe kleeding, doorgaans met een Bever-overrok, met blaauwe slegte
Laarskoussen. De lange tyd, welken hy voor de Stad Cambridge als
Vertegenwoordiger verscheen, wyst uit, dat hy een volkbehaagend Character moet
bezeten hebben; en nogthans helde zyn aart zodanig tot het schraapzugtige over,
dat men weet dat hy de Almanakken, die hem als Lord van den Handel en Plantadien
als een gift toekwamen, van onder de handen der Boekverkooperen weghaalde.

(*)

(†)

Met klem geschiedde zulks in een Geschrift: An Answer to the Disquisition on Gouvernment
and Liberty. Met veel geests werd het bespot in the Dean (TUCKER) and the Squire, a Political
Eclogue, humbly dedicated to SOAME JENYNS, Esq. by the Author of the Heroic Epistle to Sir
WILLIAM CHAMBERS.
No. 125, 153, 157, 163 en 178 zyn van zyne hand.
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Op den achttienden van Wintermaand, des jaars MDCCLXXXVII, overleedt de Heer
JENYNS ten zynen huize in Tilney-street, en op zyn Doodbedde, door YOUNG, met
zo veel regts, een Ontdekker van het Hart, geheeten, toonde hy eene opregtheid,
waarmede hy de zaak des Christendoms verdedigd hadt. ‘Op zyn Ziekbedde,’ getuigt
zeker Schryver, ‘ging hy den loop zyns leevens naa, en met een zigtbaaren glans
van vergenoegen betuigde hy, te gelooven, dat zyn klein Boekje over het
Christendom nuttig geweest was. Het was misschien ontvangen, waar grooter
Werken geen ingang vonden; en kon dus gestrekt hebben om de Deugd op te
wekken, en het vertrouwen op de waarheid te onderschraagen. - Hy sprak van
zynen dood, als iemand tot sterven gereed. Hy schrikte 'er niet voor als een kwaad,
of als eene straffe; maar tradt denzelven te gemoete met eene betaamelyke
koenheid, als zyne oorspronglyke bestemming, het wenschlyk ontslag van 't geen
kwaad was, en de oproeping tot alles beters.’

Beschryving van de characters, gewoonten, en persoonen, der
oorspronglyke bewoonderen van America.
(Overgenomen uit de Travels into North and South Caralina, by WILLIAM BARTRAM.)
(Vervolg van bl. 158.)

Verslag van de kleeding, de feesten, en uitspanningen, der
Americaansche Indiaanen.
De Jeugd van beide de Sexen, onder de Americaansche Indiaanen, is 'er zeer op
gesteld, om zich met uitwendige cieraaden op te pronken. De Mannen scheeren
het hoofd, slegts een kleine kuif overlaatende; beginnende boven op den kruin, waar
dezelve omtrent twee duimen breed, en even zo veel hoog, is, en gekroest overeinde
staat; maar deeze kuif, zich agterwaards strekkende, verbreedt allengskens;
bedekkende het agterhoofd of den nek. Het lange agterhair is vercierd met
afhangende zilveren kookertjes, en daar aan gehegte zilveren plaatjes; doorgaans
is de middelste vlegt, verre de langste
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zynde, in een grooter zilveren kooker geslooten, of gestooken in het lid van een riet,
aartig gesneeden of beschilderd; het hair, daar door heen steekende, loopt in een
staart of kwast uit.
Hunne ooren zyn gespleeten. Zy scheiden den rand of het kraakbeenige gedeelte
af, 't welk in 't eerst vry naauw en digt met lederen riempjes omwonden, en met
versch Beerenvet bestreeken, wordt, tot het geneezen is. Men maakt 'er een stukje
lood aan vast, 't welk dit kraakbeenige gedeelte tot eene ongelooflyke lengte uitrekt;
't zelve wordt naderhand rondsom omzet met koper- of zilverdraad, en maakt een
halven cirkel uit, gelykende na een wassende maan: dit gedeelte van het oor is dan
vry beweeglyk, en wappert op de minste beweeging of buiging des lichaams; het is
daarenboven vercierd met zagte witte pluimen van Reigervederen.
Een zeer aartig hoofdcieraad, of band, omtrent vier duimen breed, en kunstig
gewrogt of geweeven, kostbaar vercierd met steenen, koraalen, enz. omringt het
hoofd; vooraan in 't midden verfraaid door een hoogopstaande en slingerende pluim
van Kraan- of Reigervederen.
De Kleeding is vry eenvoudig en onkostbaar. Zomtyds een geplooid hemd van
linnen aan het lyf, en een schort dat de benedendeelen dekt: dit deel der Kleeding
heeft iets van de oude Romeinsche broeken, of die der Schotsche Hooglanders,
en bestaat doorgaans uit een stuk blaauw laken, van vooren en agteren tot de knie
nederhangende, doorgaans aan den onderkant getand, en met koraalen of belegzel
vercierd. Aan de beenen hebben zy laarzen van laken, die van den enkel tot over
het dik des beens loopen, en opgepronkt met verscheide cieraaden. De voeten
beschermen zy door een schoeizel, dat veel heeft van de voetzoolen der Ouden,
van beestenvellen gemaakt, en van geen optooi naar de zinnelykheid beroofd.
Behalven deezen toestel, hebben zy een grooten mantel van het fynste laken 't
geen zy kunnen bekomen, altoos blaauw of rood: deeze mantel is om den rand
geboord met franje of passement, en dikwyls bezet met koperen of zilveren bellen.
Eenigen hebben een korten mantel, die maar even de schouders en de borst bedekt:
deeze is op eene kunstige wyze zamengesteld uit vederen, geweeven, of gelaaten
in derzelver natuurlyken staat; doorgaans zyn het de roode vederen van de Flamingo,
of andere van de schitterendste kleuren.
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Groote zilveren halve maanen hangen aan een lint om den hals, en wapperen op
de borst. Om de armen draagen zy zilveren armbanden, zilveren en gouden ketenen,
ook draagen zy een halsband.
Het hoofd, de hals en de borst, zyn met vermillioen beschilderd: en eenige der
Krygshelden hebben het vel van de borst en andere deelen des lyfs beschreeven
met beeldspraakige Figuuren, van bloemen, dieren, sterren, halve maanen, en de
zon in 't midden op de borst. Deeze schildering van de huid, verhaalde men my,
geschied in de jeugd, door de huid met een naald te prikken, tot het bloed 'er uit
komt, en vervolgens eene blaauwe verf daar in te stryken, 't geen hun al hun leeven
byblyft. - Het hembd hangt los om den middel, gelyk een kiel, of is van vooren
gespleeten, gelyk een nagtrok; zomtyds wordt het styf toegebonden om den middel,
door een fraaijen gordel.
De Kleeding der Vrouwen verschilt eenigzins van die der Mannen. Haar schort
is op eene andere wyze gemaakt, breeder en langer, reikende omtrent op 't midden
der beenen: zy hebben geen hembd, maar een kleine borstrok, doorgaans van
gebloemd linnen of fyn laken, met belegzel, koraalen, enz. vercierd. Nooit draagen
zy koussen, maar laarsjes, die ter halver been komen. Nimmer snyden zy het hair
af, maar scheiden het in vlegten, die opgebonden en boven op 't hoofd vastgemaakt
worden met een zilveren werktuig, zo dat zy een hoog opgezetten top vormen,
vercierd met eene ongelooflyke menigte van linten van verscheidenerlei kleuren,
die van alle zyden bykans tot den grond toe afhangen. Zy blanketten of beschilderen
het aangezigt nooit, dan in byzondere gevallen, als zy genegen zyn om aan de
andere Sexe eenige gunst te betoonen.
Alle de opgemelde cieraaden moeten enkel aangemerkt worden als vergunningen
by byzondere gelegenheden, en voorregten der Jeugd, by Huwelyksplegtigheden,
Feesten, Danssen, enz. of wanneer de Mannen zamenkomen om een Oorlogsspel
te speelen, op den avond onmiddelyk vóór dat zy ten kryg uittrekken: want meestal
gaan zy bykans naakt; zich vergenoegende met het schort, het hembd, de laarzen
en voetzoolen. Zelden draagen de Mannen den mantel, dan alleen 's avonds in den
winter, als het koud is. De Vrouwen gebruiken een mantel by het dansen, wanneer
dezelve haar ten sluier strekt. Altoos draagen de
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Vrouwen den borstrok, het schort, de laarsjes, zelfs de Meisjes zo ras of zelfs vóór
dat zy kunnen gaan: de Knegtjes loopen geheel naakt, tot den ouderdom van twaalf
of vyftien jaaren.
De jonge Priesters, of Geleerden, vertoonen zich altoos met een witten inantel;
en zy hebben een zeer wel opgezetten Uit, die zich als een leevende vogel vertoont,
by zich. Dit teken van Wysheid en Voorspelling draagen zy zomtyds als een kuif
boven op 't hoofd, zomtyds op den arm, of ook in de hand. Deeze Lieden
onderscheiden zich ook van anderen door hunne stilzwygenheid, ernstig en destig
gelaad, gemaakten tred; neuriënde, by zich zelven, op een zagten toon, Zangen of
Liederen, terwyl zy door de Steden wandelen.
De Americaansche Indiaanen zyn, gelyk meest alle andere Volken, op Muzyk en
Danssen gesteld. Hun Muzyk is stemmelyk of met speeltuigen: in 't laatste geval
hebben zy bykans niets noemenswaardigs; de Trommel de Ratel, en eene soort
van Fluit, gemaakt van riet, of de pyp van een beestenbeen: op de Fluit speelen zy
slegt, en, in stede van eenstemmigheid, hoort men de grootste wangeluiden. 't Zyn
ook meest jonge knaapen, die zich met dit onaangenaam speeltuig vermaaken;
maar de Trommel en de Ratel, vergezeld met hunne zagtklinkende stem, brengen
eene treffende harmonie voort; de maat naauwkeurig houdende; en het gelaad des
Muzykants schynt, op gepaste tyden, eene verheffing der ziele aan te kundigen;
niet alleen is 'er als dan eene overeenstemming tusschen hem en zyn speeltuig;
maar het treft terstond de aandoeningen der toehoorderen, als de invloed van een
vermogend werkenden geest; 'er is dan een vereenigd algemeen gevoel van
genoegen en vereeniging van zielen in 't geheele gezelschap.
Hun Zang en Spel, vereenigd, stemt volmaakt overeen in maat met de Danssers.
Zy hebben eene eindlooze verscheidenheid van passen; maar de algemeenste, die
ik de beschaafdste noem, en ook by hun de geliefdste en meestgebruiklykste is,
bestaat in een langzaam schuivende beurtlingsche pas: beide de voeten zetten zy
voorwaards, de een naa den ander, eerst de rechter voet vooruit, en vervolgens de
slinker. Zy gaan voort agter elkander in tegenovergestelde kringen, te weeten, eerst
een kring van Jongelingen, en daar binnen een kring jonge Dogters; in tegenstrydige
rigtingen zich beweegende: de Jongelingen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

203
gaan met de zon om, de jonge Dogters den anderen weg: de Mannen stryken hun
arm met de open hand, de Vrouwen klappen in de handen, en heffen haare schelle
aangenaame stemmen aan; beantwoordende aan het sterker geschreeuw der
Mannen, op gezette tyden, by het eindigen van een couplet: de jonge Dogters heffen
afzonderlyk een Tusschenzang of Chorus aan.
Om deeze Danssen te vergezellen, hebben zy Liederen van verscheidenerleien
aart, als Helden- Drink- en Minnezangen, welke laatstgemelde, ik moet het bekennen,
allerwellustigst zyn: ook hebben zy zedige Liederen, die meest geagt en gebruikt
worden.
Eenige hunner meest geliefde Zangen en Danssen hebben zy van hunne vyanden,
de Chactaws: want het schynt dat dit volk in Dicht- en Zangkunst uitsteekt. Elke
Stad, onder hun, zoekt de andere in het vervaardigen van nieuwe Dansliederen te
overtreffen. Volgens eene gewoonte onder hun, moeten zy ten minsten éénen
nieuwen Zang hebben, om dien aan te heffen by elk Jaarseest.
Een jong Mustee, die met my kwam tot de Mucclasses van Mobile, hadt Chactaws
bloed in zyne aderen van zyne Moeder, was een schrandere knaap, door zyn Vader
onderweezen in 't leezen, schryven, en rekenen; hy kon het Engelsch vry goed
spreeken. Hy kreeg het in den zin door het land der Chactawen te reizen: zyne
inzigten waren grootsch, en zyne oogmerken ten hoogsten lofwaardig; niets minder
hadt hy voor, dan kundigheden van alle kunsten en weetenschappen op te doen,
op dat hy, in zyn land wederkeerende, nuttig mogt weezen; bovenal poogde hy in
Muzyk en Dichtkunde uit te steeken. Met deeze inzigten verliet hy heimlyk de Natie,
toog na Mobile, en tradt daar in dienst van de handeldryvende Maatschappy der
Chactawen, als een blanke. Zyn omganglyk voorkomen, zyn werkzaamheid en
gespraakzaamheid bevielen dit Volk, verschaften hem allerwegen toegang, en
begunstigden zyn schranderheid en toeleg. Dan de Chactaws, in 't einde hoorende
van zyne verbintenis en vermaagschapping met de Creeks van 's Vaders zyde,
verklaarden hem voor een Creek, en gevolglyk voor een vyand, die als een
verspieder onder hun verkeerde. Zy beslooten, hem heimlyk af te maaken. De jonge
Wysgeer kreeg kennis van hunne vermoedens en vyandlyke oogmerken, tyds
genoeg om zich weg te pakken; schoon
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hard vervolgd, boodt hy wederstand aan zyne bloeddorstige nazetters, kwam te
Mobite, en begaf zich onder de bescherming der Engelschen, en in dienst eens
Koopmans van Mucclasse, die gereed was om na de Natie te gaan; en, niet
tegenstaande den spoed met welken wy reisden, ontkwamen wy, ten naauwen
noode, de drift en waakzaamheid zyner vervolgeren, die, in de woestynen van
Schambe, een gezelschap van Reizigers overvielen, op den avond naa dat wy
deezen ontmoet hadden; verwagtende hem onder deezen te zullen aantressen.
De jonge Reiziger, alle de uitsteekendste nieuwe Gezangen en Dichtstukken der
Chactawen geleerd hebbende, werd op een groot Dansfeest by de Mucclassen,
twee dagen naa onze aankomst gegeeven, door de Jeugd sterk gedrongen, om
eenige zyner nieuwe Zangen aan te heffen: hy liet zich overhaalen; het zingen en
dansen ving aan. In den kring bevondt zich eene jonge Chactawsche Slavinne, die
kort naa den aanhef de zigtbaarste blyken betoonde van aandoening en droefheid;
en voor het eindigen van den Dans vergezelden veele haarer Mededansseressen
haar, in het storten van medelydende zugten, en het schreijen van traanen. Zo ras
ik gelegenheid had, vroeg ik den jongen Orpheus, waarom die Zang zo byzonder
treffend geweest was voor die jonge Slavinne. Hy gaf my ten bescheid, dat, toen
zy onlangs gevangen genomen werd, haar Vader en Broeders in het gevegt
sneuvelden, en dat zy, de meening van den Zang begrypende, het droevig lot van
haar Gezin zich herinnerde, en niet kon naalaaten, by het ophaalen, te weenen.
De zin van den Zang kwam hier op neder:
Alle menschen moeten zeker sterven,
Schoon niemand weete hoe schielyk.
Nogthans, wanneer de tyd zal komen,
Moge die gebeurtenis vrolyk weezen.

Deeze droefheid wekkende Zedezangen, of Treurdichten, hebben eene vaardige
en gevoelige uitwerking op hunne driften, en ontdekken eene leevendige
gevoeligheid: hun gelaad, daar door neerslagtig, wordt, door een gemaklyken
overgang, zagtlyk opgewekt, vergezeld door eene aangenaame en klaagende toon:
een Vreemdeling verliest zich zelven, als 't ware, voor een oogenblik, of
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wordt zodanig ingenomen, door den persoon onmiddelyk aangedaan, dat hy gevaar
loopt van onverhoeds zyn eigen leed te ontdekken.
Zy hebben eene verscheidenheid van Spelen, tot oefening en tydverdryf: eenige
byzonder voor de Mannen, andere voor de Vrouwen, nog andere, waarin beide
Sexen deel neemen.
Het Kaatsspel wordt voor de edelste en manlykste oefening gehouden. Dit Spel
speelt men op een uitgestrekt vlak veld, doorgaans digt by de Stad geleegen: de
Inwoonders van de eene Stad speelen tegen die van eene andere, ingevolge eener
uitdaaging, waarin de jeugd van beiderlei Sexen dikwyls deel neemt, en zomtyds
alles wat zy bezitten verspeelen. Behalven het kaatzen hebben zy nog andere
Spelen met den Bal, waarin zy veel vermaaks vinden.
Feesthouden en dansen op het plein, des avonds, is het einde van al hun speelen.
Daarenboven hebben zy Feestdagen bykans voor elke maand des Jaars, welke
voornaamlyk gewyd zyn aan de Jagt en den Landbouw.
Het Feest der eerste Vrugten is het voornaamste, en valt in met het einde des
ouden, en den aanvang des nieuwen, Jaars. Het begint in Augustus, wanneer het
Koorn tot volle rypheid gekomen is, en elke Stad viert dit Feest afzonderlyk, wanneer
haare eigene Oogst wordt ingezameld. - 't Zelve vieren zy op de staatlykste wyze.
De Inwoonders hebben zich vooraf van nieuwe kleederen, nieuwe potten, pannen
en ander huisraad, voorzien: zy verzamelen alle hunne versleetene kleederen en
andere afgebruikte dingen, zuiveren hunne huizen, pleinen en steden, van alle
onreinheid; dit brengen zy, met al het overgebleevene graan, en anderen ouden
voorraad, op een hoop byeen, en verbranden het met een vuur. Naa geneesmiddelen
ingenomen, en voor drie dagen gevast, te hebben, wordt al het vuur in de Stad
uitgebluscht. Geduurende dit Feest, onthouden zy zich van de voldoening van
eenigen lust of drift, hoe genaamd. 'Er wordt eene algemeene vergiffenis
afgekondigd; alle misdaadigers mogen na hunne Stad wederkeeren, en worden
dezelve van hunne misdaaden gezuiverd, die men dan vergeet, en de overtreeders
weder in gunste aanneenit. - Op den morgen des vierden dags maakt de
Hoogepriester, door droog hout op elkander te wryven, nieuw vuur op het
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openbaar plein; waarvan elk huis in de Stad van nieuw en zuiver vuur voorzien
wordt.
Alsdan gaan de Vrouwen na het Koornland, en brengen van daar nieuw Koorn
en Vrugten, die, op de beste wyze, in verscheide schotelen gereed gemaakt worden;
ook wordt het drinken, met veel plegtigheids, naa het plein gedraagen, waar het
Volk vergaderd is, opgepronkt met nieuwe kleederen en cieraaden. De Mannen
zich onthaald hebbende, wordt het overschot weggenomen, en onder de
Huisgezinnen in de Stad verdeeld. De Vrouwen en Kinderen vermaaken zich in
haar Gezin, en komen, met den avond, op het Stadsplein, waar zy dansen, zingen,
en den geheelen nagt vrolyk zyn; eene geschikte en voorbeeldlyke voegelykheid
bewaarende. Dit duurt drie dagen lang; de vier volgende dagen ontvangen zy
bezoeken, en verlustigen zich met hunne Vrienden uit de nabuurige Steden, die
zich gezuiverd, en ter Feesthouding voorbereid, hebben.

Herders overdenkingen in de lente.
Op eenen schoonen morgen, in de langste Lentedagen, leide de jonge Dafnis zyne
dartelende Kudde door de malsche en klaverryke Vlakten. - Hy zag de statige Zon
langzaam uit de kimmen ryzen, en zich boven den Orisont verheffen, hare
koesterende stralen, met eenen schitterenden glans, over de digt gebladerde
Bosschen, en langs de bloemryke Velden, verspreiden. - Het malsche gras lag nog
bedekt met verkwikkende dauwdrupjes, welke, door de Zon beschenen, allerwege
als kristal schitterden. - De vrolyke Boschen Veldbewooners lieten alom hunne
lieflyke stemmen hooren; gezamentlyk hun vroeg morgenlied aanheffende. - De
Nagtegaal muntte in lieflyke zangtoonen uit in de schaduwryke Bosschen, en de
vrolyke Leeuwrik in de wyde Vlakten, die, uit het malsch en jeugdig gras gereezen,
op flodderende wiekjes, al trillende en zingende, de Lugt inroeide; terwyl de vlugge
Zwaluw, de snelvliegende Daak, en de snaterende Tureluer, door de wyde Vlakten,
en langs de oevers van de zagtruischende Schelde, zweefden - wapperde de Kieviet
heen en weer over de begraasde beemden, gestadig zich zelve by haren eigen
naam toeroepende. - De Herder, bekoord door alle deze verrukkende schoonheden,
welke zich rondsom hem verspreidden, zette zich op een grasheuveltje, niet verre
van de oevers van de zagtruischende Schelde. - Naast hem lag zyn herdersstaf. Hy sneed een nieuw herders riet, en begon
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daar op terstond het volgend Gezang te speelen, terwyl zyn Vee vast dartelende
graasde in de vette klaverbeemden, en de trouwe Filan de Kudde zorgvuldig gade
sloeg, op dat geen Schaap van dezelve afdwaalde.
Thans is al de Natuur in eene bedaarde stilte - in eenen verrukkenden staat! Aangenaam vertoont zich het morgenrood, waarmede de oosterkimmen geverfd
worden by het ryzen van het verkwikkelyk morgenligt. - Hoe verrukkend schoon is
het gelaat des Hemels - helder als het zuiverst kristal. - Hoe vredig zyn thans de
winden - door de hand des Almagtigen opgeslooten in hunne kerkers - alleen een
zagt en dartelend windje speelt met de hobbelende golfjes van de nu vredige
Schelde. - Hoe zagt beweegt zich nu de Zee; hare langzaam op elkander volgende
golven ryzen en dalen thans statig en bedaard; verwekkende, al voortrollende langs
het vlakke strand, een zagt geruisch en gemurmel. - Hoe bruischten onlangs uwe
baren, ô nu bedaarde Zee! - Hoe verheften zich uwe golven tegens ons, ô toen
opgezwollen, en door de loeijende stormen opgezette, Schelde! - Uwe woede dreigde
ons met eenen gewissen ondergang! - De Wervelwinden woedden en loeiden - de
Orkanen hullden! - Geweldig was het geklots uwer bruischende en beroerde golven,
ô gy verbolgen en hoogopgezwollen Schelde! - Overal vertoonde zich de dood in
alle zyne verschrikkelykheden; dreigende overal en Mensch en Vee in eenen
peilloozen afgrond te zullen verzwelgen! - Overal dreigden ons de stoute golven te
bedekken! - Door alles dreigde de aanbruischende Zee heen te breeken - al het
Land te overstroomen, en in een zouten grond te verkeeren! - De wateren klommen
hoog - de zwellende wateren verheften zich boven onze hoofden - zy dreigden al
het Land te verzwelgen in hunne grondelooze kolken! - Bleeke vrees, angstvallige
verschrikking, verspreidden zich door alle streeken! - Hoe bruischten toen uwe
golven, ô verbolgen wateren! - Hoe verschrikkelyk klotsten uwe baren, ô gy
opgezwollen Schelde! - Hoe waren onze boezems door angst geprangd! - Hoe
benauwd en beklemd onze harten! - Eene onvermydelyke dood wierd ons en onze
Kudden, door een bykans onweêrstaanbaar geweld, gedreigd! - De diepbenauwde
boezem loosde zugt op zugt! - Elk Herder verwagtte een onvermydelyk verderf! Nu verloor de stoutste Zeeman, op de trouwlooze baren dobberende, op eenmaal
al zynen moed! - Duizendmalen vertoont zich de dood aan hem in alle zyne
verschrikkelykheden! - Duizendmalen dreigt de verbolgen Zee hem te verzwelgen!
- ô Ysselyke vertooningen! - Duizenden vinden in de peillooze golven hun Graf - en
zinken met rykgeladen kielen naar den grondeloozen afgrond! - Veelen, na
onoverkomelyke rampen te hebben doorgeworsteld, ontkomen nauw-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

208
lyks het allerdringendst gevaar! - Zo loeiden de stormwinden! - Zo vertoonde zich
van rondsomme eene ysselyke, eene doodelyke, naarheid! - Nu reezen de
schuimende baren tot aan den Hemel; slingerende op hunne toppen de dobberende
kielen - dan daalden zy weer tot in den diepen afgrond te rug, en stortten de gints
en herwaards gedreven Schepen in ontzaggelyke diepe kolken, waarin zy,
neêrgestort, elk oogenblik scheenen verzwolgen te worden! - Nu begeeft den
stoutsten Zeeman de moed! - Op het verheffen van iedere golf krimpt het hart weg
van angst - van iedere woedende golf word het met doodsvrees doordrongen! Geheel.....Dan, hoe zagt rollen nu die baren van dien onlangs zo verbolgen stroom!
- Hoe vredig - hoe stil - hoe bedaard is thans de Zee! - de Schepen dryven zagt en
langzaam op derzelver oppervlakte. - Thans woeden de golven niet meer, maar
volgen, langzaam en bedaard, de eene op de andere - rollende statig voort, en
geevende, al voortrollende langs de stranden, een zagtruischend geluid. - De Zee
heest uitgewood - zo ver myn oog reiken kan zie ik de witte zeilen varen - varen,
zonder gevaar. - De Visscherman werpt nu de netten uit, en haalt ze op, vol beladen
met Visch. - Nu zingt hy 'er een vrolyk Visschers deuntje onder, terwyl de galm
daarvan over de gladde Zee rolt - die door de oevers van het strand word
weêrgekaatst, en van de klappende Echos nagebauwd. - Welk eene schoone, welke
eene statige, vertooning! - De zagt voortrollende baren schynen aan 't gezigt, als
of 'er eene kudde Schapen wyd en zyd door elkanderen huppelden; - zommige
worden, door ligte windjes, naar de op Zee dryvende Schepen gevoerd; terwyl
andere al ruischende de vlakke stranden bespoelen, en gebrooken worden op de
beschaduwde oevers!
Hoe schoon, hoe verrukkend, vertoont zich nu alles wat ons omringt in de gansche
Natuur, die thans eene nieuwe gedaante heeft aangenomen, een nieuw leeven
heeft ontvangen. - Want daar zy zich stervende vertoonde in den Winter, daar is zy
nu in de Lente jeugdig, en vol leeven. - Daar al wat ons in den Winter omringt eene
doodsche, eene stervende, gedaante heeft, daar is nu al wat wy beschouwen
verrukkend schoon, vol streelende bekoorlykheden; werwaards het gezigt zich heen
wend is alles aanminnig. - Waar de barre Winter onlangs de akeligste tooneelen
aanregtte, daar openen zich nu fonteinen van verrukking, en al de Natuur is vol van
dezelve - zy openen zich - zy ontspringen, en al wat zy opgeeven is lomer vermaak,
blyden wellust, zuivere bevalligheid - enkele vreugde! - Hoe schoon - hoe aanminnig,
doet zich alles, wat ons omringt, op! - Laat men 't oog weiden over de wyde Vlakten,
daar doet zich eene mengeling op van de geurigste kruiden,
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van de welriekendste bloempjes. - Hier word het gezigt gestreeld; daar het gehoor
vermaakt - terwyl de Lugt allerwege vervuld is met de verkwikkelykste geuren. Hier lagchen ons de geurigste bloempjes aan - daar de vette klavers, gints het
malschst gras. - Hier word het oog verrukt door eene verscheidenheid der edelste
veldbloempjes - daar het hart gestreeld door lieflyke balzemgeuren. - Gints ziet men
het wollig Vee door malsche klavers dartelen - daar grazen de gladde, de bonte en
gespikkelde, Melkkoeijen weelig door de begraasde Weiden, of liggen onagtzaam
neêr in het jeugdig groen. - Daar springen en huppelen de jonge Kalven onder
malkanderen - gints draven de bruine en zwarte Kleppers. - Hier dryven de vernoegde
Herders hunne blaetende Kudden ten stalle uit, veldwaards - daar ziet men de
Schaapjes onder elkanderen springen en dartelen. - Gints grazen zy vredig door
de wyde beemden. - Al de Natuur is vernieuwd, en een stroom van wellust! - Hoe
verbaast ons al de verscheidenheid in het geschapene! - Hier waait ons een lauw
en zagt suizend weste windje de geuren aan van die gints in bloei staande
Doornehagen, onder welker digt inééngeweeven takjes het gevogelte zich verbergt,
en veilig zyne nestjes toestelt - daar kwinkeleert de vrolyke Wildzang weer in de
wyde Vlakten, zich hoog in de Lugt verheffende, of schielyk al zingend nederdalende
in het gras, verschuilt het zich onder hetzelve. - Duizend stemmen gaan hier te gelyk
op in de digtgebladerde Bosschen, waarvan elk om stryd, zo 't schynt, de een de
andere de loef zoekt af te steeken. - Daar zit het gevogelte lieflyk te zingen in de
hooge kruinen van het digtgetakt geboomte, dat met zyne toppen het gintsche strand
en de oevers begroet - hier ziet men de Vogeltjes yverig bezig in het toestellen
hunner nestjes op het Land - daar in de allerdigtste Wouden - gints in de hoogste
toppen der Boomen, of, voor de veiligheid, in derzelver uiterste takken, op dat zy
ongenaakbaar zouden zyn, en met geene mogelykheid gestoord zouden worden.
- Hier ronkt eene bende gonzende Insecten door de wyde Vlakten - daar bezoekt
het nyver Bytje de geurigste bloempjes. - Gints flodderen de witte en aartig
gespikkelde Kapelletjes gestadig heen en weder - vermaaken zich op kruid en
bloemen, terwyl zy zich op dezelve uederzetten, om alle hunne schoonheden voor
het opmerkzaam oog ten toone te spreiden.
Bevallige Lente! die zo veele bevalligheden aanbrengt - die niet slegts de Velden
met zo veele verscheidenheden bevallig optooit - maar die tevens weldadig zyt die, gelyk gy door uwe koesterende warmte, en malsche regenvlagen, het gras doet
uitspruiten voor de beesten, en ons aldus ook voed met melk, en verkwikt met boter,
- zo het Koorn uit de aarde doet voortspruiten, tot voedzel der menschen. Hoe lag-
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chen de vrugtryke Koornvelden den nyveren Landman aan, die nu haast zynen
blyden wensch, van eenen ryken Oogst, vervuld hoopt te zien, waar voor hy zyne
blyde danköffers aan den God der Natuur belooft op te brengen. - Het golvend
Graan schynt hem toe te knikken dat eerlang zyne wenschen vervuld zullen worden.
Hier eindigde Dafnis zyne Befpiegelingen. - Dan, eer hy van zyn grasheuveltje
oprees, voegde hy 'er dit volgende nog by, gepaard met de hartlykste wenschen: Gelukkige, gezegende, Landstreek, die wy bewoonen, gelukkig boven zo veele
andere Landen, waar in het oorlogsvuur ontstooken is, zo verschrikkelyk woed, en
zulke bloedige tooneelen, en verwoestingen, aauregt - waar het glinsterend
Krygszwaard is uitgetoogen, en stroomen van menschenbloed vergiet! - Gelukkige
streek, welke wy bewoonen, waar geen brieschend Oorlogspaard tot nog toe onze
ryke Koornvelden vertrapt; maar waar wy den milden Oogst nog ongestoord mogen
inzamelen! - Gezegende Landstreek, waar wy onze Kudden nog ongestoord kunnen
laten grazen - waarin wy zoete rust en zaligen vrede genieten! - Gelukkige streeken,
wier bekoorlykheden zo veel, en wier voortbrengzels zo heilzaam, zyn! - Gelukkige,
die wy nog in ruste bewoonen mogen! - Dan, de God dezer streeken, welke wy
eeren en aanbidden, heeft ons deze rust geschonken. - Dat wy deze nog lang
genieten mogten, en in vrede aan onzen grooten Weldoener de blydste danköffers
toebrengen! - Gelukkige streek, dat uwe vette Koornlanden, en malsche gras- en
klaverbeemden, noch door uit- noch inlandsch geweld vertrapt of verwoest worden
- dat geene muitery, noch plunderzugt, onze rust verstooren; maar dat wy onze
goederen in vrede mogen bezitten, en der Godheid, die wy aanbidden, ongestoord
onzen dankbren wierook mogen toezwaijen!
C. V.D. G.

De tempel des rykdoms.
(Uit het Engelsch.)
De bovenmaatige gretigheid, met welke de Menschen na Rykdom staan, hieldt laat
in den avond myne overleggingen bezig. Hier op volgde een zagte sluimering. Myne
verbeelding, vol indrukken van de beelden welke ik my gevormd had geduurende
myn peinzen, geraakte vaardig aan 't werk.
Ik bevond my aan den voet van een steilen Berg, vol klooven en uitstekken. Op
den Bergtop vertoonde zich een Tempel van louter Goud, vercierd met eene groote
verscheiden-
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heid van Paarlen, Diamanten, en ander Edelgesteente. De Poorten waren van het
doorschynendst Kristal; met één woord, het was het schitterendst gebouw, 't geen
ooit menschen oogen aanschouwden.
Aan den voet des Bergs ontdekte ik eene verbaazende menigte, bestaande uit
veelerlei Volken, staarende met opgesparde oogen op het luisterryk verblys; hun
best doende om na 't zelve op te klimmen.
Eenigen vingen dit werk aan met groote vaardigheid, en maakten, geholpen door
eene Godin, de FORTUIN geheeten, een verbaazenden voortgang; doch ik merkte
op, dat de zwakken en onstandvastigen hun welhaast verlieten; zy kwamen met
veel snelheids nederwaards, verminkt, gewond, en te leur gesteld. Ik ontdekte ook,
dat deeze Persoonen, aan den voet des Bergs, ontvangen wierden met eene
kwaadaartige vreugde, door de zodanigen, die eene dergelyke kwalyk geslaagde
pooging gedaan hadden, of slegts weinig ver in 't klimmen gekomen waren; om dat,
wanneer de eerstgemelden gelukkig vorderden, zy dezulken, die zy agter zich lieten,
met een zegepraalende houding versinaad hadden.
Anderen zag ik, met verbaazenden spoed, voor een korten tyd klimmen; doch,
als zy op zekere plaats gekomen waren, werden zy aangesprooken door een
Jongeling, in een vrolyk gewaad, en van een allerinneemendst voorkomen, vergezeld
van twee behaaglyke Vrouwen. De Jongeling, wiens naam VERKWISTING was, nam
de gedaante aan van een zeer beminnelyk Persoonadie, VROLYKHEID geheeten; hy
hadt zulk een gemaakt air van kommerlooze vreugde, dat ik hem voor een bedrieger
hield. Ik nam hem, daarom, naauwlettend waar, en bevroedde, dat, ondanks zyn
vrolyk lachend voorkomen, zyn boezem by aanhoudenheid geknaagd werd, door
kwellings bewustheid van schuld, en vreeze voor straffe; dat zyn lichaam verteerd
wierd door de aanvallen van een gedrogt, ONMAATIGHEID genaamd. - De twee
Vrouwen waren VERMAAK en ONKUISCHE LIEFDE. Deeze bragten, door haare
betoveringen, allengskens de Persoonen, die zy tegen kwamen, te rugge, na de
plaats van waar zy gekomen waren, en verlieten hun dan met sinaadend uitlachen.
Zommigen, onder die op weg toogen, kwamen niet verre of werden te gemoet
gegaan door een bevallig Persoonadie, die hun noodigde in te treeden in een
Gebouw. In 't zelve zag ik een groot aantal Boeken, over alle Kunsten en
Weetenschappen, in derzelver onderscheide Classen gerangschikt; als mede
verscheide kostbaare Verzamelingen van Zeldzaamheden der Natuure, en van de
Werktuigen uitgevonden ter voortzetting der Weetenschappen. - Eenige weinigen
geraakten dermaate ingenomen met zich te oefenen in 't geen dit Gebouw hun
aanboodt, dat zy de reis, op welke zy zich be-
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geeven hadden, vergaten, en om hun eerste oogmerk niet digten, tot zy al te zeer
genoegen schepten in hun tegenwoordig verblyf, om het voor iets onzekers te
verlaaten.
Naa dat ik op dit Gebouw, de TEMPEL DER WYSHEID geheeten, eenigen tyd gestaard
had, trok een nieuwe Reiziger aan den voet des Bergs myne opmerking. Hy ving
den tocht aan met alle behoedzaamheid, en onderzogt bestendig den grond, eer
hy eenige aanmerkelyke voortgangen maakte. Eenigen tyd ging hy, op deeze
voorzigtige wyze, voort, tot hy eene plaats bereikte, waar hy twee wegen aantrof,
die ten Bergtop liepen, de een bewaakt door DEUGD, de ander door ONDEUGD. Deeze
twee wegen liepen vry digt aan elkander, en de grensscheiding tusschen dezelve
was zo gering, dat ze met moeite ontdekt wierd door de zodanigen, wier oogen zich
eenigzins verduisterd vonden door de mist van Zelsbelang. De Reiziger twyfelde
langen tyd, welk van beide de wegen hy zou opslaan; want die der ONDEUGD scheen
veel gemaklyker en korter dan die der DEUGD, welke zich oneffen, steil en moeilyk,
opdeedt. Daarenboven ONDEUGD, door VERMAAK vergezeld, lokte den Reiziger met
de streelendste vleitaal aan, om haaren weg te verkiezen; en zy zou geslaagd
weezen, indien de tusschenspraak van een zeer ernstig Persoonadie, GEWEETEN
genaamd, het niet verhoed hadt, op wier aanmaaning hy, in 't einde, den weg der
DEUGD insloeg. - Maar de wegen zeer digt by elkander loopende, vertoonden zich
ONDEUGD en VERMAAK aan den kant haars wegs, zo digt by dien der DEUGO als
mogelyk was, en wisten, door haare tovertreeken, allengskens een nevel van
Zelfbelang voor 't oog des Reizigers te verwekken. Toen deeze zich eerst vertoonde,
tragtte hy dien te verdryven; doch dezelve werd van tyd tot tyd dikker, zo dat hy in
't einde de grensscheiding niet kon zien, en ongemerkt den voet op het spoor der
ONDEUGD zette, die door haare verlokkingen hem wederhieldt van te rug te keeren.
Niet lang hadt hy 'er op gewandeld, of hy ontmoette het GEWEETEN, in eene
onbevallige kleeding, en gewapend met een vervaarlyken geessel van slangen.
Haar gelaad was schriklyk, haare oogen gloeiden, en zy vroeg hem, met een
ontzettende stem, wat hy daar deedt? De Man stondt verstomd, en GEWEETEN gereed
om hem van dien schandely en weg af te dryven, wanneer een booze Geest,
GIERIGHEID geheeten, opkwam, en hem aanporde om zich tegen die Geesselaarster
te verzetten, en hem zo magtigen bystand boodt, dat GEWEETEN het, in 't einde,
moest gewonnen geeven. Wanneer deeze was weggegaan, vergezelde GIERIGHEID
den Man op zynen tocht, om hem te beschutten tegen allen aanval uit dien zelsden
hoek. Niet verre waren zy in gezelschap voortgewandeld, of 'er vervoegde zich by
hun een Persoon van een allerboosaartigst uitzigt, NYD genaamd, wier gestaage
bezigheid be-
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stondt, in den Reiziger de Lieden aan te wyzen die hooger geklommen waren dan
hy, en dus zyn geest geduurig ontrustte. Welhaast ontmoetten zy een ander Weezen,
ROOF, een Vriendin van GIERIGHEID, en te gelyk met GEWELD gebooren. Dit
onverzadelyk Schepzel ging altoos gewapend. ROOF begon den Reiziger te
onderrigten, om de Weduw, de Wees, en de Hulplooze, als zy hem outmoetten, niet
te ontzien; maar van alles te ontzetten: en inbreuk te maaken op den eigendom van
allen, zonder onderscheid. - Naa een moeilyke en verdrietige reis, bereikte onze
Reiziger, vergezeld van deeze Reisgenooten, de poorten van 't Paleis. Zyn hart
klopte nu van brandende verwagting, en hy hoopte in de gehoorzaal te zullen worden
toegelaaten, in welke de Throon van PLUTUS stondt, van welken onmeetelyke
gunstbewyzen uitgedeeld werden aan die dit verblyf bezogten. De poorten werden
geopend, en hy snelde na binnen met onverbeeldlyke drist en blydschap. Maar,
ziet! in stede van toegelaaten te worden in de gehoorzaal, werd hem een duister
hol aangeweezen, waar men hem verbaazende schatten aanboodt; doch, onmiddelyk
naa dat hy verlaaten was door de Tempeldienaars, die hem aan dit verblyf bragten,
greepen twee zeer leelyke Weezens, ZORG en VREES, hem aan, en slooten hem op
in dit akelig verblyf. GEWEETEN tradt ook by hem in, en begon hem op 't felst te
teisteren. Deeze drie Persoonadien plaagden hem op eene zo verschriklyke wyze,
dat ik blyde was hem te verlaaten, en my van dit afschuwelyk schouwspel te ontslaan.
Onmiddelyk verliet ik de hoogte, beklaagende de dwaasheid van den Elendeling,
dien ik daar gelaaten had. Juist toen ik beneden aan den Berg kwam, zag ik een
ander Man met een traagen tred naderen. Zyn gelaad stondt bedaard, zyn houding
hadt een destigheid en beleefdheid welke my bekoorden. Zo zeer was ik in myn
schik met dit voorkomen, dat ik onmiddelyk besloot hem te volgen, en, indien het
mogelyk ware, hem te behoeden, om niet tot de dwaalingen zyner Voorgangeren
te vervallen. Onder het voortgaan, hieldt hy het ten bestendigen regel, om andere
Reizigers, die zich in ongelegenheid bevonden, bystand te bieden. Trof hy gevallenen
aan, hy beurde ze op, wankelden zy, hy hieldt hun staande, en bevestigde hunne
waggelende schreden. Toen hy ten tweesprong naderde, koos hy wyslyk het pad
der DEUGD, ondanks de aantokkelingen van VERMAAK, die hem, met eene zoetvoerige
aanspraak, tot den anderen weg zogt te verlokken. Hy hadt het rechte spoor niet
ingeslaagen, of hy werd vergezeld door een Hemelsch Weezen, WYSHEID geheeten.
Ik zag ook dat eene Vrouw, van een allerinneemendst uitzigt en vergenoegd gelaad,
zich by hem vervoegde. Onderzoek doende, wie deeze was, stond ik zeer versteld,
dat zy GEWEETEN heette, en dus dezelfde, die onder eene zo schroomlyke gedaante
zich aan den
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anderen Reiziger vertoond hadt. In stede van hem te verschrikken, verligtte zy, door
haare aanmoedigingen, de moeilykheden van den weg. Ik nam ook deeze
byzonderheid waar, dat, indien het deezen verstandigen Reiziger overkwam, dat
zyn voet uitglipte, of dat hy struikelde, hy terstond de hulp genoot van die hy voorheen
deeze gunst beweezen hadt. - Naa eenen langen tocht, welks moeilykheid, egter,
verligt was, door het aangenaam gezelschap, 't geen zich by hem vervoegde, kwam
hy, in 't einde, aan de poorten van het Paleis. Onmiddelyk werd hy toegelaaten, en
door de Dienaars in de gehoorzaal geleid. Aan 't oppereinde der zaale stondt een
heerlyke Throon, opgepronkt met alle de cieraaden die het menschlyk vernuft kan
uitdenken. Op deezen Throon zat PLUTUS, de God des Rykdoms, in plegtgewaad,
en omstuwd van zyne Staatsdienaaren. Wanneer onze Reiziger ter gehoorzaale
intradt, gaf WYSHEID hem getuigenis van zyn goed gedrag en standvastigheid op
den weg, verzekerde, dat hy alle aantokkelingen vermyd hadt, die de andere
Reizigers aftrokken, en gaf als haar gevoelen op, dat hy den waaren Rykdom
verdiende. Hier op zwaaide de Godheid vol majesteit de hand, en eene Hemelsche
gedaante kwam langzaam van agter den Throon. Haar aangezigt hadt den blos der
gezondheid, haare oogen glinsterden, en een zedige lach stondt op haar gelaad.
PLUTUS beval den Reiziger te naderen. Hy gehoorzaamde met voeglyken eerbied,
en de Godheid, de te voorschyn getreedene Schoone by de hand vattende, sprak
den verrukten Sterveling toe: ‘In VERGENOEGEN bestaat de waare Rykdom; omhels
haar, en wees gelukkig!’ Hier mede boodt hy de VERGENOEGDHEID den Reiziger aan,
die haar na eene Sopha geleidde, ter zyde van de zaal geplaatst, en terstond hief
een choor onzigtbaare Zangers een Lied aan, om hem te verwelkomen, en geluk
te wenschen; den lof der VERGENOEGDHEID uitgalmende.
Dit Gezang deedt my ontwaaken, en een Droom eindigen, welke ik hoop dat niet
zonder toepassing zal geleezen zyn.

Zonderlinge ontmoeting tusschen een Engelsch officier en een
Noord-Americaanschen Indiaan.
(Uit J. LONG's Voyages and Travels, 1791.)
Een Indiaan, bekend onder den bynaam van Zilver Hiel, van wegen zyne allen
overtreffende snelheid in 't loopen, beroemd in den Kryg, en die meer vyanden
gedood hadt dan iemand uit de Stammen met Groot-Brittanje in 't verbond staande,
kwam toevallig in het Fort George, aan het Meir St.
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Sacrament, juist op 't oogenblik dat een Soldaat vyfhonderd slagen, wegens
dronkenschap, stondt te ontvangen: hy gaf zyn ongenoegen te kennen, dat een
Soldaat zo schandelyk zou vernederd worden. Hy vervoegde zich by den
Bevelvoerenden Officier, en vroeg, ‘wat misdaad die Soldaat begaan hadt?’ De
Officier, hier over niet verkiezende gevraagd te worden, beval een der zynen Zilver
Hiel weg te zenden, en hem te onderrigten, dat het gezelschap van Indiaanen by
zulke gelegenheden niet aangenaam was. ‘Wa! wa!’ of Och! och! hervatte de Wilde,
‘doch waarom zal hy geslaagen worden?’ - ‘Om dat hy dronken geweest is,’
antwoordde de Soldaat. - ‘Is dat alles,’ zeide Zilver Hiel, ‘bezorg u dan een ander
Opperhoofd, en straf deezen; want hy drinkt zich tweemaal daags dronken.’ Dit
gezegd hebbende, verliet hy ylings het Fort, in 't heen gaan tegen den Soldaat
zeggende, dat hy schielyk zou wederkomen, om de beöogde strafoefening te
voorkomen. Korten tyd naa dat de Misdaadiger was vastgebonden, en men order
verwagtte om met het straffen voort te gaan, keerde Zilver Hiel weder, tradt na den
Officier met zyn Tomahawk en Harssenpanmes; zeggende: ‘Zyt gy een Krygsman?
of denkt gy 'er een te weezen? Indien gy braaf zyt, zult gy niet toelaaten dat uw
Manschap deezen Soldaat slaat, terwyl ik in het Fort ben. Hoor myn raad, spaar
een Engelschman, die morgen noodig kan weezen om een vyand tegenstand te
bieden!’ - De Officier, zich omkeerende, antwoordde, met een versmaadend gelaad,
‘dat de Soldaat overtreeden hadt, en geslaagen moest worden.’ - ‘'t Is goed,’ sprak
daarop Zilver Hiel, ‘laat hem dan geslaagen worden: wy zullen wel haast zien, of
gy zulk een dapper Krygsman zyt als een Indiaan!’
Twee dagen daar naa reedt de Officier op een afstand van het Fort, en Zilver Hiel
lag op den grond, voorover uitgestrekt volgens zyne gewoonte als hy een vyand
wilde verrassen. De Officier ging hem voorby, zonder hem te bemerken, dan hy
sprong schielyk te voorschyn, vatte het paard by den toom, en vorderde dat de
Officier zou asstygen, en met hem vegten. Deeze, het niet geraaden vindende zyn
leeven tegen een Indiaan te waagen, weigerde af te komen, en tragtte zyn paard
de spooren te geeven. Zilver Hiel, dit bemerkende, trof het paard met zyn Tomahawk,
het stortte neder, en de Officier kwam onverzeerd op den grond. ‘Nu,’ sprak Zilver
Hiel, ‘staan wy gelyk, en, daar gy een paar pistoolen hebt en een zwaard, kunt gy
'er niets tegen hebben om met my een vegtparty te waagen.’ De Officier dit steeds
weigerende, voerde Zilver Hiel hein te gemoet, ‘dat hy zich voor een Krygsheld
hieldt, toén hy bevel gaf om een zyner Blanke Slaaven te laaten slaan, wegens het
overtreeden van een Krygswet; maar dat hy zeker nu het character moest vergeeten
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hebben, 't welk hy toen aannam, of dat hy anders zou vegten;’ hem sterk aanziende,
voegde hy 'er nevens, ‘dat hy hem met lust zou van kant helpen; doch dat zulks aan
zyn oogmerk niet zou voldoen, en hy hem lièver ten toon zou stellen onder zyne
Mede-Krygslieden: hy mogt na huis wandelen zo spoedig het hem behaagde; dat
hy 's anderen daags 's morgens aan het Fort zou komen, met het bekkeneel van 't
paard, en alles verhaalen.’ De Officier was blyde dat hy 'er dus afkwam, schoon hy
drie mylen moest wandelen.
Zilver Hiel verscheen den volgenden morgen, en verzogt den Ossicier te mogen
zien; doch deeze weigerde den Indiaan in zyne tegenwoordigheid toe te laaten.
Eenigen zyner Mede-Officieren kwamen uit, en vroegen wat hy te zeggen hadt?
Waarop hy omstandig verhaalde, wat tusschen hem en den Officier was voorgevallen,
en het teken van zyn Zegepraal vertoonde, met byvoeging, ‘dat hy voorneemens
was op morgen ten Kryg te trekken, en 'er zyn werk van zou maaken om eene Oude
Vrouw gevangen te krygen, welke hy zou zenden om het Bevel over het Fort te
voeren, dewyl de tegenwoordige Bevelhebber alleen goed was om met zyn hond
en kat te vegten als hy aan tafel zat, op dat zy niet meer zouden krygen dan hy.’ Hierop verzogt hy wat Rum (deeze werd hem gegeeven). Hy verliet het Fort om
zyne belofte gestand te doen; doch hy sneuvelde, kort daarop, dapper vegtende
aan 't hoofd van een party Mohawks.

Zedelyke bedenkingen.
Het gebeurt niet zelden, dat men, door het gevaar zelve, de middelen ter redding
in de hand ziet speelen; het gezigt daar van doet aller wegen omzien, en ontdekt
dezelve niet zelden. Als men zyne vrees tegenhoud, en verbergt, dan ziet men al
dikwyls, dat men zelve den toegang, tot de opening van zyne redding, sluit. Eene
gepaste vrees geeft de hulpmiddelen tot redding in gevaren aan de hand, om dat
ze onze oplettenheid opwekt, en ons onze kragten doet beproeven om dreigende
gevaren te ontworstelen.
Gebeurt het niet veelmalen, dat de rampen en ongevallen, anderen overgekomen,
ons voorzigtig maken? Een Zeeman ontwykt de klip, waar hy een ander op ziet
verzeilen, en schipbreuk lyden. De kuil, waarin men een ander ziet neêrstorten, zyn
wy gewoon zorgvuldig te vermyden. - Dan, het is nochtans te verwonderen, dat het
ook in de zamenleeving niet ontbreekt aan zulke dwazen, die de voetstappen drukken
van hun, die ze zien neêrstorten in de allerjammerlykste ongevallen. - Dwaze
menschen, die voorbedagt zich het zelsde kwaad berokkenen, waarin zy onvoorzigtig
anderen zich zien werpen!

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

217

Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Lof der Godheid.
(Fragment.)
- - - Lof der Godheid! welk een taak voor eindige kortziende stervelingen! waar zal
ik beginnen? waar eindigen? hoe groot zyn zyne Werken! zy zyn onmogelyk naar
te gaan; hun getal is grooter dan het getal der korlen zands aan den oever der Zee!
Immers, het gansche Heeläl en de geheele onafmeetbare Schepping zyn bazuinen
van Gods eer en heerlykheid; en, slaan wy een aandagtig oog naar boven - naar
de onnagaanbare perken des Hemels - naar zoo veele millioenen van tintelende
ligten, heerlyke flonkervuuren, welk een meesterstuk van Almagt, Wysheid en
Goedheid! - Zoo veele Waerelden, zoo veele Planeeten en Zonnestelsels, alle in
hunnen eens vastgestelden loop blyvende, en elk in hunnen kring ten nutte dienende
van ons, menschen, - hoe veele aanbiddenswaardige nuttigheden genieten wy door
de alleskoesterende Zon, - hoe heerlyk is haren opgang aan de Oostertranssen, hoe Majestueus haren ondergang, daar zy, in het Westen, aan de kim verdwynt, hoe vervrolykt, verwarmt en verligt, zy onzen aardbol, - hoe bevordert zy den groei
der plantgewassen, daar niets haren gloed kan ontwyken; en, verdwynt zy des
avonds, by het einden van den dag, voor ons oog, om aan de bewoonders van het
andere halfrond der Waereld ook hare nuttigheden te doen gevoelen, hoe wyslyk
word dan hare plaats vervuld door het heerlyke ligt der Maan, ook van zoo veele
nuttigheden voor ons en onze aarde, hoe verligt en vervrolykt zy de lange duistere
nachten, - hoe verwonderlyk is hare werking op ebbe en vloed!
Dan, dalen wy met onze gedagten tot onze aarde, onze bewoonde Waereld,
neder, alles, wat in en op dezelve is, getuige van Gods lof! - welke
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heerlyke zaken verschassen ons hare ingewanden - hoe veele onwaardeerbare
byzonderheden zyn in dezelve besloten, en het is door haren verlevendigenden
invloed dat wy gevoed en verkwikt worden. - Duizenden van voortbrengselen
verschaft ons het aardryk - de tedere grasscheut schiet voor het nuttige Vee te
voorschyn - het geurige kruid ontluikt tot onzen dienst, en het brood spruit voor ons
uit den halm, om onze kragten te voeden. - Ja, hoe vindt de Geneeskundige hier
voorraad van Kruiden, ter onzer gezondheid dienende! - Zoo is het aardryk vol van
de goedertierenheden des Heeren - overvloeijende van den lof der Godheid! - alles
toont zyne onbeperkte Almagt, onnagaanbare Wysheid, en alles te boven gaande
Goedheid!
Edoch, het is niet alleen de Hemel, dat uitgestrekte hooge sterrendak, de aarde,
met zyne duizenden van nuttige voortbrengselen, die ons Gods eer en heerlykheid
doet verheffen; ook de groote wateren der grondelooze Zee daveren van Gods lof,
- zy bergt, in haren ruimen schoot, een talloos getal van schepselen, die,
onbelemmerd, al weemlend, speelevaren! en, hoe beschouwen zy, die dit golvend
ruim der rustelooze baren met hunne Schepen doorkruisen, de groote Wonderen
van God! Hy - Jehova, de Almagtige, doet eenen stormwind te voorschyn komen de golven kooken - de baren worden tot bergen gevormd, en dalen weder in den
afgrond. - Al het scheepsvolk beeft, - de moed ontzinkt hunne zielen, - hunne wysheid
neemt de wyk, - dan, zy roepen tot Hem, die het gansche Heeläl gebiedt, - Hy
verhoort hun geroep, - Hy spreekt, en de ontstelde baren worden stil, de woeste
wateren worden getemd! - Beschouwt deeze Tooneelen, en looft Hem, Hem, die
overwaardig is, om, van al wat redelyk denkt, den hoogsten lof te ontvangen.
Dan, beschouwen wy ons zelven, ons overkonstig Maaksel, en alle de duizenden
van genoeglyke Weldaden, die wy genieten, dan klimt onze lof ver boven peil:
immers strekt alles wat is ten onzen nutte. - Het gedierte des Velds en des Wouds
- de Visschen der Zee - en de Vogelen des Hemels, zyn het, die ons voeden,
kleeden, vercieren, tot vermaak en hulp verstrekken; - het Schaap en de Os, al het
gedierte, staan onder ons vermogen, zelf het gevogelte dat in het luchtruim zweeft
- ja, de snelle Visch der grondelooze
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stroomen, die onvermoeid de baren klieft, buigt voor onze magt, en deeze alle
worden mildlyk verzorgd van dien God, die elk zyne spyze geeft, daar ieder op
zynen tyd in overvloed gezegend wordt; dus, van Hem, en door Hem, ontvangen
wy alles, wat tot ons onderhoud en verkwikking dienstig is - Hy schikt en bepaalt
voor ons, door zyne Wysheid, Goedheid en Almagt, de zoo verschillende saizoenen.
Lente - Zomer - Herfst en Winter, verschynen op hunne beurt! - het is zyne Vaderlyke
goeddoende hand, die, uit de wolken, water schenkt - regen geeft uit zyne azuure
zaalen - en vruchtbaarheid doet zweeven door Veld- en Akkerlanden! - Hy zegent
zyn uitspruitsel! - Hy doet de witte, de zoo nuttige, sneeuwvlok, als boomwol, voor
onze oogen nederdalen! - Hy strooit den rym als stuivende asch op de aarde neder!
- Hy werpt het ys heenen als stukken, en dit alles is het Werk zyner onvermoeide
Vingeren!
Loof dan den Heere, ô! myne Ziele, en vergeet geene van zyne Weldaden - Hem,
den Grooten, den Almagtigen, komt alleen de lof en de dankzegging toe; want Hy
kroont ons met goedertierenheid en bermhartigheden! verzadigende ons met het
goede.
Dat dan al wat leeft den Heere loove! want het is zyne Magt, die gadelooze
Wonderen werkt!
Het is zyne Wysheid, die alles uit niet te voorschyn riep!
Het is zyne Goedheid, die alles in stand en orde doet blyven!
Lof zy aller Heeren Heer!
Looft uw God! geeft, geeft Hem eer!
Looft Hem in zyn Heilig dom!
Looft den Heer, wiens sterkt' alom
Uitblinkt in de Hemelboogen!
't Schepslenheir vind, tot Gods lof,
Nimmer schooner juichensstof,
Dan in 't gunstryk Alvermogen.

V.
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Het zaad, of de boontjes, der catoen-plant (Gossypium herbaceum
foliis quinquelobis subtus eglandulosis caule herbaceo), als een
zeer nuttig middel ter voortbrenging en vermeerdering der melk
by zoogende vrouwen, door verscheide waarneemingen bevestigd
gevonden, en ter verdere proefneeminge aangepreezen,
door G. Rensing, Med. Doctor, te Amsterdam.
Vóór omtrent drie a vier jaaren wierd my door den Heer T......, voornaam Handelaar
op onze West-Indische Colonien, verhaald, dat de Negerinnen, aldaar, gewoon
waren, indien zy te weinig Zog hadden om haare Kinderen te stillen, of wanneer
hetzelve door eenige Ziekte of toeval geheel verdweenen was, dat zy als dan van
het Zaad of Boontjes der Catoen-plant een afkookzel maakten, of wel dezelve, even
als de Coffyboonen, ligt gebrand, gemaalen, met water trokken, en dronken; door
welk middel zy een overvloed van dit voor haare Kinderen zo gezond als nuttig
voedzel verkreegen.
Daar die Heer teffens de goedheid had, om my van eene genoegzaame
hoeveelheid derzelve tot het doen der vereischte Proefneemingen te voorzien, heb
ik zederd, daar my meer dan ééne gepaste gelegenheid hiertoe is voorgekomen,
van dezelve gebruik gemaakt, en het nut daarvan by allen die het gebruikt hebben,
ééne slegts uitgezonderd, bevestigd gevonden.
Eer ik echter tot de Proefneeming overging, onderzocht ik vooraf, wat anderen
(*)
omtrent den aart en werking van dit Zaad ondervonden hadden, en vond by MURRAY
aangetekend, dat hetzelve op Ambon en by de Brasiliaanen tot voedzel gebezigd
wierd, dat de Egyptenaars de uitgemergelde slym van hetzelve tegens den hoest,
heete Koortzen, een wanneer iemand scherpe venynige stof mogt doorgezwolgen
hebben, gebruiken; met één woord, dat het van een verzagtenden aart was, waarom
ook deszelfs uitgeperste oly tot gelyke einden gebezigd word.

(*)

Appar. Medicam. Vol. III. pag. 368.
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(*)

(†)

Een zelfde getuigenis vind men daarvan by SCHRöDER , by N. LEMERY , in het
(‡)
Vervolg op CHOMEL'S zo nuttig als leeryk Woordenboek , en by veele anderen.
Deeze Zaaden, of Boontjes, zyn donkerbruin, en gelyken veel na het Zaad der
Zonnebloemen: wanneer men het, gepeld, kaauwt, geeft het byna denzelfden smaak
als het Zaad der Calabassen, Comcommers, Meloenen en diergelyken, en heeft
dus veel overeenkomst met zoete Amandelen; echter iets zamentrekkender en
minder vettig.
Ik vond dus geene redenen die my konden weerhouden, daar dit Zaad even nuttig
bevonden was als andere verzagtende Zaaden, van welke men, gelyk allen
Geneeskundigen bekend is, tot hetzelfde oogmerk gebruik maakt, om daarmede
de verlangde Proefneemingen te doen: ik nam in den beginne vier lood ongepeld
gestampt Zaad, liet het, van twee tot één pint verkookt zynde, doorzygen, en by
kopjes alle uur laauw gebruiken; maar deeze drank zeer laf, flaauw, en dus
onsmaakelyk, zynde, liet ik het Zaad even als Coffyboonen branden, of liever roosten,
doch langzaam, op een zacht vuur, en ook wat ligter, om niet te veel van de
olyachtige deelen te verliezen, of door te sterke hitte dezelve geheel te verderven:
nu verkreeg het een smaak zeer na met een slap aftrekzel van Coffy
overeenkomende, doch waar in iets niet onaangenaam zoets doorstak; eindelyk
nam ik gebrande Coffyboonen en geroost Zaad, van elk gelyke deelen, liet dezelve,
even als men met de Coffy gewoon is, op zulk een hoeveelheid water trekken, en
daar mede had ik niet alleen den smaak der Vrouwtjes getroffen, maar het middel
voldeed daar door teffens geheel aan myne verwachting: de quantiteit, die ik daaglyks
liet gebruiken, bedroeg tien a twaalf gewoone Koffykoppen, waar by een weinig
Koemelk, en, voor die zulks verkoozen, wat Zuiker, gedaan wierd.
Om niet al te wydloopig te worden, zal ik slegts twee Gevallen bybrengen, die de
nuttigheid van dit middel bevestigen, en waar uit men teffens de redenen kan
afleiden, die my bewoogen hebben, om hetzelve ter verdere Proefneeming bekend
te maaken, en aan te pryzen: in

(*)
(†)
(‡)

Pharmacop. Lib. IV. p. 29.
Over de Drogeryen, p. 766.
XIIIde Deel, p. 3917.
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beide had 'er eene geheele ongesteldheid van het Lichaam plaats, en wel zo sterk,
dat het Zog ten eenemaal weggeraakt was.
De eerste was eene Vrouw van eene ranke magere bouworde, die in de eerste
dagen, na haare Verlossing, niet van Zog ontbloot was geweest, en ook te vooren
reeds drie Kinderen gezoogd had; maar die, in weerwil der geschiktste leefwyze,
nogthans maar spaarzaam van hetzelve voorzien was; deeze wierd door eene vry
hevige aanhoudende Koorts, uit koude en vervuilde stoffen in de eerste wegen
ontstaan, aangetast, welke verscheide dagen aanhield, haar zeer verzwakte, en
van alle Zog beroofde; na dat ik de ingewanden door zagte buikzuiverende middelen
behoorlyk gereinigd, en, door het gebruik der Koortsbast, de krachten een weinig
hersteld, en de Koorts verdreeven, had, liet ik haar van het gerooste Catoenzaad
met Coffyboonen op de voorverhaalde wyze gebruik maaken, en binnen twee dagen
begonnen de borsten te zwellen, het Zog te schieten, en vermeerderde weldra zo
zeer, dat zy in staat was haar Kind overvloedig te verzorgen; en de ondervinding
maakte haar met dit middel zo wel bekend, dat zy my, eenigen tyd daar na, op de
vraag: hoe het nu met haar Zog stond, antwoordde: ‘ô! Als ik daar eenig gebrek aan
bespeur, dan neem ik maar myne Catoenboontjes te baat, en dan ben ik terstond
weer klaar.’
De tweede, die zeer veel koude in haare Zwangerheid, en by de Verlossing,
geleeden had, en boven dien zeer aan krampachtige toevallen onderhevig was,
kreeg op haar tyd eene behoorlyke hoeveelheid Zog in de borsten, maar, weinige
dagen oud kraams zynde, wierd zy door eene geweldige ylhoofdige Koorts
overvallen, door welke het Zog weggenomen, en na het rechter been verplaatst
wierd, het welk, van de dye af tot beneden aan de toonen toe, in eene hevige
ontsteeking geraakte, en waar by zich verscheide dikke opgezette bulten, of
kwabben, aan de dyen vertoonden; dit alles veroorzaakte haar onlydelyke pynen
en zwaare Kramptrekkingen. Ik liet haar terstond van eene kleine hoeveelheid Laud.
Liq. Syd. teffens met een sterk afkookzel van de Koortsbast, gebruik maaken, en
de ingewanden daaglyks door zagte laxeerende inspuitingen zuiveren; ondertusschen
dat het been, onder opzicht van den kundigen Heelmeester, den Heer MARTENS,
behoorlyk gepapt en verzorgd wierd;
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hier mede eenige dagen voortgegaan zynde tot dat de Koorts en hevige pynen wat
verminderd waren, liet ik het gebruik van het Laudanum staaken, en haar van het
gerooste Catoenzaad, even als de voorige, gebruik maaken; waar op wy het
genoegen hadden van niet alleen de inflammatie door resolutie te zien verdwynen,
maar ook haare kragten daaglyks aanwakkeren, en eene genoegzaame hoeveelheid
goed gezond Zog in de borsten wederkeeren.
Van andere min aanmerkelyke Gevallen zal ik niet spreeken, iets moet ik nog
zeggen van die Vrouw, by welke ik dit middel vruchteloos beproefd hebbe; deeze
wenschte vuurig -om het genoegen te konnen hebben van haar Kind zelve te kunnen
zoogen, en verzocht my, schoon zy reeds eenige weeken van alle Zog beroofd was,
ware het mooglyk om zulks te herstellen: ik liet haar niet alleen van dit Zaad op alle
mogelyke wyze gebruik maaken, maar voegde 'er nog alle gepaste hulpmiddelen
by, die de konst aanwyst, en verkreeg ook eindelyk eenig, maar zeer dun en waterig,
Zog in de borsten: hier door overtuigd wordende dat de bouworde dier deelen niet
geschikt was om aan haar billyk verlangen te kunnen beantwoorden, ried ik haar
af, verdere pogingen ten dien einde aan te wenden: de oorzaaken, waar uit dit
ongemak dikwyls ontstaat, kan men, behalven by anderen, by den beroemden VAN
(*)
SWIETEN , gemeld vinden.
Eéne waarschouwing moet ik hier nog byvoegen, deeze is, dat men zorgen moet
(†)
dat dit Zaad, of deeze Boontjes , niet door lengte van tyd te zeer uitgedroogd, of
door ongedierte te veel beschadigd, zyn, alzo dan de Proefneeming nimmer gelukkig
slaagen kan; en dit is ook de rede, waarom, volgens MURRAY en SCHRöDER, ter
aangehaalde plaatzen, dezelve zelden of nooit in de Geneeskunde meer gebruikt
worden.

(*)
(†)

Comment. in Aphor. BOERH. Tom. IV. p. 645.
Hetzelve is thans zeer goed te bekomen by den Heer J. MULLER, Koopman in Kruideniers
Waaren, op het Rokkin, by de Olyslaagerssteeg, te Amsterdam.
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Natuurlyke historie en huishouding der honigbyen. Door john
hunter, Esq.
(Uit de Philosophical Transactions. Part. 1. for 1792.)
(Vervolg van bl. 191.)

Van de Mannetjes By.
De Mannetjes By is veel grooter dan de Werkbyen; hy is zelfs grooter dan de
Koningin, schoon niet zo lang als zy, wanneer zy geheel met Eitjes bezwangerd
gaat; hy is veel dikker dan beiden, doch niet langer in dezelfde evenredigheid; het
agterlyf loopt niet uit in eene zo scherpe punt, en de opening tusschen de twee
laatste schaalen van den rug en buik is breeder, en loopt verder onder den buik,
dan by het Wyfje. Zyn Tong is veel korter dan die van de Werkby, 't geen my doet
vermoeden, dat hy zyn eigen Honig niet verzamelt, maar zich bedient van die
anderen t'huis brengen. In dit vermoeden vind ik my versterkt, daar wy de Mannetjes
nooit buiten vinden, op de bloemen zweevende; alleen vliegen zy, by heet weêr,
rondsom de Korven, als 't ware om een lugtje te scheppen. By eene andere soort
van Byen, waar het Mannetje zyn eigen voedzel verzamelt, heeft het een Tong zo
lang als het Wyfje. Uit dit alles dunkt het my redelyk, te veronderstellen, dat de
Mannetjes By in de Korf het voedzel neemt. Hy heeft geen Angel.
Ik geloof, dat de Mannetjes laater gebroed worden dan de Werkbyen. Dewyl zy
alleen voortgebragt worden om met de Korf afgedaan te hebben, verschynen zy zo
vroeg niet; want in de maand April doodde ik een Korf, waarin ik Byewormen en
Popjes vond; doch onder de laatstgemelde geen Mannetjes: de Byewormen waren
te klein om 'er dus eene naspeuring op te werk te stellen; doch op den 20 van Mey
ontdekten wy Mannetjes; zy zyn allen bykans van dezelfde grootte.
In de maand Augustus, waarschynlyk omtrent het laatste gedeelte, mogen wy
veronderstellen dat zy de Koningin bezwangeren voor het volgend jaar, en op 't
einde van die maand, en het begin van September, sterven
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sy, en schynt hun einde, gelyk wy reeds hebben aangemerkt, door de Werkbyen
verhaast te worden. In den Jaare MDCCXCI zag ik reeds zo vroeg, als den 19 van
Juny, de Werkbyen bezig met het dooden van de Mannetjes van een Korf, of liever
van een Zwerm, die nog niet was weggevloogen, maar tot wegvliegen gereed hing;
dit, egter, liep buiten den gewoonen koers.
De Mannetjes schynen bezef te hebben van het lot, 't welk hun dreigt: want zy
gaan, zo ras mogelyk, de Korf in en uit, schynbaar met oogmerk om de Werkbyen
te ontwyken. Wy vinden ook met de daad, dat zy aangevallen worden door de
Werkbyen, die hun folteren met haare nypers, en, wanneer zy zodanig vermoeid
en afgemat zyn, door de poogingen welke zy ter ontkoming in 't werk stellen, dat zy
niet langer kunnen vliegen, worden zy op den grond gesmeeten, om daar te sterven.
Dat dit het eindelyk lot is van ieder Mannetjes By, kan gereedlyk daar uit worden
opgemaakt, door het naagaan van elke By in de Korf, wanneer men die om de Honig
uitrooit, 't geen naa dit Saisoen geschiedt; alsdan vindt men 'er geen Mannetje in.
- BONNET veronderstelt, dat zy hun eigen dood sterven: dewyl hy ze nimmer gewond
vondt. In den Winter heb ik verscheide Korven gedood, eenige zo laat als in April,
en op zodanig een wyze, dat ik alle Byen bewaarde, en, naa ze alle naauwkeurig
bezien te hebben, ontdekte ik nimmer eenig Mannetje, van welk eene soort ook:
schoon men beweerd hebbe, dat 'er Mannetjes van tweeerlei grootte zyn, en dat
de kleinste, den Winter over, bewaard worden, om de Koningin te bevrugten.

Van de Werkby.
Deeze Classis, want men kan dezelve geene Sexe heeten, is de talrykste van alle
in de geheele Maatschappy; 'er zyn duizenden van Werkbyen tegen ééne Koningin,
en waarschynlyk eenige honderden tegen één Mannetje. Men heeft grond om te
veronderstellen, dat zy de eenige Byen zyn die de geheele Korf vervaardigen; en
dat de Koningin niets anders te doen hebbe dan Eitjes te leggen: zy zyn de eenige
Byen die de bouwstoffe aanvoeren; de eenige die wy, buiten, werkzaam vinden;
en, in de daad, elk ander denkbeeld is belachlyk, wanneer wy
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de ongelykheid, in getal in aanmerking neemen, zo wel als de bezigheid der overigen,
terwyl de Werkby niets heeft, 't welk haare aandagt van de bezigheid voor het Gezin
aftrekt. Zy zyn kleinder dan de Koningin en de Mannetjes; niet alle van dezelfde
grootte, schoon het verschil niet veel betekent.
De Koningin en de Werkbyen gelyken zo veel op elkander, dat de laatstgemelden
Wyfjes van een kleinder maakzel schynen; schoon dit onderscheid niet zo merkbaar
is in 't begin des Winters, als in de Lente, wanneer de Koningin met Eitjes is opgevuld.
Zy zyn alle Wyfjes van aart, en hebben vrouwlyke deelen, die zeer klein zyn, en ligt
over 't hoofd zouden gezien worden door iemand, die de deelen van de Koningin
niet zeer wel kent: dit is waargenomen door den Heer RIEM. In de daad, iemand zou
veelligt veronderstellen, dat zy alleen jonge Koninginnen waren, en in zekeren
ouderdom Koninginnen wierden. Doch dit, weeten wy, is het geval niet.
Alle de Werkbyen hebben een Angel, eene andere byzonderheid, waarin zy op
de Koningin gelyken. Voorzien zynde van een werktuig ter beschadiging en
verdediging, hebben zy ook aandoeningen om 't zelve te gebruiken, en voelen zich
zeer ligt getergd: ja zo, dat zy aanvallen wanneer zy niet getergd worden, en zulks
alleen vermoeden: wanneer zy een aanval waagen, steeken zy altoos, terwyl
nogthans de byzonderheid, dat zy niet in staat zyn om den Angel los te maaken,
ligt zou doen vermoeden, dat zy meer omzigtigheids zouden aanwenden in het
gebruik deezes wapentuigs. Wanneer zy elkander aanvallen, bedienen zy 'er zich
zelden van, en bezigen alleen haare nypers: nogthans zag ik eens twee Byen vegten,
en de een de ander in den mond, of daar omtrent, steeken; de Angel was getrokken
uit het lyf van die stak, en de gestookene vloog 'er schielyk mede weg; doch ik kon
die By niet vangen, om te zien hoe het met den Angel gesteld was.
De Werkbyen zyn de Verzamelaars van Honig, en van veel meer Honigs, dan zy
ten onmiddelyken gebruike, of in het toekomende, noodig hebben; haar Tong is
zeer geschikt tot dat werk, veel langer dan die der Koninginne of der Mannetjes, en
bekwaam om de Honig te haalen uit de bloemen tot een verbaazende diepte.
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Het aantal der Werkbyen, in eene Korf, is zeer ongelyk.
In een Korf, door my gedood, waren 'er 3338.
In een andere

4472.

In eene, die uitstierf

2432.

Op dat ik het getal der Byen uit een
gegeeven klomp mogt gissen, telde ik
hoe veel 'er gingen in een Pint, en dit
bedroeg

2160.

Dewyl nu eenige Zwermen twee Quarten 9000.
vullen, moeten zy bestaan uit omtrent

Van de Deelen, die tot de Voeding der Byen behooren.
Dieren, die enkel voedzel voor zich zelven nuttigen, of wier ter voeding dienende
deelen enkel tot eigen voedzel strekken, hebben ze alleen tot dat einde geschikt:
doch in veele zyn deeze werktuigen bestemd tot meer einden, gelyk in de Duif, en
ook in de By. In deeze laatstgemelde worden eenige deelen gebruikt als eene
bewaarplaats voor een tyd, bevattende en 't geen vereischt wordt tot de daadlyke
voeding van het Diertje, en ook wat bewaard moet worden voor een volgenden dag,
in de boven beschreevene Cellen; dit laatste wordt daarom weder opgeworpen, of
opgegeeven. Naardemaal het de Werkbyen alleen zyn die dit verrigten, zouden wy
veelligt tot de gedagten komen, dat deeze bewaarplaats alleen tot deezen behoort:
maar men treft dezelve aan by de Koningin en de Mannetjes, by de gewoone
Honig-By, en, zo ik geloof, by alle de Byensoorten.
Naardemaal de By een opmerkenswaardig voorbeeld oplevert van
wederopwerping, is het noodig, de deelen, tot die werking behoorende, en welke
ook betrekking hebben tot de spysverteering, wel in opmerking te neemen.
Herkauwende Dieren mogen onder de Dieren geteld worden die de spys weder
opgeeven; doch by deezen geschiedt het tot voeding der Jongen. Kraaijen maaken
van hunne kaaken een soort van krop, waaruit zy het voedzel te rug brengen als
zy hunne Jongen spyzigen; doch het is alleropmerkelykst in het Duivengeslacht,
die eerst de krop vullen, en dan de spys in den bek der Jongen uitwerpen. De By
heeft dit vermogen in een hoogen trap: niet egter om de Jongen te voeden; maar
om den t'huis gebragten voorraad op te leggen.
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In geen der bovengemelde, de spys weder opgeevende, Dieren, zyn de
vergaderplaatzen, het voedzel behelzende, de onmiddelyke werktuigen ter
spysverteeringe; ook blykt niet, dat de vergaderplaats voor de Honig de Maag der
Bye is.
De Tong van de By is de eerste der tot voeding dienende werktuigen, welke onze
oplettenheid verdient. Die Tong is van een zonderling maakzel, en waarschynlyk
de grootste Tong van eenig Dier, 't welk wy kennen, naar evenredigheid van de
grootte. Dezelve mag gezegd worden, ten aanziene der lengte, uit drie deelen te
bestaan; hebbende drie geledingen. Een, de geleding aan het hoofd gehegt, is in
eenige opzigten gelyk aan onze Larynx. Dan volgt het lichaam der Tonge,
zamengesteld uit twee deelen; een eene soort van grondstuk, waar aan het ander,
of de waare Tong, gehegt is. Dit eerste gedeelte is meestal van eene hoornagtige
zelfstandigheid, in welke men een sleuf vindt, en gehegt aan de Larynx: aan 't einde
hier van komt de waare Tong met de verscheide deelen. Deeze twee deelen der
Tonge zyn, als 't ware, aan de zyden omgeeven door twee hoornagtige schaalen,
een aan elken kant, hol aan de zyde naast de Tong: de eene zyde is dikker dan de
andere, en zy strekken zich zo verre niet uit, als de andere deelen. Ieder van deeze
schaalen bestaat uit twee deelen, in de lengte met elkander vereenigd: de eerste
is geledigd met het algemeene grondstuk, of Larynx, by de geleding van het eerste
gedeelte der Tonge, en sluit ter zyde het tweede gedeelte van de Tong in, zo verre
voorwaards uitsteekende als de derde geleding; op het einde hier van is gehegt de
tweede schaal, in welke de holle sleuf, die de Tong ter zyde insluit, voortgaat. Dit
loopt in een punt uit. Deeze schaalen hebben aan den kant eenige hairen.
Aan het einde van het tweede gedeelte is de waare Tong geplaatst, hebbende
twee zyddeelen, of uitstekken, aan ieder kant, het een binnen het ander: het buitenste
is het grootste, en eenigzins gelykende naar de voorgemelde schaalen. Dit is
zamengesteld uit vier deelen, of liever uit één lang deel, waarin de drie kleindere
ingelyfd zyn; eene beweeging op zichzelve hebbende. Het eerste, waarop de andere
rusten, is vastgehegt aan de zyden van de Tong, aan het grondstuk of het einde
van
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het laatst beschreevene gedeelte der Tonge; dit is met hairen aan den kant.
Een weinig verder voorwaards, aan de kanten der Tonge, zyn twee kleine en fyne
uitstekken, zo klein en fyn, dat ze naauwlyks met het ongewapend oog ontdekt
kunnen worden. Het middelste gedeelte van alle, waarvan de zyddeelen alleen
byhangzels zyn, is de weezenlyke Tong. Dezelve is iets langer, dan eenige van de
voorgemelde zyddeelen; en niet hoornagtig, gelyk de andere deelen, maar mag
vleeschägtig heeten; zagt en buigzaam zynde. Dezelve is zamengesteld uit korte
geledingen, die waarschynlyk zo veele spieren zyn: want zy kunnen zich in allerlei
rigtingen beweegen. De Tong zelve is zeer hairagtig, hebbende eenige lange hairen
aan het uiteinde, die, naar myn begrip, als hairbuisjes werken.
Deeze geheele toestel kan in een zeer klein bestek worden opgerold, onder het
hoofd en den hals. De Larynx valt te rug in den hals, 't welk het uiteinde, of het
eerste gedeelte, van de Tong, binnen den bovenlip, of agter de twee tanden, brengt;
dan wordt het geheel, of tweede gedeelte, 't wolk uit vyf deelen bestaat, onder dit
eerste gedeelte nedergeboogen, en de twee laatste schaalen vallen over het geheel:
in dier voege, dat de weezenlyke Tong ter zyde omslooten is door de twee tweede
hoornagtige zelfstandigheden, en over het geheel liggen de twee eerste.
De OEsophagus begint by alle Insecten, van deeze soort, aan den wortel van de
Tong, gelyk in andere Dieren, van vooren bedekt door een hoornagtig bekleedzel,
't welk aan 't hoofd eindigt, en de bovenlip genaamd mag worden, of het verhemelzel
van den mond. Dezelve gaat door den Hals en het Schild, en, in den Buik komende,
verwydt dezelve zich in een dunnen doorschynenden zak, welke alles, wat
doorgezwolgen wordt, ontvangt. Van hier wordt het voedzel (welk het zy) of verder
na de Maag gevoerd ter verteeringe, of wordt tot andere einden weder opgeworpen.
- Om my hier van eenigermaate te verzekeren in leevende Byen, ving ik dezelve,
als zy 's morgens vroeg uitgingen, en bevond dien zak geheel ledig: eenigen tyd
daar naa, weder t'huis komenden opvangende, vond ik den zak geheel vol Honig;
by eenige was dezelve tot in de Maag. Nu veronderstel ik, dat, het geen in de krop
was, diende om weder uitgeworpen te worden, en daar zy waarschynlyk den nagt
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over gevast hadden, was een gedeelte ter voeding verder gegaan. Op welken tyd
men ook deeze vergaderplaats opene, nimmer is het daar opgelegde veranderd,
geen schyn altoos, dat 'er verteering plaats gehad hebbe; het is zuivere Honig. Uit
dien zak kan het daar vergaderde beide wegen heen: of nederwaards na de Maag,
ten onmiddelyken gebruike van de By zelve, of te rugge om uitgeworpen te worden,
om vervolgens tot spyze te dienen.
De Maag vindt men aan 't beneden einde, en een weinig ter rechter zyde van
deezen zak. Deeze nadert de Maag niet allengskens, en is de uitgang geen
rechtstreeksche doortocht; maar in het midden van een uitsteekzel, 't welk op zekere
hoogte in den zak schiet, dikst aan het uitsteekendst gedeelte, met een zeer kleine
opening in het midden, van een byzonder maakzel. Dit binnenwaards uitsteekend
deel kan gemaklyk gezien worden door de bekleedzels van den zak, inzonderheid
als dezelve vol Honig is.
De Maag begint onmiddelyk aan de buitenzyde van den vergaderbak, en het
zelfde gedeelte, 't welk daarin schiet, loopt eenigzins in de Maag voort; doch schynt
aan dit einde van geen byzonder maakzel, en daarom is het alleen geschikt om de
wederuitstorting in den vergaderzak te voorkomen; dewyl zulks Honig zou spillen.
- De zamenstelling deezer deelen is wonder ten gebruike geschiktwant het einde,
zich in den vergaderbak uitstrekkende, belet, dat 'er eenige Honig in de Maag kome,
dewyl het werkt als een klapvlies: weshalven, wat 'er in komt, geschieden moet door
werking van dit deel. De Maag heeft zeer veel, in voorkomen, van een darm, bovenal
daar dezelve uit den vergaderbak komt. Dezelve loopt bykans rechtstreeks
nederwaards in 't midden van den buik. De binnen oppervlakte wordt merkelyk
vergroot, door kringswyze klapvliesjes, of spiraale kreuken, te hebben: deeze kan
men door de buitenste bekleedzels heen zien. In dit gedeelte ondergaat het voedzel
de verandering. Waar de Maag eindigt, valt niet gemaklyk te bepaalen: dan welhaast
begint dezelve zich in omwendingen te verliezen, en smaller te worden.
Het Ingewand maakt twee of drie onderscheide knotten uit, waarin het Gedarmte,
de Lever, en waarschynlyk het Alvleesch; en loopt eindelyk rechtstreeks na het
achterlyf. Hier kan het zich zeer wyd uitzetten, en een
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aanmerkelyken voorraad van drekstoffe bevatten; dan vernaauwt het weder, en
heeft eene opening onder den achtersten rand van de laatste rugschaal, boven den
Angel in het Wyfje en de Werkbyen, en de Roede in het Mannetje.

Van de Zintuigen der Byen.
Vast gaat het, dat de Byen vyf Zinnen hebben. Aan 't Gezigt noch Gevoel kan
niemand twyfelen; en 'er is alle reden om te beweeren, dat het deeze Diertjes aan
Smaak, Reuk en Gehoor niet ontbreekt. De Smaak is buiten geschil; van de Reuk
zyn geene zo uitmaakende bewyzen voor handen, egter meen ik, uit waarneeming,
te mogen besluiten, dat zy vry sterke bewyzen van Reuk gegeeven hebben. Wanneer
de Byen hongerig zyn, gelyk het geval is van een nieuwe Zwerm, by nat weêr, en
men dezelve in een glazen Korf heeft, waar door men ze kan waarneemen, zal, zo
ras men eenige Honig op den grond plaatst, de geheele Zwerm in beweeging komen:
zy alle schynen op de Reuk af te gaan: zelfs indien zy zwak zyn, en naauwlyks
kunnen kruipen, zullen zy den snuit zo verre mogelyk uitrekken, om 'er by te komen,
schoon het licht zeer zwak zy. Dit laatste schynt meer van Reuk dan van Gezigt te
ontstaan. Indien eenige Byen in een Korf worden los gelaaten, en niet weeten uit
welk een Korf zy kwamen, zullen zy gaan zitten aan den buitenkant van een Korf,
of Korven; inzonderheid als de avond valt: of zulks hervoort komt uit den Reuk der
Korven, of het Geluid 't welk zy hooren, kan ik niet wel bepaalen.
('t Vervolg en Slot hierna.)

Waarneemingen omtrent de Kimos, of de Pigmeen, van het eiland
Madagascar.
(Ontleend uit een Voyage a Madagascar, par l'Abbé ROCHON.)
‘Zints lang heeft men gesprooken van de Kimos, een Volk, uit Pigmeen bestaande,
en gewild dat het woonde in de binnenste gedeelten van het Eiland Madagascar:
de Heer FLACOURT behandelde alles, wat deswegen verhaald werd, als loutere
vertelzeltjes. De
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Abbé ROCHON heeft dit stuk weder leevendig gemaakt, en zyn geloof daarin gestaafd
door het getuigenis van den Heer COMMERSON, den beroemden Plantkundigen, die,
den Heer DE BOUGAINVILLE, op zyne Reis rondsom de Wereld, vergezeld hebbende,
zyne Natuuronderzoekingen in den Jaare MDCCLXIX, op Madagascar, met
ongemeenen vlyt voortzette; als ook door het getuigenis van den Heer DE MOLDAVE,
ten dien tyde Gouverneur van het Fort Dauphin. Naardemaal hunne getuigenissen
van gewigt zyn, en het onderwerp zelve der aandagt waardig is, zullen wy onzen
Leezeren een kort Berigt geeven van het geen deeze Heeren, wegens de Kimos,
te boek stelden, door den Abbé ROCHON in 't breede in zyn Werk ingelascht.’
****
De Liefhebbers van het wonderbaare, (zegt de Heer COMMERSON,) dien het spyt,
de voorgewende verbaazende grootte der Patagoniesche Reuzen tot de lengte van
zes voeten gebragt te zien, zullen misschien eenige vergoeding vinden, door een
Geslacht van Pigmeen aan te treffen, die in een tegenovergesteld uiterste
wonderbaar zyn. Ik meen Menschen, die half de grootte van een gewoon Mensch
haalen, en het binnenste gedeelte van het groot Eiland Madagascar bewoonen,
eene afzonderlyke Natie uitmaaken, en, in de taal des Lands, Kimos genaamd
worden. Deeze kleine Menschen zyn van een bleeket kleur dan de rest der
Inboorelingen, die over 't algemeen zwart zyn. Hunne armen zyn zo lang, dat zy,
recht nederwaards uitgestrekt, tot de knieën reiken. Der Vrouwen borsten zyn zo
klein, dat ze naauwlyks de Sexe onderscheiden; uitgenomen als zy Kinderen zoogen;
en zelfs moeten zy, uit schaarsheid aan zog, toevlugt neemen tot koemelk, om de
Kinderen te kweeken.
De verstandige vermogens van dit kleine Geslacht zyn gelyk aan die der andere
Inwoonderen des Eilands, welken het in geenen deele aan verstand ontbreekt,
schoon zy by uitstek traag zyn. In de daad, de Kimos worden beschreeven als
werkzaamer en oorlogzugtiger: zo dat hun moed, in eene dubbele rede staande tot
hunne grootte, hun bewaard heeft voor de te onderbrenging hunner Nabuuren, die
zulks meermaalen onderstonden. - 't Is vreemd, dat alles, wat wy van dit Volk weeten,
ontleend
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is van de Nabuurvolken, en dat noch de Gouverneurs van Isle de France, of van
Bourbon, noch de Bevelhebbers der Fransche Forten, op de Kust van Madagascar,
ooit getragt hebben, om in dit gedeelte des Eilands in te dringen. 't Is waar, men
onderstondt het onlangs; doch vrugtloos.
Als een ooggetuigen moet ik, nogthans, bekennen, dat, op eene Reis, die ik, in
den Jaare MDCCLXX, na het Fort Dauphin deedt, de Heer DE MOLDAVE, de
laatstoverledene Gouverneur, myner nieuwsgierigheid voldoening verschafte, door
my, onder zyne Slaaven, eene Slavinne te vertoonen van het Geslacht der Kimos,
omtrent dertig jaaren oud, drie voeten en zeven duimen lang. Zy was veel bleeker
van kleur dan eenige andere Inwoonders van Madagascar die ik ooit zag;
welgemaakt, en hadt geene wangestalte, hoe genaamd, of scheen in haaren groei
belemmerd, gelyk de Dwergen, die nu en dan gezien worden, doorgaans zyn. Haare
armen waren, in de daad, te lang, naar evenredigheid van haare hoogte, haar hair
was kort en wollig; doch haare weezenstrekken waren goed, en geleeken meer op
die van een Europeaan, dan van een Africaan. Een natuurlyke lach vertoonde zich
op haar gelaad, zy was goedaartig, en scheen in al haar doen te vertoonen, dat zy
niet misdeeld was van verstand. Geen zweemzel van Vrouwenborst was aan haar
te zien, uitgenomen de tepels: maar dit enkel voorbeeld is niet genoegzaam om
eene uitzondering te maaken, zo strydig met de algemeene wet der Natuure. Korten
tyd vóór ons vertrek van Madagascar, hadt het verlangen om haare vryheid weder
te verkrygen, aangezet door de vrees van na Frankryk overgevoerd te zullen worden,
deeze kleine Slavinne aangezet om weg te loopen, en zich in de bosschen te
verschuilen.
Over 't geheel geloof ik in 't bestaan van dit klein Geslacht van Menschen, die
een Character en Zeden op zichzelven hebben. De Laplanders schynen eene
middelsoort uit te maaken, tusschen Menschen van gewoone grootte, en deeze
Dwergen. Beiden bewoonen zy de koudste Landen, en de hoogste Bergen der
Aarde. Die van Madagascar, op welken deeze Kimos zich onthouden, zyn tusschen
de zestien en zeventien honderd vademen boven de oppervlakte der Zee verheeven.
De Planten en Kruiden, die op deeze hoogten groeijen, zyn natuurlyk klein.
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Het getuigenis van den Heer DE MOLDAVE, daar mede eenstemmig, komt hier op
neder. Toen ik, in den Jaare MDCCLXVIII, aan het Fort Dauphin kwam, kreeg ik
een Geschrift in handen, berigt geevende van een Pigmeen-geslacht, Kimos
geheeten; het middelste gewest van Madagascar, op de Breedte van 22 graaden,
bewoonende. Ik nam de proeve, om my te verzekeren van de waarheid deezes
verhaals, door een tocht te onderstaan na het gewest, waar men beweerde dat dit
klein Geslacht zich onthieldt; doch, door de trouwloosheid en lafhartigheid myner
Gidsen, mislukte myn toeleg. Egter kreeg ik zulke onbetwistbaare bescheiden
wegens dit zeldzaam verschynzel, dat ik niet het minste twyfel aan het bestaan
deezer Madagascarsche Pigmeen. De gewoone langte der Mannen is drie voeten
en vyf duimen. Zy draagen lange ronde baarden. De Vrouwen zyn eenige duimen
korter dan de Mannen, die naar de lengte dik en sterk zyn. Hun kleur is minder zwart
dan die der andere Inboorelingen des Eilands; hun hair kort, en katoenägtig. Zy
smeeden yzer en staal, waar mede zy hunne lanssen en pylen voorzien. Hun Land
is omtrent zestig mylen ten Noordwesten van 't Fort Dauphin geleegen. Ik kreeg
eene Vrouwe van dit Volk; men berigtte my, dat ze veel grooter was dan de Kimos
gewoonlyk vallen: want zy was drie voeten en zeven duimen hoog. Zy was zeer
rank, en hadt geen meer blyk van borsten dan de schraalste Man.
By deeze Berigten, schryft de Abbé ROCHON, zou ik dat kunnen voegen van een
Officier, die een Kimos Manspersoon gekreegen hadt, en dien na Europa zou
overgebragt hebben. Maar de Heer DE SURVILLE, die bevel voerde over het Schip,
in 't welk men hem wilde schepen, weigerde hier aan zyne toestemming.
Moeten wy, voegt 'er de Abbé ROCHON nevens, naa deeze getuigenissen, ons
niet verwonderen, dat de Heer FLACOURT het bestaan deezes Volks als een louter
fabeltje heeft uitgekreeten? Doch het gezag van een Man, geheel en al tegen het
Volk van Madagascar vooringenomen, kan tegen geene bewysstukken, uit daaden
opgemaakt, opweegen.
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Aanmerking over het reizen met kameelen, en de toepassing daar
van, als een maatstok, ten dienste der aardrykskunde. Door James
Rennell, Esq. F.R.S.
(Ontleend uit de Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol.
LXXXI. P. II. for the Year 1791.)
Major RENNELL merkt op, dat, in allen afgelegen onderzoek, 't zy ingerigt ten dienste
der Aardrykskunde, of niet, en 't zy gelukkig of ongelukkig uitvallende, ten aanziene
van het hoofdoogmerk, het bedryf des onderzoeks zelve den Aardrykskundigen
stoffe moet verschaffen: en hier uit leidt hy af, dat, onder alle de ontdekkingen en
verbeteringen, waar toe de oogmerken der loflyke Association for promoting
Discoveries in the interior Parts of Africa strekken, te wagten is, dat de Aardrykskunde
van dat Land de spoedigste vorderingen zal maaken. Indien men, in de daad,
behoorlyke zorge draagt, om de zodanigen, die met het onderzoek belast zyn, zulke
middelen te verschaffen, als best aan hunne omstandigheden voegen, en zulke
onderrigtingen mede te deelen, als hun in staat stellen om die middelen, met weinig
moeite voor zichzelven, te gebruiken, moet dit ongetwyfeld het geval weezen; doch,
ook zonder eenige middelen, hoe genaamd, uitgenomen die de Reiziger noodwendig
moet gebruiken, om zich van plaats tot plaats te laaten brengen, en de berekening
der dagen, daar toe besteed, kan de Aardrykskunde zeer veel voordeels trekken.
- De Heer RENNELL heeft, in een Vertoog, by de Koninglyke Societeit ingeleverd,
poogen aan te wyzen, hoe dit best kan geschieden door de wyze van reizen,
allergeschiktst om zich van te bedienen in het Land, waar deeze naaspeuringen te
doen staan.
In Africa is de algemeenste wyze van reizen op Kameelen, en beweert de Heer
RENNELL, ‘dat de Berekening van den voortgang eens Kameels hem van alle andere
de minst veranderlyke voorkomt, 't zy men dezelve by dagen of uuren neemt.’ Deeze
byzonderheid kwam hem voor den geest, wanneer hy, (schoon met een ander
oogmerk) de Reisverhaalen naaging van
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verscheide Heeren, die de Woestynen, tusschen Aleppo, Bagdad en Bussorah, op
Kameelen doorkruist hadden.
De Heer RENNELL onderzogt vyf Dagboeken: te weeten, dat van den Heer
CARMICHAEL, die met eene Caravane reisde, in welke 1000 Kameelen waren, en
onder deezen 600 belaadene, de overige onbevragten; dat wil zeggen, die enkel
één Man droegen, of een last van gelyk gewigt; dewyl de gewoone last van een
Kameel op zeshonderd Ponden zwaarte gerekend wordt. Ten tweeden, dat gehouden
werd door den Collonel CAPPER, die dezelfde Woestyn, in den Jaare MDCCLXXVIII,
met eene Caravane, waarin tusschen de 80 en 100 ligt belaadene Kameelen waren.
Ten derden, des Heeren HUNTER's Dagboek van zyn Doortocht door deeze Woestyne,
in den Jaare MDCCLXVII. Deeze drie Heeren trokken allen de groote Arabische
Woestyne door, en de tyd, welken zy besteedden, in van Aleppo na Bussorah te
gaan, was 322, 310 en 299½ uuren, voor ieder.
De Heer RENNELL merkt op, dat het grootste gedeelte van dit verschil, hoe gering
ook als men de tydlengte in agt neemt, ontstondt in een klein gedeelte van den tyd;
naamlyk, op de Reis van Aleppo na Hagla, in den beginne, daar uit ontstaande, dat
de Reizigers, zich op verschillende afstanden van Aleppo by de Caravanen
vervoegende, vooraf sneller gereisd hadden, dan het ryden op Kameelen
medebrengt, en verder in een klein gedeelte van het laatste der Reize tusschen
Rackamah en Bussorah; waar, om de eene of andere reden, deeze Heeren
verschillende wegen insloegen: want hy toont, dat de uuren, door deeze Reizigers
besteed in van Hagla na Rackamah te gaan, waren 193¼, 194⅓, 187½.
De twee andere Reistochten, welke de Heer RENNELL vergeleek, waren die van
den Heer HOLFORT, in MDCCLXXX, en van den Heer IRWIN, in MDCCLXXXIV. Deeze
beide Heeren gingen door de Kleine Woestyn, gelyk men dezelve gewoonlyk noemt,
en door de Stad Bagdad. Naa, op verscheide wyzen, de bewysstukken, welke deeze
Reisbeschryvingen verschaffen, vergeleeken te hebben, besluit de Heer RENNELL,
dat de Uurberekening van den voortgang eens Kameels, volgens CARMICHAEL's
Reize, is 2.475 Britsche Mylen; volgens Collonel CAPPER's 2.51; volgens HUNTER's
2.585; volgens IRWIN's 2.43, en volgens HOLFORT's 2.5; en dat de ge-
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middelde berekening, uit deeze vyf proeven opgemaakt, 2.51 Britsche Mylen geeft
voor het geen een Kameel in een uur aflegt: 't geen derhalven mag genomen worden
voor 2½ myl, Britsche maat.
De Heer RENNELL geeft wyders op, dat het uit deeze Reisverhaalen niet blyke,
dat de last van een Kameel eenigen invloed hebbe op den spoed welken dit Beest
maakt, wanneer men 't zelve op zyne eigene wyze laat loopen, 't geen altoos in de
Caravanen het geval is: het eenige, wat de last in 't reizen op Kameelen doet, bestaat
hier in, dat het Dier, geheel belaaden, zo langen tyd niet voorttrekt, als wanneer het
ligt belaaden is.
Naardemaal het, egter, mogelyk is, dat alle Persoonen, in de binnenste gedeelten
van Africa gezonden, geene Horologien by zich hebben, en dit meestal by de
Inboorelingen plaats zal vinden, heeft de Heer RENNELL, door het vergelyken van
het getal der dagen, in welken elk deezer vyf Reizen, een van TEIXERA, door de
Chaldeensche Woestyn, gedaan zyn, met het geheele getal der uuren, verloopen
op hunne Reistochten, de volgende omstandigheden afgeleid: dat de zwaar
belaadene Caravanen, met welken de Heeren CARMICHAEL, HOLFORT en TEIXERA
voorttoogen, gemiddeld elken dag 7 u. 10′, 7u. 40′, en 7 u. 30′ reisden; en dat de
ligte Caravanen van de Heeren IRWIN, CAPPER en HUNTER, gemiddeld elken dag 9
u. 12′, 8 u. 38′ en 8 u. 45′ afleiden: het gemiddeld getal der eerstgemelden is 7 u.
27′ en van de laatstgenoemden 8 u. 52′. Wanneer men dan rekent dat de voortgang
der Kameelen, in eene Caravane trekkende, 2½ myl in een uur is, zal de afstand,
door zwaar belaadene Caravanen afgelegd, op een gemiddelden dag, 18.625
Britsche Mylen, en die van ligtbevragte 22⅙, weezen. Zo dat hier uit volgt, dat een
Reiziger, die een Zak-compas heeft, om hem den koers van den weg dien hy neemt
aan te wyzen, en kan zeggen welke die was, en teffens opgeeven het getal der
dagen, door de Caravanen besteed om van de eene plaats na de andere te trekken,
zeer veel kan toebrengen tot het verbeteren van de Aardrykskunde in het Oosten.
De President en Raad der Koninglyke Societeit heeft een der Eerepryzen, uit de
gifte van Sir GODFREY COPLEY oorspronglyk, die toegeweezen worden aan den
Schryver der nutste Uitvinding, voor het Jaar 1791, toegekend aan den Heer RENNELL,
wegens het ingeleverd Stuk, waarvan wy den voornaamen Inhoud opgaven.
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Beschryving van de characters, gewoonten, en persoonen, der
oorspronglyke bewoonderen van America.
(Overgenomen uit de Travels into North and South Carolina, by WILLIAM BARTRAM.)
(Vervolg van bl. 206.)

Berigt wegens het staatsbestuur, en de burgerlyke maatschappy, der
Americaansche Indiaanen; als mede van hunne huwelyks- en
lykplegtigheden, en taal.
Het Stelzel van Staatkunde is natuurlyk en eenvoudig, en zo weinig zamengesteld
als 't geen men wil dat heerscht in de Huishouding der Mieren en der Byen: het
schynt uit niets anders te bestaan, dan uit de eenvoudige voorschriften der Natuurlyke
Rede, duidelyk voor een ieder; nogthans by hun als Godlyk aangepreezen door
hunne verstandige en deugdzaame Oudsten, als noodig ter bevorderinge van
onderling geluk; even kragtig, even verbindend, als of het voorgesteld en toegestemd
ware in eene algemeene Vergadering; elks geweeten draagt 'er de overtuiging van
om; de gulden regel: Doet anderen zo als gy wenscht gedaan te worden, is hun
steeds voor oogen, en brengt eene Maatschappy voort, vol vrede en liefde, in de
daad kragtdaadiger strekkende tot het bevorderen van menschlyk geluk, dan het
kunstigst gevormd Stelzel van hedendaagsche Staatkunde, van Wetten, door
dwangmiddelen aangedrongen: de Menschen vinden zich hier allen op gelyken
voet, wat het bezit en genot aanbelangt van de algemeene behoeften en
geryflykheden des leevens; want Weelde kennen, en Overdaadigheden hebben,
zy niet.
Eene natuurlyke ondergeschiktheid heeft 'er plaats; de hoogste, souveraine, of
uitvoerende, Magt, huisvest in een Raad van bejaarde Opperhoofden, Krygshelden
en anderen, agtbaar van wegen hunne wysheid, dapperheid en deugd. - Aan 't
hoofd deezer Vergaderinge zit voor, hun Koning, of Mico, 't welk een Opperregeerder
betekent; de Gouverneurs van Carolina, van Georgia, enz. worden Micos genaamd;
de Koning van Engeland draagt
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(*)

den naam van Antapala-mico-clucco , 't geen zo veel zegt als de groote Koning
over het groote Water.
De Koning, schoon hy erkend wordt de eerste en voornaamste Man te zyn in de
Stad, of Stam, en vereerd met alle kenmerken van hoogagting en liefde, en, wanneer
hy in den Raad voorzit, met eene hulde zo diep als men aan den willekeurigsten
Vorst in Europa, of in het Oosten, toebrengt, en zyn Zetel, als hy afweezig is, nooit
door iemand anders bekleed wordt, is niet gevreesd, en, buiten den Raad zynde,
verkeert hy met het Volk, en zy met hem, als een gemeen Man, op de
ongedwongenste en gemeenzaamste wyze.
Hoewel de Mico, of Koning, verkieslyk is, moet, nogthans, zyne bevordering tot
die hooge waardigheid in een gansch ander licht beschouwd worden dan de
verkieslyke Monarchen in de Oude Wereld, waar de beklimming van dien hoogen
Eeretrap veelal te wege gebragt wordt door partyschap, en den invloed van Vrienden,
gewonnen door list, door omkooping, en niet zelden door gewelddaadige middelen;
en, naa dat de Throon verkreegen is door middelen, weinig beter dan overweldiging,
moet de Throonbekleeder daar op beschermd en ondersteund worden, door dezelfde
of soortgelyke laage middelen als 'er hem op plaatsten. - Geheel anders is 't gelegen
met de Majesteit van den Muscogulge Mico! hy zoekt noch in 't openbaar, noch
heimlyk, het Volk, om door 't zelve verheeven te worden in den stand om hun te
bevelen, en te heerschen; neen, zyne verheffing is geheel verborgen; even gelyk
de Zon opgaat om den aardbodem weldaadig te beschynen, zo komt de Koning als
een weldoende Godheid by hun op.
Niemand zal u zeggen hoe, en wanneer, hy hun Koning werd, doch hy wordt
algemeen erkend, de grootste Persoon onder hun te zyn; hy wordt geägt, bemind
en geëerbiedigd, schoon hy even als anderen met hun verkeert, eet, drinkt en danst.
Zyne Kleeding is dezelfde als die zyner Medeburgeren, en een Vreemdeling kan 's
Konings Wooning niet onderkennen van die der anderen, door eenigen uitwendigen
luister; nogthans handelen zy als of hun Mico hun gade sloeg; zelve onzigtbaar
zynde. Met één woord, hun Mico schynt by hun de Vertegen-

(*)

Clacco betekent groot of uitsteekend.
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woordiger der Voorzienigheid, of van den Grooten Geest, dien zy erkennen dat
voorzit in, en invloed heeft op, hunne raadslagen en openbaare bedryven. In persoon
zit de Mico dagelyks voor in hunne Raadsvergaderingen op het openbaar plein: en
zelfs geldt hier zyn stem, ten aanziene van voorkomende zaaken, niet meer dan
die van andere Hoofden of Raadsheeren; hy geeft zyn raadslag, als een der besten
en wyssten uit den Stam, niet uit kragte van Koninglyk voorregt. Dan, of tot hunne
eindelyke besluiten eenpaarigheid, of alleen meerderheid, van stemmen vereischt
wordt, kan ik niet met zekerheid zeggen; doch waarschynlyk treedt de Minderheid
volvaardig toe, wanneer 'er eene Meerderheid is.
Het werkzaamst gedeelte van des Mico's post bestaat in het Burgerlyk Bewind
van de Stad, of Stam; hier heeft hy de magt en 't voorregt, om den Raad zamen te
roepen om te handelen over Oorlog en Vrede, over alle openbaare belangen, en
onderzoek te doen en te beslissen op klagten en verschillen; doch hy bezit de minste
schaduw niet van uitsluitende uitvoerende Magt. Hy ontvangt de eerste bezoeken
der Vreemdelingen, geeft gehoor aan de Afgevaardigden met geschenken, en heeft
de beschikking over de openbaare Koornschuur.
In waardigheid en magt komt den Mico 't naast, de Groot-Veldheer; deeze vertoont,
by afweezigheid van den Mico, dien Vorst in den Raad; zyn stem is van 't grootste
gewigt in Krygszaaken; zyn magt en gezag is geheel onafhanglyk van den Mico,
hoewel, wanneer een Mico op een Krygstocht uitgaat, hy aan 't hoofd des Legers
optrekt, en Opper-Veldheer is. 'Er zyn veele Krygshoofden in eene Stad, of Stam,
die Capitein, of Aanvoerders, zyn van de Krygsbenden; zy zyn bejaarde Mannen,
die in hunne jeugd zich onderscheiden hebben door dapperheid, schranderheid en
onvertzaagdheid; deeze oude Krygshoofden maaken, voor geen gering gedeelte,
hunne waarlyk agtbaare Raadsvergaderingen uit.
In elke Stad, of Stam, is een Hooge-Priester, die verscheide jongere en
aankomende Priesters onder zich heeft, door de Blanken Bezweerders, of Tovenaars,
genoemd. Deeze Hooge-Priester, of Seer, zit voor in geestlyke zaaken, en is een
Persoon van veel beduidenis; hy bezit grooten invloed op den Staat, en bovenal
wat den Kryg betreft. De Raad besluit nimmer tot een Krygs-
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tocht tegen den Vyand, zonder zyn medeweeten en toestemming.
De Americaansche Indiaanen gelooven, in 't algemeen, dat hun Seer gemeenschap
heeft met magtige onzigtbaare Geesten, welke zy veronderstellen deel te hebben
in 't bestuur der menschlyke zaaken, zo wel als der Elementen; dat hy den uitslag
van een Krygstocht kan voorzeggen; en zyn invloed is zo groot, dat zy dikwyls een
Leger hebben doen stil houden en te rug trekken, als het zich, naa een marsch van
verscheide honderd mylen, een dagreizens van hunnen vyand af bevondt: in de
daad, hunne voorzeggingen hebben veelen versteld doen staan. Zy voorspellen
Regen en Droogte, en wenden voor, het naar welgevallen te kunnen doen regenen;
zy geneezen kwaalen, toveren, en dryven booze Geesten uit; zelfs maatigen zy
zich het vermogen aan, van Donder en Blixem te kunnen bestuuren.
Men heeft deeze Indiaanen in geenen deele voor Afgodendienaars te houden, of
men moest het blaazen van Tabaksrook na de Zon, en het vreugdebetoon by het
(*)
verschynen van de Nieuwe Maan , dus noemen. Zy zyn zo verre van Afgodery, dat
zy geene Beelden hebben, noch eenige Godsdienstige Plegtigheid, zo verre ik heb
kunnen ontdekken; maar zy bidden den Grooten Geest, den Schenker en
Wegneemer van den adem des leevens, met den diepsten eerbied aan.
Zy gelooven in eenen Toekomenden Staat, waar de Geest leeft; zy noemen dien
de Wereld der Geesten, waar dezelve verschillende maaten van rust en geluk
genieten, naar gelange zy hier op aarde hunne dagen doorbragten: een Man, die
in zyn leeven een onvermoeid Jaager geweest is, en ryklyk voor zyn Gezin gezorgd
heeft, een moedig en onverschrokken Oorlogsheld, een die regtvaardig leefde, en
al het goede deedt wat in zyn vermogen was, zal, huns oordeels, in de Wereld der
Geesten, zyn tyd slyten in een warm vermaaklyk Land, waar uitgestrekte en
bloemryke Velden zyn, en hooggetopte Bos-

(*)

Ik heb jonge Lieden zeer vrolyk en boertende gevonden by het schynen der Nieuwe Maan,
zeggende: hoe beschaamd kykt zy van onder haar sluier; naa dat ze twee of drie nagten by
de Zon geslaapen heeft, schaamt zy zich haar aangezigt te vertoonen.
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schen, bewaterd door zuivere Rivieren, vervuld met overvloed van allerlei Wild; alles
onder een heldere, onbewolkte, en altoos bedaarde, lugt; in 't kort, een Gewest waar
volheid is, en ongestoord vermaak.
Onder hun loopen veele vertellingen van schynvertooningen en gezigten der
zodanigen huns Volks, die zy voor dood hielden; maar naderhand herleefden, en
verhaalen deeden van 't geen zy gezien hadden, welke strekten om hun ter
Pligtsbetragting aan te zetten.
Vóór dat ik onder de Indiaanen verkeerde, had ik te meermaalen gehoord, dat
deeze Volken, wanneer hunne Ouders, door zeer hoogen ouderdom, zwak wierden,
en zichzelven niet langer konden helpen, uit medelyden met hunne elenden, hun
na de andere Wereld zonden door een slag met den Tomahawk. Zulk eene maate
van boosheid en godloosheid kwam my zo ongeloofbaar, onmenschlyk en schriklyk,
voor, dat ik met veel bezwaars het besluit nam om 'er onderzoek op te doen.
De Kooplieden verzekerden my, dat zy geen voorbeeld wisten van zodanig eene
barbaarschheid; doch dat men voorbeelden hadt van het volvoeren eens zo
schriklyken bedryfs, op het ernstig verzoek des Slachtoffers.
Toen ik my te Mucclasse bevond, begaf ik my, 's morgens vroeg, op de
uitnoodiging van den Opperhoofden. By onze aankomst na het openbaar plein; met
ons neemende eenige geschenken voor de Indiaansche Opperhoofden. By onze
aankomst namen wy plaats in een kring van eerwaardige Mannen, rondsom een
vuur, in 't midden van het plein. Andere Burgers kwamen, van tyd tot tyd, toevloeijen;
onder deezen werd ik getroffen met eerbiedig ontzag, op het verschynen van een
zeer oud Man; het weinige hair, 't welk hy hadt, was wit als sneeuw; hy werd geleid
door drie Jongelingen, aan elken arm een, en een agter hem, ter ondersteuning.
Op zyne aankomst werd hy welkom gewenscht door den geheelen kring; men
maakte voor hem plaats; hy zag 'er zo genoeglyk uit als een Jongeling, schoon
steeke blind door de jaaren; hy was het oudste Opperhoofd der geheele Stad, en
zy scheenen allen hem te eerbieden.
Korten tyd naa dat de Grysaart was gaan zitten, deelde ik myne geschenken uit;
aan hem gaf ik een zeer fyne Zakdoek, en een wrong beste Tabak; dit geschenk
ging door de handen van een bejaard Opperhoofd, die naast hem zat, en hem
vertelde dat het een geschenk

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

243
was van een hunner blanke Broederen, kortlings van Charleston gekomen. Hy
ontving het geschenk met een lach op zyn gelaad, en bedankte my; de gunst
onmiddelyk beantwoordende met zyn eigen steenen Pyp en Tabakszakje my aan
te bieden. Vervolgens sprak hy my aan met een lange reden, welke uitliep op de
waarde die hy stelde in de vriendschap der Caroliniaanen. Hy vermeldde, onder
anderen, dat zy, toen hy jong was, geen yzeren bylen, potten, messen of
snaphaanen, hadden, dat zy hun eigen steenen bylen, aarden potten, steenen
messen, boogen en pylen, gebruikten, en dat hy de eerste was, die de goederen
der Blanken in zyne Stad bragt; welke hy op zyn rug droeg van Charleston,
vyfhonderd mylen te voet; want zy hadden toen nog geen Paarden.
De Opperkoopman vertelde my daarop eene byzonderheid, betreffende dien
Aartsvader, niet lang geleeden gebeurd. - Op een morgen dat zyne Oppassers hem
gebragt hadden by het Raadsvuur, hadt hy, eer hy zich nederzette, het Volk op
deeze wyze aangesprooken: - ‘Gy bemint my nog. - Wat kan ik thans doen om uwe
oplettenheid te verdienen? Niets. - Ik ben nergens goed toe. - Ik kan niet zien eenig
Wild op te jaagen, of te schieten. - Ik weet, ik ben niets dan een last voor u. - Ik heb
lang genoeg geleefd. - Laat myn Geest van hier verhuizen. - Ik verlang de
Krygshelden van myne jeugd te zien in de Wereld der Geesten. - (Zyn boezem
ontblootende) hier, neem den Tomahawk, en tref my!’ - Zy gaven eenstemmig te
verstaan: - ‘Wy willen niet - wy kunnen niet - wy begeeren u by ons te houden!’
Wat de Huwelyksplegtigheden der Americaansche Indiaanen betreft, deeze zyn
zeer eenvoudig, doch verschillen grootlyks by onderscheide Volken en Stammen.
By zommige, die tot de Muscogulge-Verbintenis behooren, heeft men my berigt,
dat de Trouwplegtigheid in deezer voege toegaat. Wanneer een Jongman zyn zin
gevestigd heeft, en beslooten om te trouwen, neemt hy een riet, van die soort als
zy gebruiken tot boomstaaken; met het zelve gaat hy, (naa toestemming van haare
Ouders of naaste Bloedverwanten bekomen te hebben,) na het huis van zyne
Beminde, vergezeld door zyne Vrienden en Medegenooten, en steekt, in
tegenwoordigheid der Bruilostsgasten, dit riet recht overeinde in den grond: kort
daar op komt zyne Beminde met een ander riet, 't geen zy
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nevens 't zyne in den grond steekt, en dan zyn ze getrouwd; hierop verwisselen zy
de rieten, die weggenomen en ter zyden gelegd worden als openlyke blyken en
bewyzen van hunne Egtverbintenis, welke men viert met feesthouden, muzyk en
dans. Elk der Bloedverwanten en Vrienden, by deeze Trouwplegtigheid, zo
eenvoudig, tegenwoordig, brengen iets toe tot het oprigten der nieuwe Familie. Zo
ras het Huwelyk voltrokken is, komen de Inwoonders der Stad zamen, en de Raad
beveelt, of vermaant, dat 'er een nieuw Huis zal gebouwd worden voor het jonge
Paar. Elk in de Stad leent 'er de hand toe, en het werk wordt in één dag begonnen
en voltooid.
De hoedanigheden, die eenen Jongman het meest aanpryzen by zyn uitgekooze
Meisje, bestaan daar in, dat hy een dapper Krygsheld, of een kundig en wel afgerigt
Jaager, is.
Zy trouwen alleen voor één enkel Jaar, en, volgens eene oude gewoonte,
vernieuwen zy, naa het verloop van dien tyd, het Huwelyk; doch 'er is naauwlyks
één enkel voorbeeld, dat zy scheiden, naa Kinderen by elkander verwekt te hebben.
En, in dit geval, neemt de Moeder de Kinderen onder haare bescherming, schoon
de Vader verpligt is voor derzelver onderhoud, geduurende derzelver
minderjaarigheid en 's Moeders Weduwschap, te zorgen.
De Muscogulges staan de Veelwyvery in de grootste uitgestrektheid toe: elk Man
neemt zo veele Vrouwen als hem behaagt; doch de eerstgekoozene blyft den
voorrang behouden, de overige zyn aan haar ondergeschikt.
't Is niet vreemd, dat een aanzienlyk Man onder dit Volk, die reeds zes Vrouwen
heeft, een Meisje ziende van acht of negen jaaren, 't welk hem gevalt, als hy kan
overeenkomen met haare Ouders of Voogden, haar trouwt, en in die tedere jaaren
in zyn huis neemt.
Overspel wordt altoos gestraft met 't afsnyden des hairs, de eenige Lichaamsstraffe
onder hun; de Dood of Verbanning staat op Moord, Eerloosheid of Diefstal, en
mindere misdryven; dan de herhaalde tekens van veragting en belaching zyn zo
veelvuldig, dat Eerloosheid doorgaans eindigt in vrywillige Ballingschap. En deeze
Uitgeweekenen zyn doorgaans de omzwervende Snoodaarts, die op de grenzen
roof en moord pleegen.
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De Muscogulges begraaven hunne dooden in de aarde. Zy graaven een diepe
vierkante put, onder de kist, waarin de overledene legt, omheinen het graf met
Cypressenhout, en zetten het lyk in eene zittende gestalie, als of het leefde; zy
begraaven, nevens hem, zyn Snaphaan, Tomahawk, Pyp, en zodanige andere
dingen, waar op hy, by zyn leeven, den meesten prys stelde. Zyne oudste Vrouw
heeft de eerste keus uit de dan overgeblevene goederen; het verdere wordt onder
zyne andere Vrouwen en Kinderen uitgedeeld.
Op eene geheel andere wyze leggen de Chactaws de laatste eere af aan de
overledenen. Zo ras iemand gestorven is, rigten zy eene hoogte op, van achttien
of twintig voeten, in een bosch, digt by de Stad; op dezelve plaatzen zy het lyk, los
overdekt met een kleed; hier blyft het bezogt en beschermd door Vrienden en
Bloedverwanten, tot het vleesch zo verre begint te rotten, dat het zich gemaklyk van
de beenderen laat scheiden. Lieden, hier toe bestemd, en wier werk het is, haalen
het vleesch zeer zuiver van de beenderen, wasschen en zuiveren dezelve; deeze,
gedroogd en door de lugt gezuiverd zynde, plaatzen zy in een keurlyk daartoe
gewerkt kistje, 't welk weggezet wordt in een Beenderenhuis, in elke Stad ten dien
einde gebouwd. Wanneer dit Beenderen-huis vol is, heeft 'er eene staatlyke
Begraafenis plaats. De naaste Vrienden of Bloedverwanten der gestorvenen komen,
op eenen bestemden dag, by het Beenderen-huis, neemen de kistjes op, en volgen
elkander naar rang des Ouderdoms; de naaste Bloedverwanten houden zich ieder
by het tot hun behoorend kistje: de menigte volgt agter aan, als één Gezin
uitmaakende, met een vereende stem van beurtlings gejuich en geklag: met
langzaamen tred gaan zy dus voort tot de algemeene Begraafplaats, waar zy de
(*)
kistjes nederzetten, zodaniger wyze, dat ze een Pyramide vormen ; ten laatsten
overdekken zy het alles met aarde, waar uit een kegelvormige hoogte ontstaat;
Stadwaards in staatlyken trein we-

(*)

Eenige kundige Lieden, met welken ik verkeerde, gaven het als hun gevoelen op, dat alle die
pyramidaale kunstig gemaakte heuveltjes, veeltyds Indiaansche Bergjes geheeten, by zodanige
gelegenheden gevormd, en Begraafplaatzen zyn. Ik kan dit niet toestemmen.
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dergekeerd, besluiten zy dien dag met een Feest, het Feest der Dooden geheeten.
De Chactaws worden door de Kooplieden Platten, of Plat-hoofden, geheeten. Alle
de Mannen hebben het vooren agterhoofd zeer plat, door kunst ingedrukt. Het
geschiedt op de volgende wyze. - Zo ras een Kind gebooren is, bezorgt de Oppasster
een houten toestel, geschikt om het Kind te ontvangen, 't geen 'er op den rug in
gelegd wordt; dat gedeelte, waar het hoofd rust, heeft de gedaante van een
tichelvorm. In deezen draagbaaren toestel wordt het Kind vastgemaakt, en een zak
met zand op het voorhoofd gelegd; deeze veroorzaakt, door eene zagte drukking,
van de slaapen des hoofds na boven toe, eenigzins de gedaante van een tichelsteen:
door deeze kunstbewerking hebben zy hooge voorhoofden, die schuins agterwaards
afloopen. Deeze Lieden zyn zo keurig niet, als de Muscogulges, in het vercieren
hunner hoofden, en slordig in 't overige hunner kleeding. Anderzins staan zy bekend
voor vernuftig, braaf, stout en onverschrokken, schoon vreedzaam van aart; de
Creeks erkennen hun voor dapper.
Men wil, dat zy de kundigste en werkzaamste Landbouwers zyn, groote Plantadien
en Landgoederen hebben, waar zy, op de wyze der Blanken, veel van hun tyd
besteeden in het voortzetten van den Akkerbouw. Te deezer oorzaake zyn hunne
Landen algemeen bearbeid, en beter bevolkt dan eenige andere Indiaansche Staat,
ons bekend. Het getal hunner Inwoonderen agt men dat het getal van het geheele
Muscogulge-Bondgenootschap wyd en verre te boven gaat; schoon hun grondgebied
geen vierde van de uitgestrektheid haale van het Muscogulgeesche.
Het bleek my uit eigen waarneeming, en de onderrigtingen welke ik bekwam, dat
de Americaansche Indiaanen vry redelyke begrippen koesteren wegens de
Onsterflykheid der Ziele, en van een Toekomend Leeven in eene Maatschappy:
om, derhalven, zedelykheid in te boezemen, en het menschlyk geluk te bevorderen,
juichen zy lofwaardige daaden toe, als pryslyk, en noodzaaklyk ten steun van de
Burgerlyke Zamenleeving, en het handhaaven van de waardigheid huns Stams,
terwyl zy teffens ter verzekering strekken van een gerusten staat in de Wereld der
Geesten, naa hun overlyden. 't Is by hun eene algemeen erkende waarheid, dat de
Groote Geest alle goeden en braaven begunstigt.
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De Muscogulgeesche Taal wordt in 't geheele Bondgenootschap gesprooken,
(schoon 't zelve uit veele Volken bestaat, die elk eene spraak op zichzelven hebben,)
als mede by hunne Vrienden, de Natches. Ook zeggen de Muscogulges, dat de
Chicasaw- en Chactawsche Taalen slegts byzondere Tongvallen van hunne Taal
zyn.
Deeze Muscogulgeesche Taal klinkt zeer aangenaam, is zagtstreelend en
musicaal: de Letter R wordt in geen woord van dezelve gehoord: de Vrouwen,
inzonderheid, hebben eene zo fyne musicaale spraak, dat het geluid eenigzins op
't zingen der Vogelen gelykt: als men ze hoort, en niet ziet, zou men het voor het
gesnap van jonge Kinderen houden. De spraak der Mannen is sterker en klinkender;
doch niet hard, en nooit spreeken zy als uit de keel. Ik geloof, dat de Letter R niet
gebruikt wordt in het vormen van eenig woord, in eenige Taal des Bondgenootschaps.
In tegendeel is de Cherokeesche Taal zeer sterk, eenigzins ruw en klinkend, men
hoort de Letter R veel maalen: met dit alles mag ze aangenaam en welluidend
heeten. Alle de Indiaansche Taalen zyn vol verbloemde spreekwyzen, en
redenkunstige figuuren; hunne handen, de buiging van hunne hoofden, hun oogslag,
met één woord, elk lid des lichaams spreekt mede, en dient om hunne Aanspraaken
welspreekend, overreedend en kragtig, te maaken.

Het koffyhuis van Surat.
Een Oostersch Vertelzel.
(Uit de Etudes de la Nature, par M. DE ST. PIERRE.)
In de Stad Surat was een Koffyhuis, waarin Menschen van allerlei Landaart
zamenkwamen. Op zekeren dag trad 'er een Persiaansch Seider, of Regtsgeleerde,
binnen. Deeze Man hadt geheel zyn leeven besteed in Godgeleerde Naspeuringen,
en egter geloofde hy niet langer in 't bestaan eener Godheid. ‘Wat is GOD?’ sprak
hy, ‘Van waar komt hy? Van wien ontleent hy zyn oorsprong? In welk gedeelte des
Heeläls bestaat hy? Was hy een Lichaamlyk Weezen, wy zouden hem zien; was
hy een Geestlyk Weezen, hy zou verstandig en rechtvaardig zyn, en niet toelaaten
dat zyne redelyke Schepzelen ongelukkig wierden. Ik, by voorbeeld, zou, naa zo
veel tyds in zynen dienst besteed te hebben, Opperpriester te Ispahan geweest zyn,
in stede van my genoodzaakt
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te vinden om Persie te ruimen; naa myn best gedaan te hebben om myne
Landgenooten te verlichten. Blykbaar is het, derhalven, dat 'er geen GOD bestaat.’
- In deezer voege was deeze Geleerde door zynen hoogmoed het spoor byster
geraakt. Door steeds te redenkavelen over den eersten Oorsprong aller dingen,
hadt hy, ten laatsten, zyn verstand verlooren; in zo verre, dat hy het in zyn hoofd
kreeg, dat hy van zyn eigen verstand niet beroofd was; maar dat het Oneindig
verstand, 't geen het Heeläl bestuurt, niet bestondt.
Deeze Seider hadt een Slaaf, een Kaffer, bykans naakt, liggende aan den ingang
van het Koffyhuis. Hy zelve ging zitten op een Sopha, en nam een kop met Opium.
Wanneer deeze drank op hem begon te werken, sprak hy zyn Slaaf, die op een
steen in de zonneschyn zat, bezig met de vliegen, welke hem plaagden, weg te
dryven, in deezer voege aan: - ‘Gy arme Neger, gelooft gy dat 'er een GOD is?’ ‘Wie kan 'er aan twyfelen!’ antwoordde de Slaaf, en haalde op dat oogenblik een
klein van hout gesneeden Aapje te voorschyn uit een oud stuk katoen, om zyn
middel gewonden. - ‘Hier,’ sprak hy, ‘is de GOD, die my beschermd heeft van myne
(*)
geboorte af. Die GOD is gemaakt van de Fetiche- Boom , die in myn Geboorteland
groeit.’ - 't Gezelschap in het Koffyhuis stondt niet min verwonderd over het Antwoord
van den Slaaf, dan over de Vraag des Meesters.
‘Gy arme Domkop,’ zeide een Bramin, zyne schouders ophaalende, ‘hoe, draagt
gy uwen GOD in uwen gordel? - Weet, dat 'er geen ander GOD is dan BRAMA, die de
Weteld schiep, en wiens Tempels aan de oevers van den Ganges gevonden worden.
De Bramins alleen zyn zyne Priesters; en het is door diens byzondere bescherming,
dat zy, te midden van alle de omwentelingen in Indie, een reeks van 120,000 jaaren
bewaard gebleeven zyn.’
De Bramin werd in de reden gevallen door een Jood, die zich op deezen trant liet
hooren: ‘Hoe kunnen de Bramins gelooven, dat GOD geene Tempels, dan in Indie,
heeft, en dat hy voor hunne Cast alleen bestaat? Daar is geen andere GOD, dan de
GOD van ABRAHAM, en hy heeft geen ander Volk, dan het Volk van Israël. Hy bewaart
het nog, schoon over den geheelen Aardbodem verspreid, en zal het blyven
bewaaren tot het gelukkig tydperk, wanneer hy Jerusalem aan 't zelve zal
wedergeeven, de heerschappy over alle Volken schenken, en hun Tempel, eertyds
een Wereldswon-

(*)

Fetiche is een naam, welke in Africa aan de Godheden van eenig Gewest gegeeven wordt,
eene van welke verondersteld wordt het hewind te voeren over het geheele Landschap, eene
andere over elk Huisgezin. Deeze Afgod is gemaakt van een byzonderen Boom, op welken
gesneeden is de Kop van een Aap, een Vogel, of van zulk een ding, als de verbeelding aan
de hand geeft.
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der, herstellen.’ Onder het uitboezemen deezer woorden stortte de Israëliet eenige
traanen.
De Jood zou voortgevaaren hebben, was niet een Italiaan tusschen beiden
gekomen; op een toornigen toon dus aanvangende: ‘Gy geeft een zeer beledigend
denkbeeld op van GOD, beweerende, dat de Israëliten alleen de Voorwerpen zyn
zyner gunste. Hy verwierp hun voor meer dan zeventien honderd jaaren; dit is
blykbaar uit hunne tegenwoordige verstrooijing. Hy noodigt nu alle Menschen om
in den schoot der Roomsche Kerke te komen, buiten welke er geene zaligheid is.’
Een Protestantsch Leeraar, van de Deensche Zending te Tranquebar, voerde,
met een verstoord gelaad, den Catholyken Priester te gemoete: ‘Hoe kunt gy dus
allen van de zaligheid uitsluiten, dan die Leden zyn van uwe Afgodische
Kerkgemeenschap? Weet, dat niemand kan behouden worden, dan die, als
Leerlingen van JESUS, overeenkomstig met zyn Euangelie, GOD in Geest en Waarheid
dienen.’
Een Turk, onder 't rooken van zyn pyp, dit gesprek des Roomschgezinden en
Protestants aangehoord hebbende, ving op een deftigen trant aan: ‘Vaders! waarom
bepaalt gy de kennisneeming van GOD tot uwe Kerken? De Wet van JESUS is voor
altoos vernietigd zints de Godlyke Zending van MAHOMETH, den Trooster, voorspeld
door dien eigen JESUS, het Woord van God. - Uw Godsdienst bestaat alleen in eenige
weinige Koningryken; de Onze is op de puinhoopen van denzelven gebouwd, in de
beste Landen van Europa, Africa, Asia, en op de Eilanden. Dezelve zie thans op
den Zetel van den Grooten Mogol, en is doorgedrongen zelfs tot in China, dat Ryk
vol kundigheden. Gy erkent zelve de verwerping der Jooden in hunne tegenwoordige
vernedering, erkent de Zending des Propheets in zyne overwinningen. Niemand
kan behouden worden dan de Vrienden van MAHOMETH en OMAR: wat de Leerlingen
van ALI betreft, zy zyn Ongeloovigen!’ - Op dit zeggen glimplachte de Seider, die
een Persiaan van afkomst was, waar men meestal de Seete van ALI aankleeft.
Dit Godgeleerd gesprek veroorzaakte, onder Lieden van zulke onderscheidene
Volken en Begrippen, geene geringe beweeging: want, behalven de reeds gemelden,
bevonden zich daar Abyssinische Christenen, Copthen, Tartaarsche Lamasgezinden,
Arabische Ismaëliten, en Guebers of Vuuräanbidders. Deeze allen twistredenden
over de Natuur van GOD, en den Dienst aan hem verschuldigd; elk beweerende, dat
de eenige waare Godsdienst die zyns eigen Lands was.
In de Koffykamer bevondt zich een geleerd Chineesch, een Leerling van
CONFUCIUS, die reisde om een schat van kundigheden te verzamelen. Hy zat in een
hoek zyn Thee te drin-
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ken, en luisterde stil na het twistredenen. De Turk, deezen Chinees in zyne stilte
stoorende, voerde hem met veel heftigheids te gemoete: ‘Gy, stilzwygende Chinees,
gy weet dat veele Godsdiensten ingang gevonden hebben in China. De Kooplieden
uws Lands, die zich van my in hunnen handel bedienen, hebben my dit verhaald,
en tevens verzekerd, dat, van alle de Godsdiensten, de Mahomethaansche de beste
is. Wees zo openhartig en billyk als zy geweest zyn. Wat is uw gevoelen van GOD
en den Godsdienst van onzen Propheet’ - Hierop ontstond 'er eene algemeene
stilte. De Leerling van CONFUCIUS, zyne handen onder zyne lang afhangende mouwen
verbergende, en kruiswyze op zyn borst plaatzende, zweeg eenige oogenblikken,
en voerde vervolgens het gezelschap, op een bedaarden trant, te gemoete: - ‘Myne
Heeren! indien gy my veroorlooft myn gevoelen openhartig te uiten, dan moet ik
aanmerken, dat Eerzugt de algemeene oorsprong is van de Geschillen onder het
Menschdom. Ik zal 'er een voorbeeld van ophaalen, 't geen my nog versch in 't
geheugen ligt. Toen ik uit China vertrok, begaf ik my aan boord van een Engelsch
Schip, 't geen de Wereld rond gezeild hadt. Op onze Reis herwaards, kwamen wy
ten anker op de Oostkust van Sumatra. Op den middag, met veelen van het
Scheepsvolk aan wal gegaan zynde, zaten wy neder onder eenige Cocoa-Boomen,
tusschen een klein Dorp en den Oever. Onder de schaduw deezer Boomen rustten
veele Persoonen, uit onderschelde Landen. Op deezen plek kwam een blind Man,
die de oogen verlooren had door tegen de Zon in te zien. Hy had de dwaaze Eerzugt,
om de natuur van dat groot Licht te willen begrypen, met het zelfzoekend oogmerk,
om dat heerlyk Licht zichzelven toe te eigenen. Hy hadt alles, wat de Gezigtkunde,
de Stookkunde, en zelfs de Toverkunde, vermogt, beproefd, om één der
Zonnestraalen in een vles te sluiten. Alle zyne poogingen vrugtloos uitvallende,
zeide hy met veel ernsthaftigheids: Het Zonnelicht is geen vloeistof; want het kan
niet bewoogen worden door den wind. Het Zonnelicht is geen vast lichaam; want
het is onmogelyk 'er eenig deeltje van te scheiden. Het bestaat niet uit vuur, want
het laat zich door geen water uitblusschen. Het is geen geest; want het is zigtbaar.
Het is geen lichaam; want het laat zich niet betasten. Het heeft zelfs geen vermogen
om iets van zyne plaats te beweegen; want het doet de ligtste lichaamen niet aan.
Het is blykbaar, om alle deeze redenen, een Niets. - Om kort te gaan, deeze Wysgeer
hadt, door onophoudelyk in het Zonnelicht te kyken, zyne oogen, en, door over
hetzelve te redenkavelen, zyn verstand, verlooren. Hy verbeeldde zich niet, dat hy
zyn gezigt verlooren hadt; maar dat de Zon niet langer- bestondt. Zyn Leidsman
was een Neger,
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die, zyn Meester onder de Cocoa-Boom geplaatst hebbende, een der nooten van
den grond opraapte, een lamp van de schel, een pit van de omkleedzelen, maakte,
en uit den kern eenige olie drukte. - Terwyl de Neger hier mede bezig was, zeide
de Blindeman, zugtende, tot hem: Daar is dan geen licht meer in de Wereld! De
Slaaf antwoordde: Daar is het licht der Zonne. - De Blindeman: Wat is de Zon? De Slaaf hierop: Ik weet 'er niets meer van, dan dat dezelve opkomt als ik myn werk
aanvang, en ondergaat als ik 'er uitscheide. Het licht der Zonne is van minder
aanbelang voor my, dan dat van myn Lamp, die myn hut verlicht, en buiten welken
ik u 's avonds niet zou kunnen dienen’ Toen zyn Lamp opvattende, sprak hy: ‘Dit is
myn Zon! - Over dit gesprek begon een der Dorpelingen, een Man die op krukken
liep, te lachen, en, veronderstellende dat de Blindeman blind gebooren was, voegde
hy hem toe: Weet, dat de Zon een lichtende Kloot is, die alle morgen uit de Zee
opkomt, en alle avonden in 't Westen agter de Bergen van Sumatra ondergaat. Dit
zoudt gy zien, als gy, gelyk wy, het gebruik uws gezigts hadt. - Een Visscherman
vatte daarop het woord, zeggende: 't Is wel te hooren, dat gy nooit buiten uw Dorp
geweest zyt. Indien gy goede beenen hadt, om het Eiland Sumatra om te loopen,
gy zoudt bevinden, dat de Zon in deeze Bergen niet onderging; maar dat dezelve
de Zee alle morgens verlaat, en 'er 's avonds weder ingaat, om zich te verfrissen.
Ik zie dit geduurig, op welk een gedeelte van de kust ik ook vissche. - Een Inwoonder
van het Schierëiland van Indie beduidde den Visscher, op zyne beurt: Is het mogelyk
dat een Mensch, met gemeen gezond verstand begaafd, zich konne verbeelden,
dat de Zon een Vuurkloot is, die de Zee alle morgens verlaat, en 'er 's avonds in
wederkeert, om uitgebluscht te worden? Weet, dat de Zon eene Godheid is myns
Lands, die de hemelen alle dagen op haaren wagen rond rydt; een kring maakende
om den gouden berg van Merouwa. Wanneer de Zon taant, wordt zy gedreigd
verslonden te zullen worden door de Slangen Ragou en Ketou, van welke verslinding
zy verlost wordt door de Indiaanen, aan de oevers van de Ganges. Het is een zeer
belachlyke trots, in een Inwoonder van Sumatra, te veronderstellen, dat de Zon
alleen schynt aan den Gezigteinder van zyn Eiland. Zulk een denkbeeld kan nimmer
opkomen in de harssenen van iemand, die verder dan met een Canoe gevaa. ren
heeft. - Een Kustvaarder, hier ten anker liggende, merkte op, dat het een nog
belachlyker trots was, te gelooven, dat de Zon Indie, boven alle andere Landen, de
voorkeus gas. ‘Ik heb,’ sprak hy, ‘verscheide Reizen in de Roode Zee, op de Kust
van Arabie, na Madagascar, na de Molukkas en de Philippynsche Eilanden, gedaan;
en
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ik weet dat de Zon alle deeze Landen, zo wel als Indie, verlicht. De Zon loopt niet
rondsom een Berg; maar ryst op in de Eilanden van Japan, die, te deezer oorzaake,
Jepon, of Ge-puen, genaamd worden, 't welk zo veel zegt, als de Geboorte der
Zonne; en zy daalt in 't Westen zo ver als de Britsche Eilanden. Ik gaa hier in zeker,
't is my, nog een Jongen zynde, verhaald door myn Grootvader, die het uiterste
einde van den Occaan bevoer. - De Kustvaarder zou vervolgd hebben, toen een
van ons Scheepsvolk hier in de reden viel, met aan te merken: ‘Daar is geen Land,
waar de loop der Zonne beter bekend is dan in Engeland. Ik kan u zeggen, dat
dezelve nergens op- of ondergaat. Ik ben des ten vollen overtuigd; want wy zyn
wedergekeerd van een Reis rondsom den Aardkloot, en wy zagen de Zon overal.
Hierop een wandelstok neemende van een der Toehoorderen, trok hy een cirkel in
het zand, en tragtte den loop der Zonne van den eenen keerkring tot den anderen
te toonen; doch, niet in staat zynde om zich duidelyk genoeg te verklaaren, beriep
hy zich op den Stuurman van zyn Schip. Deeze Stuurman was een verstandig Man,
en hadt, met een diep stilzwygen, het geheele geschil aangehoord; doch, toen hy
bemerkte, dat het geheele gezelschap met aandagt wagtte op het hooren van zyn
gevoelen, begon hy deeze reden: ‘Myne Vrienden, gy hebt allen mis. De Zon draait
niet rondsom de Aarde; in tegendeel draait de Aarde om de Zon, en brengt voor
dezeive, alle vier en twintig uuren, de Eilanden van Japan, de Molukkas, Sumatra,
Africa, Europa, en andere Gewesten des Aardbodems. Dezelve schynt niet voor
een enkelen Berg of Eiland alleen, voor een Gezigteinder, voor een Oceaan, of zelfs
voor de geheele Aarde; maar is het middelpunt des Heeläls, van waar dezelve niet
alleen de Aarde, maar tevens vyf andere Planeeten, verlicht, onder welken eenige
op een veel grooter afstand van de Zon staan dan de Aarde, en veel grooter van
omtrek zyn. Zo, by voorbeeld, is de Planeet Saturnus 30,000 mylen over 't kruis
gemeeten, en staat 285 millioenen mylen van de Zon; om niet te spreeken van de
Maanen, die deeze Planeet vergezellen, en het Zonnelicht aan de afgelegenste
Planeeten mededeelen. Gy zoudt allen een denkbeeld hebben van deeze verheevene
waarheden, als gy by nagt de hemelen aanschouwde, en u niet liet begogelen door
de dwaaze trotsheid, dat de Zon voor een enkel Land alleen gemaakt was.’ - In
deezer voege liet zich, tot groote verbaazing des gezelschaps, de Stuurman hooren,
die de Wereld rond gezeild, en den hemelloop met een aandagtig oog beschouwd,
hadt.
‘Het is,’ voegde de Leerling van CONFUCIUS daar by, ‘met GOD als met de Zon
gelegen. Elk Mensch gelooft, dat hy, by uitsluiting, de Godheid bezit in zyn eigen
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Kapél, of ten minsten in zyn eigen Land. Alle Volken verbeelden zich, dat zy in hunne
Tempels het allerheerlykst Weezen, 't geen de zigtbaare Schepping niet kan bevatten,
besluiten. Maar, is 'er een Tempel te vergelyken by den Tempel, welken GOD zelve
opgerigt heeft, om, als 't ware, alle Menschen in ééne Gemeenschap te verzamelen?
Alle Tempels op Aarde zyn slegts naavolgingen van den algemeenen Tempel der
Natuure. In de meesten derzelven vinden wy plaatzen ter Afwassching, en Vaten
met Heilig Water, Kolommen, Koepels, Lampen, Standbeelden, Opschriften,
Wetboeken, Offeranden, Altaaren en Priesters. Maar, in welk een Tempel is een
Heilig Vat, zo ruim als de Zee, in geen wanden omgreepen? Kolommen, zo grootsch
als Boomen in een bosch, of in een Oofttuin met vrugten belaaden? Een Koepel,
zo heerlyk als het Uitspanzel, of een Lamp, zo lichtende als de Zon? Waar kunnen
wy Standbeelden beschouwen, zo belangryk als een aantal redelyke Weezens, die
onderling elkander beminnen, helpen, en vriendlyk met den anderen omgaan?
Opschriften, verstaanbaarder of eerbied verwekkender dan de Goedertierenheden
der Natuure? Een Wetboek, zo algemeen als de Liefde tot GOD, ontstaande uit een
dankbaar gevoel van zyne Goedheid; of als de Liesde tot onze Medemenschen, zo
onmidlyk verbonden aan ons eigen welvaaren? Offeranden, aandoenlyker dan de
Lofzangen, aangeheven ten prys van den A gemeenen Vader en Weldoener van
allen; dan de tedere gevoelens, met welke wy de zodanigen aanzien, waar mede
het onze pligt is in alle de zegeningen des Bestaans te deelen. Met één woord, een
Altaar, zo heilig als het Hart van een braaf Man, by 't welk GOD zelve de Priester is.
- Hoe verhevener denkbeelden zich de Menschen vormen van GODS Almagt, des
te beter zullen zy Hem kennen; en met hoe grooter maate van toegeevenheid zy
hunne Medemenschen behandelen, des te meer zullen zy zyne Goedheid
naarvolgen’
Zo sprak de Leerling van CONFUCIUS, en het geheele gezelschap in het Koffyhuis
dat deel genomen hadt in het geschil over de Voortreflykheid van elks Godsdienst,
peinsde nu in stilte over 't geen zy hunne lippen hadden laaten ontrollen.

Zedelyke bedenkingen.
De Godsdienst heest zekerlyk zyn eerste opzigt op God. Die is het oneindig, het
aanbiddenswaardig, voorwerp van onzen dienst. Dien moeten wy dienen, en Hem
alleen aanbidden. 'Er heest geen Godsdienst plaats zonder Liefde. Het voorwerp
van onzen dienst moet van ons bemind worden,
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anderzints zal onze dienst zeer flaauw, en van weinige betekenis, zyn. De ware
Godsdienst bestaat in eene vuurige liefde tot God. Uit aanmerking van het
onwaardeerbaar goed, waar mede God zyne redelyke Wezens beschenkt, zyn zy
ook door de duurzaamste verpligting aan hunnen Weldoener verbonden, en wat is
'er betamelyker, dan Hem lief te hebben, van wien men beweldadigd word. Omtrent
den dienst van God word dus volstrekt liefde, zuivere liefde, tot Hem gevorderd:
dog niet slegts liefde, maar ook een zeker vertrouwen - een vast, een onwrikbaar,
vertrouwen op zyne bescherming en goedheid; een verlaten op zyne toezeggingen
en beloften. Hy, de onveranderlyke God, zal nimmer falen in zyne toezeggingen. Al
wat Hy belooft, zal dierhalven eenmaal, 't zy vroeg of laat, zekerlyk vervuld worden.
- Eene byzondere voorzienigheid is altoos waakzaam omtrent hen die op God
vertrouwen. Welk eene troost en bemoediging in duistere omstandigheden; wanneer
het van alle kanten donker is, en drukkende tegenheden het hart benauwen, dan
bemoedigt niet weinig die verzekering, dat 'er een God in den Hemel is, die voor
ons waakt, en wiens byzonder toeverzigt ons gadeslaat - die het licht uit de duisternis
kan doen voortkomen, en, na eenen akeligen donkeren nagt, de blyde dageraad
veelmalen laat opgaan. - Op wien men vast vertrouwen kan, (zo wy anders ons aan
de Godlyke bestiering toevertrouwen,) dat zekerlyk 'er eens een tyd zal komen, dat
men, van alle zorg ontslagen, bevryd zal worden van rampen, en over alle zyne
vyanden, over alle zyne haters, zegevieren. Zulk een bemoedigenden troost schenkt
ons de Godsdienst, en een onwrikbaar vertrouwen op zyne bescherming en
goedheid. Dan, aan den anderen kant, heeft de Godsdienst zyn opzicht ook op onze
Natuurgenooten. - Op Schepselen van gelyke beweging als wy zyn. Als onze daden
en bedryven het kenmark zullen dragen van goed en opregt, dan moeten ze met
den Godsdienst gezegeld en bestempeld zyn, en dan worden de moeijelykste pligten
gemakkelyk, en geenzins onuitvoerlyk. - Gelyk God zyne liefde betoont tegens ons,
schoon van natuure zyne vyanden, zo zyn wy verpligt, een iegelyk zynen Naasten
te beminnen. Zullen wy meer willen zyn, dan onze Maker, in wiens hand ons leven,
en den adem van onzen geest, is? - De Godsdienst voert ons op tot verheven pligten;
pligten, die, zo wy ze nalaten, ons strafbaar doen worden in de oogen van onzen
vlekkelozen Maker. - Geen haat, geen wrevel, geen vyandschap, tegen onzen
Broeder, duld de Godsdienst in het hart. - Hebt uwe vyanden lief. - Zie daar eene
verzaking, welke de Godsdienst van ons vordert. - Verhevene zielen voelen de kragt
van dit bevel. Zy gehoorzamen, en toonen zich zeer groot. Welk eene verlochening
van zich zelven, - en nogthans onze

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

255
groote Meester vordert zulks van een ieder onzer. Zo wy Christus Jesus liefhebben,
dan moeten wy zyne geboden gehoorzamen, zyne bevelen opvolgen, en dan moeten
wy ook afleggen alle haat, alle twist en vyandschap. - Zo ons de Godsdienst nauw
aan het harte legt, dan mogen wy de Euangelische geboden niet verwaarlozen. Wy kunnen gene Christenen wezen, indien wy niet luisteren naar het geen onze
groote Meester, Christus, ons beveelt. Hebt uwen Naasten lief als u zelven. Wie is
myn Naasten? - Alle schepzels van gelyke beweging als ik ben - deze moet ik niet
slegts liefhebben, maar met dat zelfde vuur beminnen, als ieder mensch zyn eigen
zelven bemint. - Dan, myn groote Meester vordert nog meer. Als myn Naasten my
vyandig is, moet ik hem nog beminnen.
Ik moet die genen zegenen, welke my vloeken; wel doen, de genen die my haten;
bidden voor de genen die my geweld aandoen en vervolgen, op dat ik een kind mag
zyn van mynen Hemelschen Vader, die zyne zonne doet opgaan over bozen en
goeden, en regent over regtvaardigen en onregtvaardigen. - Welk een verlochening
van zich zelven. - Of legt myn Goede Meester my ook een last op, die niet te torschen
is - een last, welke Hy zelve weigert te dragen. Neen, ganschelyk niet. - In de bange
uure des doods ademden zyne stervende lippen niets anders dan liefde. - ‘Heere
vergeef het haar, want zy weten niet wat zy doen!’ dus sprak Hy - en weinige
oogenblikken na dat dit gesproken was, blies hy den onbesmetten adem uit aan het
gevloekte slavenhout. - Zo bad Jesus voor zyne Beulen. - Zo bleef Hy, die de liefde
zelve was, zich zelven gelyk tot aan het jongste tydstip zyns levens. - Zo toonde
Hy, met de daad, dat Hy zyne Volgelingen geenzins eenen last wilde opleggen,
welken Hy zyne schouders onttrok. - Hier geeft hy een voorbeeld, dat geen weêrga
kent. - Een woord spreekens stort zyne vyanden ter aarde, maar, in plaats van zyne
magt te gebruiken, die onweerstaanbare Godlyke magt te gebruiken, smeekt hy
zynen Hemelschen Vader om vergeving wegens misdaden, waarvoor de zon zich
verborg om dezelve niet te aanschouwen, over welke de gansche natuur in arbeid
was, en de aarde op hare fundamenten waggelde. Sprak Jesus: ‘Leert van my dat
ik zagtmoedig ben,’ - zulks betoonde Hy ook met de daad zyn gansche leven lang.
- Dan, in de laatfte ogenblikken van zyn leven, betoonde Hy eene zagtmoedigheid,
die alles overtreft, en waar van geen voorbeeld voorhanden is dat dezelve evenaart,
dewyl het Hem niet ontbrak aan vermogens, om in één oogenblik zyne wederstrevers
te verpletteren. Hier heeft Hy ons dan een allertreffendst voorbeeld nagelaten, een
voorbeeld van zagt-
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moedigheid, dat wy alle als Christenen verpligt zyn na te volgen gelyk de eerste
bloedgetuige van het Euangelie, Stephanus, die, doordrongen van de liefde van
Christus, even als zyne zagtmoedige Meester, bad voor hun die Hem ontmenscht
ter dood bragten. - Dan, zyn zy de ware Christenen, de Navolgers van den
zagtmoedigen Jesus, die hunne Broeders vervolgen en geweld aandoen - brengt
dat onze Christelyke Godsdienst mede, malkanderen te haten?
Dus, willen wy ons kenmerken als ware Christenen, als Navolgers van onzen
liefderyken Meester, van den zagtmoedigen Jesus; willen wy ons betonen, naar de
bevelen van het viederyk Euangelie te leven; willen wy waarlyk godsdienstig, opregte
Vromen, zyn, wy moeten afleggen alle haat en vyandschap tegen onze Broeders.
- Het is 'er ver van daan, dat onze Godsdienst zou bestaan in het aanleeren van
eenige klanken, in het voorstaan van deze of die party. - Het tegendeel is zo
waarachtig, als 'er licht is. - Onze Christelyke Godsdienst vordert daden; de Leer
van het Euangelie eischt zedelyk goed, zedelyken pligt; op elke bladzyde van het
zelve word daarop ten sterksten aangedrongen. - Het Euangelie maakt goede
Burgers, en vordert geregeldheid en orde in de Maatschappy. Zullen zy dan de ware
Christenen zyn, de Navolgers van den zagtmoedigen Jesus, die hunne Broeders
vervolgen en geweld aandoen? Malkanderen te haten en te benadeelen, zou dat
onze Godsdienst vorderen? dan verdiende dezelve den naam niet van vrede- en
liefderyk. Het is 'er verre van daan; zulke Yveraars staan gelyk met de Joden, welke,
onder schyn van Godsvrugt, onder schyn van God een dienst te doen, de eerste
Christenen op de wreedaartigste wyze vervolgden en geweld aandeden. Maar het
echte kenmerk van een waar Christen is, af te leggen alle haat en vyandschap tegen
zynen Broeder; zyn hart te voelen gloeijen van liefde, blydschap, vrede,
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, gelove, zagtmoedigheid en matigheid.
- Laat dit dan onze voornaamste toeleg zyn, en laten wy, in alle gevallen, ons waardig
betonen den beminnelyken, den groten, den eernaam, van Christenen te dragen.
C. V.D. G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Redengeeving van het gedrag onzes Heeren, ten opzigte van den
openbaaren eerdienst; of waarom Hy, met de zynen, geen
afzonderlyke openbaare godsdienstige vergaderingen gehouden
hebbe.
(Overgenomen uit J. BRUCKNER's Thoughts on Public Worship.)
De Jooden, uit de groote menigte van Volken, uitgekoozen om de Bewaarders te
zyn van de Leer des éénen waaren GODS, Schepper en Onderhouder aller dingen,
waren, zints zy als een Volk op zichzelven bestaan hadden, ten aanziene van de
wyze, waar op de Godheid moest gediend worden, aan de striktste eenpaarigheid
gewoon.
MOSES hadt, ten dien einde, in tegenstelling van de geheiligde Bosschen en
Heuvelen der Heidenen, een Tabernakel opgerigt, en den Israëliten geboden, dat
zy daar heenen zouden brengen hunne Brandofferen, hunne Slachtofferen, hunne
Tienden, en het Hefoffer hunner hand, hunne Geloften, hunne vrywillige Offers, en
(*)
de eerstgeboorene hunner Runderen en hunner Schaapen . Derwaards moesten
zy hunne gangen rigten, om voor het aangezigte des Heeren huns GODS ter vrolyke
Feesthouding te verschynen, wegens 't geen daar de Heere hun GOD hun gezegend
(†)
hadt . Allergestrengst waren de Straffen, uitgesprooken tegen de Wederstreevers
van dit Gebod. Indien een Propheet, een Droomdroomer, en Wondertekendoener,
iets daar mede strydigs leeraarde, moest hy, schoon dat Teken of Wonder kwam,
(‡)
gedood worden . Ja, wanneer iemand een ander aangelokt hadt, om andere Goden,
die zy, noch hunne Vaders, gekend hadden, te dienen, 't zy die

(*)
(†)
(‡)

DEUTRON. XII:6.
DEUTRON. XII:7.
DEUTRON. XIII:1, 2, 5.
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Verleider een Broeder, Zoon, Dogter of Boezemvriend, ware, zy mogten dien niet
(*)
verschoonen, zyns ontfermen, of hem verbergen; maar hem zekerlyk dooden .
Welke ook de strydige handelwyze met deeze Wet van MOSES moge geweest
zyn, onder de Koningen van Judea, wanneer het geschil tusschen de Partyen der
(†)
Koninglyke en Godsregeering hoog liep , vast gaat het, dat, onder de Makkabeën,
wanneer de Godsregeering hersteld wierd, en de Beheersching geheel in handen
der Priesteren kwam, deeze de volkomenste overhand verkreeg, en zedert behieldt.
Zints dien tyd is het bestendig geroep der Jooden geweest: Eén GOD, één
Godsdienst, één Plaats van Eerbewys!
Dat dit de aangenomen Leer by de Jooden was, toen CHRISTUS onder hun
(‡)
verscheen, blykt uit JOSEPHUS , en dat zy dezelve, ten dien tyde, daadlyk betragtten,
is blykbaar uit de weinige aanmoediging, welke zy Vreemden gaven. De Jooden
hadden hunne Synagogen te Alexandrië, te Antiochië, te Rome, en in meest alle
Steden van eenig aanbelang in het Keizerryk: maar geene Plaatzen van Heidenschen
Eerdienst, hoe genaamd, werden geduld in dat gedeelte des Lands, 't welk de
Jooden alleen bewoonden. Zo ras de Apostelen en de eerste Euangelieverkondigers,
in den Naam van JESUS geleeraard hadden, werden zy scherplyk gedreigd, dat zy
(§)
niet meer in dien Naam zouden spreeken of leeren . Eene Vraag, op geene den
Vraageren voldoende wyze beantwoord, gaf gelegenheid om een hunner ten dood
te brengen, onder voorwendzel, dat hy lasterlyke woorden tegen MOSES en GOD,
(**)
tegen de Heilige Plaats en de Wet, gesprooken hadt . Ook ontstondt 'er, ter dier
oorzaake, eene groote Vervolging tegen de Gemeente die te Jerusalem was; dezelve
(††)
werd verstrooid, Mannen en Vrouwen werden in de Gevangenisse gebragt .
Van deezen aart waren de Wetten der Jooden, en zo groot was hunne aankleeving
aan dezelve, ten tyde dat CHRISTUS onder hun omwandelde. De vyandschap, welke
plaats

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)
(††)

DEUTRON. XIII:6-10.
IKENH Antiq. Heb. Part. II. Cap. 3. §. 16.
Εῖς ναός ενός Θεου cont. Apion. Lib. II. Cap. 23.
HANDEL. IV: 17, 18.
HANDEL. VI: 11, 13.
HANDEL. VIII: 1, 3.
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hadt tusschen de Phariseën en Sadduceën, diende, wel verre van de werking deezer
Godsdienstoefening bepaalende Wetten te stremmen, om aan dezelve meer kragts
by te zetten. Beide deeze Partyen zogten het Volk te behaagen, en in te neemen;
de eerste door eene stipte naauwlettehheid op de Overleveringen en Wettische
Voorschriften; de ander door het Regt te handhaaven, en op de Volkszeden te letten.
In gevolge hier van werd alles, wat, in 't oog der menigte, het voorkomen hadt eener
nieuwigheid, strydig met de Wet van MOSES, onmiddelyk het voorwerp der
kennisneeming van beide die Partyen; en vinden wy de Sadduceën te meer genegen,
om de Wet tegen de Christlyke Leere te laaten gelden; dewyl deeze de Opstanding
uit den doode voorstondt.
Wanneer wy alle deeze omstandigheden in overweeging neemen: te weeten, de
buitengewoone striktheid der Joodsche Wet tegen alle nieuwigheid in den
Godsdienst; de onlosmaakelyke gehegtheid des Volks aan deeze Voorschriften; en
de waakzaamheid der Joodsche Staatsbestuurderen, om, zo veel mogelyk ware,
en ten allen tyde, uit te sluiten allen bedryf daar tegen aan loopende, alle inrigting
daar mede strydig; dan zullen wy, om reden te geeven van de zorgvuldigheid, met
welke CHRISTUS, ten tyde zyner verkeering onder dat Volk, vermydde eene
Gemeenschaplyke Godsdienstoefening, afgescheiden van die in de Joodsche
Synagoge, in te voeren, ons niet verlegen vinden. Deeze blykt met genoegzaame
klaarheid uit den aart van zulk een bestaan; het kwam noch overeen met de Wetten
des Lands, noch met den Aart en Gewoonte des Volks, noch, 't geen ik wel in de
eerste plaats mogt vermeld hebben, met het plan des gedrags, door CHRISTUS,
geduurende den geheelen tyd van het werk zyner Bedieninge, gevolgd; 't welk was,
om elke daad te vermyden, die hem onderhevig kon maaken aan het verwyt, van
een toeleg te hebben om de Burgerlyke, of Kerklyke, vaststelling des Lands om te
(*)
keeren . - Hoe verre zyn bidden met de menigte, of

(*)

Zie LOCKE's Reasonableness of Christianity, Cap. VIII. De zorg, die CHRISTUS, in den eersten
tyd zyner Prediking, droeg, om niet openlyk te zeggen, dat hy de Messias ware, en zich te
verbergen, moet vreemd schynen in een Persoon als hy was; in de Wereld verscheenen om
dezelve te verlichten, en die den dood zou ondergaan om der waarheid getuigenis te geeven.
Men zou, in den eerste opslage, zeggen, dat hy deeze agterhoudenheid te werk stelde, met
oogmerk, om zich daadlyk te verbergen, om in de Wereld niet voor den Messias bekend te
worden, en dat de Menschen hem niet zouden aanzien als met die hooge Waardigheid
bekleed. Maar, zien wy de zaak dieper in, wy zullen een geheel ander oordeel vellen, en
integendeel besluiten, dat de Godlyke Zaligmaaker overeenkomstig handelde met het oogmerk
der Godlyke Wysheid, en dat hy noodzaaklyk zo moest te werk gaan, om zich te beter als de
Mealias aan de Wereld bekend te maaken. Wy zullen, zeg ik, tot dit besluit komen, als wy in
aanmerking neemen, dat CHRISTUS den tyd, voor het werk zyner Bedieninge op aarde bestemd,
moest vervullen, en dat hy, naa een leeven geleid te hebben, luisterryk door Wonderwerken
en Goeddaadigheden; een leeven, waar van nederigheid, zagtmoedigheid, geduld in lyden,
de grootste cieraaden waren, en dat volmaakt beantwoordde aan het denkbeeld, 't geen de
Propheeten daarvan in hunne Schriften gegeeven hadden, als een onschuldig Offerlam ter
slachtinge moest geleid worden, en, met eene volmaakte gehoorzaamheid, den Kruisdood
ondergaan, schoon men geene misdaad in hem gevonden hadt. - Dit alles zou niet hebben
kunnen geschieden, indien JESUS, van den aanvang zyner Prediking af, zich voor den Messias,
en den Koning van dat Koningryk, welks komst hy aankondigde, hadt uitgegeeven. Want het
Sanhedrin zou daar uit oorzaak genomen hebben om zich van zyn Persoon meester te
maaken, en hem van 't leeven te berooven. Hy hadt gewis daar door het werk, 't geen hem
te doen stondt, niet kunnen volbrengen. - Daarenboven zouden de Romeinen het niet hebben
kunnen dulden, dat JESUS zich openlyk voor den verwagten Koning der Jooden uitgaf. De
Romeinsche Landvoogd kon niet naalaaten daar van kennis te neemen, en met geweld zulks
te beletten. - Dit alles wordt door den Heer LOCKE, te gemelder plaatze, breeder uitgewerkt.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

260
met zyne Leerlingen, in byzondere huizen, op de straaten, in de velden, en dat hy
daar door soms het Volk uit de Synagoge hieldt, hem aan dit verwyt blootstelde, is
eene andere zaak.
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Waarneeming, van eene gelukkig herstelde zenuwziekte, welke
met stuipen en hevige pynen vergezeld ging. Door R......M.D.
De Dochter van S.A. Rh., oud omtrent 12 Jaaren, had, in den Winter van het Jaar
1779, zeer veel koude en ongemak geleden, en daar by zich met weinig en slegt
voedzel moeten geneeren: in de maand Maart, daar op volgende, klaagde zy over
eene zeer ongemaklyke ligtigheid in het hoofd, waar by kwamen, duizelingen,
scheuten, ruischingen der ooren, enz. Men gebruikte daar tegen verscheide
huismiddeltjes; doch het ongemak verslimmerde, en wel zodanig, dat zy menigwerf
hevige stuiptrekkingen kreeg, waar op dan lang aanhoudende flaauwten volgden,
die vervangen wierden door eene geheele spanning en verstyving der rechterzyde,
vergezeld met hevige pynen.
Op den 30sten April, wierd ik om raad gevraagd, en men berichtte my, dat het
Meisje de Vallende Ziekte had; echter bevond ik het zo als boven gezegd is: haar
aangezicht was bleek, de oogen stonden flets en waterig, de pols was traag en
klein, de waterloozing weinig en raauw, trek tot eeten of drinken was 'er niet, en de
krachten waren zeer vervallen; men had haar herhaalde reizen laaten purgeeren,
doch hier door verergerde de Ziekte; ik schreef haar het volgend Geneesmiddel
voor:
℞ Conservoe Anthos ℥i.
P. Ossis Sepioe Ʒiii.
Ol. Laterini seu Philosoph. Ʒβ.
Syr. flor. Stoechados ℥ii.
M.S. alle drie uuren een brokje, ter grootte van een hazelnoot, te
gebruiken.
Twaalf achtereenvolgende dagen had zy hier van gebruik gemaakt, zonder eenige
andere verbetering te bespeuren, dan dat de waterloozing ruimer, en de pis beter
gekookt, wierd; hier op begonnen de spanning, verstyving en pynen, die zich te
vooren alleen tot de rechterzyde bepaald hadden, meer het geheele lichaam aan
te doen, en nu en dan, zonder voorafgegaane stuipen en flaauwten, te verschynen:
dit duurde zo tot den 18den May;
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neemende de trekkingen en flaauwten in hevigheid en lengte van duur merkelyk af.
Op den 25sten, bevond ik alle de toevallen veel verminderd, en de Lyderesse in
krachten toegenomen, schoon zy nog over eene aanhoudende groote zwakte aan
de geheele rechterzyde klaagde.
Den 5den Juny, waren de ongemakken niet alleen nog meer geweeken, maar zy
begon ook eene veel betere kleur te krygen, en daar by opgeruimd, en zelfs vrolyk,
te worden, schoon zy nog zo zwak was, dat het gaan haar zeer moeijelyk viel. Dit
continueerde tot den 10den, wanneer zich geene andere kwaade verschynzelen
meer opdeeden, dan nu en dan eenige trekkingen, met aanhoudende pynen in de
gewrichten.
Den 17den, vond ik haar veel gevorderd; de trekkingen en pynen kwamen slegts
nu en dan, en als by vlaagen, en troffen dan eens deezen arm of been, dan weder
eenen anderen, zonder algemeen of zeer hevig te worden: dit alles ging, by het
aanhoudend gebruiken van voorgemeld middel, op deeze wyze, zo naar wensch
voort, dat ik my vleide, daar door de geheele Ziekte te zullen overwinnen: maar, op
den 23sten, haar bezoekende, vond ik, dat zich eene menigte galstoffe in de maag
had opgehoopt, blykbaar uit eene zeer drooge tong, hevigen dorst, gebrek aan
stoelgang, en aanhoudende neiging tot overgeeven; dit bewoog my haar den
volgenden drank voor te schryven:
℞ Fol. Oriental. s.s. ℥β
Mannoe Calabr.
Fructus Tamarind. à ℥i.
f. cum Aq. q.s. inf. ad ℥viii. Col. adde.
Tart. emetici gr. iii.
Oxymell. simpl. ℥ii.
M.S. alle uur een tafellepel vol van te gebruiken.
Hier door ontlastte zy van boven en onderen vry wat galstoffe, waarna ik het
volgend Poeijer liet neemen:

℞ Pulv. Rhei.
- Antispasm. Hall. à Ʒiii.
M.S. viermaal 's daags een vingerhoed vol, met wat water, te gebruiken.
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Den 29sten, klaagde zy alleen over een gevoel van branding in de maag; zynde de
trekkingen en pynen gering: ik liet haar het voorschreeve Poeijer continueeren, tot
den 6den July, wanneer ik haar pols zeer opgezet en vol vond; de trekkingen waren
van geen belang, maar de pynen van aart veranderd: zy lieten niet alleen eene
verdooving en gevoelloosheid in de leden na, maar schooten uit dezelve na de
borst, en verwekten dan groote benaauwdheid en drukking: ik deed haar acht oncen
bloed laaten, en gaf haar een Poeijer, uit Rad. Rhei & Pulv. e Chel. Cancror. comp.
à p. oeq. bestaande, waar van zy alle twee uuren een vingerhoed vol gebruikte.
Hierop bevond zy zich veel beter: op den 9den, voegde ik 'er echter, om den
sterken dorst, waar over zy klaagde, nog een derde gedeelte Nitrum by. Den 15den
oordeelde ik het noodig, haar nog eens eene Infusio laxans, als boven, doch zonder
de Tart. Emeticus, te moeten geeven, waar mede de Ziekte gelukkig eindigde.
In den volgenden Herfst, liet ik haar, uit vreeze dat zy, door het aanhoudende
natte en koude weêr, op nieuw eenig ongemak mogt krygen, een paar maanden
van het volgend Poeijer gebruik maaken:
℞ Pulv. Mastich. elect. Ʒvi.
- Ossis Sepioe Ʒiv.
- Rad. Rhei Ʒii.
M.S. viermaal 's daags een vingerhoed vol, met wat water, te neemen.
Na het welk zy ook volkomen gezond bleef.
Voor weinige Jaaren heb ik ontdekt, dat men een zoortgelyk Conserf, als boven
gemeld is, onder de hand verkoopt, als een onfeilbaar Geneesmiddel voor de
Vallende Ziekte, doch met eene omzigtige geheimhouding van de ingredienten,
waar uit hetzelve bestaat: hoe veel men echter op zoortgelyke middelen staat maaken
kan, en welke nadeelige gevolgen daar uit maar al te dikwyls voortvloeijen, is te
zeer bekend om 'er iets van te melden.
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Natuurlyke historie van de kwaker-eend, en het bruinetje.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Kwaker-Eend, in 't Latyn Clangula, in 't Hoogduitsch Kobel-ente, Straus-ente,
Weisser drit Vogel en Klinger, in 't Zweedsch Knipa en Dopping, in 't Italiaansch
Quatti-occhi, in 't Engelsch Gulden-eye, in 't Fransch Garrot, is eene kleine
Eendvogel, met een zwarte en witte Pluimadie: de Kop is aanmerkelyk door twee
witte plekken, aan den hoek des Beks, die van verre twee oogen gelyken, aan de
zyde der twee andere geplaatst, van hier ontstaat de Italiaansche naam, zo veel
zeggende als de Vieröogige; de Engelschen noemen deezen Vogel Goudöog, uit
hoofde van de geele goudkleur van de Iris der Oogen. De Staart en de Rug zyn
zwart, als mede de groote Vleugelpennen, welker meeste Dekveeren wit zyn. Het
benedenste van den Hals, met het geheele Voorlyf, is schoon wit: de Pooten zyn
zeer kort, en de Vliezen, die de Vingers vereenigen, strekken zich tot het einde der
Nagelen uit, en zitten 'er aan vast.
Het Wyfje is een weinig kleinder dan het Mannetje; doch verschilt 'er geheel van
in kleuren, die, gelyk men algemeen in het groot Gezin der Eendvogelen heeft
waargenomen, veel zwakker en bleeker zyn by de Wyfjes: zy hebben graauw of
bruin waar het Mannetje zwart is, en grysagtig waar het Mannetje schoon wit is; zy
derven den groenen weerschyn aan den Kop, als mede de witte plekken aan den
hoek des Beks.
De vlugt van de Kwaker-Eend, schoon vry laag, is zeer sterk, en maakt een
(*)
gedruisch in de lugt . Deeze Vogel slaat, by het opvliegen, geen geluid, en schynt
zo schroomagtig niet als andere Eenden. Kleine benden van Kwaker-Eenden ziet
men op de poelen, in Frankryk, den geheelen Winter door; maar zy verdwynen met
den Voortyd, en gaan ongetwyfeld in het Noorden nestelen: ten minsten LINNAEUS
zegt, in eene korte Aantekening, in de

(*)

Clangula ab alarum clangore, quoe firmissimoe & non sine sono in volatu moventur.
ALDROVANDUS.
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Fauna Suecica, dat deeze Vogel des Zomers in Zweeden gezien wordt, en zich,
dat Jaargetyde, 't welk de broedtyd is, in holle boomen onthoudt.
De Heer BAILLON, die beproefd heeft eenige Kwaker-Eenden in een opgeslooten
staat te houden, heeft ons de volgende Waarneemingen medegedeeld. - Deeze
Vogels zyn, in korten tyd, zeer vermagerd, én terstond waren zy onder aan de pooten
beschadigd, als ik ze in vryheid liet loopen: zy bleeven den meesten tyd op den buik
liggen; maar, wanneer andere Vogels op dezelve aanvielen, verdedigden zy zich
moedig: ik kan zelfs verklaaren weinige Vogels zo kwaadaartig gezien te hebben.
Twee Mannetjes, die ik laatstleden Winter gehad heb, zogten myn hand met den
Bek te beschadigen, zo dikwyls ik ze wilde opvatten. Ik hield ze in een groote teenen
korf, om ze te gewennen aan den gevangen staat, en op het Vogelplein andere
Vogels te zien gaan en komen; maar zy gaven in dien gevangen staat niets te
kennen, dan ongeduldigheid en gramschap; zy vloogen tegen de tralien der korven
aan na de andere Vogels, die hun naby kwamen: met veel moeite had ik dezelve
geleerd, Brood te eeten; doch zy weigerden volstrekt alle Graanen.
De Kwaker-Eend, voegt 'er deeze oplettende Waarneemer nevens, heeft het met
de Rosse-Eend gemeen, dat zy op eene moeilyke, bezwaarlyke, en, zo 't schynt,
smertlyke, wyze op den grond loopt. Ondertusschen komen deeze Vogels, van tyd
tot tyd, op den grond; doch om 'er zich stil te houden en uit te rusten, 't zy staande
of liggende, en 'er een genoegen te smaaken, 't geen haar byzonder eigen is. - De
Landvogels voelen, van tyd tot tyd, de behoefte om zich te baaden, 't zy om hunne
Pluimadie te zuiveren van het stof, daar in gekomen, 't zy om aan het Lichaam eene
uitzetting te geeven, welke de beweeging daar van gemaklyker maakt; zy geeven,
uit het water komende, door hunne vrolykheid te kennen, welk eene aangenaame
gewaarwording hun streelde: by de Watervogelen, in tegendeel, en bovenal by die
zich langen tyd in 't water onthouden, geeven de natgeworden vederen, in 't einde
doortrokken, ongevoelig doorgang aan 't water, dat ten laatsten tot op de huid moet
doordringen: deezen hebben een Lugtbad noodig, 't welk hunne Leden, door de
vogtigheid te zeer ontspannen, opdroogt, en doet inkrimpen: zy komen, met de
daad, op
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den oever, om dit drooge Bad, 't geen zy zo zeer behoeven, te gebruiken: de
vrolykheid, welke als dan in hunne Oogen speelt, en eene zagte schudding van den
Kop, geeven te kennen, welk eene aangenaame gewaarwording zy smaaken: maar,
deeze behoefte voldaan zynde, en op alle andere tyden, komen de Kwaker-Eenden
en de Rosse-Eenden niet gaarne op het Land, bovenal vermyden zy daar op te
gaan, 't welk haar eene groote vermoeidheid schynt te veroorzaaken: en, in de daad,
gewoon zich in het water te beweegen by kleine zetten, welker aandryving afhangt
van een vlugge en schielyke beweeging der pooten, brengen zy die hebbelykheid
op den grond mede, en gaan 'er niet dan hortende; zo sterk met de breede pooten
op den grond slaande, dat haar loopen 't zelfde geraas maakt als een handgeklap.
Zy behelpen zich met haare Vleugelen om het evenwigt te bewaaren, 't welk zy ten
allen oogenblikke verliezen; en, indien men ze jaagt, vallen zy vlak, de pooten
agteruit strekkende. Daarenboven worden de pooten binnen korten tyd, met op den
grond te loopen, beschadigd. Het schynt, derhalven, dat deeze Vogelsoorten alleen
voor 't water geschapen zyn, en nimmer het getal zullen kunnen vermeerderen van
de Volkplantingen, welke wy daar uit gehaald hebben, om onze Vogelperken te
voorzien.
Het Bruinetje, in 't Latyn Glaucius, in 't Fransch Morillon, in 't Hoogduitsch
Schilt-ent, Skil-ent en Lepel-ganz, in 't Engelsch Spoon bill duck, is een klein aartig
Eendje, dat, als men 't zelve in rust ziet, geene andere kleuren 't oog biedt, dan een
langen blaauwen Bek, met een zwart kapzel en een mantel van dezelfde kleur, wit
aan de Borst en Buik, en het bovenste der Schouderen: dit wit is net en zuiver, en
al het zwart schitterend en uitsteekend door een purperen, en rosagtig groenen,
weerschyn; de Pluimen agter aan den Kop vormen zich tot een Kuif; dikwyls is het
benedenste gedeelte van het zwart op de Borst met wit gegolfd: en in deeze soort,
gelyk ook by andere Eenden, zyn de kleuren onderhevig aan zekere veranderingen,
die geene soortlyke onderscheidingen uitmaaken, en alleen aan een enkelen Vogel
behooren.
Wanneer het Bruinetje vliegt, vertoonen zich de Vleugels als met wit gestreept;
dit wordt veroorzaakt, door zeven Vleugelpennen, die voor een gedeelte deeze kleur
hebben; het binnenste gedeelte der Pooten en Schenkelen
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is roodagtig, het buitenste zwart: de Tong is zeer gevleescht, en aan het agtereinde
dermaate opgezet, dat die Vogel twee Tongen schynt te hebben. - BELON houdt het
Bruinetje voor den Glaucion der Grieken; dewyl hy geen Vogel gevonden heeft,
wiens Oog een zo groene kleur heeft: en, in de daad, de Glaucion, by ATHENEUS,
draagt dien naam, uit hoofde van den zeegroenen kleur der Oogen.
Het Bruinetje onthoudt zich doorgaans in meiren, en op rivieren, en komt, volgens
BELON, bykans allerwegen voor; volgens LINNAEUS, vindt men de Bruinetjes ook aan
den zeekant. Zy duiken zeer diep in 't water, en weeten 'er zich lang onder te houden.
Zy aazen op kleine vischjes, schaal-en schulpvisschen, als mede op waterplanten.
Zy zyn min wantrouwend, en min gereed om weg te vliegen, dan de wilde Eendvogel:
men kan ze naderen tot op een snaphaanschoot, als zy op de meiren zwemmen,
en nog beter op de rivieren als het gevroozen heeft. Opgevloogen zynde, maaken
zy geen lange zydlingsche wendingen.
De Heer BAILLON heeft ons zyne Waarneemingen op het Bruinetje, in den gevangen
staat, medegedeeld. De kleur van het Bruinetje, schryft hy, de wyze van balanceeren
in 't voortloopen, den Kop bykans recht overeinde houdende, geeven 'er een te
zonderlinger voorkomen aan; daar de schoone kleur van den helder blaauwen Bek,
altoos tegen de Borst gehouden, en de groote schitterende Oogen, op het zwart
der Pluimadie zo zeer afsteeken.
Het Bruinetje is vrolyk van aart, en kan geheele uuren lang, gelyk de Eend,
slobberen. Ik heb 'er veele, met gemak, tam gemaakt, en by myne Vogelen
gehouden: zy werden, in korten tyd, zo gemeenzaam, dat zy in de keuken, en elders,
binnen traden: men hoorde ze eer men ze zag, ter oorzaake van het geraas, 't geen
zy by elken tred maakten; de breede pooten op den grond nederzettende. Nooit
zag men ze meer dan noodig loopen, 't geen ten blyke strekt, dat zy niet dan met
moeite zulks verrigten; ligt worden de pooten beschadigd; niet te min hielden zy
zich een geruimen tyd zonder te vermageren, en zouden zeer lang kunnen geleefd
hebben, indien de andere Vogels ze min mishandeld hadden.
Ik heb, voegt 'er de Heer BAILLON nevens, my meer dan dertig Bruinetjes
aangeschaft, om te zien, of de Kuif, die by zommige zeer zigtbaar is, een byzonder
soort
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(*)

uitmaakte, en ik heb ontdekt, dat het een cieraad is van alle de Mannetjes . Daarenboven zyn de Jongen, in den eersten tyd, vuil graauw; deeze Pluimadie
behouden ze tot den ruityd, en krygen de schitterende zwarte kleur niet, dan in het
tweede jaar: ook is het dan eerst, dat de Bek blaauw wordt. De Wyfjes zyn altoos
min zwart, en hebben nooit Kuiven.

Natuurlyke historie en huishouding der honigbyen. Door John
Hunter, Esq.
(Uit de Philosophical Transactions. Part. 1. for 1792.)
(Vervolg en Slot van bl. 231.)

Van de Stem der Byen.
De Byen mogen gezegd worden een Stem te hebben. Zeker zyn ze in staat, om
verscheide klanken te vormen. Zy geeven een geluid, wanneer zy vliegen, 't geen
zy naar de omstandigheden kunnen veranderen. Wie gewoon is met Byen om te
gaan, kan onmiddelyk uit het geluid opmaaken, wanneer een By een aanval doet.
Het geschied waarschynlyk met haare wieken. Men ziet de Byen, aan den ingang
van de Korf, met den buik eenigzins opgeheeven, de wieken beweegende, geluid
slaan. Maar zy brengen een geluid voort, dat van de wieken niet afhangt: want als
een By geheel met Honig oversmeerd is, derwyze dat de wieken zamenkleeven,
slaat zy een onaangenaam en schril geluid. Om dit verder te beproeven, en my
beter hier van te verzekeren, hield ik eene By met een nyptangetje by de pooten,
en zy sloeg dat onaangenaam geluid, schoon de wieken volkomen stil waren. Ik
herhaalde de proeve in 't water, maar toen gaf de By geen geluid, voor dat zy vry
veel getergd was; toen hoorde ik het weder op denzelfden toon; en ik nam waar,
dat het water, of liever de oppervlakte, aan de opening van een lugtbolletje, beneden
aan de wiek, in

(*)

Ik heb 'er, schryft my de Heer HEBERT, gedood, die op den Kop eenige Vederen hadden,
langer en breeder dan de andere, en die een weinig zigtbaare Kuif vormden; ik heb andere
gedood, by welke ik niets dergelyks bespeurde.
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een trillende beweeging was. Ik heb ontdekt, dat de Byen, of althans eenige onder
dezelve, een geraas maaken, op den avond vóór dat zy zwermen, 't geen eenigzins
geleek na het geluid van een klein trompetje: 't zelve vergelykende met de toonen
van een Pianoforte, scheen het gelyk te staan met de laage A.

Van den Angel der Byen.
't Zyn alleen de Koningin en de Werkbyen die van Angels voorzien zyn, en deeze
Angel is misschien eene zo zonderlinge en opmerkenswaardige byzonderheid, als
eenige in de By, en misschien een der characters van het Byensoort.
De toestel zelve is van een zeer keurig maakzel, geschikt om eene wonde toe te
brengen, en ten zelfden tyde vergift in die wonde uit te storten. De toestel bestaat
uit twee steekers, loopende in een sleuf of geleider, die zelf blykt de Angel te weezen.
Deeze sleuf is eenigzins dik aan het grondstuk, doch loopt in een punt uit, is gehegt
aan de laatste schaal of ring, aan de opperzyde van den onderbuik, door dertien
kleine schaalen of ringen, zes aan ieder zyde en één agter den aars. Deeze schaalen
omzetten als 't ware den aars rondsomme: dezelve kunnen naauwlyks gezegd
worden aan elkander ingelyfd te zyn; dunne vliesjes alleen verbinden ze aan een,
en deeze laaten eene groote verscheidenheid van beweegingen toe: drie derzelven
zyn nogthans met meer vastheids gehegt aan een rond en geboogen uitstek;
beginnende aan het grondstuk van de sleuf of scheede, waarin de Angel ligt, als
mede aan de gekromde armen van den Angel, die zich buitenwaards verspreiden.
De twee Angels mogen gezegd worden een aanvang te neemen by deeze twee
gekromde uitstekken, aan derzelver vereeniging met de schaalen, en zich te buigen
na de sleuf aan deszelfs grondstuk, waar zy ingaan, en tot het punt voortloopen.
Ze zyn getand aan de buitenzyden, naby het punt. Deeze twee Angels kunnen
buiten de scheede worden uitgestooken, schoon niet verre; zy kunnen 'er ook binnen
gehaald, en, zo 't my voorkomt, afzonderlyk bewoogen worden.
Alle deeze deelen worden in beweeging gebragt door Spieren, welke wy mogen
veronderstellen by de Byen vry sterk te zyn, en veel sterker dan by andere Dieren:
deeze Spieren dienen tot beweeging in bykans alle rigtin-
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gen; doch byzonder om ze buitenwaards te brengen. 't Is te verwonderen, hoe diep
zy vry vaste lichaamen met deezen Angel doorbooren. Ik heb onderzogt, hoe diep
zy de palm van de hand, met een dikke huid bedekt, doorstaaken; het haalde een
twaalfde gedeelte van een duim. Om dit door enkel geweld te doen, zyn twee dingen
noodig; de sterkte der Spieren, en van den Angel: geen van beide schynt het geval
te weezen. Ik beken, deeze werking niet te begrypen. Ik hel over, om te gelooven,
dat 'er iets in plaats hebbe, onderscheiden van enkele kragt, aan het eene einde
van een lichaam bygezet: want, was dit enkel het geval, dan kon de Angel van de
By niet steekende gemaakt worden, door eenige kragt aan deszelfs grondstuk:
naardemaal de minste drukking denzelven allerlei rigtingen geeft: misschien dat de
getande zyden bystand bieden, door den weg, even als een zaag, open te snyden.
De toestel, om het vergift in de wonde te storten, bestaat uit twee kleine kanaalen,
die het vergift afscheiden: deeze beide liggen in den onderbuik, onder de lugtblaasjes,
enz. Zy loopen zamen in één, 't welk een langwerpige vergaderplaats vormt, gelyk
een pisblaas: uit dezelve komt een buis, welke loopt na den hoek, waar de twee
steekers elkander ontmoeten, en gaat tusschen dezelve heen in een groeve, 't welk
een kanaal vormt, door de vereeniging der twee steekers in dit gedeelte. 'Er is eene
andere buis ter rechter zyde van de even beschreevene, deeze bevat een dikker
stoffe, welke, zo verre ik heb kunnen naagaan, met de andere voortloopt: doch de
eerste is het die het vergift inheeft, 't welk bestaat in een dun klaar vogt. Om my te
verzekeren waar het vergift school, stipte ik met punten van naalden in beide: en
prikte met dezelve het bovenste van myn hand: de prikken met het vogt uit de
eerstgemelde buis werden zeer en ontstooken; die met het andere hadden geen
zodanig gevolg.
Naardemaal de Angel getande kanten heeft, kunnen de Byen, naa gestooken te
hebben, den Angel zelden losmaaken. Onmiddelyk naa den steek tragten zy weg
te vliegen; doch meestentyds mislukt zulks, en zy worden, als 't ware, in haar eigen
valstrik gevangen: het geweld, 't geen zy oefenen, dient veelal, om den geheelen
toestel des Angels, en een gedeelte der ingewanden teffens, kwyt te raaken:
weshalven de By meest altoos
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oogenbliklyk het slachtoffer wordt van haare betoonde woede.
By eene oppervlakkige beschouwing, begrypt een ieder, dat het eerste oogmerk,
met de Bye een Angel te geeven, is, op dat dezelve ten verdedigmiddel zou dienen;
doch waarom zy ten slachtoffer strekt van haare eigene verdediging, doet zich zo
ras niet op: daarenboven hebben alle Byen Angels, hoewel alle Byen de eigenschap
van zich te verdedigen niet bezitten, en dus niet in de noodzaaklykheid zyn om
derwyze toegerust te worden. Waarschynlyk was het, een Angel ten gebruike te
bezitten, voor de By genoegzaam te haarer verdediginge, zonder dat zy dien vrylyk
kon gebruiken: en het verlies van een By of twee, wanneer zy met den Angel zo
verregaande steeken, was van geen aanmerkenswaardig gevolg: en zeldzaam is
het, dat 'er meer in één Korf dus het leeven verliezen.
In deezer voege heb ik de werkingen in een Byekorf, of de Huishouding der Byen,
een jaar rond nagegaan, in welk tydsbestek zy wederkomen tot het punt waar wy
aanvingen. Het verder voortzetten zou alleen eene herhaaling weezen van dezelfde
omwentelingen, als wy reeds beschreeven; maar deeze omwentelingen veroorzaaken
een reeks van uitwerkzelen in de Raat, welke uitwerkzels met den tyd veranderingen
te wege brengen in het bestaan eener Byekorf. Daarenboven zyn 'er waarneemingen,
die weinig te maaken hebben met de Huishouding van een jaar; en die het geheele
Leeven van dit Insect, of ten minsten van zyn Korf, betreffen.

Van den Leeftyd der Byen.
Ik heb reeds opgemerkt, dat het Leeven van de Mannetjes slegts éénen Zomer, of
liever twee maanden, duurt: dit weeten wy daar uit, dat 'er in den Winter geene
Mannetjes zyn; buiten zulks zouden wy deezer Leeftyd niet kunnen bepaalen; gelyk
wy dit niet kunnen doen, noch van de Koningin, noch van de Werkbyen.
Eenigen veronderstellen, dat het de jonge Byen zyn die zwermen, en zeer
waarschynlyk is het daadlyk zo met de zaak gelegen; doch het dunkt my teffens
aanneemelyk, dat een zeker aantal van de Jongen overgehouden worden, om den
Stam in weezen te houden: naardemaal wy niet kunnen nalaaten te denken, dat
veele
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van de Ouden, door toevallen van verscheidenerlei aart, voor de Korf verlooren
raaken: en wy kunnen begrypen, dat een Korf, drie of vier jaaren oud, geen
oorspronglyke By in zich bevatte, schoon een By tweemaalen dat tydsbestek leefde.
Maar 'er moet eene tydsbepaaling voor het Leeven van de By weezen, en, uit de
overeenkomst oordeelende, zou ik zeggen, dat het natuurlyk Leeven van eene By
bepaald is tot een zeker aantal van Saisoenen: te weeten: de eene By leeft geen
één, de ander twee, de ander drie jaaren, enz. Ik begryp zelfs, dat geen Insect van
eenige soort eene maand langer leeft, dan een ander van dezelfde soort. Ik geloof,
dat dit het geval is met alle Insecten; maar de Ouderdom van de Koningin, of van
eene Werkby, kan nooit ontdekt worden.
Iemand zou kunnen veronderstellen, dat het Leeven van een By, en de tyd dat
een Korf met mogelykheid kan duuren, bykans op een uitkomen; schoon dit niet
volstrekt noodzaaklyk is: naardemaal zy by opvolging kunnen bestaan, gelyk zy
waarschynlyk doen. Want het wil by my gereedlyk in, dat, naa het eerste Broedzel
in 't Voorjaar, alle de Byen van den laatsten Winter sterven, en de Korf vervuld wordt
met dit eerste Broedzel; en dat zy den eersten Zwerm broeden, of dat het oude
Broedzel dit geheel Saisoen broedt, en dan sterft; en die den Winter overblyven de
Jongen zyn; en, indien dit zo is, dan volgen zy denzelfden loop als hunne Voorzaaten.
De Raat van een Byekorf mag gezegd worden, het Pakhuis, of de
Voorraadverzamelplaats, der Byen te weezen, 't welk door het gebruik verslyt. Uit
de beschryving, daar van reeds gegeeven, blykt, dat de Raat, met den tyd, ongeschikt
ten gebruike wordt. Ik merkte op, dat zy de uitwerpzels van den Byeworm niet
wegnamen, en dat de Byeworm, vóór dezelve in den staat van een Pop overging,
de Cel bekleedde met een soort van Zyde, gelyk veele andere Insecten: het bekleedt
de geheele Cel van boven, aan de zyden, en op den bodem; de twee laatste
bekleedzels blyven, en op den bodem bedekt de Byeworm met dit bekleedzel zyne
(*)
eigene uitwerpzels . De rede, waarom de Byeworm dit doet, is,

(*)

Dit doen de Wespen of Hommels niet, schoon zy de uitwerpzels hunner Wormen niet
wegwerpen.
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waarschynlyk, om dat 'er vervolgens Honig in deeze Cel moet gedaan worden; zo
dat 'er Honig opgelegd wordt in dit met zyde gevoerde huisje. Hoe dikwyls zy kunnen
broeden in dezelfde Cel, weet ik niet; maar ik heb het driemaal in 't zelfde Saisoen
waargenomen; telkens waren de uitwerpzels opgehoopt, en de Cel was drie keeren
met zyde gevoerd. Uit dit berigt zien wy, dat eene Cel, met den tyd, zo zeer zal
opgevuld worden, dat ze ongeschikt is om langer in te broeden.
By het wegneemen van het zyden bekleedzel, 't welk gemaklykst geschiedt aan
den bodem, ter oorzaake van de gedroogde uitwerpzels tusschen elk bekleedzel,
heb ik meer dan twintig onderscheide bekleedzels in ééne Cel gevonden, en de Cel
omtrent een vierde of een derde opgevuld; wanneer zulk een Cel, of een stuk Raat
met zodanige Cellen, in het water gestooken wordt, om de uitwerpzels tusschen de
bekleedzels zagt te maaken - scheiden zy op den bodem van een, door het zwellen
der uitwerpzelen, zo dat ze gemaklyk kunnen geteld worden.
Een stuk Raat van die gesteltenisse, om het Wasch te krygen, gekookt, zal zyne
gedaante behouden, en eene kleine hoeveelheid Wasch zypelt uit aan verscheide
kanten, als uit een spons gedrukt, en loopt zamen in de spleeten: terwyl een stuk
Raat, waar in nooit gebroed is, uit dezelfde Korf genomen, meest geheel smelt. 't
Is dit Wasch, dat de schoone geele kleur heeft, terwyl het ander uit dezelfde Korven,
schoon bruin, nogthans, gesmolten, wit zal weezen. Dit leidde my op tot de gedagten,
dat het Wasch de kleur aannam van het Meel, de Uitwerpzels, enz. doch zuiver
Wasch daar mede kookende, kreeg het dat doorschynend geel niet; het werd alleen
vuil.
In eenige deezer Cellen, die waarschynlyk twintig maalen, of meer, tot broeden
gediend hadden, nat gemaakt om de uitwerpzels te doen zwellen, heb ik gezien dat
de bodem van het laatste bekleedzel tot den top of den mond van de Cel oprees;
zodanig, dat de holte van de Cel gevuld werd; in andere zag ik dezelve hooger dan
den mond klimmen, zo dat de laatstgevormde laagen bykans omgekeerd waren,
het binnenste na buiten. Een stuk van zulk een Raat mag aangemerkt worden als
een vorm, en het bekleedzel met de uitwerpzelen als het geen daar in gegooten is:
wanneer men 't zelve kookt, om
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'er al het Wasch of de vorm van te haalen, of om de oorspronglyke geregelde
gedaante, welke de Raat vormde, te vernietigen, en 'er niets overblyft dan de Cellen
van spinzel, enz. scheiden zy alle gemaklyk van elkander; zynde alleen zo veele
gietzels met den vorm vernield, en de bodems, aan elkander vastgewerkt, zyn vry
volkomen.
Uit het gegeeven berigt mogen wy opmaaken, dat de Raaten van een Korf slegts
een zeker getal van jaaren kunnen duuren, schoon de Byen, om 'er te langer gebruik
van te hebben, dikwyls iets aan den mond van de Cel toevoegen, 't geen zelden
met Wasch alleen geschiedt, maar met een mengzel. Zomtyds ook bedekken zy
het zyden bekleedzel van de laatste Pop; doch dit alles doet de Ceilen gebrekkig
en broddelwerk worden, in vergelyking met de oorspronglyke.

Leevensberigt van vader Pierre Francois Couraijer, D.D. opgemaakt
uit de beste bescheiden.
(Naar het Engelsch.)
PIERRE FRANCOIS COURAYER werd gebooren te Vernon, of Rouen, in Normandye,
den 17 van November des Jaars MDCLXXXI. Zyn Fransche Leevensbeschryver
verhaalt niets van 's Mans jeugd, maakt zelfs geene melding van de Traité de Poeme
(*)
Epique, aan hem toegeschreeven in een Fransch Werk , waarschynlyk uitgegeeven
vóór dat het Berigt van den Maaker in de Nouveau Dict. Historique aanvangt.
't Zelve begint met COURAYER's Intrede in de Orde der Reguliere Kanunniken van
St. Augustinus, waar van ook het jaartal niet wordt opgegeeven. Kort naa zyne
Intrede onderscheidde hy zich door zyn Vernuft en Geleerdheid. en werd, uit dien
hoofde, tot Boekbewaarder van St. Genevieve, te Parys, gekoozen. Zyne aankanting
tegen de Bulle Unigenitus bragt hem tot het onderzoek der Magt van den Paus van
Rome, en de Regten der Leeraaren, om over de Leer zelve te oordeelen.
Men wil, dat hy in den loop zyner naaspeuringen tot

(*)

La France Litteraire.
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gevoelens kwam, strydig met die de Kerk van Rome leert. Hiervan liet hy, in
gesprekken, zich het een en ander ontvallen, 't welk ongenoegen baarde by de
yverige Voorstanders van die Kerkgemeenschap, en hunne genegenheid van hem
verwyderde. - De uitgave van zyne Dissertation sur la validité des Ordinations
(*)
Anglicanes , deedt hem in openlyken haat vervallen, en als een Ketter aanzien.
By de eerste uitgave van dit Werk luidden verscheide Geleerden, vastverkleefd
aan de Pauslyke Kerkdwinglandy, de alarmklok, en traden te voorschyn, om dat
nieuwe Stelzel te bestryden. De Journalisten van Trevoux, D. GERVAISE, HARDOUIN
de Jesuit, LE QUIEN een Dominicaan, en de Cardinaal TENCIN, waren onder het getal
zyner Tegenstreeveren.
De moedige Boekbewaarder van St. Genevieve wederstondt hunne aanvallen,
met onbezweeke standvastigheid; hy week niet in 't minste; hy deedt geene lange
verontschuldigingen; hy gaf geene dubbelzinnige verklaaringen; doch vermeerderde
het heirleger zyner Tegenpartyderen, en verschafte den Yveraaren zyner
Kerkgemeenschap een overvloed van nieuwe stoffe, om zich over hem te beklaagen,
door eene Verdediging der opgemelde Verhandeling over de Wettigheid der
(†)
Kerkordeningen in Engeland . Deeze was geschreeven met veel geests en vuurs,
en op een vryen trant, dien men voor smaadend opnam. Overzulks kon zyne
Verdediging, zo min als de Verhandeling zelve, het doorstraalend misnoegen en
de volle veroordeeling ontgaan van veele Kerkvoogden, aan welker hoofd de
Cardinaal DE NOAILLES. Aartsbisschop van Parys, stondt, en werd dezelve verboden
by een Raadsbesluit van den 7 Sept. des Jaars MDCCXXVII.
Vader COURAYER bezat een hart, bestand tegen allen opspraak, en verdroeg de
veelvuldige veroordeelingen, over hem uitgesprooken, met onbezweeke
standvastigheid. Hy vondt zich versterkt, om vast te staan in zyne opregtheid, door
de gunstige bejegening, welke zyne Verhandeling en Verdediging beide ontmoetten
in Engeland, waar zy hem eene algemeene hoogagting en Vrienden bezorgden. -

(*)
(†)

Te Brussel gedrukt in twee Vol. 1723, en herdrukt in Holland, 1727.
Deeze zag in 1725 het licht.
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Te midden van zyn kampen met een aantal moeilykheden, ontving hy, uit Engeland,
een onwraakbaar Getuigenis van agting en goedkeuring, zelden geschonken aan
Geestlyken van de Roomsche Kerk. De Universiteit van Oxfort droeg hem de
waardigheid op van Doctor in de Godgeleerdheid, den 28 Mey MDCCXXVII. Op
den eersten van December, daar aan volgende, betuigde hy zynen dank aan de
Universiteit, in een Latynschen Brieve, en verschoont zyne langzaamheid in het
erkennen van de Eere, hem beweezen, dewyl hy in dien tusschentyd zich hadt
(*)
moeten te weer stellen tegen heimlyke laagen, of openbaar geweld .
Haleanment, digt by St. Germain en Laye, was de plaats, werwaards COURAYER
zich begaf, staande den tyd, dat hy in ongenade gevallen was. Hier kreeg hy het
bezoek van Bisschop ATTERBURY, toen als Balling buiten Engeland zwervende:
deeze was op verre na de, tot zagtheid aanmaanende, Man niet, of geschikt, om
water der verkoelinge te verspreiden op een volyverigen geest; en daarenboven
begreep hy, gelyk het, in de daad, was, dat hy met de Kerkvoogden in Engeland
belang had in 't geschil, 't geen Doctor COURAYER in verlegenheid bragt, en aan
eene schroomlyke vervolging blootstelde. - De gemeenzaamheid van deezen
Bisschop met Vader COURAIJER, en een afscheidsbezoek van den Boekbewaarder,
's avonds vóór hy Parys verliet, berokkende den Kerkvoogd eenige moeilykheid, en
bragt eene onaangenaame boodschap te wege van den Koning van Frankryk, en
den Cardinaal DE NOAILLES, door den Luitenant der Politie.
De toestand van Dr. COURAYER, en diens verblyf in Frankryk, werd, van tyd tot
tyd, meer en meer hachlyk, en in de omstandigheden, waar in hy daadlyk verkeerde,
vondt hy het raadzaam, ja noodzaaklyk, na een veilig heenkomen uit te zien. Het
vooruitzigt van de veelvuldige en groote onheilen, die onvermydelyk moesten voort-

(*)

Aut proecavendis occultis insidiis, aut manifestoe vi declinandoe injurioe incumbo. Rep. of
Letters Vol. 1. 8vo. 1728. p. 487. Hier kan de Leezer ook vinden het Diploma van de
Universiteit; en een uitvoerig Verslag van COURAYER's Verhandeling. Zyn Brief van Dankzegging
aan de Universiteit hadt ten onderschrift: Dabam Hannemonte prope S. Germanum in Layo,
Cal. Dec. 1727.
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vloeijen op een Ban, tegen hem uitgevaardigd, door den Generaal zyner Orde,
waren zeer ontrustend, en het ontwyken daarvan leedt geen uitstel. In deezen
verlegen toestand nam hy zyn toevlugt tot zyne Vrienden in Engeland; en besloot,
op hun raad, ten zynen gelukke, om dat Land tot zyne wykplaats te neemen. De
Aardsbisschop van Parys bleef onverzoenlyk; de vriendlyke tusschenspraak van 's
Cardinaals Broeder, de Marschalk DE NOAILLES, kon niets op hem verwinnen, om
zyne strengheid te verzagten, of vervolgzugt te teugelen.
Omtrent ééne maand, derhalven, naa het schryven zyns Briefs aan de Universiteit
van Oxfort, ving Dr. COURAYER, in 't holst van den Winter, zyne reis aan na Calais,
in een Postkoets en bereikte die plaats, zonder eenig ander ongemak, dan 't geen
hy, uit hoofde van het weêr, gevoelde. Tegenwinden hielden hem daar eenige dagen
op; en men zegt, dat hy juist van passe het vatten ontkwam; zo dat hy, omtrent het
einde van January MDCCXXVIII, in Engeland landde, waar men hem met open
armen ontving. - Te Greenwich aan wal stappende, vondt hy de koets van Lord
Burggraaf PERCEVAL, naderhand Graaf van Egmond, met zes paarden bespannen,
gereed om hem na diens huis te brengen, 't geen hy den Doctor verzogt, als zyn
eigen aan te zien, en te gebruiken. Naa het middagmaal deedt zyne Lordschap hem
een aanzienlyk geschenk. Den volgenden dag nam hy het middagmaal by Dr. WAKE,
toen Aardsbisschop van Canterbury, in diens Paleis te Lambeth; deeze begiftigde
hem desgelyks. Dezelfde edelmoedigheid ontving hy van Bisschop HARE, Bisschop
SHERLOCK, en verscheide andere Kerkvoogden; en, kort naa zyne aankomst, deedt
de Markgraaf van BLANDFORT hem een geschenk van vyftig Ponden, uit handen van
NICHOLAS MAN, Esq.
Dr. COURAYER maakte, in een bezoek by den Aardsbisschop WAKE, niet lang naa
zyn komst in Engeland, deeze aanmerking, ‘dat Engeland een slegt Land was voor
't verblyf van een Godsdienstig Man: zo ter oorzaake van de ongelukkige
Verdeeldheden in den Godsdienst, waardoor de onderlinge Liefde verlooren ging;
als van wegen de Vryheid, welke veelen namen, om tegen de Leerstellingen des
Christendoms te spreeken, en de Zeden des Volks te bederven.
In dit Land leefde Dr. COURAYER omtrent eene halve Eeuw, naa het uitboezemen
deezer klagte, en hadt tyds
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genoeg, om overtuigd te worden, dat Engeland, onder andere onschatbaare
voordeelen boven het Land, door hem verlaaten, ook te waardeeren was boven 't
zelve in die eigenste opzigten, waarover hy klaagde, en te zien, dat de
Godsdienstgezindheden der Dissenters, meer dan men gewoonlyk denkt, strekten,
tot vastigheid der vastgestelde Kerke - dat de Vryheid, zo gewraakt, de
buitenspoorigheid ter zyde gezet, en uitgeoefend gelyk dezelve doorgaans gebruikt
wordt, en moet gebruikt worden, met voegelykheid, een natuurlyk zout is, zeer
geschikt en kragtig werkende, om in de gemoederen des Volks bederf voor te komen,
of te weeren.
Beati, bona si sua norint
Anglicoloe.

Het strekt my tot niet weinig genoegen, met zekerheid te mogen zeggen, tot eere
deezes Volks, dat veele der Tafelen en Huizen van de Grooten edelmoedig
openstonden, om Vader COURAYER te ontvangen, zints hy den voet in Engeland
zette. Hy verzekerde zyn bestendig welkomzyn in het toekomende, door zyne eigene
verdiensten, door zyn onderhoudenden, leerzaamen en heuschen, ommegang.
Welhaast werd het hem gewoon, maanden agter elkander te leeven in de eene of
de andere der eerste Familien in dit Ryk; op de onderscheide Buitenverblyven der
Graavinne van HERTFORD, naderhand Hertogin van SOMERSET, was het niet vreemd,
dat hy zes maanden agter den anderen bleef.
Niet lang, egter, bleef hy een behoeftig Afhangeling van de goedheid onzes Adels,
en der Kerkvoogden, die steeds weldaaden op weldaaden hoopten. Een Lands
Jaargeld van honderd Ponden werd hem voor zyn leeven toegestaan. Koningin
CAROLINA, eene milddaadige Beschermster der Geleerden, en van behoeftige
verdiensten, verdubbelde, in 't Jaar MDCCXXXVI, die som. Aan haar droeg hy de
Fransche Vertaaling op, van Fra PAOLI SARPI's Geschiedenis der Kerkvergadering
van Trente, in dat jaar uitgegeeven. Zyne Opdragt is geschreeven met de gevoeligste
en warmste uitboezemingen van hartlyke dankbaarheid. De Verkoop van die
Overzetting, stelde hem in staat, om 1500 Ponden te betaalen, en 1600 Ponden
aan Lord FEVERSHAM te geeven voor een Jaargeld van 100 Ponden, 't geen hy
omtrent veertig jaaren trok.
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Naa dat Dr. COURAYER in Engeland wam, ontbrak hem nooit iets van het noodige,
of dat kon strekken om hem het leeven aangenaam te maaken, 't geen tot den zeer
hoogen ouderdom van vyf en negentig jaaren duurde. Allengskens, en naa geen
lang tydsverloop, geraakte hy in vry ruime omstandigheden, en ontving veel meer
gelds 's jaarlyks, dan hy tot zyne spaarzaame wyze van leeven behoefde.
Nogthans lag hy het overschot van zyn jaarlyks Inkomen niet op. Zyne kleeding,
schoon altoos ten uitersten net, was niet kostbaar, zelfs niet wanneer hy zich als
een Wereldlyk Heer vertoonde, en met een degen ging, gelyk hy zomtyds deedt,
en deeze, zo men zegt, vry vreemd droeg. Hy hieldt geen huishouden op, was in
geen ding verspillend, en de Armen deelden ryklyk van zyne goederen. Ongelukkige
Gevangenen waren de uitgezogte voorwerpen zyner liefddaadigheid. Zo ras hy zyn
Jaargeld ontvangen hadt, was zyne gewoonte, om van vyftig tot tachtig Ponden ten
hunnen behoeve te geeven. - 't Is eene bekende, en welbevestigde, byzonderheid,
dat hy gewoon was het benoodigde voor zichzelven, in eene week, op eene zeer
maatige som te bepaalen: en wat hy daar van bespaarde, met het overige van zyn
Inkomen, nimmer de gewoone liefdegaaven vergeetende, bestemde hy om de
behoeften te vervullen, of de leevensaangenaamheden te vermeerderen, zyner
twee Zusteren, die Nonnen waren in Frankryk, en van een ouder Broeder, door hem
desgelyks in dit Ryk agtergelaaten. - Zyn geld vermeerderde met dit alles, en uit
zyn Laatsten Wil blykt, dat hy ryk mogt heeten: aan zyn oudsten Broeder, een
Regtsgeleerde te Parys, by het maaken van zyn Laatsten Wil in den Jaare
MDCCLXXVI nog leevende, maakte hy een gouden keurlyk gewerkte Snuifdoos,
hem door Koningin CAROLINA ten geschenke gegeeven.
De Jesuiten waren algemeen, en altoos, Dr. COURAYER's geslaagendste Vyanden;
nogthans voelde zyn menschlievend hart zich getroffen door de Vernietiging van
hunne Orde, in den Jaare MDCCLXXIII, en hy beklaagde zeer het harde lot van
veelen, door die Vernietiging in eenen behoeftigen staat gedompeld.
Nooit kon men Dr. COURAYER beweegen, om gunstig te denken over ARCHIBALD
BOWER, Schryver van het Leeven der Paussen; maar hieldt hem altoos, zints den
aanvang dat hy hem hadt leeren kennen, voor een duis-
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ter man, van een verdagt character, die voorgaf veele dingen uit Boeken ontleend
te hebben, die hy zeker nimmer gezien hadt. De ontdekking, die wy ten deezen
opzigte verschuldigd zyn aan het verstand en den loflyken yver van Dr. DOUGLAS,
bevestigt de vermoedens van Vader COURAYER.
Men verhaalt, dat hy, kort naa zyn komst in Londen, in 't Jaar MDCCXXVIII, by
een Roomsch Priester ging, om te biegten en zondvergiffenis te krygen. Maar dat
die Priester, toen COURAYER zichzelven ontdekte, en deeze bemerkte dat hy
gebannen was, of op het punt stondt om in den Kerkban gedaan te worden, weigerde
hem de Biegt af te neemen, en den Doctor ernstig aanmaande, om zich rechtstreeks
te vervoegen tot zyn Superior te St. Genevieve. Wy weeten niet, wat hier op volgde;
doch wy mogen, uit het geen hy des betreffende gezegd heeft in de Verklaaring
(*)
zyner Gevoelens over verscheide Leeringen des Godsdiensts , gissen, dat die
weigering Dr. COURAYER geen groote of langduurige kwelling baarde. - Te deezer
gelegenheid schiet my een geval te binnen, 't welk, schoon eenigzins grappig, zo
zeer past op het geval van Dr. COURAYER, dat de Leezer zich over het invoegen niet
zal belgen.
Niet lang geleeden, toen de Hertog van GORDON, en al de Lords van die Familie,
Roomsch Catholyk waren, huurde een Protestant, als zodanig niet onbekend by
zyne Genade, eene kleine Landhoeve, digt by Huntley-castle, en was, door een
zamenloop van omstandigheden, ten agteren geraakt in het betaalen van de
Landhuur. Een volyverig Rentmeester tastte de Goederen des Landhoevenaars
aan voor de agterstallen, en liet door den Roeper bekend maaken, dat dezelve, op
een bepaalden dag, openbaar zouden verkogt worden. De Hertog keerde in dien
tusschentyd gelukkig weder. De Landhoevenaar vervoegde zich zeer schielyk aan
het verblyf des Hertogs; hy werd niet wederhouden, maar terstond geholpen door
de Bedienden, die dagten dat hy opontboden

(*)

Zie het XXXII en de twee volgende Afdeelingen van een Declaration of my last Sentiments
on the different Doctrines of Religion, by the late P. FR. COURAYER, by WILLIAM BELL. Lond.
1717. 't Is uit de Voorreden der Engelsche Vertaaling van dit keurig Werkje, dat wy dit
Leevensberigt ontleenden.
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was. ‘Wat schort 'er aan, DONALD? vroeg de Hertog, als hy hem droefgeestig zag
binnentreeden. DONALD vertelde kortlyk wat het geval was: dit trof den Hertog, en
deeze gaf hem een volkomen Kwytbrief. Vergenoegd heenen gaande, sloeg hy het
oog op de Schilderyen, die aan den wand hingen, en de Beelden; vraagende, op
zyn eenvoudigen trant, wat die betekenden? Deeze,’ zeide de Hertog, met veel
heuschheids, ‘zyn de Heihgen, die by GOD, voor my, tusschen beiden treeden.’ Mylord Hertog, voerde DONALD hem te gemoete, zou het niet beter weezen, u
rechtstreeks tot GOD te vervoegen? Indien ik my met andere GORDONS opgehouden
hadt, en niet by uwe Genade zelve gekomen was, ik zou myn Kwytbrief niet
gekreegen hebben; myne Goederen waren verkegt geworden! - Een eerlyk hart
drukt zich altoos wel althans onaanstootelyk, uit. De Hertog nam het niet euvel, en
Vader COURAYER vertrok misschien van zyns Broeders Biegtstoel, denkende even
als de Landhoevenaar.
Niet te min, zegt men, dat Dr. COURAYER, jaaren lang, en mogelyk tot het einde
zyns leevens, geregeld op gezette tyden zich ter Biegte aandiende, waarschynlyk
uit hoofde eener Godsdienstige Verbintenis, na welker vervulling te tragten hy een
pligt rekende. Zeker gaat het, dat hy, door eene strikte inagtneeming eener Gelofte
van dien aart, in zyne vroege jeugd gedaan, tot het laatst zyns leevens alle dagen
zyn Breviarium opzei, of las, waar toe hy dagelyks meer dan een uur besteedde.
Als Dr. COURAYER zich in Londen bevondt, bezogt hy geene andere dan Roomsche
Kerken, en nooit verzaakte hy volstrekt de Roomsch Catholyke Kerkgemeenschap.
In zyn Laatsten Wil, drukt hy zich deswegen in deezer voege uit: ‘dat hy een Lid
stierf van de Catholyke Kerke; doch zonder goed te keuren veele van de Begrippen
en Bygeloovigheden, ter Roomsche Kerke ingevoerd, en in hunne Schoolen
geleeraard, waar op men gedrongen heeft als op Geloofs-Artykelen, schoon zy hem
toescheenen niet alleen niet gegrond te zyn op de waarheid; maar ook hoogst
onwaarschynlyk.’
Niet te min te Eealing in Middlesex zynde, een Vlek werwaards Dr. COURAYER
dikwyls ging, of wanneer hy zich te Percylodge, enz. bevondt, ging hy altoos in de
Dorpkerk, en betuigde zyn genoegen in de Gebeden der

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

282

Engelsche Kerke. 's Doctors eigen woorden zullen best den zin te verstaan geeven,
in welken zyne aanpryzingen van de Engelsche Kerk te verstaan zyn: naardemaal
zy duidelyk toonen, wat het was, 't geen 'er hem het meest in aanstondt, 't welk
zeker dat geen niet was, 't welk derzelver beste Vrienden voor 't beste keuren: ‘Van
alle Kerken,’ zegt hy, ‘die de eenigheid gebrooken hebben, is de Engelsche Kerk
Ons de naaste, en heeft het meest behouden van onze Kerkgebruiken en
Plegtigheden.’
Hieruit is blykbaar, dat Dr. COURAYER de Kerk van Engeland alleen beschouwde
als een wyziging van de Kerk van Rome, en de daar in vastgestelde Leer als een
soort van Paapery, zo veel, als ten dien tyde kon geschieden, geschikt naar den
smaak der meer verlichte Inwoonderen van dat Ryk. - Uit zyne Geloofsverklaaring
kan een schrander Leezer met zekerheid opmaaken, in welke stukken deeze
Roomsche Doctor de Engelsche Kerk schuldig agtte, of in overmaat, of in gebrek,
eene strikte overeenkomst te derven met de Roomsche, welke in geenerlei gedaante
ooit voldoende of bestendig kan zyn, in eenig Land, 't welk eene verkleefdheid
betuigt aan de Eenvoudigheid van het Euangelie, in deeze verlichte Eeuwe, nu men
de Heilige Schriften beter verstaat. Het schynt onnoodig, en het zou in de daad
onvoegelyk weezen, hier te treeden in de veelvuldige byzonderheden, waartoe
dezelve de aandagt trekt. In allen gevalle, het schynt onheusch, en eene geheele
ontwyking van het bewys, alle de begrippen en gevoelens van Dr. COURAYER, die
niet in lengte en breedte juist overeenkomen met de vastgestelde maatstok der
Engelsche Kerke, toe te schryven aan den slegten invloed zyner vroeg ingezoogene
vooroordeelen. Zulks te beweeren, zou blykbaar te rug gekaatst kunnen worden op
den Protestant, die 'er gebruik van maakt, en het bewyst zeker niets, noch aan den
eenen, noch aan den anderen, kant. - In veele begrippen en gevoelens, byzonder
die GODS Eenheid betreffen, waarin hy zo uitdruklyk en schriftuurlyk spreekt, was
Dr. COURAYER zeker niet opgevoed: zyne vroegste vooroordeelen moesten hem
hier blykbaar in den weg zyn. Hy doet de waarheid daarvan alleen rusten op het
Euangelie, en neemt geen anderen grond aan, dan waartegen geen Protestant iets
kan hebben, zonder asstand te doen van allen eisch op die benaaming.
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De eigenste begrippen, die 't meest naar Paapery smaaken, en zyne gehegtheid
daar aan toonen, draagt Vader COURAYER, verre genoeg van vroege vooroordeelen
verwyderd voor, als de uitkomst van redenkavelingen, die eene zeer ernstige
overweeging verdienen: te meer, daar zommige derzelve, en aangemerkt als
Tegenwerpingen tegen de Protestanten, en als eene Verdediging van het Pausdom,
voorkomen onbeantwoordelyk te zyn, wanneer men zich strikt houde aan de
tegenwoordige Artykelen en Gebruiken der vastgestelde Kerk in Engeland.
De Geloofsverklaaring zelve, blykbaar opgesteld met eene oplettenheid, die den
ernst aanduidt van de overledene Vorstinne, op wier verzoek, en tot wier gebruik,
dezelve naar alle waarschynlykheid eerst geschreeven werd, strekt zeker tot eere
van wylen haare Koninglyke Hoogheid, en versterkt het heerlyk getuigenis, haar,
als eene Christinne, gegeeven door dien Man in 't Ryk, die best in staat was 't zelve
(*)
te verleenen .
Met deeze Vorstin, en haare Zuster CAROLINA, hieldt Dr. COURAYER, als hy in
Londen was, het voor een regel, één avond in de week door te brengen. Haar Vader
was, zegt men, dikwyls van de party. Deeze verkeering moet zeer leerzaam en
genoeglyk geweest zyn; want COURAYER was een bevallig man, een beminnaar en
kweeker van onzondige vreugd. - In deezen kleinen kring was Vader COURAYER,
strydig met de doorgaande gewoonte ten Hove, waarschynlyk het openhartigst en
gespraakzaamst. Ongetwyfeld veronderstellende, dat het aan zyn stand en
omstandigheden in dit Ryk best voegde, was hy, ten aanziene zyner gesprekken
over onderwerpen, den Godsdienst betreffende, agterhoudender, dan hem natuurlyk
scheen te weezen; zorgvuldig vermydende, in algemeen onderhoud, zyne gedagten
te uiten over alle stukken, die aanleiding tot geschil konden geeven.
In dit opzigt schynt hy niet omzigtiger geweest te zyn, dan ten vollen verdedigd
kan worden; want in zyne Fransche Werken hadt hy zyne gevoelens genoegzaam
opengelegd voor Geleerden, en de zodanigen, die dagten: en voor die niet denken,
kon eene ontvouwing van dezelve, nu of vervolgens, van weinig betekenis weezen.

(*)

In eene Opdragt aan haare Koninglyke Hoogheid van eene Verhandeling, On the Lords
Supper, door haaren Capellaan.
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Dr. COURAYER hadt, ongetwyfeld, eene liefde en eerbied voor de waarheid, welke
hem niet toeliet zyne gevoelens te vermommen of te bedekken; maar, volgens het
eenpaarig getuigenis van verscheide geloofwaardige Getuigen, die hem wel kenden,
en veel met hem verkeerden, hadt hy daarbenevens eene zeer groote maate van
natuurlyke beschroomdheid, welke hem eene omzigtigheid in de verkeering
inboezemde, pryzenswaardig in stukken, waarin het niet onmogelyk is, dat wy
mistasten. Dezelve ging, egter, de paalen niet te buiten, en Vader COURAYER was
nooit in 't minst verdagt van veinzery en ontveinzing.
Dat zo zeer doorschynend kleed, 't geen hy droeg by zyn leeven, wenschte hy,
zo 't schynt, dat, naa zyn dood, geheel zou weggenomen worden, door de Uitgave
zyner Geloofsbelydenisse, hoogwaarschynlyk opgesteld tot voldoening eener
godvrugtige Vorstinne; maar eindelyk bestemd om een laatste Aanspraak te zyn
aan de Christenen. 't Was als een kostbaar juweel weggelegd, en ziet thans het
licht.
Veele jaaren te vooren, was de Uitgeever van het Oorspronglyke naar het
(*)
Handschrift des Schryvers ,
(*)

Naamlyk de Eerw. WILLIAM BELL, D.D. Prebendaris van de Collegie-Kerke van St. Peter, te
Westminster. Het Handschrift was door Vader COURAYER zelve gegeeven aan wylen Prinses
AMELIA, die hem eene verregaande hoogagting toedroeg, en deeze Vorstin hadt het by
Erfmaaking aan den Eerw. BELL besprooken. Vader COURAYER hadt dezelve gedagtekend in
Maart 1767, en met zyn eigen hand onderschreeven, toen hy omtrent 86 jaaren oud was:
want hy stierf in October 1776, den ouderdom van 95 jaaren bereikt hebbende. Hy verzogt,
by de overgave, de Prinses AMELIA, dat dit stuk niet in 't licht mogt komen, vóór dat hy niet
langer in een staat was, om schroom te hebben voor de gevolgen van de onderscheide
aanmerkingen, waar toe zy, ten opzigte van den Schryver, gelegenheid zouden kunnen
geeven. - De Voorredenaar der Fransche Uitgave, dit opgemerkt hebbende, voegt 'er nevens:
‘Die tyd is lang verstreeken, en daar de Verklaaring zelve niet alleen, maar ook de eerste en
laatste Afdeelingen, ten vollen uitwyzen, dat dezelve geschreeven was met oogmerk, om ten
eenigen tyde in 't licht gegeeven te worden, zou ik die agting niet betoonen aan den Schryver,
welke men aan zyne verdiensten verschuldigd is, indien ik, door dit Werk agter te houden,
rechtstreeks strydig met zyn oogmerk handelde. - De laatste gevoelens eens Schryvers, van
Doctor COURAYER's beroemdheid, in een zo byzondere omstandigheid opgesteld, zyn zeker,
op zichzelve, genoegzaam, om de nieuwsgierigheid der Geleerden op te wekken, en van elk
die den Godsdienst met een ernstig oog beschouwt.
Naardemaal hy nimmer plegtigen afstand deedt van de Roomsch Catholyke Kerkgemeenschap,
en zich nimmer vervoegde by eenig Lichaam van Protestanten, schoon hy dikwyls den
Eerdienst in de Engelsche Kerk bywoonde, mogt men twyfelen over zyne wyze van denken,
die hy bedekt hieldt. Zyne Geloofsverklaaring stelt niet alleen zyne Gevoelens in het helderst
mogelyk licht; maar toont desgelyks, zeer tot zyne eer, dat, in een ouderdom, wanneer hy
ontheeven was van alle bezorgdheid voor deeze Wereld, en dagelyks zyne gedagten met
eene andere bezig hieldt, by hem het loflyk verlangen huisvestte, om de rechtheid zyner
begrippen bekend te maaken, iets toe te brengen aan de bevordering van den Godsdienst,
en de vermeerdering van deszelfs invloed.
By de Leden van de Roomsche Kerke, is niet zeldzaam het voorgeeven, 't welk zy allen
tragten diets te maaken, dat Persoonen, die deeze Kerkgemeenschap verlaaten hebben,
altoos, vóór hun sterven, tot den schoot der Kerke wederkeerden; in hunne harten de waarheid
haarer Leerstellingen erkennende. De Geloofsverklaaring van Dr. COURAYER verschaft een
onwraakbaar bewys van de valschheid deezer stellinge. Wy ontmoeten hier een Schryver,
uitsteekend door zyne kunde en bekwaamheden, die, in een leeftyd, wanneer zyne verstandige
vermogens in derzelver volste kragt waren, verpligt was zyn Vaderland, en eene aanzienlyke
plaats, welke hy in de Roomsche Kerk bekleedde, te verlaaten, toen hy hoog in jaaren
opgeklommen was, vrywillig Belydenis deedt van zyne Gevoelens, op de onbewimpeldste
en volledigste wyze. En blykt daar uit ten vollen, dat hy zich volkomen overtuigd hieldt, dat
de Leer der Roomsche Kerke, in bykans alle byzonderheden, waar in dezelve van die der
Protestantsche verschilt, streedt met de Waarheid en het Woord van GOD.
Niet te min is het blykbaar, dat, daar hy zich bykans geheel en al gelukkig ontslaagen hadt
van den schadelyken invloed der vooroordeelen, ten opzigte van de dwaalende Begrippen
der Roomsche Kerke, en van derzelver ongerymde Instellingen, hy nogthans eene verknogtheid
aan eenige derzelven gevoelde: 't welk, zyne Kund en Bekwaamheden in aanmerking genomen
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en waren mogelyk verscheide van Dr. COURAYER's gemeenzaamste Vrienden, en
zeker eenige schrandere Geleei-

zynde, alleen toegeschreeven kan worden aan zyne vroeg ingezoogene vooroordeelen. Doch
in deeze gevallen zelve, toont hy opregtheid en gemaatigdheid te bezitten.’
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den, die zyne Schriften met aandagt geleezen hadden, zeer wel onderrigt van 's
Doctors begrippen en gevoelens, en begreepen zeer duidelyk derzelver gewigt en
gevolgen. De volgende zinsneede uit eenen Brieve van Mr. JEREMIAH MARCKLAND
aan Mr. BOWYER, gedagtekend 29 Sept. MDCCXLVI, brengt men by als een bewys
van deeze stellingen, en maakt eenige derzelve ten minsten uit. - ‘Mr. CLARKE heeft
my Vader COURAYER's Overzetting van de Geschiedenis der Trentsche
(*)
Kerkvergadering ter hand gesteld. Ik heb zo veel genoegen gehad in de Voorreden,
(zo even heb ik dezelve geleezen,) dat, indien hy niet meer Papist is in andere
Stellingen, dan in die, welke hier voorkomen, (welke veelvuldig zyn, en van de
aangelegenste soort,) ik durf zeggen, dat 'er weinig zyn, die zo goede Catholyken
zyn, als hy is. Indien gy deeze Voorreden niet geleezen hebt, dan hebt gy nog een
groot vermaak te goed.’
Dit gedeelte eens Briefs van een geleerd, schrander en beminnenswaardig, Man,
is zodanig nedergesteld, als of hy zo even was opgestaan van het leezen der
Geloofsbelydenisse van Vader COURAYER: want, die geleezen hebbende, zullen wy
niet kunnen naalaaten dezelfde of soortgelyke gevoelens te vormen van Dr.
COURAYER's Paapery.
Dit waarschynlyk het geval zynde, zal het niet ongepast weezen, een weinig uit
te weiden over de begrippen, welke zodanige gevoelens blykbaar veronderstellen,
en over de gevolgen, tot welke zy aanleiding schynen te geeven.
(Deeze Uitweiding by eene nadere gelegenheid.)

(*)

Bischop HARE hadt Mr. CLARKE het Werk van COURAYER gezonden.
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Almoran en Selima.
Een Oostersch Vertelzel.
(Uit het Engelsch.)
In de Stad Bagdad woonde ALMORAN, de Zoon van IBRAHIM. Zyne Gestalte was edel
als die van den staatlyken eik in het woud; zyne Ziel zuiver als de straal der
middagzonne. Zyne Goedheid wischte de traanen af van het oog der Weezen, en
de schreiende Weduwe ging nooit ongetroost voorby zyne poorte. Met één woord,
hy was zo beminnelyk als verdienstlyk; allen die hem zagen bewonderden hem; by
allen die hem kenden was hy geëerbied en bemind.
Onder eene menigte van Maagden, wier harten tot ALMORAN neigden, was de
schoone SELIMA, eene jonge Dogter van Balsora; voor haar koesterde hy eene vlam,
zo zuiver als die in haaren boezem gloeide. Haare kaaken bloosden als het lieflyk
morgenrood; haare oogen glinsterden als de diamanten van Golconda. Haar boezem
geleek in witheid op de zuivere Zwaan, het cieraad der wateren. Hoe dikwyls, ô
Bosschen van Balsora, hebt gy wedergalmd van den roem haarer schoonheid! Hoe
dikwyls, ô Valeyen van Bagdad, klonken in u de lofspraaken haar ter eere!
ALMORAN en SELIMA staken niet minder uit door hunne voortreflyke Hoedanigheden,
dan van wegen hunne wederzydsche Liefdedrift: en daar geen van beiden Onders
hadt, die de voldoening hunner wenschen konden wederstreeven, was de Dag, ter
voltrekking van hunne Egtverbintenisse, bepaald, tot algemeene vreugde voor hunne
Bloedverwanten.
ALMORAN, vol ongedulds haakende na het gelukkig oogenblik, hieldt zynen geest
onophoudelyk bezig op het onthaal van ingebeelde verrukkingen, SELIMA, niet min
ongeduldig, schoon meer bedwongen in haare uitdrukkingen wegens het naderend
geluk, schilderde even zeer voor haare verbeelding, met gloeiende kleuren, de
gezegende Verbintenis, in welke zy gereed stondt te treeden.
Doch, hoe ydel en harssenschimmig zyn de verwagtingen der Stervelingen! Terwyl
de Gelieven in deezer
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voege het tegenwoordige genot verwisselden voor het ingebeelde dat zy zich in het
toekomende beloofden, kwam 'er een bevel te Bagdad, dat SELIMA ten Hove moest
verschynen van den Caliph, die, eenigen tyd geleden, veelvuldige gerugten van
haare onvergelyklyke schoonheid gehoord hadt, en begeerig was om te zien, of de
hoogklinkende lofspraak, die van haar uitging, met de waarheid overeenkwam, dan
of vergrooting hier onder speelde. Noch haare Godsdienstbelydenisse, noch haare
verbintenis, kon SELIMA vergunnen, een enkel oogenblik de bevelen te betwisten
van den Bevelhebber der Geloovigen, die met ingewikkelden eerbied gediend werd
door al het Volk, als de rechtstreeksche Asstammeling van den heiligen Propheet.
SELIMA werd daar op onmiddelyk, met een bloedend hart, na het Paleis gevoerd,
en, op 't oogenblik dat de Caliph haar aanschouwde, verklaarde hy haar voor
opperste en meest geliefde Sultane.
Woorden zyn magtloos om de smert uit te drukken van de twee Gelieven, zo
alleronverwagtst van elkanderen gescheurd. Op 't oogenblik, toen ALMORAN hoorde,
dat het hart van den Caliph door SELIMA vermeesterd was, zag hy het leeven met
een onverschillig, ja met een veragtend, oog aan, en, buiten staat om de
onuitspreeklyke zielssmerten te verdraagen, zag hy den Engel des Doods aan, als
de eenige Aanbrenger van ruste. Twee dagen en twee nagten zwlerf hy in zyn huis
mymerend om, roepende, in vlaagen van bysterzinnigheid, welke hem by herhaaling
overvielen, den naam uit van de onherstelbaar voor hem verloorene SELIMA.
ALMORAN, met den tyd eenigzins tot bedaaren komende, begon de onderscheide
lotgevallen zyns voorigen leevens na te gaan, om te ontdekken, in welk een geval
hy tegen MAHOMETH zulk een onvergeeflyk misdryf gepleegd hadt, waarover hy eene
zo ondraagelyk zwaare straffe verdiende. Naa lang bedenken, niets vindende, dan
eenige jeugdige onvoorzigtigheden, welke hy meer dan geboet hadt door veelvuldige
deugdzaame bedryven, viel hy op zyne knieën, en sprak den Opper Regeerder van
alles in deezer voege aan:
‘Groote Schepper des Heelals! die op uwen Throon zit, boven de zeven Hemelen
verheeven, slaa een genadig oog neder op den elendigsten der Stervelingen, die,
des niet tegenstaande, bestendig uwe heihge Wetten in de diepste eerbiedenis
vereerde en gehoorzaam-
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de. Zeg hem, ô oneindig hoog Verheevene! onderrigt hem, ô hoogst Regtvaardige!
waarom hy, die het tot de hoofdbezigheid zyns leevens gemaakt heeft, om uwe
goedkeuring te verdienen, gedoemd is om te lyden, 't geen de moedwilligste en
boosste Overtreeder van uwen Godlyken Wil zou aanzien, als eene te zwaare straffe
voor de schendigste zyner misdryven!’
Naauwlyks hadt ALMORAN deeze woorden uitgesprooken, of een zwaare donderslag
deedt het huis daveren, en een ongewoone glans schitterde in zyne kamer. Wanneer
hy een weinig bekomen was van de verbaasdheid, waarin deeze wonderbaare
verschyning hem stortte, hoorde hy eene stem, zo ontzag verwekkend als een
hemelsche bazuin, hem in deezer voege aanspreeken: ‘Misnomen Man, beschuldig
niet meer, niet langer, de Regtvaardigheid en Goedheid van het Opperweezen, dat
altoos, schoon het werkt door heimlyke raderen en schynbaare gestrengheden,
bedagt is op het geluk der Deugdzaamen, en volmaakt bestaanbaar in alle zyne
wegen handelt. Weet, ALMORAN! dat deeze Wereld een kortstondige bel is, die
welhaast op den Oceaan des tyds moet bersten; dat het Menschlyk leeven, op zyn
best genomen, maar eene korte reis is, op welke ieder Reiziger eenige
onaangenaame rukwinden te wagten heeft, die tot beproevingen strekken van de
opregtheid en standvastigheid zyns vertrouwen op de Oneindige Goedheid, en om
zich waardig te maaken ter eeuwige behouden haven in te komen. Zonder eenige
stormen en onweeren op den Oceaan des leevens, zou eene bestendige voordewind
het Schepzel den Schepper in vergetelnisse doen stellen, en hem in een gevaarlyker
toestand brengen, dan waarin de felst woedende winden van tegenspoed hem
kunnen dompelen - eene volslaagene Onverschilligheid omtrent GOD! - 't Is daarom
eene gunst en genaderyke schikking des Hemels voor den Mensch, dat hem
veelvuldige droogten en zandbanken ontmoeten, om, in deeze Wereld, een bestendig
bezef leevendig te houden zyner Afhangelykheid van het Godlyk Weezen, en hem
in staat te stellen om zyn leevenskiel recht te stuuren, zo dat hy, in een toekomend
leeven, een eeuwigduurend geluk erlange. - Maar weet, ô ALMORAN! dat, behalven
dit algemeen beloop der dingen, SELIMA uit
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uwe armen gerukt werd om dat gy een Gunsteling des Hemels zyt. Weet, ô ALMORAN,
en beef op het denkbeeld, dat uwe bestemde Bruid....uwe Zuster was! - Uw Vader
IBRAHIM werd, op eene reis na Balsora, door de Vrouw van den Cadi tot ontugtige
gemeenschap toegelaaten, en de vrugt van deezer misdaadigen minnehandel was
SELIMA. - Wees getroost, ALMORAN! Ik heb SELIMA bezogt, het zelfde berigt, en
dezelfde vertroosting, gegeeven. Zy is getroost. Beur u desgelyks op. Twyfel niet
langer aan de Goedheid der Voorzienigheid, die uit schynbaar kwaad het goede
schept, en nimmer zal naalaaten, (althans in een ander tooneel van bestaan,)
eindelyk de zodanigen te beloonen, die, met eene onaslaatende onderwerping, op
de onderscheidene bedeelingen huns Weldaadigen Scheppers het oog gevestigd
houden!’
ALMORAN, dus vermaand, leerde onderwerping en berusten in de schikkingen der
Voorzienigheid. Zyne Liefdedrift voor de verloorene SELIMA veranderde in eene
tedere herdenking, welke egter niet belette, dat hy, naa het verloop van eenige
jaaren, botvierde aan eene deugdzaame neiging tot een ander beminnenswaardig
Voorwerp, dat, hoewel minder schoon dan SELIMA, voor haar in Zielsbegaafdheden
en Deugden niet behoefde te wyken.
Met dit tweede Voorwerp zyner Liefde werd ALMORAN vereenigd. Met haar leefde
hy eene reeks van jaaren hoogst gelukkig, en liet een bloeiend Kroost naa,
Erfgenaamen zyner Deugden en zyner Goederen.
De oudste zyner Zoonen, die tot de waardigheid van Groot - Vizier opklom, by
den Caliph HAROUN ALRASCHID, beval, dat deeze gedenkwaardige Gebeurtenis
opgeschreeven zoude worden in de Jaarboeken van Bagdad - om den dwaalenden
Sterveling, die troostloos omzwierf in de donkere schaduwen van angstige vreeze
en hartbreekend wantrouwen, te leeren, dat de Allerhoogste over alles heerscht,
overal tegenwoordig en alweetend is; dat hy alle zyne Schepzelen met bestendige
goedgunstigheid gadeslaat; dat zyne gestrengste en hardste bedeelingen, (hoe
zeer zy vol schynen van tegenwoordig onheil,) in derzelver eindlyken uitslag ten
goede van zyne Schepzelen strekken, en byzonder van de zodauigen, die bestendig,
en in opregtheid, zyne Gunst
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en Bescherming tragten te verdienen, door steeds aangekweekte gevoelens van
Godsdienstigheid en onophoudelyke betooningen van Deugd.

Over de speelkaarten, en de beduidenis der beelden en figuuren
op dezelve.
(Volgens den Heer FANT, Hoogleeraar te Upzal.)
De Speelkaarten zyn bekend, zints den Jaare MCCCLXXXVIII. Derzelver Uitvinding
wordt toegeschreeven aan zekeren JACQUEMIN GRINGONNEUR, die dezelve
vervaardigde, om 'er den zwakken CAREL DEN VI, Koning van Frankryk, mede te
vermaaken. By het getuigenis desaangaande in de Kronyk van JEAN SAINTRÉ, kan
men voegen eene aantekening uit de Rekenkamer, waar uit blykt, dat CHARLES
POUPART, Thefaurier diens Konings, ‘56 Parysche Stuivers gegeeven heeft aan
JACQ. GRINGONNEUR, Schilder, voor drie Spellen Kaarten met goud en kleuren, om
den Koning te verlustigen in de tusschenpoozen van zyne droeve ziekte.’
Alle Spellen, waar van men melding vindt in eenige Ordonnantien van
CHARLEMAGNE, ST. LOUIS, CAREL DEN IV en CAREL DEN V, geschiedden met den
Dobbelsteen. Het eerst uitgevonden Kaartspel is Piquet. Het denkbeeld daar van
is ontleend uit de Tournoispelen, ten dien tyde zeer algemeen in zwang. DAVID,
ALEXANDER, CAESAR en CHARLEMAGNE, maaken ieder een bende van het Steekspel.
- De hier bedagte Vrouwen zyn JUDITH, Egtgenoote van LOUIS DE BONNAIRE. Argine,
(een Letterkeer van Regina, Koningin,) is eene benaaming, uitgedagt om MARIA
D'ANJOU, Egtgenoote van CAREL DEN VII, te betekenen. RACHEL is de naam, welken
men gaf aan AGNES SOREL, en die van PALLAS kwam wel overeen met den
heldenmoed van JEANNE D'ARC. - De Valtes, of Knegts, (by ons Boeren,) een naam,
in die dagen van loflyke betekenis, waren de Schildknaapen der vier gemelde
Koningen, LA HIRE en HECTOR DE GALARD, twee Capiteins van CAREL DEN VII, hier
gelyk gesteld met LANCELOT en D'OGIER, Helden, bekend in de Oorlogen van
CHARLEMAGNE. - Maar boven allen
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was het Aas, (van het woord As, of Asses, der oude Romeinen,) zo veel betekenende
als Geld: waarvan de Tournoispelen, zo wel als de Oorlogen, groote sommen noodig
hadden. - Onder de Kleuren strekken de Harten ten zinnebeeld van den moed der
Ridderen: de Ruiten beduiden Werpspietzen; yzer verbeeldende: de Pieken, (by
ons Schuppen,) zyn een ander bekend Wapentuig; en de Klaveren duiden het
Voeder aan.

Een Asiatisch en een Europisch voorbeeld van oorlogen aan te
vangen, om geringe oorzaaken.
De Koning van Pegu, in den Jaare MDLVIII, verwittigd, dat de Koning van Siam
twee Witte Olyphanten hadt, die zeldzaam en in deeze oorden zeer gezogt zyn,
zondt dien Vorst een Gezant, om 'er één van te mogen hebben, voor een prys, dien
men 'er op mogt stellen. Zyne Siamsche Majesteit hadt geene ooren na dit verzoek.
Zyn des vertoornde Nabuur viel in zyn Land met een zeer talryk Leger, vermeesterde
't zelve, en maakte het schattingschuldig; ten koste eener beuzeling - van 500,000
Man.
De Fransche Minister LOUVOIS, door Koning LODEWYK DEN XIV zeer streng
behandeld zynde, ter oorzaake van het Venster eens Gebouws, 't welk hy voor den
Koning vervaardigde, kwam vol verontwaardiging t'huis, en gaf lugt aan dezelve in
't byzyn van TILLADET, ST. ROMAINE en VILLACERF. ‘'t Is met my gedaan’ sprak hy, ‘in
dien ik geen bezigheid vinde voor een Man, die om de geringste beuzelingen in
woede opftuift. Oorlog is 't eenige, 't welk hem van zyne Gebouwen kan aftrekken.
Hy moet in Oorlog.’ - In gevolge hiervan werd-het beroemd Verbond van Augsburg
verbroken, en geheel Europa in vuur en vlam gezet, om dat een Venster te breed
of te smal gemaakt was.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

293

Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve, over de onoplettenheid der menschen op de middelen om
hun geluk te verzekeren.
Le Bonheur est l'Objet des Desirs de tous les hommes, & non pas de
leurs Reslections.
Essai sur la Vie de HELVETIUS.
(Uit het Engelsch.)
Wie zich gemeen gemaakt heeft met de Schryvers eens nabuurigen Lands, vondt
zeker te meermaalen gelegenheid, om hunne gehegtheid aan het Wonderspreukige
op te merken: en het zeggen van den Schryver der Essai sur la Vie de HELVETIUS,
als een Motto boven deeze Proeve geplaatst, zal veelen toeschynen onder die
onbestaanbaare en strydige Wonderspreuken te behooren. Maar de Mensch zelve
is een Wonderspreuk, en dat geen, 't welk de traager bevatting van bespiegelende
Redenkaveling gereed is, als eene onbestaanbaarheid, in den Schryver af te keuren,
is dikwyls niets meer dan de vrugt van die vlugge en leevendige doordringenheid,
die de Wereld meer dan de Boekenkamer tot het tooneel haarer waarneemingen
maakt, en de leevende characters van het Menschlyk Hart meer beoefent, dan de
doode letters van Leerstelzels, in dikke boekdeelen bevat.
Deeze aaninerking geldt, myns bedunkens, byzonder ten opzigte van het
geplaatste, in den eersten opslage onbestaanbaar, gezegde: want, hoe zeer
bespiegelende ernsthaftigheid agter uit moge deinzen, op het denkbeeld daar in
begreepen, zal een weinig tyds, aan weezenlyke waarneeming toegewyd, ons
onderrigten van den grondslag, waarop het rust, en overtuigen, dat de Spreuk, 't
Geluk is het voorwerp der Begeerte; maar niet van de Overdenking der Menschen,
zo wel elders als in Frankryk doorgaat.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

294
In de daad, de vernuftige Schryver van het Werkje, waar in dezelve voorkomt, houdt
zich niet te vrede met die Spreuk te neder te stellen; maar gaat voort om dezelve
op te helderen, door aan te toonen, dat, in alle eeuwen, ten opzigte van dit gewigtig
Stuk, zelfs die rang van Menschen, van welken men het allermeest een
tegenovergesteld gedrag zoude hebben mogen wagten, zo onoplettend geweest
is, ‘dat zelfs zy, die het Geluk met de onvermoeidste naarstigheid zoeken, maar
luttel bystands vinden door het onderwys in de Middelen, waar door het kan
verkreegen worden; weinig is over dit Onderwerp geschreeven, dan de opgave van
eenige algemeene Grondregels, eenige niet veel betekenende Dichtstukjes, en drie
of vier kleine Proeven.’
De Wysgeeren der Oudheid, 't is waar, hebben hunne aandagt niet weinig te koste
gelegd aan dit belangryk Onderwerp; doch zy hebben ons veeleer schoone
gezegden, dan bepaalde denkbeelden, opgeleverd. Zelfs in de Verhandelingen van
SENECA, de Vita beata en de Tranquilitate Animi, schoon 'er veel vernufts in
doorstraale, is slegts weinig, 't welk Wysbegeerte mag heeten.
Wat de hedendaagsche Zedeschryvers betreft, zy hebben zich meer bevlytigd
om de Menschlyke Natuur te hekelen, dan om 'er de Geschiedenis van op te geeven.
Zy geeven, wel is waar, voor, dat zy dezelve afschilderen gelyk zy is; doch zy
bemorschen en mismaaken die alleen, en wraaken dan met de grootste hevigheid
het haatlyk beeld, 't geen van hun eigen maakzel is. - Onkundig van de waare
beginzelen eens weldaadigen Godsdiensts, verbannen zy het Geluk na het Ryk der
Hemelen, en merken 't zelve aan als niet op deeze Aarde woonende. By hun wordt
het tegenwoordige Leeven, wat het Geluk aanbelangt, als een Niet aangemerkt, en
alles, wat naar Genot gelykt, tot het toekomende uitgesteld. Zo dat wy, met de
onnatuurlyke pligten van kloosteragtige eenzaamheid, en de remelaaryen van
krankhoofdige geestdryverye, in de schoonste oorden des aardbodems, verweezen
worden, de kennis des Geluks verwoest te zien door denkbeelden van Zaligheid,
welke noch Rede, noch Openbaaring, inboezemen; door gebrek aan Overdenking,
dat Zegeningen niet over de Wereld zouden uitgestort weezen, indien het oogmerk
der Voorzienigheid niet geweest ware, dat de Kinderen der Men-
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schen dezelve zouden genieten; en dat geen aardsch Genoegen met reden kan
aangezien worden, als strydig tegen, en vyandlyk met, eeuwig Geluk, dan wanneet
't zelve onbestaanbaar is met de voorschriften van waare Godsvrugt en Deugd.
Eenige hedendaagsche Wysgeeren, men moet het bekennen, van eenen geheel
anderen stempel, hebben ons eene en andere kleine Verhandeling ter hand gesteld,
over het Ondermaansche Geluk; die van FONTENELLE en MAUPERTUIS munten onder
deeze uit. Doch de eerstgemelde, die langen tyd gewoon geweest was, zyne
verstandsbekwaamheden alleen te gebruiken als een Man van vernuft en sterke
verbeeldingskragt, was geen Wysgeer geworden toen hy het ondernam, dit gewigtig
Stuk op te helderen. Hy wist zelfs niet, hoe zyne denkbeelden algemeen te maaken,
en, schoon hy verscheide nutte waarheden door zyn Werk verspreid, en fraay
omkleed, hebbe, heeft hy zyn Stelzel zo geschikt, dat het alleen toepasselyk is op
zyn eigen byzonder Character, Smaak en Leevensömstandigheid. Eene Ziel, met
leevendige en vuurige aandoeningen vervuld, zal, in dit Stelzel, niets vinden, 't geen
dezelve kan toepassen op haare gevoelens. Met één woord, het behelst slegts
weinige waarneemingen over de wyze om het Geluk algemeener te maaken: alleen
berigt het ons, hoe FONTENELLE zelve Gelukkig kon zyn.
MAUPERTUIS, aan den anderen kant, een Man van een verslaagen en jalourschen
aart, ongelukkig, om dat hy de eerste Man van zyn tyd niet was; MAUPERTUIS, twee
of drie valsche bepaalingen aangenomen hebbende. onze Begeerten vertoonende
als onze plaagsters, onze Arbeid als lyden, en onze Hoop als een bron van smert,
beschryst het Menschdom als in opeengehoopte elenden. hals over hoofd,
gedompeld. Volgens hem is Bestaan zelfs een Kwaad, en, terwyl hy handelt over
Geluk, schynt hy in verzoeking, om zich door Zelfmoord van 't leeven te berooven.
Zodanig is het Tafereel, 't geen ons een leevendig Fransch Schryver heeft
opgehangen, van de oude en hedendaagsche Schryvers over 't Menschlyk Geluk.
Wat het Stelzel van den Heer MAUPERTUIS betreft, het ontbreekt in geenen deele
aan de zodanigen, die het zelfde droefgeestig spoor betreeden hebben; die, de
donkere schaduwen van hun eigen alles droef en naar
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beschouwenden geest over de voorwerpen hunner bespiegeling verspreidende, in
stede van ons te leeren, hoe het Geluk kan verkreegen worden, ons, in zeker voege,
tot Wanhoop dreeven.
In 't kort, ten aanziene van dit groot en allerbelangrykst Onderwerp, heeft de
Wysbegeerte ons, tot hier toe, weinig lessen medegedeeld, en is het, uit dien hoofde,
geenzins te verwonderen, dat de weinig onderweezene Menigte, overgelaaten aan
de heerschappy van grillige verbeelding, of de blinde aandrift van prikkelenden lust,
zo dikwyls in het net der dwaalingen zich verward vonden, en in hunne omhelzing
een schaduw, in stede van het beeld, aangreepen.
De verregaande Onoplettenheid en Agtloosheid der Menschen, ten deezen opzigte,
moet den eenigzins opmerkenden Beschouwer treffen; en kan hy niet naalaaten
zich te verwonderen, als hy rondsom zich heen ziet, en niemand, om zo te spreeken,
ontdekt, zoekende na 't geen elk een zo greetig tragt te verkrygen. De Gierigaart,
die alles stelt in het verkrygen van schatten, leert, op welk eene wyze hy best geld
op geld kan stapelen: de Held, die na krygsroem dingt, bevlytigt zich om de kunst
des bloedigen Oorlogs zich eigen te maaken. Elke Kunst, elke Weetenschap, heeft
haare byzondere geheimen, zonder welke aan te wenden, niemand denkt de eer,
daar aan vast, te kunnen verwerven: ja, het handwerktuiglykste Beroep gaat gepaard
met naarstige bevlytiging; en elk zoekt te verkrygen, wat weezenlyk kan strekken
ter bereikinge van zyn geliefd oogemerk; maar Geluk alleen, de algemeene wensch
en begeerte van allen, schynt door allen aan 't geval te worden overgelaaten; of
aangezien te worden als een toevoegzel by het voorwerp van elks najaaging, 't geen
ongevergd zal komen, wanneer men dat voorwerp verkreegen heeft.
Hebben wy ons dan zeer te verwonderen, dat kwelling en te onvredenheid zo
dikwyls de gezellinnen zyn des Voorspoeds; of dat Menschen, die elk voorwerp, 't
welk zy betuigden na te jaagen, schynen verkreegen te hebben, nogthans zo verre
zich verwyderd vinden van Geluk? Moet het ons niet veeleer bevreemden, indien
het anders met de zaak gelegen ware; indien Geluk, het gewigtigste voorwerp onzes
Leevens, kon verkreegen worden zonder die Overdenking, dat Natragten, 't welk
bykans elke andere zaak vordert?
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Het inwendig gebruik van de witte precipitaat, (Mercurius
proecipitatus albus,) als zeer voordeelig, en wel voornamelyk in
zommige ziekten der beenderen, voorgesteld, en met eene
waarneeming bevestigd.
Onder een aantal Geneesmiddelen, welke men tot een inwendig gebruik uit de Kwik
vervaardigt, is 'er byna geen, dat zo zeldzaam daar toe gebezigd word, als de witte
Precipitaat (Mercurius proecipitatus albus,) daar hetzelve nochtans, volgens het
getuigenis van den onsterffelyken BOERHAVE, een der beste inwendige
Geneesmiddelen was, 't welk men, tot op zyn tyd, en ook wel tot in onze dagen, uit
de Kwik wist te bereiden; ‘want,’ zegt deeze groote Man, ‘het heeft een byzonder
groot vermogen, zo als men met zeer veele Proeven zoude kunnen bewyzen; het
werkt krachtig, en kan echter veilig gebruikt worden. Indien het, met zuiker gemengd,
ingenomen word, werkt het door stoelgang, ook wel door een gemakkelyke braaking,
het dood de Wormen, het opent de Chylmaakende vaten, het ontlast, zuivert, lost
de slym op, en geneest dus zeer veele Ziekten, den Druiper, het Schurft, Venerieke
(*)
Zweeren, en meer andere Kwaalen. .’ En dat hetzelve tegen kwaadaartige gebreken
een uitmuntend Geneesmiddel oplevert, blykt, onder anderen, uit het geneezen van
Beenëeters, het welk door hetzelve bewerkt kan worden, zo als men zien kan uit
(†)
de Waarneeming van den geleerden B. FUUN . Ook zyn my zelve twee gevallen
van Beenëeters voorgekomen, die beide veel erger waren dan die, waarvan in
gemelde Waarneeming gesprooken word, en nochtans alleen door de witte
Precipitaat inwendig, en de Tinct. Myrrhoe vinosa uitwendig, te gebruiken, en wel
binnen veel korter bestek van tyd, geneezen zyn; waarschynlyk om dat ik dezelve
in eene grootere hoeveelheid toediende, en de opkomende salivatie door gepaste
laxeermiddelen telkens te keer ging.

(*)
(†)

BOERH. Elem. Chemiae. Tom. II. Process. CXCVI.
Haarl. Maatsch. 2de D. pag. 383.
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Dan my is nergens voorgekomen, dat men dit middel, behalven in het gemelde
geval, alsmede in Venerieke Kwaalen, en ook daarin zeer zeldzaam, tot een inwendig
gebruik bezigt: is dit vrees of vooroordeel? - Onkunde is het niet, daar men daaglyks
van hetzelve, met het beste gevolg, ter geneezing van huidgebreken, uitwendig
gebruik maakt.
Dat men zich echter van hetzelve veilig bedienen kan, en dat dit Geneesmiddel
de lofspraak van den Hersteller der Geneeskunde niet onwaardig is, zal, behalven
uit het reeds gemelde, ook uit het volgende geval duidelyk genoeg blyken.
De Heer K....gevoelde, in den Nazomer van het Jaar 1791, een doffe pyn in de
Bil, die in den beginne wel niet zeer sterk, maar, door deszelfs aanhoudenheid,
evenwel zeer lastig was; men telde 'er toen niet veel op, vermoedende, dat het eene
gevatte koude was; dan dezelve verergerde langzaamerhand, zo dat men uitwendig
door eenige verwarmende stoovingen, en inwendig door zweetdryvende en
laxeerende middelen, dezelve trachtte te verdryven; doch, daar deeze niets hielpen,
wierd ik, in de daar op volgende Maand November, om raad gevraagd.
De Lyder was toen op het uiterlyk aanzien gezond, en van een sterk gestel; alle
de natuurlyke werkzaamheden waren in een goede orde, 'er was niets anders dan
deeze meer en meer toeneemende pyn, die hem kwelde en ongerust maakte, uit
hoofde dat de aangedaane Bil aanmerkelyk begon te vermageren, en het gaan hem
moeijelyk te worden. 'Er was niets tegennatuurlyks aan dezelve te zien noch te
voelen; maar, wanneer men wat sterk in de diepte drukte, wierd de pyn zeer hevig:
het bleek dus, dat die pyn, op, of in, het Dyebeen, en wel genoegzaam in het midden,
onder de groote Bilspier, zyne zitplaats had.
Op de vraag, of hy ook eene uitwendig daar toe aanleiding geevende oorzaak
wist, ontving ik een ontkennend antwoord; zo ook, of hy, in vroegere jaaren, aan
een of ander ongemak, de gevolgen van eene al te losse leevenswyze zynde,
gelaboreerd had, waarvan hy my niet alleen het tegendeel verzekerde, maar 'er
zelfs byvoegde, dat ik, by myne te houdene geneeswyze, daar op geene de minste
acht moest slaan, alzo ik dan vruchtloos zoude werken; en ik heb voor, of na, dien
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tyd niets ontdekt, dat by my eenig billyk wantrouwen, omtrent zyne verzekering,
heeft doen opryzen. Ik viel dus in het vermoeden, dat deeze pyn veroorzaakt wierd
door eene verplaatste Koortstoffe, en dat deeze misschien van eene Rheumatique
geaartheid was; waarom ik, na de eerste wegen gezuiverd, en eens een
zweetdryvend middel gegeven, te hebben, de Koortsbast, met de Harst van Pokhout,
in vry sterke giften, liet gebruiken.
Hier mede hield de Lyder een geruimen tyd aan, zonder eenigzins te vorderen,
maar veeleer verslimmerde de pyn, de gang wierd langs hoe moeijelyker, en
vervolgens zó, dat hy genoodzaakt was zyn kamer te houden; ik liet 'er echter tot
byna vier weeken, en teffens met eene zagte leefwyze, mede voortgaan; doch te
vergeefsch: de pyn nam zodanig de overhand, en verzwakte het Been dermaate,
dat de Lyder, by het opstaan, vreesde zyn Been te zullen breeken, naauwlyks meer
over de kamer konde gaan, en eindelyk genoodzaakt wierd geheel te bed te blyven;
zynde voor het overige vry gezond. Door alle deeze Verschynzelen, wierd ik op de
gedagte gebragt, dat 'er misschien in de zelfstandigheid van het Been, of in het
Merg, eenig plaatzelyk ongemak mogt schuilen; dan dit zeker te kunnen weeten,
en wel te onderscheiden, was volstrekt ondoenlyk, en geen wonder, daar men nooit,
zelfs dan, wanneer 'er reeds aanmerkelyke uitwendig zichtbaare gebreken plaats
vonden, hetzelve behoorlyk heeft weeten te doen, gelyk blykt uit het geval, door my
(*)
in het voorig jaar opgegeven , en nog sterker in een ander, waarin de Hoogleeraar
(†)
GAUBIUS zelve den waaren aart van het ongemak niet konde verklaaren , schoon
hy, van alle de Genees- en Heelkundigen, 'er het naast by kwam: van dit gebrek,
het zy men het een Spina bifida, of Caries, verkiest te noemen, of wel met een
anderen naam te bestempelen, zegt de beroemde VAN SWIETEN, met het grootste
(‡)
recht, dat het zich zeldzaam eerder duidelyk openbaart, voor dat het te laat is ; ook
kan men

(*)
(†)
(‡)

Zie Mengelw. der Alg. Vad. Letteroef. voor 1792. No. 2. pag. 11.
Haarl. Maatsch. XVI. D. 2 St. pag. 342.
Comm. in Aph. BOERH. Tom. I. pag. 947.
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van zoortgelyke nog een aantal voorbeelden, by andere Schryvers, opgetekend
(*)
vinden .
Daar men nu, ter geneezing van zodanige ongemakken, de Sarsaparilla, Bardana,
Guajacum, enz. benevens Mercuriaale middelen, voorschryst, en de
laatstgenoemden wel voornaamelyk, zonder welke, volgens het getuigenis van den
(†)
beroemden HEISTER , alle andere middelen weinig of niets daar tegen vermogen,
schoon ik de redenen, die hy daar voor opgeeft, juist niet in alles voldoende oordeel:
zo besloot ik by het voorgeschreeven Poeijer, uit de Koortsbarst, Harst van Pokhout
en Suiker, bestaande, eenige greinen van de witte Precipitaat te voegen, en, by een
zagten leefregel en het gebruiken van Kalfsnat, daaglyks eenige reizen te doen
neemen.
Dit verwekte al spoedig sterke aanhoudende stoelgangen, waar by de Lyder eene
menigte scherpe stoffe loosde, en die vervolgens zomtyds zo geweldig scherp was,
dat het onderlyf daar door ontveld en zeer brandig wierd; hierdoor in myne verwagting
versterkt wordende, liet ik eenige weeken met het gezegde middel continueeren,
waarna myn Lyder aanmerkelyk begon te beteren, de pynen te verminderen, het
vermogen om te gaan zich te hetstellen, en, na een geduurig gebruik daarvan, was
hy, binnen den tyd van vier maanden, reeds in staat om zyne zaaken buitens huis
te kunnen verrichten, terwyl de vleezigheid der Bil zich insgelyks langzaamerhand
herstelde. Ik heb echter den Lyder volle zes maanden het zelve, schoon
langzaamerhand in hoeveelheid verminderende, laaten gebruiken, waarna hy
volkomen hersteld was, en tot nu toe gebleeven is; slegts een of twee reizen lieten
zich de verschynzelen van eene opkomende salivatie zien; doch die door een
infusum purgans uit de Fol. Sennoe telkens onderdrukt wierden.
By eene Vrouw, alwaar de verschynzelen meerendeels met de bovengenoemde
gelyk waren, uitgenomen, dat de Dye gezwollen was, de pyn zich hooger na het
Acetabulum deed gevoelen, en de aanleidende oorzaak vermoedelyk

(*)
(†)

Zie Geneeskundige Verhand. van de Koningl. Zweedsche Academ. vert. en uitg. door Prof.
SANDIFORT, II D. p. 54: en bovengem. XVI D. 2 St. der Haarl. Maatsch.
Instit Chirurg. P. I. Lib. V. Cap. IX. §. XI. alsmede by VAN ZWIETEN, en anderen.
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in een geringen val bestond, die zy eenige maanden te vooren gedaan had, schreef
ik het zelfde Geneesmiddel voor. Ongelukkig had haar Man op het Recept het
Caracter van de Mercurius gezien, en, dit kennende, een heimelyk ongenoegen
deswegens opgevat; vermoedende, dat ik zyn Vrouw oordeelde door eene Venerieke
besmetting aangedaan te zyn: dit wantrouwen ging vervolgens, toen het middel
even als in het voorig geval zeer sterk begon te purgeeren, tot een volkomen
miscredit over: waarom hy dan met zyn Apothecar over het voorschreeven middel
consuleerde; en, daar diens hoogwys advies geheel declinatoir uitviel, wierd het
opvolgen van myn Voorschrift gestaakt, ik gratieus bedankt, en een ander
Geneesheer in myne plaats aangenomen.
Ik heb gelegenheid gekreegen om het vervolg deezer Ziekte te verneemen, die
voor de Lyderesse allerelendigst geweest is; want zy heeft nog eenige maanden
met allervreesselykste pynen, die dag aan dag toenamen, moeten worstelen, en is
eindelyk, door eene Atrophie geheel uitgeteerd, overleeden.
R......M.D.
1793.

Bedenkingen over de waarschynelykheid eenes dampkrings
rondsom eenige planeeten, die ons zonne-stel uitmaken;
voorgesteld door P. van Aken, A.L.M. & Phil. Doctor.
Wel Edele zeer Geleerde Heeren!
Dewyl de bewyzen voor het bestaan eenes Dampkrings rondsom de Planeeten, in
de Schriften der Starrekundigen en Wysgeeren, doorgaans twyfelachtig gevonden
worden, en de beste, nogthans, bedenkelyk, uit de Zon-Eclipsen, de vertooning van
een ring om de Maan in soortgelyke gevallen, de gedaante-verandering van zekere
Starren in eene onderlinge verschuiling, enz. worden afgeleid; voor het overige,
wanneer zy daar van spreeken, die gemeenlyk als zeker voorondersteld word, en
nogthans de gemelde Waarneemingen door proeven van NEWTON, betrekkelyk op
den loop der licht-stralen, door de inwendige aantrekkings-kracht der lichamen,
waar
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omtrent zy zich vertoonen, aangedaan, buiten het daar stellen van eenen Dampkring,
als de oorzaak daar van, zeer wel betoogd worden; kunnen goede en gevestigde
gronden, onzes bedunkens, de theorie ten hoogsten nuttig en dienstig zyn: ten dien
einde zyn deze Bedenkingen, geschikt voor UEd. geacht Mengelwerk, zedig
opgesteld: vinden ze uwe goedkeuring, en aldaar eene plaats, het zal hem
aangenaam zyn, die zich, met alle achting, ondertekent,

Wel Edele zeer Geleerde Heeren!
UE. Wel Eds. onderdanige Dienaar,
PIETER VAN AKEN.

Leyden,
den 30 Mey 1793.
*****
Dat de meeste der Hemel-lichten, die ons Zonne-stel uitmaken, en onder het bereik
der meest vergrootende Telescopen vallen, door vlekken voorzien zyn, is eene
zaak, die by alle Wysgeeren bekend staat, over welke geen de minste twist geöpperd
word. - In de Maan zyn ze zoo menigvuldig, en by alle Starrekundigen zoo bekend,
dat ze van ouds, om ze van den anderen te onderscheiden, met byzondere namen
zyn afgetekend. - De Zonne-schyf vertoont zich niet altoos even zuiver: niemand is
in de Starrekunde zoo onbedreven, of hy weet, dat zy op sommige en verschillende
tyden met vlekken bezet is, die, onder eene verschillende gedaante, en met eene
gestadige verwisseling, zich vertoonen; de Waarneemingen van wydberoemde
mannen, met de naauwkeurigste Werktuigen genomen, stellen deze zaak buiten
allen twyfel, te meer, dewyl ze met omstandigheden staan geboekstaafd, die
verbazend voorkomen, en door hare zichtbare opstyging den oorsprong duidelyk
aantoonen, van waar zy komen. - De Waarneegen van BLANCHINUS, HOOKIUS, CASSINI,
MARALDUS, en anderen, leeren duidelyk, dat de andere Planeeten, Venus, Mars en
Jupiter, de eene min, de andere meer, hare vlekken hebben.
Deze vlekken dan, met de vereischte zekerheid in de gemelde hemel-lichten
waargenomen, hebben den Starrekundigen gelegenheid gegeven, om door
nauwkeurige oplettenheid den tyd van derzelver omwentelingen rondsom hare
assen te bepalen: een nut, in der daad, van veel aanbe-
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lang in de Starrekunde: - vestigt men echter zyne aandacht op deze goede gronden,
en wil men zyne bespiegelingen verder uitbreiden, zouden ze, daarenboven, onzes
bedunkens, eene gegronde waarschynelykheid kunnen opleveren, dat de meeste
derzelve, inzonderheid die, alwaar eene veranderlyke vertooning zich opdoet, met
een Dampkring, of soortgelyke vloeistof, hare lichamen eigen, voorzien zyn - eene
gegronde waarschynelykheid, zeg ik, want waarschynelyke hoedanigheden noemt
men in de hemel-lichten gegrond, zoodanige zaken, welkers verafgelegen en
ontoegangelyke omstandigheden met de wetten der natuur overeenkomen, die in
het wyduitgebreide hemelrond overal dezelfde zyn, en op onzen aarbodem
soortgelyke uitwerkselen voortbrengen, welke men in de hemel-lichten kan
bespeuren. - Ten dien einde, om dit ons gezegde, en deze onze bepaling, eenigzins
op te helderen, moet men noodwendig onderscheid maken tusschen volstandige,
of zich altoos onder dezelfde gedaante vertoonende, vlekken, hoedanige zich in de
Maan voor ons oog opdoen, en veranderlyke, die gestadig van gedaante veranderen,
hoedanige 'er in de Zon, en andere Planeeten, voorkomen. - Geen twyfel is 'er, of
volstandige vlekken, die nimmermeer in de hemel-lichten van gedaante veranderen,
moeten noodwendig van de oorsprongelyke gesteltenis der lichamen, waar in zy
zich vertoonen, worden afgelegd; want eene uitwendige oorzaak daar zynde, zou
de volstandigheid door veele tusschenkomende oorzaken by zekere vlagen moeten
veranderen, en om die reden de vlekken andere gedaanten aanneemen, dan zy te
voren hadden: - dit op de vlekken, die zich in de Maan vertoonen, overgebracht,
die sedert de eerste uitvinding der Telescopen altoos dezelfde zyn geweest, en
geene verplaatsing, vermindering, of gedaante-verandering, ondergaan hebben,
gevoegd by het gemis van de breeking der licht-stralen in opzicht der Planeeten en
(*)
Starren, die by derzelver randen zyn waargenomen , zal ons alle reden geven, om
te denken, dat zy, volgens alle gegronde begrippen, met geen Dampkring voorzien
is. - Dit neemt echter geenzins weg, dat de andere Natuur-wetten, die van de lucht
niet afhangen, alle lichamen in het hemel-rond eigen, haren loop behou-

(*)

Zie KEILII Introd. ad Astron. p. 296.
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den, en volgens gezette wetten hare uitwerkselen zullen voortbrengen, die zy, een
Dampkring daar gesteld zynde, zouden hebben kunnen veroorzaken: - de
zwaartekracht, by v. de samenhechting, enz. zullen wel op dezelfde manier, als op
onzen aardbodem, werken, en door een onderling overwicht eenige brokken in het
lichaam zelve plaatselyk kunnen doen veranderen, en om die reden door ophooping
of breeking van de daar op vallende Zonne-stralen eenige ongewoone verschynselen,
even gelyk als op onzen aardbodem, kunnen voortbrengen; maar het gevaarte, en
de inwendige gesteltenis des lichaams, in opzicht der hoedanigheden van hoogten
en diepten dezelfde blyvende, zal het over het geheel geene verandering, die
merkelyk is, in de vlekken kunnen veroorzaken: - hier van daan mogelyk de Vulcanen,
door eenige Geleerden van naam in dezelve waargenomen; want dat deze uit de
inwendige gesteltenis der Maan niet zyn af te leiden, geeft de onveranderlykheid
harer vlekken, dit niet tegenstaande, alle gegronde reden om te denken.
Maar geheel anders is het met de veranderlyke vlekken gelegen; gesteld zynde,
dat de lichamen, op welke zy zich vertoonen, in hoedanigheid gelyksoortig zyn met
onzen aarbodem, en met de lichamen, die zich op denzelven bevinden (het welk,
zoo ik meen, door alle proefondervindelyke Wysgeeren hedendaags word
toegestaan); zullen ze verschynselen, die deels van een Dampkring, deels van
haare inwendige veranderlyke gesteltenis, afhangen, moeteu voortbrengen. - ‘De
hoedanigheden der lichamen, die niet verminderen of verslappen kunnen, en die
in alle lichamen, waar in men proeven kan neemen, zich bevinden, kunnen voor
algemeene hoedanigheden in het Geheeläl gehouden worden,’ is de grondregel
van den grooten NEWTON: volgens dezen regel zullen de hoofdstoffen in de Planeeten
en hemel-lichten, uit welke zy zyn samengesteld, dezelfde wetten onderhevig zyn,
en dezelfde uitwerkselen moeten voortbrengen, die we op onzen aardbodem
ondervinden. - Het water zal men in de Planeeten, even gelyk als op den aardbodem,
de wetten der zylings persende krachten moeten toeschryven; het vuur de
hoedanigheden van voedsel, en het bestaan in een Dampkring. De Dampen,
daardoor veroorzaakt, dezelfde wetten van veerachtigheid, de byzondere zwaarte
(gravitas specifica) dezelfde wetten van evenwicht, die we op den aardbo-
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dem ontdekken, - deze hoofdstoffen zullen verschillende verschynselen moeten
voortbrengen, naar gelang zy op het een of ander der hemel-lichten in grooter of
kleiner overvloed gevonden worden, of geheel ontbreeken.
Indien men nu dit algemeene op het byzondere toepasse: men vind in de
(*)
proefondervindelyke Natuur-kunde aangetekend , dat de vuurdeelen, en de daar
uit ontstaande vlam, met een zeker soort van Dampkring omringd is, welke altoos,
naar evenredigheid van het voedsel, en haare hoeveelheid, zal geëvenredigd zyn,
waar uit zy ontstaat. - Brengt men dit nu op den ontzaggelyken vuurkloot der Zon
over, zal hy noodwendig een zeker soort van Dampkring moeten hebben, die, schoon
verteerbaar op zich zelven, nogthans met soortgelyke hoedanigheden en
eigenschappen zal moeten begaafd zyn, hoedanige men in onzen Dampkring tot
voeding van het vuur en deszelfs bestaan nodig kan ontdekken. - De evenredigheid
en gelykvormigheid der geschapen zaken, die men overal in het Geheeläl bespeurt,
brengen de waarschynlykheid in dezen opzichte op zyn hoogst - een Dampkring
echter, die, ofschoon hy voor de ademhaling van levendige schepselen nadeelig
zy, nogthans de eigenschappen van eene byzondere zwaarte van veerachtigheid,
en wat dies aangaande meer zy, zal moeten hebben, die men in soortgelyke
vloeistoffen kan bespeuren - waar uit men dan lichtelyk zal kunnen begrypen, op
welken grond de Waarneemingen steunen, waar door men eenige brokken van
eene aanzienelyke grootte, uit de binnenste zelfstandigheid van het Zonne-lichaam
uitgeworpen, op deszelfs schyf, onder de gedaante van vlekken, heeft kunnen zien
brandende dobberen, van gedaante veranderen, en door verteering eenige faculoe
of toortsjes veroorzaken. - De waarschynlykheid gaat in dezen opzichte zoo ver,
als by mogelykheid door eene analogische redeneering kan plaats hebben, dewyl
alle wederzydsche vereischten hier te vinden zyn.
Die zelfde redenen zyn op de andere Planeeten toepasselyk, met dit onderscheid,
dat zy geene lichamen zynde met vuurige Oceanen omringd, maar lichamen, die
hun

(*)

MUSSCH. Elem. Physicae, §. 585, en in de Nederduitsche uitgaaf van 1738, §. 988.
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licht van de Zon ontleenen, geen oorsprongelyk, maar een geleend, licht tot onzen
aardbodem brengen, daarenboven, naar alle waarschynlykheid, met hoofdstoffen
voorzien, die voor het meerder gedeelte in de Zon ontbreeken.
De hoofdstoffen en elementen, derhalven, zich aldaar bevindende, zullen,
overeenkomstig met soortgelyke op onzen aardbodem, volgens hunne onderlinge
betrekking en gesteltenis tot den anderen, op eene andere wys op dezelve moeten
werken.
De zylingsche persing van het water, zich in deze Planeeten bevindende,
aangestuwd door geweldige buiten-oorzaken, zal, even gelyk als op onzen
aardbodem, aldaar schroomelyke verwoestingen moeten veroorzaken, en gevolglyk
veele veranderingen in hare vlekken: - de onderaardsche, of onderplaneetische,
vuuren aanmerkelyke gedaantewisverselingen in derzelver oppervlakten: het doen
opkomen, of het doen verdwynen, van eenige gedeelten, dit alles, van onzen
aardbodem beschouwd, zal onder de gedaante van vlekken zich voor ons oog
moeten vertoonen, die veranderlyker, en in getal menigvuldiger, zullen moeten zyn,
naar mate de Planeeten, op welke zy gezien worden, met een kleiner of grooter
voorraad van onderaardsche, of onderplaneetische, vuuren voorzien zyn.
De ondervinding begunstigt en beantwoord het beloop van deze redeneering. Mars, by v. die zich altoos voor het oog vuurig vertoont (waarom ARISTOTELES haar
al van ouds met den bynaam van πυρειος benoemde) zal eenen overvloed van
onderaardsche, of onderplaneetische, vuuren moeten hebben, en gevolgelyk de
verandering, verdwyning en opkomst, der vlekken menigvuldiger moeten vertoonen,
dan de andere Planeeten.
De Waarneemingen van HUYGENS, HOOKIUS, CASSINI, MARALDUS en anderen,
bevestigen dit zonder eenigen twyfel, onder welke 'er zyn, die deze veranderlykheid
meenen dagelyks plaats te hebben.
Deze veranderingen van verdwyning en opkomst der vlekken zyn wel door
BLANCHINUS, CASSINI en anderen, zoo wel in de boven- als beneden- Planeeten
waargenomen, maar nergens, zoo ik meen, zoo groot en menigvuldig, dan in Mars;
het welk uit de bovengemelde redenen zeer wel is af te leiden.
Deze hoofdstoffen en elementen dan zullen, volgens den gemelden regel van
NEWTON, in de Planeeten dezelfde hoe-
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danigheden van hun bestaan en werking moeten hebben, die men ondervind op
onzen aardbodem denzelven nodig en eigen te zyn: de lucht namelyk, die hen, als
't ware, bezielt, en verschynselen doet voorkomen, die men verbazend bewondert.
- Dit anders te willen stellen, zou tegens alle genomen proeven stryden, en wezentlyk
op het wandrogtelyke moeten uitloopen.
Hoogstwaarschynelyk zal het, derhalven, zyn, dat alle die Planeeten, die voor
den beschouwer op den aardbodem soortgelyke veranderingen in derzelver
oppervlakten door middel van de reeds opgegeeven analogische oorzaken, onder
de gedaante van vlekken, ondergaan, met lucht, en gevolglyk met een Dampkring,
omcingeld zyn, gelyksoortig aan hare inwendige gesteltenis, daarenboven met
groeijende eigenschappen begaafd, hoedanige men in onzen Dampkring in opzicht
van een oneindig getal van schepselen kan ontdekken.
Deze onze overbrenging, en analogische redeneering, die we met vrymoedigheid
durven voorstellen, is niet nieuw, maar eene navolging en uitbreiding der gedachten
(*)
van CASSINI . Deze schrandere Starrekundige, bezig met de beschouwing der
Planeet Jupiter, vond zoo veel smaaks in zyne Waarneemingen, dat hy, in
vooronderstelling van gemelde gronden, tevens op eene uitlegging boogde van
deze wonderbare verschynselen. Om tot eene physische waarschynelykheid te
komen, bediende hy zich van deze analogische redeneering: hy vooronderstelde
eenen beschouwer, in Jupiter geplaatst, die van daar den aardbodem met zyne
Maan, als eene omloopende Satelliet, bezichtigde: de groote Oceaan, den
aardbodem omringende, zou, naar zyne gedachten, hem als dan voorkomen als
eenen wyduitgestrekten band, soortgelyke als die, welke Jupiter omcingelt; de
Middellandsche Zee zou wat zweemen na de afgebrokene en verdeelde banden,
die hem vergezellen; de AEthiopische en Atlantische zouden de gedaante van de
andere duistere en onveranderiyke vlekken uitmaken, welke alle door helder
schynende plaatsen zouden worden afgebroken: deze zouden de vaste landen
veroorzaken, zoo dat men America zou kunnen on-

(*)

Nouvelles Decouvertes de Jupiter, par Mr. CASSINI, dans le Memoires de Mathem. & de
Physique, pour Janvier 1692.
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derscheiden van Africa en Europa: de Eilanden zou men ook in de banden, als
heldere stippen, kunnen zien doorflikkeren: de wolken, die onzen Dampkring
vergezellen, zouden, naar zyne gedachten, aan de veranderlykheid dezer banden
veel toebrengen, ten opzichte van hunne grootte zoo wel als gedaante: mogelyk
zouden de Aardbeevingen, die hier en daar voorvallen, de overstroomingen der
Wateren, die sommige gedeelten des aarbodems bedekken, nieuwe vlekken doen
voorkomen, de oude daarentegen doen verdwynen.
Deze voorondergestelde gelykvormige gedaante - vertooningen, naar het begrip
(*)
van dien grooten Starrekundigen, met goedkeuring van DERHAM aangehaald, van
desgelyke overgebragt tot de andere Planeeten (byaldien het gezag de zaak eenig
gewigt byzet) wettigen myn voorgestelde, en doen my des te gereeder besluiten:
by aldien oorzaken, die van een Dampkring, en de inwendige gesteltenis van het
lichaam, of gevaarte, waaromtrent zy zich vertoonen, afhangen, buiten den
aardbodem beschouwd, verschynselen kunnen voortbrengen, die men op den
aardbodem in de Planeeten bezigtigt, dat men haar dan op den aarbodem,
wederkeerig, die zelfde oorzaken in de Planeeten moet toeschryven, waar van daan
men op den aardbodem ondervindt, dat zy komen, en, derhalven, dat de
waarschynelykheid op zyn grootste is, dat alle die Planeeten, op welke banden en
veranderlyke vlekken worden waargenomen, met een Dampkring voorzien zyn,
dewyl zy alle soortgelyke verschynselen voor ons opleveren, welke de inwoonders
dier Planeeten, in opzicht van onzen aarbodem, met een Dampkring begaafd,
aanschouwen zouden.

(*)

In zyne Theologie Astronemique, pag. 165.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

309

Ontmoeting van een verbaazend aantal krokodillen, of alligators,
in America; met veele byzonderheden, de natuurlyke historie
deezer dieren betreffende.
(Overgenomen uit w. BARTRAM's Travels through North and South Carolina, East
and West Florida, &c.)
‘De Heer BARTRAM, in Oost Florida, alleen, eene uitgestrekte reis doende op de
Rivier St. John, met een kleine boot, gaande van de eene Plantadie na de andere,
als hy ze aantrof, en de nagten op den oever doorbrengende, wanneer hy 'er geene
vondt, geeft ons de volgende beschryving van een dier Avondontmoetingen, welke,
om derzelver aandoenlykheid, en bovenal van wegen de byzonderheden, de
Natuurlyke Historie der Krokodillen, of Alligators, betreffende; (want nu eens geeft
hy 'er deeze, dan weder geene, benaaming aan,) onze opmerkinge, en eene plaats
in ons Mengelwerk, verdient.’
*****
De Avondstond was gemaatigd koel en stil. De Krokodillen begonnen geluid te
slaan, en vertoonden zich, in grooten getale, op de oevers in de Rivier. Ik verkoos
myn verblyf op eene opene vlakte, naby een ver steekenden uithoek, onder de
schaduw van een grooten Eik, die op 't hoogste van den grond, en maar weinig
roeden van myn boot af stondt. Van deeze opene en hooge ligging had ik een vry
uitzigt op de Rivier, 't geen voor my van geen gering aanbelang was; veel reden
hebbende om te vreezen voor de verrassende aanvallen der Alligators, die in menigte
zich rondsom myne haven verzamelden. Een groote hoop houts verzameld
hebbende, om, geduurende den nagt, licht op te houden en rook te verwekken,
begon ik om myn avondeeten te denken, wanneer ik, myn voorraad naaziende,
denzelven schaars bevond. Ik besloot daar op, zynde dit de vaardigste wyze om
my de noodwendigheden te bezorgen, myn vischtuig te neemen, en te bezien of ik
eenige Forellen kon vangen. Omtrent honderd roeden boven myne uitgekoozene
leg-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

310
plaats begon een inham der Riviere, die in een wyd Meir uitliep. De mond of ingang
uit de Rivier was naauw; doch het water verbreedde allengskens, en vormde een
Meir, 't geen zich tot de moerassige gronden uitstrekte: de ingang was bezet met
waterplanten, die ik kende voor 't geliefde onthoud der Forellen.
De kanten des ingangs waren heerlyk vercierd met bloeiende planten en
gewassen: de Koeten trippelden, met halfuitgespreide vlerken, over de nesten, en
verschoolen zich in de grasbosschen: naauw uitgekomene Zomer-Talingkens
zwommen op de stille oppervlakte der wateren, en, de Moeder volgende, onbewust
van het gevaar, werden zy opgesnapt door de vraatige Forellen: en deezen, op
hunne beurt, door den slimmen en gulzigen Alligator. - Ziet hem te voorschyn
schietende uit riet en ruigte; zyn vervaarlyk lichaam zwelt; zyn platte staart, om hoog
gestooken, vlot op het Meir; het water loopt als een waterval uit zyne opengesparde
kaaken; uit zyne opengezette neusgaten gaat, als 't ware, een wolk van rook op;
de aarde davert van zyne donderende stem. Onmiddelyk komt 'er van den overkant
des Meirs uit de diepte een ander op om hem te bevegten. Zy vallen schielyk op
elkander aan. De kookende oppervlakte van het Meir wyst den weg aan welken zy
neemen. De schriklyke stryd begint. Zy zinken weder na den afgrond, elkander
vastklemmende. Het water wordt dik en wankleurig. Zy komen weder boven, slaan
de kaaken toe, en het weergalmt in de omliggende bosschen. Zy zinken op nieuw.
Het gevegt neemt een einde op den modderigen bodem des Meirs. De overwonnene
ontkomt het met leevensgevaar, en verbergt zich in het modderige water op een
afgelegen oever. De stoutmoedige Overwinnaar keert zegepraalend na de plaats
des gevegts. De oevers en bosschen kaatzen het geluid zyns schriklyken
geschreeuws te rug, verdubbeld door de stemmen der andere Krokodillen, getuigen
van het schriklyk gevegt.
Myn kommer was zeer veel vermeerderd op het aanschouwen van deezen
Krokodillen-stryd. Het was blykbaar, dat allen uitstel alleen zou strekken om myne
zwaarigheden te vermeerderen, en myn gevaar te vergrooten; dewyl de Zon bykans
aan 't ondergaan was, en de Alligators, van alle kanten, rondsom myne havenplaats
waren. Uit dien hoofde besloot ik my te spoeden in myn tochtje na het Meir om visch
te vangen. Het niet geraaden oor-
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deelende myn snaphaan mede te neemen; dewyl ik dien over boord mogt verliezen,
wanneer ik aangevallen mogt worden vóór myne wederkomst, waar toe zich alle
waarschynlykheid opdeedt, voorzag ik my daarom met een stok te myner
verdediginge, stapte in myn boot, en voer zonder letzel heenen voorby de eersten
die myne havenplaats omringden; zy weeken; doch, nagevolgd door eenige groote
Alligators, was ik naauwlettend op myn hoede, en roeide uit al myn magt na den
ingang van het Meir, in hoope, dat ik daar bevryd zou weezen voor myne bespringers:
maar, eer ik de helft van den weg afgelegd had, werd ik van alle zyden aangevallen;
verscheide zogten myn boot om ver te werpen.
Allerhachlykst werd myn toestand; twee zeer groote Alligators deeden een naderen
aanval, te gelyk, steekende den kop en een gedeelte des lyfs boven het water, en
stortten, onder een schriklyk getier, een vloed van water over my uit. Zo digt aan
myne ooren sloegen zy de kaaken toe, dat ik bykans, van schrik bevangen, in zwym
viel, en ik verwagtte elk oogenblik niets anders dan uit de boot te zullen gehaald en
onmiddelyk verscheurd te worden. Doch ik schermde met myn stok in 't wilde met
zulk een gelukkigen uitslag, dat zy eenigzins aflieten; bemerkende dat zy den aanval
dreigden te hervatten, zogt ik den oever te bereiken, als het eenig middel te myner
behoudenisse: want, door digt daarby heen te houden, kon ik myne vyanden aan
ééne zyde houden, daar zy my te vooren van beide bezetten; ook was 'er dan nog
een kans, om, ten uitersten gedrongen, myzelven te redden, met uit de boot op 't
land te springen; dewyl men deeze Dieren gemaklyk te land kan ontkomen, schoon
zy in 't water, by gelykenis gesprooken, zo snel zyn als de blixem. Ik bevond, dat
dit laatste middel alleen ten vollen aan myne verwagting kon beantwoorden: want,
zo ras ik den oever bereikte, hielden zy af, en gingen heenen.
Dit was eene gelukkige verlossing, en ik kreeg eenig meer vertrouwen. Bedaarder
denkende en ziende waar ik was, ontdekte ik, dat ik my bykans aan den ingang van
het Meir bevond, en besloot 'er in te roeijen om eenigen visch te vangen, en dan
na myne havenplaats weder te keeren eer de avond viel: want ik kon nu, met
voorzigtigheid en stoutmoedigheid, myn weg veilig langs den oever neemen; en, in
de daad, 'er was geen andere om op myn verkoozen verblysplaats te komen, zonder
myn
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boot agter te laaten en den terugweg te neemen, door riet en moerassen: en al
deed ik dit met een gelukkigen uitslag, dan bragt ik my zelven in de grootste
ongelegenheid: want 'er was dan geen kans, om immer myn boot weder te krygen,
en veilig de woonplaats van menschen te bereiken.
Ik volvoerde myn plan, voer het Meir in, schoon niet zonder wederstand van de
Alligators, die den ingang bezetten, doch my niet volgden: ook werd ik niet verhinderd
door eenige vry groote, die zich daar aan het oppereinde bevonden. Welhaast ving
ik meer Forellen dan ik noodig had; de lugt was te heet, en het weêr te broeiend,
om ze veele uuren te houden, schoon gekaakt en gezouten.
Hierop maakte ik my ten hertocht gereed, 't welk gelukte met weinig ontrusting,
doordien ik my digt aan den oever hield: nogthans ontmoette ik wederstand, toen
ik de Rivier inroeide, en werd vervolgd, schoon niet onmiddelyk aangetast, byzonder
door een ouden stouten Alligator, omtrent twaalf voeten lang, die zich digt agter my
hieldt. Wanneer ik aan land stapte, en my omkeerde, om myn boot op 't land te
haalen, kwam hy digt by myn voet boven, lag 'er eenigen tyd, my in 't aangezigt
ziende, met den kop en de schouders boven 't water. Ik besloot, dat deeze voor
zyne stoutheid zou boeten; en een zwaaren kogel op myn snaphaan hebbende,
haalde ik dien schielyk, en vond den Alligator met zyn poot op den kant van de boot,
na den visch snuffelende. Toen ik aankwam, sloop hy langzaam in het water; doch
keerde ras weder, en nam den voorigen stand aan; een onvervaard oog op my
vestigende. Ik vaardigde hem af, door hem in den kop te schieten, en voer toen
voort, met myn visch schoon, en tot myn avondmaal gereed, te maaken. Ik nam
dezelve uit den boot, lag ze op den oever, digt by 't water, en begon met ze te
schrabben: toen ik, myn hoofd opligtende, voor my, door het heldere water heen,
den kop en de schouders zag van een vry grooten Alligator, die langzaam op my
afkwam. Ik trad oogenbliklyk te rug, wanneer hy, met een slag van zyn staart, veel
van myn visch verplette. Allergelukkigst was het, dat ik, op dit tydstip, opkeek; het
monster zou my anderzins, in minder dan een minuut, aangegreepen en in de Rivier
gesleept hebben.
Deeze ongelooflyke stoutheid der Alligators ontrustte

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

313
my grootlyks, en deedt my vaststellen, dat ik my niet veilig kon rekenen, dan door
gestadig op de wagt te blyven: weshalven ik, zo ras ik myn visch schoon gemaakt
hadt, my bevlytigde om voor myne veiligheid, en die myner goederen, zo goed ik
kon, zorg te draagen. In de eerste plaats haalde ik myn boot op den wal, bykans
geheel uit het water, om te voorkomen, dat de Krokodillen dien niet omwierpen, of
ten grond deeden zinken; ik nam alles wat los was 'er uit, en bragt het na myn
verkoozen verblyf, slegts weinig roeden van daar gelegen; ik schikte eenig droog
hout op zulk eene wyze als my gevoeglykst scheen. Voorts maakte ik het daar
rondsom ruim, op dat 'er niets in den weg mogt weezen wanneer ik 's nagts mogt
aangevallen worden, of van de water- of van de landzyde: want ik had toen ontdekt,
dat deeze kleine Landëngte, van wegen de afgelegenheid en vrugtbaarheid, bezogt
werd door Beeren en Wolven.
My op de best mogelyke wyze toegerust hebbende, laadde ik myn geweer, en
ging uit op verkenning van de plaats, waar ik my bevond. Wanneer ik ontdekte, dat
het Schierëiland en bosch, op den afstand van omtrent twee honderd roeden van
myne verblyfplaats, aan de landzyde, omringd was door een wateragtig moeras, 't
geen beneden grensde aan den oever van het kleine Meir, en boven reikte aan de
moerassen, die den Poel omringden: weshalven ik my op een zeer bepaald onthoud
bevond, en 'er, ingevalle van bespringing, voor my geen andere wyk was, dan op
een der hooge Eiken te klimmen, of met myn boot van wal te steeken.
De duisternis was onder dit alles aan 't vallen, en de Alligators hadden maar even
afgelaaten van het maaken huns schrikbaarenden geluids, toen ik weder ontrust
werd door een vreeslyk geraas, dat uit myne haven scheen te komen, en myne
geheele aandagt trok. Na myne verblyfplaats wederkeerende, vond ik alles
ongestoord. Ik vervoegde my aan den versten uithoek, waar ik eene vertooning zag,
zo nieuw als verbaazend, en my, in den eersten opslage, dermaate ontstelde, dat
het eenigen tyd leedt, eer ik kon begrypen, wat 'er van de zaak was. Welhaast,
egter, ontdekte ik de reden van de ontzettende veelvuldigheid van Krokodillen te
deezer plaatze, die alles te boven ging, wat ik ooit van dien aart gehoord had.
Hoe zal ik my uitdrukken, om 'er een evenmaatig denk-
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beeld van te geeven aan myne Leezers, en teffens vermyden, vermoedens, omtrent
de waarheid myns verhaals, te verwekken? Zal ik zeggen, dat de Rivier, te deezer
plaatze, van den eenen oever tot den anderen, en misschien een halve myl boven
en beneden my, een enkele vaste bank van Visch geleek, van verscheidenerlei
soort, door deeze engte van St. John gaande in het kleine Meir, by derzelver
afzwemmen van de Rivier, en dat de Alligators in zulk een ongelooflyk groot getal
byeen waren, en van oever tot oever zo digt aan een lagen, dat het gemaklyk zou
gevallen hebben op hunne koppen over te wandelen, waren het onbeschadigende
Dieren geweest? Welke uitdrukkingen zyn sterk genoeg, om genoegzaam te
beschryven het akelig tooneel, 't welk eenige minuuten aanhieldt; terwyl deeze
groote Vischschoole poogde door te dringen? Staande dien tyd, werden 'er
duizenden, ik mag wel zeggen honderden van duizenden, gevat en ingezwolgen
door de vraatige Alligators. Ik zag een Alligator verscheide groote Visschen teffens
uit het water opneemen, en tusschen zyne kaaken slingeren, terwyl de staarten der
groote Forellen rondsom zyne oogen en lippen spartelden, eer hy ze kon binnen
krygen. Het schriklyk geraas van hunne opeen klappende kaaken, hun indompelen
tusschen de afgebrooken Vischschoole, hun boven 't water uitsteeken, eenige voeten
hoog, met den prooy, de stroomen van water en bloed uit de bekken afloopende,
en de waasemwolken uit hunne wyde neusgaten opgaande, was alles even
ontzettend. - Dit tooneel vertoonde zich by tusschenpoozen, geduurende den nagt,
naar gelange de Visch aan kwam zwemmen. Naa dit gezigt, hoe ontzettend ook,
bevond ik my wat geruster, en beter voldaan over mynen toestand; overtuigd zynde,
dat de buitengemeen groote verzameling van Krokodillen moest toegeschreeven
worden aan dit jaarlyks Vischfeest, en dat zy zo veel bezigheids vonden in hun
eigen element, dat ik niet zeer behoefde te vreezen voor een bezoek.
't Was nu bykans nagt; ik keerde na myne legerstede terug, waar ik myn Visch
te kooken en myn Ryst te stooven gezet had. Olie, Peper en Zout by my hebbende,
en overvloed van heerlyke Oranje-appelen, als boven myn hoofd hangende, (die
keurlyk, in stede van Azyn, kunnen gebruikt worden,) zat ik neder, en onthaalde my
zelven smaaklyk.
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Naa den maaltyd deed ik myn vuur, om licht te hebben, wat beter opbranden, en,
terwyl ik de aantekenmgen van den voorgaanden dag in myne papieren naazag,
wierd ik schielyk gewekt door een geraas van de landzyde. Ik sprong op, en
luisterende, hoorde ik zeer onderscheiden een Dier waaden in het water by de
Landengte. Ik vatte myn snaphaan op, verliet myn verblyf voorzigtig, en trok op het
geluid aan. Omtrent dertig roeden voortgegaan zynde, hield ik stand agter een ry
Oranjeboomen, en ontdekte weldraa twee groote Beeren, die, door het water heen
gewaad, het bosch bereikt hadden, en op my afkwamen. Ik wagtte tot zy omtrent
dertig roeden van my af waren; hier begonnen zy te snuffelen; ik haalde de haan
over, maar het roer weigerde: de beide Beeren keerden zich om, vlooden weg, en
zich in 't water en de moerassen dompelende, hielden zy, zo ik veronderstel, niet
op, voor dat zy het vaste land bereikt hadden; langen tyd, althans, kon ik ze hooren
loopen en in 't water ploffen. Zy waagden het niet weder te keeren, en werd ik dien
nagt niet gestoord door eenig ander schepzel; uitgenomen dat ik nu en dan
ontwaakte, door het geschreeuw der Nagt-uilen, en het loopen der Boschrotten door
de takken.
De Boschrot, een zeer aartig Dier, haalt in grootte niet wel de helft van een Huisrot,
is donkerbruin of zwart van kleur; de staart is dun, en korter, naar evenredigheid,
dan die der Huisrotten, en dun met kort hair bezet. Dit Diertje steekt uit door het
vernuft en den arbeid, besteed in het zamenstellen zyns verblyfs, 't welk eene
kegelagtige pyramide is, tusschen de drie en vier voeten hoog, zamengesteld uit
drooge takjes, welke het met veel arbeids en volhardings verzamelt, en zonder eene
schynbaare orde opeenstapelt; nogthans zyn deeze takjes zo vast in elkander
gevlogten, dat een Beer, of Wilde Kat, eenigen tyd noodig zou hebben om deeze
gevaarten te verbreeken, en deeze Diertjes tyds genoeg geeven, om zich met hunne
jongen te redden.
Het geraas der Krokodillen hieldt my het grootste gedeelte van den nagt wakker;
doch, toen ik 's morgens opstond, was het tegen myne verwagting volmaakt stil: ik
zag 'er weinigen, en deeze sliepen op den oever. Ik was, egter, niet in staat om
myne vrees, van op nieuw door hun overvallen te zullen worden, te verbannen; in
de daad, de stryd van gisteren, niettegenstaande ik 'er

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

316
overwinnend afkwam, of althans my een veiligen aftocht bezorgde, hadt een indruk
agtergelaaten, diep genoeg om myn moed te dempen: het scheen te veel voor
iemand van myne sterkte, alleen in een kleine boot zynde, zo veel gevaars onder
de oogen te zien. Myne reis de Rivier op voort te zetten, en genoodzaakt te zyn den
nagt door te brengen op zulke plaatzen, was my te veel gewaagd. Ik besloot,
nogthans, nog een dag langer de Rivier op te vaaren als ik het veilig kon doen, en
dezelve af te zakken als ik dergelyke zwaarigheden aantrof.
Diensvolgens bragt ik alles aan boord, laadde myn snaphaan, en zeilde voorzigtig
den oever langs. Op de hoogte, waar de stryd gisteren voorviel, gekomen, begon
ik te vreezen, en keek, met alle oplettenheid, uit. Op het onverwagtst schoot 'er een
ontzaglyk groote Alligator uit het riet, kwam met een eiselyk getier op my af, schoot
als een pyl onder myn boot, en hief zich aan lyboord op; met open kaaken water
uitwerpende, 't welk op my nederviel als een stortregen. Met myn slok sloeg ik hem
op den kop, en weerde hem af: naa rondsom myn boot zich in het water gedompeld
te hebben, ging hy in een rechte lyn weg, zo snel als een blixemstraal, en zwom na
den uithoek van den Poel. Ik bediende my van dien tyd ten mynen meesten
voordeele, by den oever langs houdende; doch kon niet naalaaten nu en dan om
te kyken, en ontdekte 'er op nieuw een. Het water te deezer plaatze van de Rivier
was ondiep, en zeer helder: het schrikdier kwam boven met het gewoon geraas, en
in een dreigende houding ging hy digt langs myn boot heenen; ik zag toen een
broedzel van jonge Alligators, zeer onderscheiden, ten getale van honderd of meer,
volgende deezen ouden in een lange reeks. Zy hielden zich naauw byeen in een
kolom, zonder aan de eene of de andere zyde af te wyken. De jongen scheenen
my toe alle van dezelfde grootte te weezen, en omtrent vyftien duimen lang, meest
zwart, met bleekgeele dwarsstreepen en plekken; in kleur zeer naar Ratelslangen
gelykende.
Steeds digt langs den oever houdende, en om een uithoek der Riviere heen
vaarende, deedt zich eensslags aan myn oog een groot getal Heuveltjes, of kleine
Pyramiden, op, gelykende na Hooirooken, langs den oever geschaard. Zy stonden
vyftien of twintig roeden van den waterkant, op eene hoogte, omtrent vier voeten
boven het oppervlak des waters. Ik wist dat dit de Broeinesten
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der Krokodillen waren; men hadt ze my te vooren beschreeven. Thans verwagtte
ik een woedenden en algemeenen aanval; dewyl ik verscheide groote Krokodillen
zag zwemmen op de hoogte deezer Heuveltjes. Dan die Nesten trokken myne
nieuwsgierigheid dermaate, dat ik besloot, wat 'er ook van kwame, terstond te landen,
en ze te onderzoeken. Ik stuurde myn boot op een gevoeglyke plaats aan wal, 't
was een inham, van waar een afdaalend pad liep na de plaats der Nesten; de meeste
waren verlaaten, en de groote dikke Eyerschaalen lagen rondsom op den grond
verspreid.
Die Nesten, of Heuveltjes, hebben de gedaante van een geknotten Kegel, zyn
vier voeten hoog, en van vier of vyf voeten middellyns aan den onderkant,
zamengesteld uit modder, gras, en ander plantgewas. Eerst leggen zy een vloer
van dit mengzel op den grond, daarop eene laag Eyeren; hier boven weder een
laag van dat mengzel, zeven of acht duimen dik, voorts een laag Eyeren, en op
deeze wyze de eene laag boven de andere, tot omtrent den top. Ik geloof, dat zy
van één tot twee honderd Eyeren in een Nest leggen: deeze, veronderstel ik, worden
door de zon uitgebroed; en misschien dat de zelfstandigheden uit het groeiend ryk,
met aarde gemengd, aan de zon blootgesteld, eene kleine maate van gisting
veroorzaaken, en dus de hette in deeze Broeinesten vermeerderen.
De grond, vry verre rondsom deeze Nesten, droeg de zigtbaarste blyken van
eene gestadige verzameling der Alligators te deezer plaatze; het gras was
daaromstreeks geheel plat getreeden, men zag naauwlyks blad of stronk overëinde
staan; terwyl, op een verderen afstand, overal het gewas vyf of zes voet hoog stond,
en zeer digt zamengegroeid.
Het Wyfje, verbeeld ik my, bewaakt zorgvuldig haar eigen Nest, tot dat de Eyeren
alle zyn uitgebroed; of misschien neemt het, terwyl het op 't eigen broedzel let, onder
opzigt en bescherming zo veele als zy van eigen en anderer Nesten kan bekomen:
vast gaat het, dat de jongen niet aan zichzelven worden overgelaaten; want ik heb
dikwyls gezien, hoe een Wyfjes-Alligator de jongen na den oever geleidde, gelyk
een Hen haare Kiekens: zy betoonen ook die oplettenheid in 't oppassen, en dien
moed in 't verdedigen, der jongen. Wanneer dit
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Wyfje, omringd van het broedzel, zich op de warme oevers baakert, hoort men de
jongen gestadig piepen en tjanken als jonge Honden. Ik geloof dat, van dit talryk
kroost, slegts weinigen tot den vollen wasdom en ouderdom geraaken: de ouden
eeten de jongen op, zo lang zy een prooy van dezelve kunnen maaken.
De Alligator is, volwassen, een zeer groot en verschriklyk Dier, van eene
verbaazende sterkte, vlug- en snelheid in het water. Ik heb 'er gezien, die in de
lengte twintig voeten haalden, en men zegt dat 'er van twee en drie en twintig voeten
gevonden worden. Het lyf is zo groot als dat van een Paard: in gedaante hebben
zy veel overeenkomst met de Haagedisch, uitgenomen den staart, die plat en
wigswyze is, zynde aan beide de kanten zamengedrukt, en allengskens dunner
wordende van den onderbuik na het uiteinde. Deeze staart is, even als het geheele
lyf, bedekt met hoornägtige plaaten, of schubben, ondoordringbaar, zelfs voor een
snaphaans-kogel, als het Dier leeft, uitgezonderd omtrent den kop, en even beneden
de voorpooten, of armen, waar men wil, dat ze alleen kwetsbaar zyn. De kop van
een volwassen Alligator is omtrent drie voeten; de opening van den bek heeft omtrent
dezelfde wydte; de oogen zyn klein, naar evenredigheid van het Dier, en schynen
diep in den kop gezonken van wegen het uitsteeken des voorhoofdsbeens; de
neusgaten zyn wyd, opgeblaazen, en puilen voorwaards uit: weshalven de kop, op
eenigen afstand in het water gezien, een dryvend stuk houts gelykt. De bovenkaak
alleen is beweegbaar; zy richten dien bykans rechtstandig op, zo dat dezelve met
de onderkaak een rechten hoek maakt. Vooraan in de bovenkaak, even onder de
neusgaten, staan twee groote, dikke, stevige tanden, niet zeer scherp gepunt, maar
eerder kegelvormig, zo wit als het beste gepolyst yvoor; deeze zyn met geen vel of
lippen bedekt, en altoos zigtbaar, 't welk aan dit Dier een afgryslyk aanzien byzet:
in de onderkaak zyn, tegen over deeze tanden, holen, geschikt om dezelve in te
laaten. Wanneer zy de kaaken op elkander slaan, veroorzaakt zulks een
verbaazenden slag, niet ongelyk aan het werpen van een zwaaren plank op den
grond, en kan men dit geluid op eenen zeer verren afstand hooren.
Maar, 't geen een Vreemdeling nog meer verbaazen moet, is het ongelooflyk sterk
geluid en vervaarlyk ge-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

319
brul, 't welk zy kunnen maaken, bovenal in de Lente, de tyd wanneer zy teelen, of
broeden. Dit gebrul heeft veel van 't geraas eens zwaaren ver af zynden donders,
beroert niet alleen lugt en water, maar doet ook het aardryk daveren, en, wanneer
honderden en duizenden, ten zelfden tyde, dit brullend geluid slaan, kan men zich
niet wel anders verbeelden, dan dat de geheele Aardbol op de hevigste en
schroomlykste wyze geschud wordt.
Een oude Kampvegter, die misschien de volstrekte Opperheerscher is van een
klein Meir of Poel, (terwyl een vyftigtal, kleinder dan hy, genoodzaakt is zich te
vergenoegen met in minder kreeken, daar omtrent, te blaazen en te brullen,) schiet
eensklaps, uit de rietbosschen, op de oppervlakte des waters, in een rechte lyn;
eerst zich zo snel als een blixem beweegende, doch allengskens traager
voortgaande, tot hy aan 't midden van het Meirtje komt, waar hy stil houdt. Daar
blaast hy zich op, door lugt en water in zyn bek in te slurpen; dit veroorzaakt, voor
omtrent een minuut, een luid geraatel in de keel; doch het wordt, onmiddelyk daarop,
met een sterk geraas, ten mond en keel uitgedreeven, terwyl hy den staart in de
lugt slaat, en een damp uit de neusgaten, als een rook, opklimt. Op andere tyden,
als het Dier zich tot berstens toe opgeblaazen heeft, heft hy kop en staart beide om
hoog; zich boven op het water keerende en wentelende. Hy speelt, als 't ware, de
rol van een Indiaansch Opperhoofd, die zyne krygsverrigtingen met veel vertoons
ophaalt. Zich vervolgens weg maakende, wordt hetzelfde vertoond door anderen,
die voor den dag durven komen, en elkander zoeken voorby te streeven, in de
aandagt te winnen van het geliefde Wyfje.
Myne nieuwsgierigheid op deeze algemeene Broedplaats der Krokodillen voldaan
hebbande, zette ik myne reis langs de Rivier voort, zonder aanmerkelyke stoorenis
van deeze schopzelen te lyden.
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Leevensberigt van vader Pierre Francois Couraijer, D.D. opgemaakt
uit de beste bescheiden.
(Naar het Engelsch.)
(Vervolg en Slot van bladz. 286.)
Vader COURAYER's Paapery was, wat men 'er ook over denke, geen enkel
harssenschimmig denkbeeld. In de daad, hy behieldt zo veel Paapery over, tot het
laatst zyns leevens mogelyk, dat hy in de Roomsche Kerkgemeenschap bleef, welke
hy nooit daadlyk verzaakte; en het blykt met geene zekerheid, dat hy ooit daadlyk
uit die Kerkgemeenschap gebannen werd. Het gaat zeer zeker, dat men, lang naa
zyne komst in Engeland, zelfs in den Jaare MDCCLXIII, ten minsten het oogmerk
hadt om hem terug te noodigen in het Land, 't welk hy, op het punt om met den
Kerkban geslaagen te worden, ontweek. Dit wordt als een ontwyfelbaar stuk
opgegeeven, volgens eigenmondig berigt van een Heer, uitsteekende in verstand,
en van ontwyfelbaare eerlykheid, maar wiens naam het my niet vry staat te noemen;
doch hy is de eigenste Man, die belast was met deeze boodschap van den Superior
der Orde te St. Genevieve, die hy, schoon een Protestant, in den bloede bestondt.
Zo ver myn geheugen bydraagt, gaf hy my woordlyk dit berigt: ‘Omtrent het einde
van het Jaar MDCCLXIII, kreeg ik last van den Superior der Orde te St. Genevieve,
myn Bloedverwant, om Dr. COURAYER te gaan bezoeken, en hem te verzekeren, dat
alle zyne vyanden dood waren, en dat, indien hy weder zyn ouden stand (van
Kanunnik) wilde bekleeden, hy met open armen zou ontvangen worden, zonder
eenige heeroeping, of eenige vernedering hoegenaamd.’ Toen deeze Heer te Londen
wederkeerde, bevondt zich Vader COURAYER te Windsor, waar hy eenigen tyd bleef:
hier by kwam nog, dat hy nimmer deeze boodschap overleverde: en hy weet niet
of dezelfde, of dergelyk eene, boodschap ooit door iemand anders aan Vader
COURAYER gedaan is.
't Is naauwlyks der moeite waardig, den eenigzins opmerkzaamen Leezer te
herinneren, dat deeze vriendlyke
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en ruimschootige uitnoodiging van den Superior van Vader COURAYER's Orde te St.
Genevieve, langen tyd voorviel naa de uitgave in Mr. MARCKLAND's Brief. Zyne
Fransche Vertaaling van Fra PAOLI SARPI's Geschiedenis der Kerkvergadering van
Trente zag in 't Jaar MDCCXXXVI het licht, en gevolglyk is Mr. MARCKLAND's Brief
aan Mr. CLARKE tien jaaren laater gedagtekend, dan de Voorreden, op welken dezelve
slaat, hoewel geschreeven even naa het leezen daar van.
Vader COURAYER's zagtvoerig spreekende Paapery laat zich wel hooren, schynt
de onschuld zelve, en bykans aanneemenswaardig. De Doctor hadt zeker een recht,
om 'er het best mogelyke van te maaken, en 'er zich aan te houden, als hy zich nog
ingenomen vondt met haare bekoorelykheden. Om zyne keuze te regtvaardigen,
kon hy niets minder doen, dan dezelve, zo veel mogelyk, te ontdoen van haare
boosheid en ongerymdheid. Terwyl dit der verbeeldinge vry staat, kan het veel goeds
doen aan die het behaagt.
Maar met dit alles zou de Paapery, in dit schynbaar onschuldig voorkomen,
gevaarlyk kunnen worden in een Protestantsche Familie. Want alles, wat hier ten
voordeele daar van gezegd is, moet niet betrouwd worden: het gelykt zeer veel na
de magere verkleumde Slang in de Fabel, die, naa vriendlyk ontvangen te zyn,
welhaast bekwam, en sterkte genoeg verkreeg, om den vriendlyken opneemer te
beschadigen.
De Paapery kan, met al de listigheid van schynbaare eenvoudigheid, en de
kunstigste bedekking van kunst, in 't eerst groflyk bedriegende, onder de gedaante
van een eenvoudig, onschadelyk uitzienend en goedgelykend schepzel, met een
betoverend gelaad, eenige Schriftuurtexten neemende om haare naaktheid te
dekken, toegang verzoeken en verwerven in de Christen-Gemeenschap, waar zy
welhaast weder te voorschyn treedt in alle pragt, en de Christenheid besmet met
haare afschuwelykheden.
Fronti nulla fides - turpiter atrum
Desinat in piscem mulier formosa superne.

Ongegrond en bedrieglyk, even als eene verschyning, is alles wat onder den naam
van Christendom voorkomt, en geschraagd wordt door eenig ander gezag, dan dat
van
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het Euangelie. - Geleerd of ongeleerd, geen Christen kan zekerheid vinden, dan in
de Schriftuur zelve; en ongetwyfeld slaat hy den veiligsten en zekersten weg in, die
zich strikt aan het Euangelie alleen houdt, om onderweezen te worden in de Leer
en Pligten eens Christens. Het denkbeeld van het Protestantendom is zo eenvoudig,
als dat der Paapery zamengesteld. Maar, zullen wy der waarheid regt doen, dan
moeten wy opmerken, dat Paapsche beginzels en handelingen niet alleen bepaald
zyn aan 's Pausen Heerschappy, of tot de Landen, waar de Roomsch-Catholyke
de heerschende Godsdienst is (*)

Illiacos intra muros gravatur & extra .

Het is hier, egter, de plaats niet, om te treeden in byzondere ontvouwingen van
Paapery of Protestantendom, of te handelen over de beginzels waar op zy ieder
rusten, en de einden waar op zy elk uitloopen. Maar eenige kotte aanmerkingen,
op Mr. MARCKLAND'S Brief, komen hier niet te onpasse.
Het valt zo gemaklyk niet, en het is ook niet noodig, met naauwkeurige stiptheid
te bepaalen, het denkbeeld van Paapery, op welk zyn schryven aan zyn Vriend rust.
Het blykt, dat het geen hy aan Mr. CLARKE schryft van Paapery en Papisten, niet
steunt op de algemeene en bepaalde betekenis van deeze woorden, als betekenende
alleen den Godsdienst der Kerk van Rome, en der Aanhangeren van dien
Godsdienst. Het voegt hier op te merken, dat een Christen wel zorgvuldig in de
gedagten moet houden, dit weezenlyk onderscheid tusschen Paapery en Papisten;
geen afkeer van de eene kan de afkeuring van de andere billyken, en Protestanten
wisselen van party met de Papisten, op het oogenblik dat zy hun beledigen, of zelfs
liefdeloos van hun denken.
MR. MARCKLAND, die geen onkundig, onbedagt, of liefdeloos, Man was, zegt
uitdruklyk, spreekende waarschynlyk van Geleerden, en in zyn eigen
Kerkgemeenschap, dat 'er daar weinig waren, die geen zo goede Catholyken waren,
als Vader COURAYER; en hy sluit zich zelven, een welonderweezen Protestant, van
dit getal niet uit.

(*)

Illiacos intra muros peccatur & extra.
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Hier uit volgt dan, dat Mr. MARCKLAND geloofde, dat 'er Protestanten waren, zo wel,
in 't stuk van Paapery, bevoegd om Dr. COURAYER'S plaats in de Kerk van Rome te
bekleeden, als de Doctor zelve, die nogthans, zo 't schynt, genoeg van de Paapery
overhieldt, om weder welkom ontvangen te worden in zyn voorigen rang onder die
Kerkgemeenschap: en omgekeerd, met al de Paapery, welke hy behieldt, zou hy,
naar Mr. MARCKLANDS begrip, niet onvoegelyk hebben kunnen geplaatst worden in
de Protestantsche Kerk van Engeland. Men zegt, met der daad, ik weet niet met
hoe veel gronds, dat aan Vader COURAYER een Standplaats en Bisdom in Engeland
is aangebooden geweest, welke hy weigerde. Zeker, gelyk Dr. CLARKE zeide van
den Aartsbisschop WAKE, by diens verheffing tot den Zetel van Canterbury, was
Vader COURAYER, met alle zyne gemaatigdheid, ‘Priester genoeg voor die
Standplaats.’ Dit blykt uit eenige vry scherpe plaatzen in Vader COURAYER'S
(*)
Redenvoering, te Oxford gehouden .’
Mr. MARCKLAND stondt, als een Protestant, ongetwyfeld toe, dat de diensten, door
de Protestantsche Hervormers gedaan, gewigtig waren, en hunne naagedagtenis
deswegen in zegening; maar hy schynt gedagt te hebben, gelyk Vader COURAYER
zeker deedt, dat onze Hervormers te verre gegaan waren in de omkeering der
Paapery.
Daar zyn veele verlegenmaakende vertooningen in het gedrag der Protestanten,
die dit vreemde denkbeeld zeer begunstigen, en die zeker op Protestantsche
beginzelen niet kunnen goedgemaakt worden: dit moge algemeener weezen, dan
ik begryp; doch het is daarom niet billyker. Indien de hoedanigheid daarvan geheel
dezelfde is, schynt het onverantwoordelyk, spyt te hebben, dat de hoeveelheid van
Paapery weggeweerd is: terwyl wy nog zo veel laaten overblyven, en tot onze
schande, als Protestanten, het met zo veel yvers vasthouden.
Wie ziet geen overvloed van droeve overblyfzels der Paapery in Engeland, zo in
als buiten de Godsdienstige Vaststellingen, die droevig de bronnen van openbaar
onderwys bederven, de Christenleeraars jammerlyk bezwaa-

(*)

Oratio habita in Theatro Sheldoniano apud Oxonienses, a P.F. COURAYER S.T.P. Quint. Id.
July MDCCXXXIII.
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ren, blykbaar hun Dienstwerk verhinderen, en de Nuttigheid daarvan stremmen, 't
geen zeker de noodzaaklykheid van alle andere bewyzen voor de bondigheid van
dit begrip wegneemt? Kunnen wy te veel van de Paapery hervormd zyn in beginzels
of in bedryf, terwyl 'er nog Leeringen in het Euangelie zyn, die men niet klaar kan
vinden in de Artykelen onzer Kerke; en Artykelen in onze Kerk, die men niet klaar
in het Euangelie kan aantreffen?
Waar kan de grond voor dit gevoelen zyn, daar 'er nog onschriftmaatige wyzen
van Geloof en Eerdienst, eigendunklyk, den Christenen worden opgelegd, door
Acten van het Parlement, gestaafd door strafdreigende wetten, schandelyk voor
ons Wetboek, en rechtstreeks aanloopende tegen de Protestantsche Beginzelen,
en de Menschlykheid?
- Pudet hoec opprobria nobis
Et dici potuisse & non potuisse refelli.

Vader COURAYER wordt gezegd met alle behoedzaamheid bezorgd te hebben, dat
(*)
zyne Geloofsbelydenis niet openbaar wierd, dan naa zyn dood . Elk onbekrompen
denkend Mensch, en te meer, indien hy een verstandig en met zichzelven
bestaanbaar handelend Protestant is, moet zich des schaamen, en leedweezen
hebben over de ontdekking van 's Doctors beweegreden tot dit verzoek. Zeker moet
het niet worden toegeschreeven aan eenige beschroomdheid omtrent de
openbaarmaaking zyner Roomschgezinde Gevoelens, of aan vrees voor eenige
ongelegenheid voor zichzelven, door eene erkende verklaaring van dezelve. De
Doctor was een Roomschgezinde van belydenis, woonde steeds hun openbaaren
Eerdienst by, en genegen om zich in nadere gemeenschap met de Roomsche Kerk
te begeeven, dan dezelve gezegd wordt, dat zy hem wilden toelaaten.
De Uitgave van dezelve ontdekt de waare beweegreden van COURAYER'S
bezorgdheid ten dien opzigte: welker beuzelagtigheid alleen de hier heerschende
lafheid, en 's Franschmans hooge ouderdom, tot verschooning of vergoelyking kan
strekken. De Doctor was blykbaar be-

(*)

Zie hier boven de Aantekening, bl. 284.
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schroomd voor de opspraak en berisping, die hy zich op den halze zou kunnen
laaden, in een vry en Protestantsch Land, door het ontdekken niet van zyne
Paapsche, maar van zyne Schriftuurlyke, Gevoelens op Protestantsche Beginzelen.
Het jammerhartig verzoek, en deszelfs nog jammerhartiger beweegredenen, begrypt
men ten vollen, wanneer wy in zyne Geloofsverklaaring leezen, zyne stellingen over
GODS Eenheid, in al derzelver uitgestrektheid en kragt. ‘De Eenheid van GOD is de
Grondslag van het Euangelie, en alles, wat inbreuk maakt op deeze Waarheid, is
(*)
gevaarlyk .’
Een Protestant, een Brit, van welk eene Godsdienstbelydenis, of van geene in 't
geheel, moet in zyn hart af keuren, wat aan laaggeestigheid grenst, 't welk een
opregt Geloover in eene Leerstelling van die aangelegenheid kon wederhouaen,
van zyn geloof daarin op de openlykste en onbeschroomdste wyze te verstaan te
geeven. Moest het getuigenis, 't welk ieder Mensch aan de Waarheid verschuldigd
is, door Dr. COURAYER niet afgelegd worden, dan naa zyn dood? Waarom eene
openbaare Verklaaring, tot welke hy betuigde in gemoede verpligt te zyn, opgeslooten
tot hy begraaven was? Dit was onedelmoedig en onregt voor een Land, 't welk hem
eerde, uit hoofde van zyn naauwgezetheid van Geweeten, en een Jaargeld gaf, om
zyne Godsdienstige opregtheid.
Naauwgezetheid van Geweeten heeft zeker hier zo weinig te vreezen, als in eenig
ander Christen - Ryk: niet te min is het hartlyk te wenschen, dat zy, die zulks meest
in hunne magt hebben, iets meer doen om de Hervorming van Paapery min
onvolkomen te doen zyn; om zichzelven, of de Protestantsche Beginzels, op eene
bestaanbaarder wyze te handhaaven; en de Lands-Kerk uit te breiden door een
wyder omvatting der Protestanten.
De Heilige Ordes worden thans gegeeven aan lieden, die geene opleidende
opvoeding tot zulke verrigtingen gekreegen hebben, en slegt geschikt zyn, om ze
naar eisch te volbrengen. Maar de opleiding en Ordening

(*)

L'Unite de Dieu est le Fondement de l' Euangelie; & tout ce qui peut donner atteinte a cette
Verite est dangereux. DECLAR. §. 6.
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der Leeraaren in den Godsdienst, nu te weinig gadegeslaagen, gesteld, zynde in
geschikte handen, en voortgezet volgens gepaste regelen, dan is 'er geen kwaad,
hoe uitgestrekt ook, te bedenken, 't welk de Christenheid zou kunnen treffen, 't geen
niet voorgekomen of kragtdaadig zou kunnen geweerd worden door Leeraars, die,
wel onderweezen en braaf zynde, volkomen vryheid hadden, om het Euangelie in
deszelfs grootste eenvoudigheid te verklaaren, volgens de begrippen, welke zy daar
van vormen, en op welke zy hunne eigene Zaligheid laaten aankomen.
Het schynt, als of 'er Christenen zyn, die koelzinnig denken, dat de Kudde van
CHRISTUS, altoos, even als in den beginne, eene kleine Kudde moet gehouden
worden. Maar, zo zeker als het Euangelie van GOD komt, moet de Kerk, die zich het
naauwst houdt aan de eenvoudigheid van het Euangelie, de zuiverste, de
verstandigste, de bestendigste zyn. Het moge 't oogmerk der Voorzienigheid geweest
zyn, dat dezelve met tegenkantingen zou worstelen, en, onder die stormen, even
als de Eik, te dieper wortels schieten en beter groeijen; dat deeze Wereld, of
derzelver Wetten, haar niet zouden begunstigen, en dat haare uitgebreidheid langen
tyd niet klaar te onderscheiden zou weezen; altoos zich veel wyder uitstrekkende,
dan de zigtbaare gemeenschap: zeker, wanneer het Geloof Lydzaamheid gewrogt
heeft, en de Lydzaamheid een volmaakt werk zal hebben, zal zy, gelyk AARON'S
Staf, alle de andere verslinden, en, in 't einde, de overhand bekomen op al de
Geleerdheid van Egypte, en alle verkeerde Wysheid deezer Wereld.
Ondertusschen zullen de beste Christenen, en te meer als zy bedreevenheid
bezitten in de Kerklyke Geschiedenissen, gevoelig zyn over, en dankbaar voor, de
groote zegeningen, welke, met dit alles, dit Land den Onderzaaten verschaft, om
het Geloof in een goed eerlyk hart te bewaaren, en vreedzaam te leeven in alle
Godzaligheid en eerbaarheid. - Welke sterkere, of zelfs gelyke, beweegreden kunnen
Menschen en Christenen hebben, om liefhebbers huns Lands te weezen, in eenig
Koningryk op aarde, dan zy hier vinden? Vry van overlast, en niet blootgesteld aan
eenige gevaaren, die voor een oogenblik het gemoed eens Christens ontrusten, of
den geest des Menschen vrees aanjaagen, mogen wy hier leeven, gelyk eerste
Christenen, op de beste wyze, en in den best
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mogelyken staat des Christendoms; onze opregte getuigenissen aan de Waarheid
geevende, en daarvolgens ons Godsdienstig gedrag regelende.
Vader COURAYER, 't zy dan Roomsch of Protestantsch, was een Christen van den
besten stempel, zo in Gevoelens als in Zeden. Laaten wy, wat zyne Gevoelens
betreft, hem zelve hooren. ‘Een Christen en een Catholyk gebooren, heb ik altoos
getragt my zelven in den Godsdienst te onderrigten, met denzelfden yver en vryheid,
welken ik my verpligt zou geagt hebben te moeten aanwenden in eenige andere
zaak, welke ik van het grootst aanbelang rekende. - Overtuigd van het Bestaan van
GOD, aan wien wy ons aanweezen verschuldigd zyn, en die dus te deezer oorzaake
onze Aanbidding en Dankbaarheid verdient, en my verzekerd houdende, dat wy
voor een ander Leeven geschaapen zyn, heb ik nimmer, dan met afschrik, die
onverschilligheid gezien, in welke het gros des Menschdoms leeft, ten aanziene
van een stuk, welks beslissing van zo veel gevolgs is voor onze gerustheid.
Hoe meer ik de Euangelieleer inzag, hoe goedkenrender en aanneemenswaardiger
dezelve my voorkwam. Niets is zo zuiver als de Eerdienst, welken deeze beveelt;
niets zo naauwkeurig als de Regels, welke deeze voorschryft; niets zo heilig als het
Leeven, 't geen deeze gebiedt; niets zo edel als de belooning, op welke deeze ons
doet hoopen; niets is zo geschikt, om Menschen en Maatschappyen gelukkig te
maaken; naardemaal zy, door onze Driften aan Rede en Godsdienst onderdaanig
te maaken, de bron onzer elenden wegneemt, door de bron onzer ongeregeldheden
te dempen.
Het Euangelie veronderstelt alle Natuurlyke Waarheden, en vernietigt 'er geene;
het hervormt alle Ondeugden, en zet ons ter betragting van alle Deugden aan; het
herstelt, in 's Menschen Ziel, die denkbeelden van Regtvaardigheid, Liefde en
Gemaatigdheid, van Zedigheid en Godsvrugt, welke de Maaker der Natuur in ons
gelegd heeft, en die de Zonde verwoest hadt. Niets is overeenkomstiger met de
waarheid, dan het zeggen van Apostel PAULUS, dat CHRISTUS alle dingen nieuw
gemaakt, en ons, door eene soort van tweede Schepping, weder in staat gesteld
heeft tot de betragting van waare Regtvaardigheid en Heiligheid.
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Het Euangelie is eene nieuwe Zending van den Hemel, waarin de Godsdienst niet
meer bepaald wordt tot één Volk, of binnen de grenzen van één Land; waarin alle
Menschen, den zelfden Schepper hebbende, zonder onderscheid, geroepen worden
tot waarneeming der zelfde Wetten, en tot dezelfde hoope. - Het is een nieuwe
Eerdienst, in welken wy geleerd worden, dat 'er GODE geen andere aangenaam is,
dan die in Geest en Waarheid HEM wordt toegebragt. - Het is eene nieuwe
Zedekunde, die zich niet beperkt tot het wederhouden van die uitwendige Bedryven,
welke zondig zyn; maar ons leert den oorsprong te dempen van slegte daaden,
door zelfs snoode Gedagten en Begeerten te veroordeelen. - Het werkt op ons door
het voor oogen houden van nieuwe voorwerpen van Hoop en Vrees; en 't is niet
meer de verwagting van tydlyk goed, of het dugten voor tydlyken ramp, waardoor
wy opgewekt worden om de Deugd te betragten en de Ondeugd te schuwen. Wat
alleen bepaald is tot dit tegenwoordig Leeven, schynt onzes onwaardig; en de
Mensch, op de beste wyze onderweezen in de grootheid van zyne herkomst, en
het verheeven einde, waar toe hy geschikt is, koestert geene gedagten, dan die
betrekking hebben op de Eeuwigheid, voor welke hy begrypt dat zyne Ziele bestemd
(*)
is .’
De Man, met deeze Gevoelens vervuld, behieldt, tot het uiteinde van een lang
leeven, de goedkeurende hoogagting van alle Braaven. De zamenstemmende
getuigenissen zyn duidelyk, sterk, en spreeken ten voordeele van zyn Character:
hy stondt bekend voor opregt, en een vriend der waarheid. Zyn ommegang was
zeer stigtlyk en aangenaam, verleevendigd door eene groote verscheidenheid van
Letter- en Geschiedkundige byzonderheden; zyne Zeden waren zuiver, geheel
onverdagt, en met eene groote maate van Welleevenheid verloor hy niets in 't minste
van zyne Eenvoudigheid.
Veele Werken gaf hy in de Fransche taale in 't licht: en eenige, in 't Latyn
overgebleeven, draagen getuigenis van zyn verstand, geleerdheid en smaak. De
voornaamste zyn - Traité de Poëme Epique. - Dissertation sur

(*)

P.F. COURAYER, Relation Historique & Apologetique. Tom. I. p. 431, 432, 433.
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la validité des Ordinations Anglicanes. - Relation Apologetique & Historique. - Lettre
a Mylord PERCIVAL, au sujet de la nouvelle accusation de faux qui lui est intente, par
le P. HARDUIN. - Lettre a M. l' Abbe GIRARDIN. - Lettre à M. le Cardinal DE NOAILLES.
- Oratio habita in Theatro Sheldoniano apud Oxonienses, a P.F. COURAYER, S.T.P.
Id. Jul. MDCCXXXII. - Eene Fransche Vertaaling van Fra PAOLO SARPI's Historie der
Trentsche Vergadering, met Oordeel- Geschiedkundige en Godgeleerde
Aantekeningen. - Eene Fransche Overzetting van de Geschiedenis der Hervorming
door SLEIDANUS. Deeze gaat desgelyks gepaard met breedvoerige Aantekeningen,
waarin de Schryver gewigtige zaaken ontvouwt. - Ook was Dr. COURAYER, zo men
wil, de Schryver van veele Artykelen in het Journal, ten tytel voerende: L'Europe
Scavante.
Lange jaaren was het gezigt van Dr. COURAYER slegt, en de twee of drie laatste
jaaren zyns leevens was hy geheel blind. Omtrent twintig jaaren vóór zyn dood,
schonk hy zyne Boeken aan Aartsbisschop TENISON's Boekery, te St. Martin.
Vader COURAYER stierf op zyne Kamer in Spring-gardens, naa eene Ziekte van
twee dagen, op den 17 Oct. MDCCLXXVI, byna vyf en negentig jaaren bereikt
hebbende. Hy werd, volgens zyne eigene begeerte, begraaven, in het Klooster van
de Abtdy van Westminster, door Dr. BELL, toen Capellaan van Prinses AMELIA.
Dr. COURAYER's Laatste Wil, gedagtekend 3 Febr. MDCCLXXIV, en den 24 Oct.
MDCCLXXVI by Dr. COMMONS goedgekeurd, besprak 500 Ponden aan de Wyk van
St. Martin, 200 Ponden aan de Wyk van St. Margareet, in Westminster; eene vry
goede som aan de Armen in Vernon in Normandye, waar hy gebooren was, en
veele Legaaten aan zyne Vrienden in Engeland. Het overige van zyne
Naalaatenschap kwam aan zyne twee Neeven COURAYER, te Vernon.
Daar is een klein langwerpig rond Portrait van Dr. COURAYER, gesneeden door
Mrs. ELIZABETH B. GULFTON, volgens eene Schildery van HAMILTON, met dit Opschrift:
PIERRE FRANCOIS COURAYER, who was banished France, for writting in defence of
English Ordination. He was born at Rouen, Nov. 17. 1681. and is still living. Published
Junv 1. 1774. - De Schryver, of Schryvers, in de Nouveaux Diction. Hist. 8vo.
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6 Tom. 1779. van het Artykel GOURAYER, stellen ook Rouen als de plaats zyner
Geboorte; doch uit zyn Laatsten Wil schynt men Vernon daar voor te moeten houden.
Bisschop ATTERBURY bezat een Portrait van COURAYER, in 't best van diens leeven
geschilderd. 't Zelve berust thans in de Bodleiaansche Boekery, door den Bisschop
aan de Universiteit van Oxford besprooken.
In het Klooster der Abtdye van Westminster, recht tegen over de Beeldtenis van
Abt VITALIS, is een Opschrift, ter Eere der Naagedagtenis van Vader COURAYER,
opgesteld door Mr. KYNASTON. Dit Opschrift was te haastig op het Monument
uitgehouwen; de Opsteller hadt verzogt, het nog eens te mogen zien. En Mr.
KYNASTON gaf vervolgens een beter Afschrift aan zyn Vriend Mr. NICHOLS. Met een
stipt Afschrift hier van, zal ik dit Leevensberigt besluiten.

H.S.E.
Annis morumque integritate juxta reverendus
PETRUS FRANCISCUS COURAYER,
Coenobii de Sanctâ Genoveva dicti
Apud Urbem Lutetiam Parisiorum
Regularis olim Canonicus.
Vir, si quis alius
De Ecclesiâ atque Politia Anglicana
Animo pariter ac scriptis
Optime meritus.
Quippe qui Episcopalium jus Administrationum
Jamdin a Pontificiis acerrime impugnatum.
Huic eidem Ecclesiae
Et Gallus ipse & pontisicius
Invictâ argumentorum vi, asseruit & vindicavit
Quique adeò, ob id vindicandum
Pulfus jam patria, profugus,
Omnibus demum exutus fortunis
Hac in urbe quaerebat asylum, & inveniebat;
Ibique per annos prope quadraginta
Honestae mentis otio egregius fruebatur exul,
Bonorum omnium deliciae vivus,
Moriens commune desiderium.
Obiit quintâ decimâ die Octobris
Anno post natum Christum MDCCLXXVI.
Post se natum XCV.
Huic tali tantoque Viro,
Marmor hoc, amoris sui monumentum,
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Posuere Amici,
Cui famam marmore perenniorem peperit
Defensa Veritas, refutatus Error.

Eenvouwige herdersbespiegeling, by een schoonen zomerschen
avondstond.
De vale schemeringen begonnen van verre uit het Oosten op te ryzen, en zich over
't aardryk te verspreiden. - De dag was reeds gedaald, een verkwikkelyke Avondstond
gekomen, die door hare koelheid al 't aardryk verfrischte, dat, door de brandende
zon verzengd, als eenige verademing kreeg, en door eenen zagten dauw verfrischt
wierd. - De stille nagt naderde, al de Natuur haakte naar rust, Vee en Mensch, om
door dezelve verkwikt te worden. - Een lieflyk westewindje speelde door het malsche
gras en schommelend loof, en blies eene zagte verkwikking aan, na eenen
brandenden zomerdag. - Mensch en Vee, aamegtig door de felle hitte, wierden
verfrischt. - De vermoeide, de afgesloofde, Landman begaf zich, vermoeid door den
zwaren arbeid, reeds naar zyne wooning te rug, om de afgewerkte leden te
verkwikken door eene aangename rust. - De gladde Melkkoeijen traden met eenen
tragen en langzamen tred stalwaards, terwyl Melker, al vrolyk zingende, dezelve
zagtjes van agter navolgde. - De Herders dreven hunne Kudden stulpwaards,
speelende, op eene ligte herdersfluit, hunne vrolyke avondzangen, terwyl de Kudde
al dartelende door elkanderen speelde, en deeze gezangen beantwoordde met een
zagt geblaet. - Malsche kruiden, en tedere bloempjes, door de heete zonnestralen
gestoofd, hunne toppen latende nederhangen, begonnen, door een zagten dauw
verkwikt, dezelve weder op te beuren en in de hoogte te verheffen. - Al 't gewas, al
't gebloemte, wierd als op nieuw met lieflyk ruikenden balsem overgooten, en
verspreidde langs de wyde vlakten de aangenaamste geur. - Lieflyk en streelend
was het gemurmel der zagt voortrollende golfjes, welke aartig door elkanderen
speelden, bewoogen door een zagt geblaas der speelzieke westewindjes, terwyl
zy onder zich duizenden van bruin geschubde Vischjes verborgen. - Vrolyk dartelden
en
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spartelden deeze vlugge waterbewooners dooreen, en toonden zich verheugd, dat
de heete dag gedaald, en de koele, de verkwikkelyke, Avondstond gekomen was.
- De velden en wyde vlakten gevoelden zich verkwikt door den verfrisschenden
dauw en de koele avondwindjes. - Wyd en zyd heerschte reeds de statigste stilte.
- In de bosschen hoorde men slegts een zagt geritzel, door een ligt windje in de
blaadjes veroorzaakt, terwyl alle derzelver inwooners zweegen. - De Nagtegaal, de
zoetzingende Nagtegaal, verborg zich in het digtste woud, en zweeg. - Ook zweeg
de vrolyke Leeuwrik in de velden, en verschool zich onder 't malsche gras. - De
snelvliegende Daak schoor niet meer langs de waterkanten, noch de vlugge Zwaluw
door de wyde vlakten. - Zy alle waren reeds in rust - en al de Natuur neigde reeds
tot rust.
Lieflyke, verkwikkelyke, Avondstond! - hoe nuttig zyt gy voor de geheele Natuur,
hoe noodzaaklyk voor Mensch en Vee, voor 't gevogelte des Hemels, en voor de
bewooners der velden, voor de inwooners der bosschen, zelfs ook voor alle de
bewooners der golven, voor de bewooners der diepe wateren, der peillooze
afgronden! - Lieflyke Avondstond! - hoe verkwikkelyk zyt gy voor den afgesloofden
Landman, die, den ganschen dag door de heete zon gebraden, door eenen zwaren
arbeid vermoeid en afgesloofd, naar eene verkwikkelyke rust haakt! - Maar, gy alles
verfrisschende Avondstond, hoe gewenscht zyt gy inzonderheid voor het aamegtig
Vee, dat gansche dagen in de heete velden de fel steekende, de brandende,
zonnestralen heeft moeten doorstaan - dat geweldig geplaagd is door een zwerm
van scherp steekende Insecten. - Ja, gy zyt nog des te verkwikkelyker, om dat gy
volgt op eenen heeten en brandenden zomerdag. - Al de Natuur haakt naar uwe
aankomst, even als een vermoeide, en door dorst versmagtende, Reiziger, in een
dorre, in een brandende, woesteny, haakt naar een verkwikkelyken dronk waters!
- Hoe aangenaam is uwe aankomst, ô zielstreelende Avondstond! - hoe veele
verkwikkelykheden smaakt men niet by u - hoe veele schoonheden spreid gy niet
ten toon! - Al wat zagt, zielverkwikkend, en verrukkend aandoet, smaakt men in een
stillen en schoonen Avondstond - en hoe verrukkend zyn de schoonheden, door u
ten toon
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gespreid! - Met welk eene statigheid zinkt de Zon in de Westerkimmen neder, terwyl
hare laatste stralen de kimmen verwen met een verkwikkelyk rood, of de randen
der ligte westewolkjes schilderen met eene mengeling van kleuren, die het hart
verrukken! - De vale schemeringen, uit den Oosten opkomende, spreiden een donker
kleed over het halve Waereldrond, een kleed van duisternis en schemering. - Dra
vertoont zich een heir van tintelende Starren, dat niemand tellen kan. - Het Uitspansel
is vol majesteit en heerlykheid. - Hier vertelt de Hemel het vermogen des Almagtigen,
en verkondigt de eer van Hem, door wiens alvermogende vingeren zy gevormd zyn.
- Met welk eene statige majesteit vertoont zich het wyde Hemelruim! - Elk flonkerend
licht, iedere glinsterende Star, roept de eer des Almagtigen uit, en voert den
opmerkzamen beschouwer in verwondering weg - terwyl al wat het oog ontdekt
eene magt aanduidt, die alle bevatting, die alle denkbeeld, te boven gaat - eene
majesteit, die met geen menschentong kan uitgesprooken worden!
ô! Gy verkwikkelyke, gy stille en verrukkende Avondstond! - gy schenkt aan alles
eene neiging, om zich tot rust te begeeven, om zich door die rust, die aangename
rust, welke de stille nagt aanbrengt, weer te herstellen. - Alleen de opmerkzame
geest zoekt die rust nog niet, maar wil zich vermaken in bespiegelingen, in
aandagtige bespiegelingen, welke des te aandagtiger worden, naar mate der statige
stilte, welke over al de Natuur is uitgestort. - Verbazend tooneel! - Zo dra verspreid
zich de vale duisternis niet op het halve Waereldrond, of 'er vertoont zich een heir
van Starren, wier getal ontelbaar is! - Dan, wie weet hoe veele, en welke, Weezens,
op die glinsterende Waerelden, die ik daar in eenen onafmeetlyken afstand boven
onze hoofden zie flikkeren, even als of het slegts kleine vuurspranken waren, zich
bevinden! - Wie weet hoe veelen van derzelver Inwooners mogelyk nog veel
redelyker, nog veel verstandiger, zyn, dan die, in wier kring wy Menschen ons
bevinden! - Wie weet hoe veelen dier Weezens thans bezig zyn in stille
overdenkingen, in verrukkende bespiegelingen, der groote Werken van den
Almagtigen; zich verlustigende in de beschouwing van de Natuur - in de beschouwing
van de oneindige verscheidenheid der Weezens in al 't geschapene - der Weezens,
welke allen de groote daden Gods
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vermelden! - Wie weet, met welk een doordringend verstand zy dit alles doordenken,
dit alles beschouwen, en de grootheid van hunnen Maker verkondigen! - De Hemelen
toch vertellen Gods eer, en het Uitspansel verkondigt zyner handen werk! - De dag
aan den dag stort 'er overvloedige spraak van uit, en de nagt aan den nagt toont
'er weetenschap van, terwyl de opmerkzame aandagt elk redelyk denkend Weezen
doet uitroepen: hoe groot zyn uwe Werken, ô Heere! Gy hebt ze alle met Wysheid
gemaakt! - Lieflyke Avondstond! - welke statige vertooningen verspreiden de
schemerende oogenblikken allerwege rondsom my! - Hoe verheven - hoe vol
majesteit, zyn alle de voorwerpen, welke zich aan het opmerkzaam oog opdoen! Duistere en plegtige schaduwen maken alles even statig, alle voorwerpen eerwaardig,
en my geheel tot aandagt. - Met een veel scherper gezigt, dan by den dag, beschouwt
men de voorwerpen, welke ons omringen; hoe zeer eene vale schemering dezelve
eenigermate voor het alleropmerkzaamst oog bedekt, nogthans word daardoor alles
niet minder statig, niet minder eerwaardig. - Een zagt geblaas van een ligt en zoel
westewindje verwekt een ritzelend geluid door de schommelende blaadjes, en
vermeerdert de opmerkzaamheid van oogenblik tot oogenblik. - Wat onderscheid
u, ô Mensch! van de redelooze Dieren des velds? - De Mensch onderscheid - smaakt,
en betragt, alles met die veel edeler aandagt - met dat redelyker vermogen, dan in
het stom en redeloos Vee gevonden word.
Verkwikkelyke Avondstond! - hoe veele schoonheden spreid gy niet toon voor
elken opmerkzamen waarneemer! - Hoe veele zoete en streelende aandoeningen
gevoelt myne ziel onder de opmerking van alle die verheven voorwerpen, welke ik
in deeze stille eenzaamheid waarneem, opmerk, en aandagtig bepeins - bepeins,
met eene verrukkende, met eene eerbiedige, opgetoogenheid! - Stille en
verkwikkelyke Avondstond! - tot hoe veele ernstige overdenkingen geeft gy aanleiding
- tot welke gewigtige overweegingen wekt gy op. - De Mensch, die als de dageraad
opgaat, bereikt den middag van zyn leven. - Dan, wanneer de avondschemeringen
dalen, de bleeke schaduwen vallen, dan nadert de donkere nagt van zyn dood. Het licht word uitgebluscht, en deszelfs plaats vervangen door de dikste
duisternissen. - De donkere nagt verduis-
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tert al den glans, waar mede hy nog korts zo heerlyk schitterde. - Nu daalt de Mensch
neder in het donkere graf, in de groeve der verteering, en word overgegeeven tot
een aas der wormen, eene ontbinding der deelen. - Dan, is het nu gedaan met den
Mensch - gaat nu met het oogenblik des doods het licht des levens ook voor eeuwig
onder? - Volgt 'er nu eene altoos duurende nagt van donkerheid? - Een nagt, in
welken in eeuwigheid niet meer aan den Mensch zal gedagt worden? - Een nagt,
waarin de Mensch valt in eenen eeuwigen slaap van vernietiging? - Dat zy verre! Gelyk de Lente van den Zomer, de Zomer van den Herfst, en deeze door den Winter,
gevolgd word - zo komt de Winter van onzen leeftyd haastig aan, en wy sterven doch wy sterven om weer te leeven in de blyde Lente, welke op deezen Winter volgt.
- Gelyk elke nagt van eenen vrolykeren en blyderen dageraad gevolgd word, die
de pikzwarte donkerheid verdryft, en doet plaats maken voor de heldere zonnestralen,
welke den vollen dag aanbrengen - zo zal ook eens eene blydere dageraad van
een veel heerlyker leven de akelige donkerheid uit onze nare grafspelonken doen
verdryven, en het licht van onze levenszon zal eens met vernieuwden glans beginnen
te schynen, en eenen vollen dag verwekken, die nooit meer van eenen akeligen
nagt zal gevolgd worden. - Dan zullen wy eeuwig dag hebben - eeuwig licht - eeuwig
leven! - Dan zullen onze bespiegelingen helder, en veel doordringender, weezen dan zal onze levenszon nooit meer ondergaan; maar heerlyk - luisterryk, blyven
schynen in alle eeuwigheid, en we zullen ons volmaakt verlustigen in de groote
Werken van onzen oneindigen Maker!
C. V.D. G.

Gelykheid.
't Is klaar, dat de menschen, die 't genot hebben van de vermogens, aan hunne
natuur gehegt, gelyk zyn; zy zyn het, wanneer zy voldoen aan de dierlyke werkingen,
en wanneer zy hun verstand oefenen. De Keizer van China, de groote Mogol, de
Padisha van Turkyen,
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kan aan den geringsten mensch niet zeggen: ik verbiede u uwe spys te verduwen,
uw gevoeg te doen, en te denken. Alle Dieren van iedere soort zyn gelyk onder
elkanderen.
Geen paard zal tegen 't paard, zyn medemakker, zeggen:
Dat men myn' manen kamm', my rosse, my besla:
Gy, ga aan 't muildier mynen last opleggen,
Dat zonder myn bevel geen ezel iet besta.
En gy, zorg dat myn trotsche lievelingen,
En myne dartle nimfen-stoet,
Die naar myn gunst en liefde dingen,
Van alles hebben overvloed.
Dat men van hengsten ruinen make,
En hen tot wagt der hoofsche merriën schikk',
Op dat geen ander paard dan ik
By haar vermaak en wellust smake.
Dat niemand uwer zich vergrype aan eenig ding,
Dat ieder vreeze, en van myn' wil afhange,
En zoo 'er één slechts in myn byzyn durve aanvangen
Te briesschen, eisch ik, dat de muiteling,
Die wet en goden van de paarden treedt met voeten,
Terstond, digt by de stal, zulks aan den hals zal boeten.

De Dieren hebben natuurlyk boven ons het voordeel van onäfhangelykheid. Indien
een Stier, die een Koei vrydt, met hoornstooten verdreven wordt door een Stier, die
sterker is dan hy, gaat hy eene andere meestres zoeken in een ander veld. Een
Haan, door eenen anderen Haan afgeslagen, gaat zich in een ander hoenderkot
troosten. 't Is niet aldus met ons. Een kleene Vizir verbandt eenen Bostangi naar
Lemnos; de Vizir Azem verbandt den kleenen Vizir naar Tenedos; de Padisha
verbandt den Vizir Azem naar Rhodes. De Janitsaren zetten den Padisha gevangen,
en verkiezen eenen anderen, die, ter zyner keuze, de goede Musulmannen in
ballingschap zal zenden; en dezen zullen zich nog grootlyks aan hem verplicht
achten, indien hy de uitoefening van zyn geheiligd gezach niet verder uitstrekke.
Indien deze aardbol ware het geen hy schynt behooren te zyn; indien de menschen
op denzelven overal
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een gemakkelyk en verzekerd bestaan vonden, en eene luchtstreek, overeenkomstig
met den eisch hunner natuur, 't is klaar, dat het een mensch onmogelyk zoude
geweest zyn, eenen anderen te onderwerpen. Dat deze aarde overladen zy met
heilzame vruchten; dat de lucht, die zoo veel tot ons leven moet toebrengen, ons
geene ziekten en geen te vroege dood geeve; dat de mensch geene andere
huisvesting en geen ander bed benoodigd hebbe, dan dat der Dassen en
Rheebokken; als dan zullen de Gengishans en de Tamerlans geene dienstboden
hebben dan hunne kinderen, die heusch genoeg zyn zullen, om hen, in hunnen
ouderdom, de behulpzame hand te bieden.
In dezen natuurlyken staat, waarin alle viervoetige Dieren, die niet overheerd zyn,
alle Vogels en kruipende Dieren, zich bevinden, zou de Mensch even zoo gelukkig
zyn als zy. De Heerschappy zou als dan een herssenschim, eene ongerymdheid,
zyn, waaraan niemand zou denken; want waarom dienaars te zoeken, wanneer gy
geen dienst altoos behoeft.
Indien het in de herssenen van eenig byzonder mensch, die den kop van een
dwingeland en sterk gespierde vuisten hadt, opkwame, zynen burrman te
onderwerpen, die minder krachten had dan hy, zou de onderdrukte aan den Donau
zyn, alvorens de onderdrukker zyne maatregels aan den Wolga zou genomen
hebben.
Alle menschen, derhalven, zouden noodwendig gelyk zyn, indien zy geene
behoeften hadden; de elende, welke aan ons geslacht gehegt is, maakt den eenen
mensch ondergeschikt aan den anderen: de ongelykheid maakt het weezenlyk
onheil niet uit, maar de afhanglykheid; 't kan niet dan van weinig aanbelang zyn,
dat deze of geene mensch den tytel voere van Hoogheid, een ander dien van
Heiligheid, maar 't valt hard zyne Heiligheid of zyne Hoogheid te dienen.
Een talryk huisgezin bebouwt eenen goeden grond, twee kleene huisgezinnen,
in de nabuurschap, hebben slechte landen, die byna niets voortbrengen; de twee
arme huisgezinnen moeten, derhalven, het ryke huisgezin dienen, of het zelve om
hals brengen, 't geen niet bezwaarlyk is. Een der twee arme huisgezinnen bied zyne
handen aan het ryke huisgezin, om brood te hebben. Het andere arme huisgezin
valt 'er op aan, en word geslagen. Het dienstbare huisgezin is de oorsprong der
dienstba-
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ren en handwerkslieden, het geslagen huisgezin is de oorsprong der slaven.
't Is op onzen ongelukkigen aardbol onmogelyk, dat menschen, die in maatschappy
leeven, niet zouden verdeeld zyn in twee klassen, ryken, die gebieden, en armen,
die dienen, en deze beiden onderverdeelen zich in duizend anderen, en deze duizend
hebben mede nog verschillende onderscheidingen.
Na dat ieder zyn lot weg heeft, komt gy ons zeggen: Ik ben mensch als gy; ik heb
twee handen en twee voeten; ik ben even trotsch, en misschien trotscher, dan gy;
myn verstand is ten minsten even onredelyk, even verkeerd, even strydig als het
uwe. Ik ben burger van St. Marin, of van Ragusa, of van Vaugirard; geef my myn
deel van de aarde. 'Er zyn in ons halfrond omtrent vyftig duizend millioenen, zoo
tamelyke als onvruchtbare, akkeren gronds te bebouwen; wy maken op dien grond,
ten naasten by, slechts een getal uit van duizend millioenen Dieren, met twee beenen
zonder vederen; het geen derhalven vyftig akkers voor ieder is; doe my recht, en
geef my myne vyftig akkers?
Zie hier het antwoord: Ga, neem dezelven by de Kaffers, by de Hottentotten, of
by de Samojeden, schik alles met hen in 't minnelyke, alle verdeelingen zyn bereids
hier geschied; zoo by, onder ons, kost, kleeding, huisvesting en brand, wilt hebben,
werk dan voor ons, gelyk uw Vader deedt, dien ons, geef ons vermaak, en men zal
'er u voor betalen, zoo niet, dan zult gy verplicht zyn te bedelen, 't geen te
vernederend zou zyn voor de verhevenheid van uwe natuur, en u weezenlyk beletten
gelyk te zyn aan de Koningen, en zelfs aan de Priesteren van 't Dorp, gelyk uwe
edele fierheid waant.
Alle arme lieden zyn niet ongelukkig: de meesten worden in dien stand gebooren,
en de gedurige arbeid belet, dat zy zulks niet te veel gevoelen; maar, wanneer zy
die armoede gewaar worden, als dan ziet men oorlogen, gelyk die van de volksparty
tegen den aanhang van den Raad te Rome, die van de boeren in Duitschland, in
Engeland, in Frankryk. Alle die oorlogen eindigen, vroeg of laat, in de dienstbaarheid
van 't volk, om dat de vermogenden het geld hebben, en het geld de meester van
alles is in een Staat; ik zeg in een Staat, want het is dus niet van Natie tot Natie.
Het volk dat zich het best weet te bedienen van het staal, zal altoos dat volk te on-
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derbrengen, het welk meer goud en minder dapperheid bezit.
Ieder mensch wordt met eene tamelyk hevige neiging gebooren om te heerschen,
om ryk te zyn, om vermaak te genieten, en met veel trek om niets te verrigten;
bygevolg zou ieder mensch het geld, en de vrouwen of dochters, wel willen hebben
van anderen, over hen den meester speelen, hen aan zyne grilligheden onderwerpen,
en niets uitvoeren, of ten minsten niets doen, dan 't geen hem vermaken of
aangenaam zyn zoude. Gy bemerkt duidelyk, dat, met zulke fraije geneigdheden,
het even onmooglyk is, dat de menschen gelyk zyn, als het onmooglyk zy, dat twee
Predikanten, of twee Hoogleeraaren in de Godgeleerdheid, van elkanderen niet
nayverig zouden zyn.
Het menschelyk geslacht, zoo als het is, kan niet bebestaan, ten zy 'er een
oneindig aantal nuttige menschen zyn, die niet met al bezitten. Want een bemiddeld
mensch zal voorzeker zyn landgoed niet verlaten, om het uwe te gaan bebouwen,
en wanneer gy een paar schoenen benoodigd hebt, zal een Raadsheer dezelve
voor u niet maken. De Gelykheid is des evenzeer de natuurlykste, en tevens de
herssenschimmigste, zaak.
Gelyk de menschen uitspoorig zyn in alles, wanneer zy konnen, zoo heeft men
die ongelykheid overdreven; men heeft in verscheide landen gemeend, dat het een
burger niet geoorlofd ware uit het land te gaan, daar hy by toeval gebooren wierd;
de zin van die wet is duidelyk: Dit land is zoo slecht, en word zoo slecht bestuurd,
dat wy ieder byzonder ingezeten verbieden, daar uit te trekken, uit vreeze, dat de
gansche menigte mogt verloopen. - Doe beter, maak dat uwe onderdanen geerne
by u blyven, en dat vreemdelingen zelfs tot u overgelokt worden.
Ieder mensch heeft in het binnenste van zyn hart het recht, te gelooven, dat hy
volkomen gelyk is aan andere menschen: daaruit volgt niet, dat de Kok van een
Kardinaal zynen meester moet bevelen het middagmaal voor hem te bereiden. Maar
de Kok mag zeggen: Ik ben een mensch gelyk myn meester; ik kwam, gelyk hy,
schreijende ter wereld; hy zal, even als ik, in doodsangsten sterven, en dezelfde
plechtigheden ondergaan. Wy verrichten dezelfde dierlyke behoeften. Indien de
Turken zich meester maken van Rome, en ik Kardinaal worde, en
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myn meester Kok, zal ik hem in myn dienst neemen. - Die gansche redekaveling is
redelyk en billyk; maar, tot dat de groote Turk zich van Rome meester make, moet
de Kok zyn plicht doen, of de gansche menschelyke samenleeving legt in duigen.
Ten aanzien van een mensch, die noch Kok, noch Kardinaal, noch bekleed is
met eenig ambt in den Staat; ten aanzien van een byzonder burger, die geene
betrekking tot iets heeft, maar die te onvreden is van ovetal ontvangen te worden
met eene houding van bescherming, of met een voorkomen van verachting, die
duidelyk bespeurt, dat verscheide Mon Signors niet meer kundigheden, niet meer
verstand, niet meer deugd bezitten dan hy, en dien het verveelt, somtyds in derzelver
zydkamer te wagten; wat moet die doen? - heen gaan.

De hoveling.
Eene Anecdote.
(Uit het Engelsch.)
Het denkbeeld, 't geen Sir ARCHY MACSARCASM (in Love à la mode) aan de hand
geeft, wanneer hy tot zyn Zoon zegt: ‘Dat hy nimmer overeinde stondt in de
tegenwoordigheid van een aanzienlyk Man,’ is zo verre van oorspronglyk, of nieuw,
te weezen, dat het zo oud is als de dagen der Regeeringe van Koningin ELIZABETH.
WILLIAM POWELETT, Markgraaf van Winchester, en Lord-Schatbewaarder onder
de Regeering van EDUARD DEN VI, die geholpen hadt om den Hertog van
NORTHUMBERLAND te verhinderen in JANE GREY ten Throon te heffen, bleef in zyne
Post, beide onder de Regeering van MARIA en Koningin ELIZABETH, en stierf in het
bezit van dezelve, den ouderdom van 98 Jaaren bereikt hebbende. - Men vroeg
hem, op zekeren tyd, hoe hy die Bediening hadt kunnen behouden, by zo veele
veranderingen van 't Ryksbestuur. Hy antwoordde: ‘Door een Willig, en geen Eik,
te weezen!’
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
De man van bedryf, geschetst.
Die met een bedrieglyke hand werkt wordt arm; maar de hand der vlytigen
maakt ryk. Die in den Zomer vergadert is een verstandig Zoon; maar die
in den Oogst vast slaapt is een Zoon die beschaamd maakt. Die zich slap
aanstelt in zyn werk is een Broeder van den Doorbrenger.
SALOMO.

(Naar het Engelsch.)
Met niet min leedweezen dan volle overtuiging, moet men bekennen, dat de Zeden
der tegenwoordige Eeuwe niet zo gunstig zyn tot het behoorelyk volbrengen van
de burgerlyke en gezellige Deugden des Leevens, als tot het voortzetten van
Vermaakneeming en het bederven des Verstands. Veel rede is 'er, om te dugten,
dat een toeneemende begeerte tot het geen men Vermaak noemt, eene natuurlyke
gezellinne van een bedorven smaak in 't genot van 't zelve, zeer zal strekken, om
de beantwoording aan de beschryving van een Man, die zich van den algemeenen
hoop der Menschen onderscheidt als een Man van Bedryf, zeer schaars te doen
worden.
De Man van Bedryf is, nogthans, zo hoog te schatten in elken betreklyken
Leevensstand, en brengt zo uitsteekend veel toe aan de sterkte en het welweezen
der Maatschappye, dat het onmogelyk is zyn Character zonder bewonderende
eerbiedenisse te beschouwen. De Man van Bedryf is niet alleen een cieraad, maar
een sterk steunzel, der Maatschappye, en door orde, geregeldheid en eenpaarigheid
te bewaaren, zo verre de kring zyner bedryven zich uitstrekt, wordt hy een der
nuttigste Weldoeneren zyner Medemenschen.
Verscheide hoedanigheden worden 'er vereischt om den Man van Bedryf te
vormen. De voornaamste zyn - Opvoeding - Gezond Verstand - Deugd Gemaatigdheid - Geregelde Tydsverdeeling - Stiptheid in
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het naakomen van Verbintenissen - Vaardigheid in het uitvoeren zyner Zaaken Gepastheid in Uitgaven - Afkeer van 't Spel. - Vastheid van geest om zyn Character
te bewaaren. Laaten wy deeze hoedanigheden doorloopen, en te voller kennisse
wat van naderby beschouwen.
De Opvoeding eens Mans van Bedryf, schoon niet altoos 't geen men eene
Geleerde Opvoeding noemt, schoon ze hem tot geen diepzinnig Redeneerkundigen
of Taalkundigen maake, is, nogthans, zodanig, dat ze hem al het noodige leere, en
verheffe boven de verlegenheden en misslagen, waar toe de geheel onkundigen
en ongeletterden vervallen. Geregtigt dezelve hem niet om op eene Hoogeschool
eenige Waardigheid weg te draagen; zyne voorraad van kundigheden zal
genoegzaam weezen, om voor te komen, dat hy mishaagelyk worde. Hy bezit 't
geen eene algemeene kennis van de dagelyks voorkomende zaaken mag heeten,
terwyl zyne meer bepaalde naspeuringen bepaald zyn tot dat slag van Bezigheid,
waar toe hy door zyn Leevenslot, of Verkiezing, verpligt is. In andere zaaken zal
men hem niet voorbaarig of beslissend vinden, en over 't geen zyne eigene betreft
zal hy spreeken met die vaardigheid en juistheid, welke toonen, dat hy zyne zaak
volkomen meester is.
Naast zulk eene Opvoeding mogen wy Gezond Verstand plaatzen. Van deszelfs
gebruik hangt voor geen gering gedeelte af, dat hy het Character eens Mans van
Bedryf verdient. Het valt bezwaarlyk te bepaalen wat men door Gezond Verstand
te verstaan hebbe, zo verschillend zyn de denkbeelden daar over gevormd. Als
eene gaaf der Natuure, en niet gereedlyk door Oefening te verkrygen, valt het
bezwaarlyk 't zelve ontleedend te beschryven, en niet gemaklyk te zeggen wat 'er
toe behoort om Gezond Verstand te vormen. Zo veel, egter, mogen wy opmerken,
dat het eene hoedanigheid is, welke het bezit van alle andere hoedanigheden,
deugden en begaafdheden, waarlyk nuttig en verpligtend maakt. Het belet
Geleerdheid in Schoolvossery te veraarten; het wederhoudt Rykdom van Hoogmoed;
het bewaart den Bezigen van verwarden en noodloozen omslag; het houdt de
Geaartheden en Driften bedaard; is een Vyand van buitenspoorigheid in
Uitdrukkingen en Bedryven; met één woord, het strekt dermaate om gebrek aan
Kundigheden en Vernuft aan te vullen, dat het menigvoud misnomen wordt voor
het daadlyk bezit van beiden. In de veelvuldige en
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zo zeer zamengestelde belangen des gemeenen Leevens kan niets hooger te
schatten te zyn, dan Gezond Verstand.
De derde hoedanigheid, in het Character eens Mans van Bedryf, is Deugd. - Ik
bevroed gereedlyk, dat aandringen op Persoonlyke Deugd verveelend zal weezen,
dat men 'er de neus voor zal opschorten; daar ongebondenheid in Zeden, ten
aanziene van dit onderwerp eene wyze van denken heeft ingevoerd, die, onder den
naam van vry, met de daad tot losbandig is overgeslaagen. Maar, wanneer wy in
aanmerking neemen de Hoogagting, onveranderlyk by het gros des Menschdoms
gehegt aan Persoonlyke Deugd; wanneer wy overweegen dat dit eene zaak is, waar
over elk kan oordeelen (zelfs de zodanigen, die in alle andere zaaken vry
onbevoegde Regters zyn), dewyl het onder 't bereik van hun verstand valt, mogen
wy ons verzekerd houden, dat, indien 'er geen hooger beweegredenen waren dan
Belang, en het verwerven van Agting, deeze genoegzaam dringend zyn, om ons
over te haalen tot een geregeld en goed Leevensgedrag.
Maar voor een Man van Bedryf is een leeven van zedelyke regtheid volstrekt
noodzaaklyk; want Bezigheid is geheel onbestaanbaar met Ondeugden, die de
gezondheid krenken, den tyd doen verwaarloozen, en strekken om alles in verwarring
te helpen. Van twee Persoonen, wier Credit geheel of ten naasten by gelyk staat,
doch welker eene een losbandig en ongeregeld leeven leidt, en de andere zich braaf
gedraagt, kunnen wy niet twyfelen of de laatstgemelde zal het langst vertrouwd
worden, en de eerstgenoemde in verdenking vallen, zelfs wanneer 'er nog geen
grond van verdenken is. Daarenboven is 'er in een Zedeloos leeven niets manlyks,
niets agtbaars, niets 't geen aan de wereld een Character kan opleveren, dat
benydens- of beminnenswaardig is; niets dan 't geen de geringste en slegtste onder
de Menschen kan uitvoeren.
Naauw verbonden aan deeze laatstbeschouwde hoedanigheid, is Gemaatigdheid;
en voor een Man van Bedryf niet min onvermydelyk noodig. Weinig woorden zal ik
behoeven om deeze hoedanigheid aan te pryzen; naardemaal de tegenovergestelde
Ondeugd verderflyk is voor Menschen van alle rangen en omstandigheden.
Onmaatigheid verkwist tyd, welken de Man van Bedryf altoos op hoogen prys schat;
zy vernielt de gezondheid, en
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verstoort de gerustheid des harten, en, zonder deeze, kunnen geene zaaken van
aangelegenheid geregeld worden afgedaan. - Indien men my vroeg, waaraan men
hebbe toe te schryven die herhaalde geschillen en beuzelagtige oneenigheden
onder de Menschen, welke menigmaal uitbarsten in smaadtaal, zeer hoog loopen,
vriendschap verbannen, en de hoop op zamenleevingsgeluk doen verdwynen? Ik
zou antwoorden, aan eene Onevenmaatigheid van gesteltenisse, gebooren uit
hebbelyke Onmaatigheid, en by zommige Menschen zo onafgebrooken, dat zy
gezegd mogen worden zeldzaam geregeld te denken, of zich met bedaardheid uit
te drukken, dan wanneer zy door eenig toeval tot eenzaamheid verweezen, of door
ziekte bedaard, zyn.
De Geregelde Tydsverdeeling is een der hoofdbezigheden eens Mans van Bedryf;
en de noodzaaklykheid hiervan doet zich te merkbaarder gevoelen, naar gelange
zyn Bedryf eene meerdere uitgestrektheid heeft. By Handeldryvenden is niets meer
te bejammeren, dan dat weinigen hunner zich een Geregelde Tydsverdeeling
voorgeschreeven, of zich daar aan vastgehouden, hebben. Door mangel hier aan
is alles woeling zonder voortgang, drukte zonder uitvoer, belofte in 't oneindige met
daar op volgende te leurstelling - van dit alles heeft de Man van Bedryf, ten allen
tyde, een zo leevendig bezef, dat niets hem kan beweegen om van zyne schikkingen
af te gaan. Niets kan hem meer hinderen of verlegen maaken, dan gebrek aan
Geregeldheid in anderen; en men mag met eenige waarschynlykheid veronderstellen,
dat hy dikwyls liever een schuld zou kwytschelden, dan een inbreuk op zyn Geregelde
wyze van doen vergeeven.
Zo gansch noodzaaklyk is de behoorelyke Geregelde Tydsverdeeling voor een
Man van Bedryf, dat hy het dikwyls zal waagen het misnoegen van Persoonen, voor
welken hy anders agting heeft, op den hals te haalen, dan af te wyken van dien
Regel, van welken de Orde zyner zaaken afhangt. Door zulk eene getrouwe
aankleeving aan zyn Plan, zal hy, ongetwyfeld, menigmaalen het Character
verkrygen, en waarlyk het voorkomen aanneemen, van gestrengheid; doch, wanneer
men overweegt, dat, zonder die geregeldheid, zyne zaaken niet met voordeel kunnen
gedreeven worden, of vergezeld gaan met Vermaak en Winst, moeten wy toestaan,
dat deeze gestrengheid eene daad van regtvaardigheid is,
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verschuldigd aan zichzelven en aan zyne belangen, en die allen, welken met hem
te doen hebben, moeten pryzen; naardemaal het ook voor hun van belang en
voordeelig is.
Ik heb van Vermaak zo wel als van Winst gesprooken; en welk Vermaak kan
grooter weezen dan dat des Mans, die, op het einde van een druk bezig besteedden
dag, niets onafgedaan gelaaten heeft, 't welk gedaan moest worden, en hy bepaald
hadt te verrigten? Vergelyk het genoegen van dien Man met de ongenoegelyke
bedenkingen van hem, die, op 't eindigen van den dag, bevindt, dat hy niets geregelds
volvoerd heeft, en zo zeer overal geweest is, dat hy nergens iets deedt. Als de
volgende dag aanbreekt, weet hy niet waarmede te beginnen, en, wanhoopende
iets te verrigten, gaat die dag even bedryfloos verlooren. Zulk een Man kan geen
gemak, geen genoegen, hebben; in de daad, de verwarring zyner gedagten gelykt
volkomen op de verwarring zyner zaaken, en de zodanigen, die hy eerlang
genoodzaakt is in te roepen, om hem uit zyne verwarringen en ongelegenheden te
redden, bevinden terstond dat hy ongeschikt is tot Bedryf.
By de Geregelde Tydsverdeeling zal de Man van Bedryf voegen, Stiptheid in het
naakomen van zyne Verbintenissen. Dit volgt rechtstreeks uit het andere voort. De
Man van Bedryf is stipt, tot naauwgezetheid toe. Doch wat is hier van het gevolg?
Hy volbrengt volkomen zyn Pligt, door alles, wat hy ondernomen heeft, uit te voeren.
Zyn Stelzel gaat zagt en ongestoord voort. Hy weet het bepaalde uur, en houdt het
op één minuut na; het gebrek in stipt naakomen eener afspraake is nimmer aan zyn
kant, en hy heeft, gevolglyk, geen zelfbeschuldigende bedenking, die de helderheid
van zyn opgeklaarden geest benevelt. Ook heeft hy het niet noodig zyn hart te
bederven, door dat voorbedagt Stelzel van dubbelhartigheid, uitvlugtzoeking, en
laagheid, waaruit in 't wilde schermende verschooningvraagingen volgen, welke
niemand aanneemt, en plegtige betuigingen, die elk weet dat valsch zyn. Hy zal de
geringste afwyking van waarheid als eene oneerlykheid aanmerken, zelfs dan als
dezelve niet kan ontdekt worden, en nimmer iemands vertrouwen op hem
verzwakken, door hem in 't geringste punt te misleiden.
Deeze Stiptheid baant den weg tot het verkrygen van
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een anderen Charactertrek des Mans van Bedryf - ik bedoel de Vaardigheid in het
uitvoeren zyner Zaaken. Eene Vaardigheid, die niet min genoeglyk voor hemzelven
is, dan voor anderen. Zyn dag verdeeld hebbende, kan hem niets onverwagts
stooren. Eene nieuwe en onverwagt opkomende Bezigheid verrast hem niet
belemmerend; kan hy die heden niet volvoeren, hy stelt ze uit tot een voeglyken
tyd, en houdt 'er zich aan. Weetende hoe noodzaaklyk het is bedaard te zyn, en
tegenwoorheid van geest te bezitten, in de veelvuldige aangelegene
Leevensbezigheden, maakt hy zich niet schuldig aan eenig verwyl of verzuim, 't
geen hem kan in verlegenheid brengen, of zyne evenmaatigheid stooren. Hy doet
niets verhaast; wat in den gewoonen loop der dingen voorkomt, weet hy vaardig te
verrigten; wat nieuw is en ongewoon, stelt hy uit tot het neemen van ryp beraad.
Deeze Gemaklykheid en Vaardigheid heeft haaren oorsprong in eene hebbelykheid
van overleg en bedagtzaamheid, waar toe hy zich zet, op tyden, dat dezelve geen
hinder baaren aan zyne vrolykheid, of beletten deel te neemen in de gezellige
vermaaken des Leevens. De Man, die de waarde des Tyds en van Stiptheid kent,
kan niet anders dan gemaklyk en vaardig werken.
Ik ken geen onderwerp, 't welk minder verstaan, of althans min beoefend, wordt,
met eenig blykbaar begrip van 't zelve, dan de Gepastheid in Uitgaven. Het is de
Mode deezer Eeuwe, hoe verlicht anderzins, geworden om in dit stuk te doolen. De
algemeene dwaaling is, zich toe te geeven in Uitgaven, die het Inkomen overtreffen,
en te poogen (want het is slegts eene pooging) in kostbaarheid van Leevenswyze
de Grooten na te volgen. Een Boekdeel zou men over dit onderwerp kunnen vol
schryven; doch eene eenvoudige beroeping op de Ervaarenis is alleen genoegzaam
om te toonen, hoe ongerymd en verderflyk zulk een gedrag moet weezen voor den
Middelstand. Zo overheerschend, nogthans, is de spoorloosste verkwisting der
zodanigen, wier omstandigheden geene ruime Leevenswyze gedoogen, dat ik vrees,
(*)
dat de lyst der Bankbreukigen in de Nieuwspapieren , meer de

(*)

't Is bekend, dat in de Engelsche Nieuwspapieren, zo dagelyksche als veele maandlyksche,
de zwarte lyst der Bankroetiers voor allen wordt ten toon gehangen.
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aanwyzingen behelst van de wrange vrugten deezer dwaasheid, dan van daadlyk
ongelukkigen.
Van zodanige onverstandige Uitgaven is de Man van Bedryf een vreemdeling uit
verkiezing, en een vyand uit belang. Hy vermydt onvoeglyke Uitgaven voor
zichzelven, dewyl zy hem aanleiding zouden geeven om anderen te benadeelen;
hy verfoeit ze in anderen, dewyl hy in hun val kan medegesleept worden. Als een
Man van Verstand, kan hy ook niet streeven om de Zeden der Groote Wereld na te
volgen, dewyl hy weet, dat bespotting en veragting het loon zyn van zelfs het
gelukkigst slaagen in deezen: en als een Vader, een Egtgenoot, een Vriend, en een
goed Burger, zal hy alles vermyden, wat kan strekken om dat verderf in zyne zaaken
te baaren, 't welk zich niet tot hemzelven bepaalt, maar noodwendig over veele
betrekkingen moet verspreiden. Geweeten, eer, gerustheid van ziel, met één woord,
alles wat een Man dierbaar is, verbiedt een moedwillig misbruik van de voordeelen,
welke de Voorzienigheid hem aanbiedt.
De Man van Bedryf zal, derhalven, in zyne Uitgaven zich laaten geleiden door
Voorzigtigheid en goed Verstand; de eene leert hem, mag ik my zo uitdrukken, de
hoeveelheid zyner Uitgaven, en de andere de hoedanigheid. Afkeerig van laagheid,
leeft hy, naar zyne maate, ruim, gemaklyk, gezellig in zyne dagelyksche huishouding;
en daar gy niet kunt vergeeten, dat hy een Man van Bedryf is, zal hy u, door zyne
leevenswyze, overtuigen, hoe naauw dat Character kan vereenigd worden, met dat
eens Heers van Fatsoen. Het moet, ter eere van de ryke Kooplieden in Engeland,
[men voege 'er vry Holland by] gezegd worden, dat hunne Uitgaven, met eenige
weinige uitzonderingen, op deezen voet geregeld zyn; terwyl ongerymde
buitenspoorigheid, en het Zeil te hoog op te haalen, gelyk men 't noemt, het deel is
dier Waaghalzen, wier te kort komen, geldgebrek, en verderf, door de Wereld met
zo weinig verwondering of medelyden gehoord wordt, als zy 'er weinig schaamte of
kwelling over gevoelen.
Als een eigenaartig gevolg van de Gepastheid in Uitgaven, zal de Man van
Bezigheid, buiten twyfel, een gezetten Afkeer betoonen van het Spel, in alle deszelfs
takken. Deeze verdwaazing schynt, ik weet niet hoe, in de laatste jaaren, een
volkomen bezit genomen te hebben van

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

348
de vrolyke Wereld, en maakt groote vorderingen in de Bezige. Eene verdwaazing,
of gekheid, moet het gerekend worden in eene Eeuwe, waarin de Menschen, noch
uit den aart, noch door opvoeding, grooter dwaazen zyn dan eertyds, en waarin
iemand zou mogen veronderstellen, dat hunne oogen allenthalven geopend zouden
zyn, om het dreigend gevaar te zien. Maar, welke betoveringen het Spel ook moge
hebben voor lieden van Rang en van de Groote Wereld, een Man van Bedryf en
een Speeler zyn twee Characters, die nimmer zamen kunnen gaan; of, indien zy
ten eenigen tyde in één Persoon vallen, zal 'er schielyk eene scheiding moeten
komen. De eerlykheid, de braafheid, de stiptheid, de wisselvalligheden van het
Handeldryvend Leeven, zyn zo zeer overgesteld tegen de gierigheid, de verkwisting,
de streeken en listen van de Speeltafel, als licht tegen duisternis, en deugd tegen
ondeugd. Het denkbeeld zelfs, dat een Man van Bedryf een Speeler zou weezen,
strydt, op de eerste uitdrukking, dermaate, dat ik van dit onderwerp mag afstappen,
met aan te merken, dat ik het algemeen gevoelen des Menschdoms zo zeer op
myne zyde heb, dat een Speeler zeldzaam, zo immer, vertrouwd zal worden in een'
ernstigen Handel. Het is honderd tegen één, dat hy ten oogmerke heeft om eerlyk
te weezen, en duizend tegen één, dat hy het vermogen hebbe, indien hy de
genegenheid mogt bezitten.
Doch 'er is eene soort van Spel, niet zeldzaam onder Lieden van Bedryf, waar
toe zy verlokt worden door middel van een schoonschynenden en valschen naam.
Deeze soort van Spel noemt men Speculatie, een wysgeerig woord, met geweld
dienstbaar gemaakt aan inhaaligheid en geldzugt. Behoeftige Menschen vallen in
het denkbeeld om ryk te worden; maar, rondziende onder de ryke Lieden van Bedryf,
ontdekken zy, dat deezen de rykdommen niet verkreegen hebben dan in den laaten
avond des leevens, dat zy door een langduurig vlytbetoon verkreegen wat de
waagzieke Speculatie - handelaar denkt dat hy in één slag kan magtig worden. Het
ontbreekt niet aan Menschen die dit begrip ondersteunen, en 'er zyn eenige, schoon
weinige, voorbeelden van de zodanigen, die het gelukte, door een stouten zet, in
hun oogmerk te slaagen. Zy onderstaan het, daar door aangemoedigd, doch het
mislukt; en in hun val bederven zy niet alleen zichzelven, dit zou luttel betekenen,
maar sleepen ook
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de zodanigen mede, die zich hebben laaten inneemen door dat vertrouwen, 't welk
tusschen den Man en zynen Naasten plaats heeft, en 't geen, hoe noodzaaklyk ook
voor het bestaan en het geluk der Maatschappye, vroeger of laater geheel zal
vernietigd worden door den bedrieglyken handel dier Speculanten.
De Man van Bedryf, egter, wiens Character ik dus verre heb poogen af te maalen,
zal zulke wanhoopige onderneemingen in derzelver waare licht beschouwen, als,
in de daad, aanslagen tegen den vrede en voorspoed van waarlyk Vlytigen, en tegen
het welzyn der Maatschappye zelve. Hy zal de beginzellooze Speculanten aanmerken
als lieden, die ten roof gaan op 't algemeen, door het aanwenden van middelen, die
van onregt niet vrygesprooken kunnen worden: want alle middelen, die alleen van
den gelukkigen uitslag afhangen, zyn onverdedigbaar. Zulk een Speculant is
weezenlyk een Man, die een bedrog aan een ander pleegt, met de stille hoope, dat
hy in staat zal weezen, om tegen den dag der betaalinge zich te redden. - Niet
onschuldiger is in het oog der eerlykheid de Man, die door een harssenschimmig
plan, 't geen hy zich vleit dat wel zal slaagen, den eerlyken en schuldloozen verlokt
om het zyne te waagen, met hem die niets te verliezen heeft. In 't kort, uit welk een
gezigtpunt wy de Speculatien van onbemiddelde lieden beschouwen, voor dezelve
kan met geene mogelykheid verschooning gevonden worden, daar gierigheid de
dryfveer is, en bedrog ten werktuig strekt. - Hy blooze, die zich aan zulk een bedryf
kan spiegelen!
Veroorlof my, ten aanziene van dit onderwerp, de woorden by te brengen van Dr.
JOHNSON, in eene spraakwending tot een Speeler. - ‘'Er zyn weinig harten vast
genoeg om zich te betrouwen aan het geval. Wie zich genegen vindt om het
toekomende te vervroegen, en mogelykheid tot zekerheid op te voeren, moet alle
soort van toevallig lot vermyden; naardemaal zyn leedweezen altoos geëvenredigd
zal weezen aan de grootheid van zyne te leurgestelde hoope. Gy hebt lang dien
tyd verkwist, die, door een gepaste aanwending uwer vermogens, zeker, schoon
gemaatigd, uwe middelen zou hebben doen aangroeijen, in een werkzaam en
angstvol najaagen van eene soort van winst, welke noch vlytbetoon, noch zorg,
noch kunst, u kan ver-
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zekeren. Gy slyt thans uwe kwynende dagen in berouw over een bedryf, waar tegen
berouw geen behoedmiddel kan schenken, dan door de gelegenheden te vermyden,
om het te herhaalen. Staa op uit uwen droom van toevallige rykdommen, die,
verkreegen zynde, gy naauwlyks zoudt hebben kunnen genieten, dewyl zy geene
bewustheid van verdiensten met zich bragten; keer weder tot redelyk en manlyk
vlytbetoon, en merk de enkele gaven van Geluk aan, als beneden de begeerte van
een verstandig Man!’
Als eene laatste hoedanigheid eens Mans van Bedryf heb ik vermeld, Vastheid
van geest om zyn Character te bewaaren. Deeze zal hy steeds noodig hebben,
bovenal in den aanvange, en misschien vóór dat het Leevensplan, hier afgeschetst,
by hem eene onveranderlyke hebbelykheid geworden is, gelyk het zeker door den
tyd, en het welgelukken, worden zal. Goede voorneemens op te vatten is een teken
van eene braave, die te houden en te volvoeren strekt ten blyk van eene groote,
Ziel. Het eene valt gemaklyk en natuurlyk, en geschiedt by de meesten als zy het
tooneel der Wereld optreeden; het laatste verkrygen weinigen, zonder eene
onbuigzaame Standvastigheid, die voor gestaage aanvallen blootstaat, en eene
striktheid van Zelfbestuur, die zommigen streng en onnoodzaaklyk zal voorkomen.
Maar, in alle groote ontwerpen, is volstandigheid, en zekere maate van gestrengheid,
noodig. Wie zich op eene zaak van aanbelang toelegt, moet zich door geene
beuzelingen laaten aftrekken; daar voor te bezwyken verraadt of zwakheid of
onstandvastigheid. De Man van Bedryf vormt zyn plan, en is kloekberaaden in het
te volvoeren.
Laat ik nog kortlyk, als een tegenbeeld van het dus verre ontwikkeld Character,
't geen ik vertrouw dat een daadlyk bestaan heeft, in overweeging neemen, dat van
eenen, die Voorgeeft een Man van Bedryf te weezen, een die geen plan, of, volgens
een gewoon zeggen, geen harssens, heeft om zaaken te doen.
Hy is eene soort van Naabootzer der opgemelde hoedanigheden. - Hy is, by
voorbeeld, niet ontbloot van Gezond Verstand, maar gebruikt het zo zeldzaam, en
zo zeer te onpasse, dat weinigen hem voor den Man van Gezond Verstand groeten.
- Hy is niet Onmaatig, doch de minste verzoeking heeft genoegzaame kragt, om
hem
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van zyne Maatigheid af te brengen. - Hy bezeft de waarde des Tyds in zo verre, dat
hy altoos iets doet; maar hy verrigt alles in eene verwildering, en, schoon hy een
sterken afkeer hebbe van ledigheid, kan hy geen voldoend verslag geeven van 't
geen hy gedaan heeft. - Hy poogt stipt in zyn doen te weezen; doch hem komen zo
veele dingen op zynen weg voor, dat zyn leeven in geduurige struikelingen bestaat.
- Hy wenscht zyne zaaken vaardig uit te voeren; maar ontmoet zo veelvuldige
afbreekingen, dat alles met wanlust, en traaglyk, spoedt. - Hy is niet verkwistend in
zyne Leevenswyze; doch gy bespeurt niets geregelds, niets vervrolykends, in zyn
Huislyk bedryf. - Hy klaagt steeds van vermoeienis, nogthans verrigt hy geen
zigtbaaren arbeid, uitgenomen lichaamsbeweeging. - Hy stort aanhoudend klagten
uit over gebrek aan tyd, egter laat hy het eene uur voor, het ander naa, verloopen,
zonder het tegenwoordige, 't geen in zyn bereik is, aan te grypen. - Met één woord,
het voorheen geschetst Character was dat eens Mans van Bedryf; dit niet meer dan
dat van een Bezig Man!

Waarneeming van een byzonder verschynzel, het welk by eene
doodelyke ontsteeking der onderbuiks-ingewanden plaats vond.
Door R......M.D.
Dat men in Ziekten, schoon zy door hunne tekenen vry kenbaar zyn, nogthans
zomtyds een of ander verschynzel waarneemt, het geen by 't Leeven van den Lyder
onverklaarbaar voorkomt, en waar van men de oorzaak, zelfs na den Dood, en by
inspectie van het Cadaver, nog maar zeer passelyk weet aan te wyzen; hier van
kan de volgende Waarneeming ten bewyze strekken:
De Heer V.H., een zeventig jaarig Grysaard, laboreerde, in de maand December
van het Jaar 1783, aan eene zo hevige febris Catarrhalis, dat hy, niet zonder groot
leevensgevaar, van dezelve herstelde: dan daar op volgde een buitengewoon sterke
eetlust, die hem, in weerwil van alle afraadingen, ja als 't ware tegen zyn eigen wil,
noodzaakte veel meer voedzel te gebruiken dan
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hy verteeren konde; dit hield aan tot in de daarop volgende maand February 1784,
wanneer men by hem eene langzaame, doch kennelyke, vermindering van kragten
waarnam, en waar by zich van tyd tot tyd eene sluipende Koorts voegde, die door
geenerhande middelen te verdryven was.
Dit wierd gevolgd door eene aanhoudende neiging tot overgeeven, met gestadigen
dorst, en een drooge, doch niet beslaagen, tong; zynde de pols wel versneld, maar
noch vol, noch zeer gespannen of gezonken. Een zagt braakmiddel uit de
Ipecacuanha, op zyn begeerte, hem toegediend, deed geene andere uitwerking,
dan dat daar door een weinig dunne slym uitgeworpen, eene zeer groote
benaauwdheid verwekt, en de dorst uittermaaten vermeerderd, wierd. Ondertusschen
bleef de Vomituritie aanhouden, en hier door kreeg men vermoeden, dat 'er
ontsteeking in de maag, of dunne darmen, plaats mogt vinden, waar tegen men dan
ook alle gepaste hulpmiddelen, te weeten zagt verkoelende, bloed verdunnende en
bederf weerende, middelen, zomtyds met byvoeging van een weinig-Laudanum, in
kleine giften teffens, en altyd laauw, doch zonder vrucht, liet gebruiken: even weinig
nut deeden uitwendig aangelegde stoovingen, uit rotting tegenstaande Kruiden met
rooden wyn vervaardigd, en inspuitingen, uit het afkookzel des Koortsbasts bereid.
De dorst wierd vervolgens onleschbaar, in weerwil van alle verfrisschende dranken,
om dat dezelve doorgaans, en vooral indien de teug wat overvloedig genomen was,
weder overgegeeven wierden: dan 'er voegde zich, omtrent agt dagen vóór den
dood, nog een verschynzel by, het welk de aanweezigheid eener ontsteeking wel
buiten allen twyfel stelde, maar het geen, uit hoofde van derzelver plaats en
uitwerking, gansch niet gemakkelyk te verklaaren was. Te weeten, in het weeke
benedenste gedeelte des Buiks, aan weerszyden onder de korte Ribben, bespeurde
men, niet alleen op het uitwendig aanraaken met de hand, maar zelfs duidelyk voor
het oog zichtbaar, eene allergeweldigste klopping, die zelf zo sterk was, dat de
beddedekens daar door eenigermaate opgeligt wierden, ten minsten, dat men, door
drie a vier dik van dezelve, den slag daar van tegen een opgelegde hand ontwaar
wierd: ja geen slagader, hoe sterk werkende, is in staat eene sterker pulsatie te
veroorzaaken, dan elk der omstanders hier bespeurde. Zoortgelyke verschynze-
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len zyn wel door hartkloppingen veroorzaakt, maar, zo verre my bekend is, nimmer
in dien hoogen trap by ontsteekingen van weeke deelen waargenomen; dezelve
hield aan tot omtrent vier-en-twintig uuren vóór den dood, wanneer zy verflaauwde,
en evenredig met de pols verzwakte; de dorst echter bleef tot weinig uuren vóór het
overlyden aanhouden; zynde de Lyder, door de geheele Ziekte, tot aan het laatste
oogenblik, volkomen by zyn verstand niet alleen, maar zelfs opgeruimd van geest,
gebleeven, en zonder dat hy de minste pyn in de aangedaane deelen gevoeld heeft.
Op den volgenden dag, bevond men den Buik, van het Borstbeen af tot aan de
Schaambeenderen, loodkleurig en zeer opgezwollen; by het openen derzelve
ontstond 'er een sterke cadavereuse stank, die, by het beroeren der Ingewanden,
nog veel heviger wierd.
Van het Net (Omentum) was geen het minste spoor meer te vinden, en de
Ingewanden lagen dus onmiddelyk onder het buikvlies (Peritonoeum); de Darmen
waren op zeer veele plaatzen ontstooken, en op zommige reeds in koudvuur
overgegaan, inwendig door weinig stoffe, maar wel door eene menigte luchtdeelen,
uitgezet.
De Maag was, aan derzelver in- en uitgang, ook de grond van dezelve, nevens
de geheele twaalfvingerige Darm, door het koudvuur aangetast. De Lever was zeer
loodkleurig, de Galblaas ledig, de Milt geheel ontaart, knoestachtig, hard, en sterk
opgezwollen, zo als ook alle bloedvaten zeer opgezet waren.
Het boven- en onderste gedeelte van het Darmscheil (Mesenterium & Mesocolon)
waren al mede tot bederf overgegaan, 'er was weinig of geen vet aan te vinden, en
de Klieren doorgaans verhard. De Buiksholte bevatte, even als het Hartezakje, een
weyagtig bedorven bloed: het Hart zelve was zeer groot en opgevuld, de Longen
hier en daar met knoestachtige hardigheden bezet en opgezwollen; zynde de overige
Ingewanden, voor zo verre de tyd en gelegenheid het onderzoeken gedoogden, in
een natuurlyken staat bevonden.
Van waar nu die zo geweldig zwaare klopping? dezelve is vry zeker door de
bykans algemeene ontsteeking der Ingewanden veroorzaakt; maar hoe kunnen die
bloedvaten, waar van de groote takken al tamelyk in de diepte liggen, en de overigen
door zwaare spieren gedekt, en
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alle in weeke deelen gewikkeld zyn, zulk eene sterke kragt uitoefenen? - By het
Leeven van den Lyder wierd dit ook aan derzelver werking toegeschreeven, en,
door het openen van het Lyk, schynt het te blyken, dat men zich ook in die meening
niet bedroogen heeft, of liever, men ontdekte geene andere oorzaak, dan de
ontstooken Ingewanden, waar door die geweldig sterke klopping konde verklaard
worden.

Natuurlyke historie van de zwarte en bruine eend.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
Men heeft voorgewend, dat de Zwarte Eend, in 't Latyn Anas Nigra, in 't Engelsch,
in het Landschap York, Scoter, en in 't Fransch Macreuse, even als men waande
(*)
van de Rotganzen, uit Mosselschelpen, of verrot hout, voortkwamen ; wy hebben
(†)
genoegzaam deeze sprookjes wederlegd , waar mede men de Natuurlyke Historie,
zo in dit als in andere gevallen, maar al te vaak bevlekt heeft. De Zwarte Eenden
leggen eijeren, broeden, en worden gelyk de andere Vogels gebooren. Zy bewoonen,
by voorkeuze, de Noordlykste Kusten en Eilanden, van waar zy, in grooten getale,
's Winters, langs de Kusten van Schotland en Engeland, en op de Fransche, komen,
om aan de laatstgemelde een elendig Wild te verschaffen, 't geen egter met groot
verlangen wordt te gemoete gezien door onze Kloosterlingen, die, van allen gebruik
van Vleesch verstooken, en, niets leevends dan Visch cetende, zich het nuttigen
deezer Vogelen veroorloven, in het denkbeeld, dat zy, gelyk de Visschen, koud
bloed hebben; terwyl geen ander dan

(*)

(†)

Traitè de l'Origine des Maereuses, par feu M. GRAINDORGE, de la Faculté de Montpellier, Caen
1680. [Eene keurige Beschryving en Afbeelding van de Mossel, waar uit men deeze Vogels
herkomstig rekende, kan de Nederduitsche Leezer vinden in de Uitgezogte Verhandelingen,
by HOUTTUYN. II D. bl. 576.]
Zie de Nat. Hist. van de Rot- en Ringelgans, in onze Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroef. IV D.
2de Stuk, bl. 607, enz.
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warm, en wel zo warm bloed als dat der andere Vogelen, haar eigen is; doch met
dit alles blyft het waarheid, dat het zwarte, dorre en harde, vleesch van de Zwarte
Eend, veeleer eene spyze is voor de kwelling van het vleesch geschikt, dan een
lekker beetje.
De Pluimadie van de Zwarte Eend is, overeenkomstig met den naam, zwart. De
gestalte is omtrent gelyk aan die van de Gemeene Eend; doch wat gedrongener en
korter. RAY heeft opgemerkt, dat het uiterste van het bovenste gedeelte des Beks
niet eindigt in een hoornagtigen nagel, gelyk in alle de soorten van dit geslacht. By
het Mannetje is het grondstuk van dit gedeelte des Beks, digt by den Kop, zeer
opgezet, en vertoont twee verhevenheden van eene geele kleur; de Oogleden
hebben dezelfde kleur; de vingeren der Pooten zyn zeer lang, en de Tong is zeer
groot.
De Heer BAILLON, die kundige en onvermoeide Waarneemer, dien ik zo menigmaal
heb aangehaald, over de Watervogelen handelende, heeft my de volgende
Waarneemingen medegedeeld:
‘De Noorde en Noordweste Winden brengen op onze Kusten van Picardie, van
de maand November tot de maand Maart, verbaazend groote benden van Zwarte
Eenden; de Zee is 'er als 't ware mede overdekt; men ziet ze, zonder ophouden, by
duizenden, van plaats tot plaats vliegen, op het water verschynen, en elk oogenblik
weder verdwynen. Zo ras een Zwarte Eend zich in 't water dempelt, volgt de geheele
bende, en komt eenige oogenblikken daar naa weder te voorschyn. Wanneer de
Zuide en Zuidooste Winden opblaazen, verwyderen zy zich van onze Kusten; en
de eerste Winden uit dien hoek, in de maand Maart, doen ze geheel verdwynen.
Het meest geliefde voedzel der Zwarte Eenden is eene soort van dubbele
Schelpvisch, dun en wit, vier linien breed, en omtrent tien lang, waar mede de
stranden op veele plaatzen bezet zyn. 'Er zyn vry uitgestrekte banken, welke de
Zee by ebbe aan de kanten ontdekt. Wanneer de Visschers bemerken, dat, volgens
hun zeggen, de Zwarte Eenden na de Vaimeaux (dus noemen zy die Schelpen)
duiken, spannen zy hunne Netten horizontaal, maar zeer ruim boven deeze Schelpen,
en ten hoogsten twee voeten boven het zand: wanneer weinig uuren daar naa, de
Zee weder opzettende, deeze Netten met zeer veel waters overdekt, en de Zwar-
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te Eenden by de eb op twee of drie honderd schreden van den oever af blyvende,
dompelt de eerste, die deeze Schelpen ziet, in het water, alle de andere volgen, en
het Net ontdekkende, 't welk tusschen hun en het lokaas is, verwarren zy zich in de
dryvende maazen, of indien 'er eenige, wantrouwender, zich daar van verwyderen,
en 'er boven heen gaan, raaken zy 'er welhaast in verward, gelyk de andere; weg
willende naa dat zy verstrikt zyn, blyven zy 'er alle, en by de ebbe gaan de Visschers
ze uit het Net haalen, waar zy aan den kop, de vleugels of de pooten, vasthangen.
Menigmaal heb ik die Vogelvangst bygewoond. In een Net van vyftig vademen
lengte, en een en een half vadem breedte, vangt men zomtyds twintig of dertig
douzyn by één getyde; maar in tegendeel spreidt men dikwyls de Netten twintig
keeren uit, zonder 'er één enkele magtig te worden: terwyl men veel gevaars loopt,
om de Netten gescheurd te vinden, of ze geheel te verliezen.
Nimmer heb ik een Zwarte Eend anders dan boven de Zee zien vliegen, en steeds
opgemerkt, dat zy langzaam van vlngt zyn, en niet verre wegvliegen: zy verheffen
zich ook niet hoog; dikmaals komen onder het vliegen de pooten in het water. 't Is
waarschynlyk, dat de Zwarte Eenden zo vrugtbaar zyn als andere Eendvogels: want
het getal, 't welk alle jaaren komt, is verbaazend, en, niettegenstaande het groot
getal 't welk gevangen wordt, schynen zy niet te verminderen.’
Den Heer BAILLON gevraagd hebbende, wat hy dagt, wegens het onderscheid van
het Mannetje en Wyfje, in deeze Vogelsoort, en over de Eenden met graauwe
vederen, Grisettes geheeten, door eenigen voor de Wyfjes gehouden, gaf hy my
ten antwoord:
‘De Grisette is zeker een Zwarte Eend, zy heeft 'er volmaakt de gedaante van:
men ziet deeze Grisettes altoos in gezelschap van andere Zwarte Eenden; zy voeden
zich met dezelfde Schelpen, slikken ze geheel in, en verteeren ze. Men vangt ze in
dezelfde Netten; zy vliegen even slegt, en op dezelfde wyze, byzonder eigen aan
de Vogelen, die de vleugelbeenderen meer agterwaards hebben dan de Eenden,
en de holligheden, in welke de twee schouderbladen eindigen, zeer digt aan elkander.
Een maakzel, 't welk, haar het zwemmen gemaklyk maakende, teffens strekt om
haar het loopen zeer moeilyk te doen worden; en zeker heeft geen Eendesoort de
Schenkels
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op die wyze geplaatst: eindelyk is de sinaak van het vleesch volmaakt dezelfde. Deezen Winter heb ik drie van deeze Grisettes geopend, en ze Wyfjes bevonden.
Van den anderen kant is het getal deezer Grisettes veel kleinder, dan dat der
Zwarte Eenden: dikwyls treft men geen tien tegen honderd andere aan, als men de
Netten ophaalt; zouden de Wyfjes by deeze soort in zo geringe menigte weezen?
Ik beken openhartig, dat ik niet genoeg gezogt heb, de Mannetjes en Wyfjes te
onderscheiden. Ik heb een groot aantal opgezet, en zogt altoos de zwartste en
grootste uit: alle deezen bevond ik Mannetjes, uitgenomen de Grisettes. Ik geloof,
ondertusschen, dat de Wyfjes wat kleinder en minder zwart zyn: of ten minsten, dat
zy die doffe fluweelagtigheid niet hebben, welke het zwart van de Pluimadie der
Mannetjes zo donker maakt.’
Het schynt ons toe, dat men uit dit berigt moge besluiten, dat de Wyfjes der Zwarte
Eenden, een weinig min zwart en graauwer zynde dan de Mannetjes, deeze
Grisettes, of meer graauwe dan zwarte Eenden, en die in geene genoegzaame
veelheid zich voordoen, om alle de Wyfjes by deeze Vogelsoort uit te maaken, met
de daad de jonge Wyfjes zyn, die niet dan met den tyd al het zwart haarer Pluimadie
krygen.
Naa dit eerste antwoord, heeft de Heer BAILLON ons nog de volgende
Aantekeningen gezonden, van genoeg belangs om geheel vermeld te worden: ‘Ik
heb dit Jaar 1781, verschelde maanden lang, onder myne Vogelen, een Zwarte
Eend gehad. Ik gaf haar geweekt brood en Schelpen tot voedzel. Zy werd zeer
gemeenzaam. - Tot dus lang had ik geloofd, dat de Zwarte Eenden niet konden
loopen, dat haar maakzel haar van dit vermogen beroofde; ik hield my des te voller
overtuigd, dewyl ik menigmaalen aan den zeekant, by een storm, Zwarte Eenden
en Penguins leevende gevangen had, die niet konden voortkomen, dan met behulp
der vleugelen; maar deeze Vogels waren, buiten twyfel, zeer veel vermoeid door
het slaan der golven: deeze omstandigheid, op welke ik geene agt geslaagen had,
bevestigde my in myne dwaaling. Ik heb zelfs ontdekt, dat de Zwarte Eend wel loopt,
en zelfs min traag dan de Rosse Eend: zy waggelt eveneens elken stap, het lyf
bykans recht overeinde houdende, met elken poot beurtlings op den grond
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trappende, en dit vry sterk: haar loop is langzaam; indien men haar aandryft, valt
ze omver, dewyl de poogingen, om sneller te loopen, haar het evenwigt doen
verliezen. Zy is onvermoeid op het water, en loopt als 't ware met de grootste vlugheid
over de golven; doch op den grond kan zy geen voordeel trekken van de snelheid
haarer beweeging: de myne bleek gevoerd te zyn uit de plaats, welke de Natuur
voor elk Weezen bestemd heeft.
‘In de daad, myne Zwarte Eend had een zeer ongunstig voorkomen; elke
beweeging veroorzaakte vermoeiende schokken in 't geheele lichaam; zy liep nooit
dan uit noodzaaklykheid; zy lag neder, of stond over einde als een paal, met den
bek op de borst; altoos scheen zy my droefgeestig, geen enkele reis heb ik haar
met vrolykheid zien baaden, gelyk andere Watervogels, die ik in grooten getale heb;
nooit kwam zy in de kom, die gelykgronds is, dan om het brood, 't welk ik 'er inwierp,
op te eeten: wanneer zy geëeten en gedronken hadt, hieldt zy zich stil; zomtyds
dook zy na den grond, om de kruimels, daar heen gezakt, op te zoeken. Indien een
andere Vogel zich nevens haar te water begaf, en naby kwam, poogde zy dien te
verdryven, door met den bek te slaan; stondt deezen den aanval tegen dan dook
de Zwarte Eend, en naa twee of drie keeren gedooken te hebben om te ontkomen,
ging zy uit het water; slaande een zeer zagt en helder geluid, niet ongelyk aan den
eersten toon op een dwarsfluit: dit is 't eenig geluid, 't welk ik van haar hoorde, en
zy herhaalt het telken reize, dat men haar nadert.
Begeerig om te weeten, of deeze Vogel het lang onder water zou kunnen houden,
heb ik denzelven met geweld 'er onder gestooken; naa 't verloop van twee of drie
minuuten, deedt hy alle poogingen om los te komen, en scheen veel te lyden: los
gelaaten, kwam hy zo schielyk boven als een kurk. Ik dagt, dat hy het veel langer
onder water zou hebben kunnen uithouden, dewyl hy dikwyls in zee meer dan dertig
voeten diep duikt, om de Schelpen, het geliefde aas, te vinden.
Dit Schelpvischje, tusschen de vier en vyf linien breed, en omtrent één duim lang,
is het voornaamste voedzel van de Zwarte Eend: zy houdt zich niet bezig met de
Schelpen te openen; de gedaante van den bek laat deeze bewerking niet toe; zy
slikt ze geheel in, en
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verteert ze in weinig uuren. Ik gaf op éénmaal 'er twintig en meer aan de Zwarte
Eend, zy at 'er van, tot dat de krop tot den bek toe vol was, als dan volgde 'er witte
drek, en was deeze groenagtig wanneer de Vogel niets dan brood at; doch altoos
vloeibaar. Nimmer heb ik gezien, dat zy kruiden, zaaden of graan, at, gelyk de Wilde
Eend, en andere van die soort. De Zee is haar eenig eiement. Zy vliegt zo slegt als
zy loopt. Menigmaal heb ik my vermaakt, met groote benden in Zee te zien, en met
een goeden verrekyker waar te neemen, doch nooit ontdekt, dat zy hoog opvloogen,
of vliegende een grooten weg aflagen; onophoudelyk tuimelen zy boven de
oppervlakte des waters.
De vederen van deezen Vogel zyn zo digt en opeengepakt, dat zy, uit het water
opkomende, en zich afschuddende, geheel niet meer nat zyn.
Dezelfde oorzaak, die zo veele andere Vogels in myn Vogelplein heeft doen
omkomen, heeft ook den dood gedaan aan myne Zwarte Eend. De zagte en tedere
huid der pooten werd steeds gewond door het zand en steengruis, 'er kwamen
vereeltingen onder elke zamenvoeging der leden; eindelyk werd de huid zo
versleeten, dat de zenuwen bloot kwamen. Zy durfde niet meer gaan, of zich in 't
water begeeven; elke tred vermeerderde de smerte. Ik bragt haar in myn tuin, op
een grasveld, onder eene korf; daar wilde zy niet meer eeten, en stierf korten tyd
daar op.’
Onder het groot getal der Zwarte Eenden, die, in den Winter, op onze Kusten van
Picardie komen, ontdekt men 'er eenige, die veel grooter zyn dan de overige; men
noemt ze Double Macreuse; in 't Zweedsch heet dezelve Swaerta, en in 't Engelsch
Great Black Duc. Behalven dit onderscheid in grootte, hebben zy een witte plek aan
den hoek van het oog, en een witte streep over de vleugels, terwyl de Pluimadie
der anderen geheel zwart is: deeze characters zyn genoegzaam om deeze Groote
Zwarte Eenden aan te merken als eene tweede soort, die blykt veel min talryk te
zyn dan de voorige; doch voor het overige daar aan gelyk is in maakzel en
hoedanigheden. RAY heeft, in de maag en ingewanden deezer Vogelen, overblyfzels
van Schelpen gevonden, waarschynlyk van dezelfde soort als die, welke, volgens
den Heer BAILLON, de geliefdste spys der Zwarte Eenden uitmaakt.
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Men heeft nog een Zwarte Eend, die zich onderscheidt door haaren Bek, door den
Heer DE BUFFON Canard du Nord, en, met onderscheiding, le Marchand, geheeten.
De groote Bek is plat, breed, met een oranjeverwige streep geboord, die, om de
(*)
oogen loopende, een bril schynt te vormen . Deeze Groote Zwarte Eend komt 's
(†)
Winters in Engeland; zy strykt neder in de Weidlanden, en eet het kruid . De Heer
EDWARDS meent deezen Vogel te herkennen, in eene der Afbeeldingen eener kleine
Vogelverzameling, te Amsterdam in den Jaare 1679 in 't licht gegeeven, door NICOLAI
VISCHER, waar dezelve den naam draagt van Turma Anser; een naam, welke
betrekking schynt te hebben op de grootte deezes Vogels, die de grootte van de
Gemeene Eendvogel overtreft, en teffens schynt aan te duiden, dat deeze Vogels
by benden vliegen: en naardemaal ze in Hudson's Baai gevonden worden, en
daarom by EDWARDS den naam hebben van Great Black Duck from Hudson's bay,
kunnen de Hollanders ze wel gezien hebben in de Straat Davids, ter gelegenheid
van hunne Walvischvangst in dien oord.

Waarneemingen, rehoorende tot de natuurlyke historie der wespen.
Door den Heer L. Levade, M.D.
(Ontleend uit de Histoire & Memoires de la Societé des Sciences Physiques de
Lausanne. Vol. III.)
In de maand October, des Jaars 1788, nam de Heer LEVADE waar, dat eenige
Wespen op het vangen van Vliegen loerden, dat zy de Pooten en Vleugels, van die
zy kreegen, afbeeten, en de verminkte rompen in haar nest bragten. - Hy verzekert
ook, dat, omtrent het einde van die maand, een Wespennest ontdekt wierd, met
zeer veele Wespen daar in, die in volkomen kragt scheenen. Uit deeze bevindingen
leidt hy af, dat de Abbé LE PLUCHE en de Heer VALMONT DE BOMARE ongelyk hebben,
met te beweeren, dat deeze Insecten hunne Jongen, by het aannaderen van den
Winter, vernielen.

(*)
(†)

LINNAEUS noemt ze daarom Anas perspicillata.
RAY, Synops. Avi, p. 138.
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De Heer LEVADE geeft een voorbeeld op, 't welk uitwyst, dat de Wesp,
niettegenstaande haare natuurlyke wildheid, vatbaar is voor verknogtheid aan haaren
weldoener. Een klein Wespennest gevonden hebbende, waarin drie digtgeslooten
celletjes zich bevonden, nam hy het na huis, en zette het onder een glazen klok:
naa verloop van weinig dagen kwamen 'er twee jonge Wespen te voorschyn: en
dewyl hy (aan dezelve geen voedzel gaf, dan eenig Teriakel, 't welk hy de Diertjes
op den top van zyn vinger aanboodt, werden zy welhaast zo tam en gemeenzaam
met hem, dat zy, by het opneemen van het glas, terstond op zyn hand gingen zitten,
daar bleeven, en zich weder onder het glas lieten brengen, zonder eenige poogingen
te doen om te ontvliegen, of hem te steeken.

Eenige byzonderheden van het eiland Teneriffe, en bovenal wegens
het beklimmen van den piek. Door den Luitenant Rye.
(Ontleend uit eenen Brieve van dien Heer aan JOSEPH JEKYLL, Esq. M.P.F.R.S.F.S.A.)
De Berigten, ons medegedeeld van den beroemden Piek van Teneriffe, zyn
veelvuldig; doch zy verschillen weinig van elkander, dan ten aanziene van de hoogte,
aan dien Berg gegeeven, en omtrent de bezwaarlykheid van het beklimmen diens
Bergtops.
De Canarische Eilanden, zeven in getal, van welke Teneriffe 'er een is, waren
den Ouden bekend onder den naam van de Gelukkige Eilande; doch naardemaal
de Piek noch door oude Dichters, noch door oude Aardryksbeschryvers, vermeld
is, mogen wy veronderstellen, dat die Berg een Vulcanisch Voortbrengzel is der
Middel-Eeuwen, tusschen den Val des Romeinschen Ryks, en den aanvang der
Veertiende Eeuwe, wanneer dezelve eerst ontdekt werd door Zeevaarenden.
Het eerste gedrukt Verslag van deezen Uitwas der Aarde, welke wy ons weeten
te binnen te brengen, van Persoonen die den Top beklommen hadden, werd in 't
licht gegeeven door Bisschop SPRAT, in zyne Historie van de Koninglyke Societeit,
MDCLXVII, onder den Tytel: A Relation of the Pico Teneriffe. Recieved from some
con-
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siderable Merchands and Men worthy of Credit, who went to the Top of it.
o
Een tweede Verhaal verscheen in de Philosophical Transactions, N . 345. p. 317,
opgesteld door Mr. EDEN; waar toe veele volgende Schryvers over dit Onderwerp,
te meermaalen, den Leezer geweezen hebben.
Een derde Verhaal werd, in den Jaare MDCCLII, aan de Koninglyke Societeit
overgeleverd, in een Papier, ten Opschrift voerende: Observations made in goining
up the Pic of Teneriffe, by Dr. THOMAS HEBERDEN.
In de History of the Discovery and Conquest of the Canary Islands, by GEORGE
(*)
GLAS, MDCCLXIV, treffen wy een vierde Verhaal aan .
De Luitenant RYE, vergezeld door den Kruidkundigen Heer BURTON, bezogt
Teneriffe, op zyn Tocht na New South Wales, aan boord van de Gorgon, gevoerd
door Capitein PARKER. Zy ankerden in de Baay van Santa Cruz, aan de oostzyde
des Eilands, op den zestienden van April des Jaars MDCCXCI, en te land na Oratava
voortrekkende, vonden zy den grond zeer vrugtbaar, te midden van de verwoestingen
der Natuure, en de uitwerpzelen van een Brandenden Berg, die het gelaad des
Aardryks hier zeer misvormd en vaneen gereeten hebben.
't Was, zegt de Luitenant RYE, twee uuren in den morgenstond, toen wy Oratava
bereikten. Het volk van den Huize, waarin onze Muilëzeldryvers ons wilden brengen,
weigerde ons in te neemen. Hoe zeer wy ook vermoeid waren, moesten wy bykans
nog een myl voorttrekken, langs een ongemaklyken en steil opgaanden weg, eer
wy huisvesting konden krygen, 't geen eindelyk, schoon niet zonder moeite, gelukte.
Onze onkunde in de taal was een bykans onoverkomelyk gebrek; doch naa het
herhaalen van een korte Pantomine, verkreegen wy eenige Eyeren, een glas Wyn,
en een Mat om op te leggen. Wy hadden Reisbundels met warme Kleederen, om
met dezelve ons te dekken tegen de snydende winden op den Piek, en deeze
strekten ons tot hoofdkussens. Veeler-

(*)

Wy bebben, in onze Vaderl. Letteroef. IV D. 2de Stuk, bl. 533, eene Beschryving van het
Eiland Teneriffe, van den Eerw. JOHN LINDSAY, gegeeven, die met het tegenwoordige Berigt
wel verdient vergeleeken te worden.
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lei ongedierte kroop op en om ons; doch onze vermoeidheid deedt ons tot den
morgenstond slaapen.
Wy reezen toen op, om een waarlyk grappig tooneel te zien, en 'er onze rol op te
speelen. Het volk van den Huize was ras rondsom ons vergaderd. Wy spraken allen
hard op, en langen tyd, zonder te bedenken dat wy elkander niet verstonden. Onze
stemmen waren gepaard met heftige gebaaren, tot dat wy, als 't ware allen op één
oogenblik van de ongerymdheid onzes bedryfs overtuigd, eenige minuuten
stilzweegen.
De Waard ging toen ten huize uit, doch keerde spoedig weder met een oud
Spaansch Soldaat, die eenigen tyd Krygsgevangen in Engeland geweest was, en
onze taal redelyk wel verstondt. Door diens onderrigting kreeg de Herbergier kennis
van ons oogmerk, om den Piek te beklimmen; en van onze begeerte, dat hy
onmiddelyk ons Muilëzels en Gidsen zou bezorgen. Zonder in twyfel te hangen,
verklaarde hy ons oogmerk volstrekt onuitvoerelyk. Hy hieldt zich verzekerd, dat, in
dit Jaargetyde, geen Gidsen het onderneemen zouden ons te vergezellen; dat veelen
der Bergbewoonders, die heen gegaan waren, om hunne Geiten op de kanten der
Bergvlakte te zoeken, en deeze lag zeven of acht mylen van den Piek, omgekomen
waren door de geweldige koude. Eenigen ook, voegde hy 'er nevens, die eene
onderneeming, gelyk de onze, hadden willen doorzetten, waren nimmer te rug
gekeerd. Van dien aart waren de drangredenen die onze Waard en zyne Familie
bybragten, om ons van ons plan te doen afzien; en, in de daad, zy scheenen eene
vriendlyke belangneeming in ons te stellen.
Maar bemerkende, dat wy, desniettegenstaande, vast beslooten hadden dien
Tocht te doen, beloofden zy alles te zullen aanwenden, om ons Gidsen te bezorgen.
'Er verliepen eenige uuren, eer wy berigt van eenigen Gids kreegen: dan eindelyk
traden 'er twee rustige Boeren in, en booden zich aan, om ons zo verre als de Vlakte
te brengen; maar zy belachten, als eene ondoenlyke zaak, ons denkbeeld, om den
Top van den Piek te beklimmen. Naardemaal zy bemerkten, dat hunne ruwe
gemeenzaamheid en boersche geestigheid ons niet zeer scheen te bevallen, namen
zy vervolgens een ernstiger toon aan, en verklaarden ons, dat, indien het zelf
mogelyk ware den Piek te bereiken, wy, daar zynde, onvermydelyk zouden omkomen:
zy drukten zich zo sterk door tekens en gesten
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uit, dat wy hun volkomen begreepen, zelfs vóór dat onze oude Soldaat hunne
meening ons breeder verklaard hadt. - Wy verzekerden hun daar op, dat, indien wy
het onveilig of onvoorzigtig vonden, verder dan de Vlakte te gaan, wy zeker zouden
te rug keeren. - Hierop gaf onze Tolk ons onmiddelyk te kennen: ‘Indien gy het niet
doet, zullen zy geene zwaarigheid maaken u te verlaaten; het is, ik verzeker het u,
geenzins zeldzaam, dat Vreemdelingen te deezer plaatze hun leeven verliezen,
door hunne eigene styfzinnigheid.’ Hy bekragtigde dit met het bybrengen van een
geval, 't welk, in een gunstiger Jaargetyde, twee jonge Heeren overkwam, die men,
door hunne Gidsen verlaaten, eenige dagen daar naa vondt, bykans van honger
bezwykende, naa dat zy zich genoodzaakt gevonden hadden, hun eigen water, tot
lessing van den dorst, te gebruiken.
Wy verzogten onzen behulpzaamen Soldaat om een verdrag met deeze Boeren
te treffen, om ons te brengen zo verre zy konden, met toezegging, dat wy hun ryklyk
zouden betaalen, en hem eene vergelding doen voor zyne moeite, ten onzen opzigte
genomen. Hy bewoog hun, dat zy ons tegen morgen zouden opwagten met hunne
Muilëzels; den dag thans te verre verstreeken zynde. Zy zouden gereed zyn om te
vertrekken op welk een uur het ons behaagde, ons geleiden, en te Oratava te rug
brengen, voor acht Dollars; wy verbonden ons, hun en hunne Beesten op den weg
te zullen onderhouden, en scheidden wel vergenoegd van elkander. De oude Soldaat
beschikte den noodigen voorraad tot de Reis; bestaande in twee of drie
Zoutevisschen, twee douzyn harde Eyeren, een douzyn kleine Brooden, en eenigen
voorraad van Wyn. Wanneer wy spraken van Water mede te neemen, verzekerden
zy ons, dat het onnoodig was; schoon wy naderhand bevonden, dat zy, in dit opzigt,
mis hadden.
In dien tusschentyd hadden wy gelegenheid om Oratava te bezigtigen, en
ontmoetten aldaar een zeer heusch onthaal. Oratava is gelegen aan de zyde van
een bultigen Berg, die langzaam na Zee afloopt. De Stad heeft het gezigt op een
schoone Baay, geschikt voor Schepen, die niet zeer diep gaan, en 't is uit dien
hoofde, dat dusdanige Koopvaardyvaarders daar veeltyds ankeren. Behalven de
plaatslyke voordeelen, worden zy hier toe uitgelokt door den Wyn, de Vrugten en
Groenten, die men
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in de Haven van Oratava goedkooper kan krygen, dan te Santa Cruz. Deeze zyde
is, in de daad, de vrugtbaarste van het geheele Eiland, en verzorgt voor geen gering
gedeelte het overige. Niets kan schooner of romanesker zyn, dan deeze bekoorelyke
oord. De Huizen, men moet het bekennen, zyn laag, maar by uitstek net, en van
witten steen. De Straaten kan men niet doorwandelen zonder ze te pryzen. Aan de
eene zyde loopt een Kanaal, overvloedig voorzien van het zuiverst en smaaklykst
Water, 't welk, in 't loopen over een rotzigen grond, een aangenaam geruisch geeft.
Elke omringende Valei is een Wyngaard, bewaterd met ontelbaare Beeken. Bergen
boven Bergen, met Houtgewas bedekt, verheffen zich tot de Wolken; en de
verbaazende Piek, boven alle uitsteekende, maakt het geheele gezigt allertreffendst.
Omtrent vier uuren in den naamiddag werd onze nieuwsgierigheid uitgelokt om
eenige Roomsch Catholyke Plegtigheden te zien. Eene ontelbaare menigte Volks
volgde twee Beelden, van onzen Zaligmaaker en van Apostel PETRUS; de Beelden
waren geplaatst op throonen, met zeer fraaije door kunst gemaakte bloemen vercierd,
en omringd door alle de Geestlyken van Oratava. By elke Kerk hielden zy stil,
zwaaiden hunne Wierookvaten, zongen hunne Liederen, en gingen dau weder voort.
De aandagt des Volks was menigmaal gevestigd op het verschynen van twee
Vreemdelingen in hun midden, en wy konden niet naalaaten op te merken, dat wy
de voorwerpen van nieuwsgierigheid en des onderhouds waren.
Het behaagde ook aan den Gouverneur, op ons het oog te vestigen: want, wanneer
de plegtigheid des Ommegangs geëindigd, en het Volk vertrokken was, sprak een
Heer, toen wy mede na huis gingen, ons in goed Engelsch aan, en verzogt ons,
zeer beleefd, dat wy met hem na 't huis van den Gouverneur zouden gaan. Wy
sloegen die housche uitnoodiging niet af, en werden ingeleid by zyne Excellentie,
diens Zoon, en verscheide Officieren. Zy ontvingen ons met alle blyken van
vriendschap, en vroegen, in den loop des gespreks, naar het oogmerk onzer Reize.
Wy gaven te verstaan, dat wy voorhadden den Piek te beklimmen, dat wy dit den
volgenden morgen zouden onderneemen, met de hoop op een gelukkigen uitslag.
De Gouverneur verzogt ons, dat wy dit voorneemen zouden laaten vaaren, en het
geheele
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Gezelschap, niemand uitgezonderd, was van 't zelfde ontraadende gevoelen. Zy
verzekerden ons, uit eenen monde, dat zulks nooit gedaan was in dit Jaargetyde,
dat eenigen, die het bestaan hadden, in die onderneeming waren omgekomen.
Nogthans ontdekkende, dat zy ons van ons oogmerk niet konden afbrengen, raadden
zy ons op 't ernstigste, dat wy ons digt by onze Gidsen zouden houden. De Boeren,
zeiden zy, die zich als uwe Geleiders hebben aangeboden, woonen in de nabyheid
van den Piek, en hebben hun leevensonderhoud voornaamlyk van het Ys, 't welk
zy, op gepaste tyden, haalen uit een groot Hol, twee mylen van den Top gelegen:
hier door waren zy in staat om te bepaalen, op welk een tyd, en hoe verre, zy het
konden waagen. Zy voegden 'er nevens, dat, indien wy zelf in staat waren om
gereedlyk met hun in hunne eigene taale te spreeken, zy geen oogenblik zouden
vertoeven om met ons te redeneeren; maar ons op 't onverwagtst verlaaten, indien
wy het ondernamen een stap verder te gaan dan zy veilig oordeelden. Wy bedankten
hun voor hunnen goeden raad, en beslooten, ons zo na aan denzelven te houden
als het met onze oogmerken overeenkwam.
De uuren waren ongemerkt voorby geglipt in dit aangenaam gezelschap;
ontdekkende dat het laat was, stonden wy op, en namen afscheid. Men drong ons
om te blyven; maar wy verschoonden ons, met belofte, dat wy, by onze wederkomst,
hun andermaal een bezoek zouden geeven. De Gouverneur gaf ieder van ons zyn
hand, zeggende, dat hy wist dat dit de Engelsche gewoonte was, en dat zy allen
Vrienden van de Engelschen waren. Het geheele Gezelschap, eerst de handen op
de borst gelegd hebbende, volgde het voorbeeld des Gouverneurs. De Heer, die
ons eerst in 't Engelsch hadt aangesprooken, en die bleek een Geneesheer te zyn,
boodt zich aan, om ons, daar wy Vreemdelingen waren, na ons verblyf te leiden,
dit deedt ook de Zoon des Gouverneurs; doch wy wilden dit niet gedoogen.
Onze Waard wagtte ons op aan de deur. Wy traden binnen, waar het Gezin
vergaderd was, en ons ten avondmaaltyd wagtte: welhaast ontdekten wy eene
verandering in hun gedrag, en konden niet naalaaten elkander te doen opmerken,
dat wy deeze vermeerdering van oplettenheid en vriendlykheid aan den Gouverneur
te danken hadden. Het kostte ons eenige moeite, hun over te
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haalen om te gelyk met ons te avondmaalen, en maakten zy zich nu niet schuldig
aan de minste onvoegelykheid.
Te midden van den maaltyd tradt de Zoon des Gouverneurs met zynen Vriend
binnen. Zy gaven te verstaan dat zy ons nogmaals kwamen zien, en verzogten onze
Naamen te mogen weeten. Dit vergund zynde, schreef de Arts, die bleek onze
Hoogeschoolen bezogt te hebben, dezelve op in een Gedenkboek. Ten zelfden
tyde verzogt hy nogmaals ons te mogen beduiden, het hartlyk leedweezen, 't welk
zy hadden, dat zy geen genoegzaamen invloed bezaten om ons een Tocht te
ontraaden, in welken zeker zeer veel gevaars stak, en zich zo weinig hoops op een
gelukkig slaagen opdeedt. Waarop zy ons den laatsten dienst deeden, die in hunne
magt was. Zy zonden om onze Gidsen, die by hunne Muilezels lagen te slaapen,
en bevolen hun, op het allerernstigst, alle oplettenheid ten onzen aanziene te
gebruiken. Wy bleeven niet in gebreke om hun voor die belangneeming en dit
gunstbetoon te bedanken, en namen daar op afscheid.
De avondmaaltyd gedaan zynde, werden de slaapmatten te voorschyn gebragt;
het Gezin vertrok, om ons na deeze bedden te laaten gaan. Thans viel 'er iets voor,
't welk eenige vreugde verwekte in het Gezin. Een Meid bragt ieder van ons een
toevoegzel van weelde, een vuil hoofdkussen, en wilde dat onder onze hoofden
leggen, doch zy borst in een schroomlyke vlaag van lachen uit, als zy zag dat wy
deeze hoofdkussens, welker inhoud wy mistrouwden, onder onze voeten lagen.
Haar gelach wekte het geheele Gezin, dat in een nabygelegen vertrek byeen was,
en haar onophoudelyk riep; maar dewyl zy door haar buitenspoorig lachen niet in
staat was om onderscheiden antwoord te geeven, kwam het geheele Gezin in 't
hemd te voorschyn, om te zien wat 'er van de zaak was. Naa eenigen tyd de gestalte,
in welke wy lagen, beschouwd te hebben, waarover zy wel voldaan scheenen, lieten
zy ons aan onze eigene overleggingen over, en gaven ons gelegenheid om in te
slaapen.
Een aangenaame slaap bekroop ons; wy ontwaakten korten tyd vóór het uur, 't
welk wy tot ons vertrek bestemd hadden, en waar toe wy ons zorgvuldig gereed
maakten. De Muilëzeldryvers waren welhaast, met hun-
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ne Beesten voor de deur, en wekten het Gezin op. Allen scheenen zy 'er op uit, om
ons met alle oplettenheid te bejegenen, en toonden zich vaardig om ons reisgoed
te schikken. Wy bevolen onze Gidsen op te klimmen, niet verkiezende door de Stad
te ryden, over een ongemaklyken weg. Afscheid neemende, toonde onze Waard
en zyn Gezin ons alle kenmerken van hartlyke genegenheid, hy greep onze handen,
bragt ze tot zyn boezem, en stortte een vuurig gebed voor ons uit, waarin het geheele
Gezin zich vereenigde met ten hemel geslaagene oogen, en de handen kruisling
op de borst. Wy betuigden onzen dank zo goed wy konden, en volgden onze
Geleiders.
Alle de Reizigers op deeze Bergen (drie zyn 'er, van welken het Zuikerbrood de
hoogste is) spreeken van gebrooken Rotzen, van vreeslyke brokken Lava, geworpen
uit den Crater, of Mond, aan den Top, en by de uitbarstingen, wyd en zyd, op eenen
grooten afstand, verspreid; doch geen hunner heeft ze op een leevendiger wyze
beschreeven dan onze Luitenant RYE.
Omtrent tien uuren bereikten wy de Vlakten (aan den voet van den Piek, of
hoogsten Berg) waar zo veele Reizigers het leeven verlooren hebben. Hier hielden
wy een oogenblik stil, om den Piek uit deszelfs allerschoonste gezigtspunt te
beschouwen. De Vlakten daar rondsom waren bedekt met Lava; men merke hier
op, dat deeze Vlakten zich van zeven tot tien mylen uitstrekken. Over die Lava lagen
groote brokken Rots verspreid, blykbaar van den Top des Pieks nederwaards gerold.
Van een deezer Rotsbrokken namen wy de maat, en bevonden den omtrek tusschen
de zestig en zeventig voeten. De gedaante was byna klootrond. Eenige hadden de
gedaante van berookte Schoorsteenen, andere waren zwart, en glinsterend als
Agaateenen. Zommige Rotzen waren geheel; doch de meeste in 't vallen gebroken,
en de vaneen gespleete deelen wyd van den anderen verstrooid. Wy verzamelden
eenige kleine stukjes, die wy bevonden veel ontvlambaare stoffe in zich te bevatten,
en zo hard als Vuursteen. De stukken Rots, op den grootsten afstand van den Piek
gesmeeten, lagen, naar onze berekening, tusschen de zeven en acht mylen van
daar.
De eerste verzameling van Rotsbrokken heet Estancia de los Inglesses; of de
Rustplaats der Engelschen. Deeze
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(*)

rekent men dat een dag reizens van Oratava aflegt , en hier richten de Reizigers
altoos hunne Tenten op. Uit deeze benaaming mogen wy opmaaken, dat de
Reizigers, die nieuwsgierigheids en moeds genoeg hebben om deezen Tocht te
volbrengen, meest Engelschen geweest zyn: wat de Spanjaarden betreft, is het
bekend genoeg, dat zulke onderneemingen nooit in hunne harssens opkomen.
Wy hadden de Rotzen niet verlaaten, of wy zonken tot de knieën toe in uitgeworpen
assche; een sterke en snydende wind overviel ons; en wy vonden ons,
veiligheidshalven, genoodzaakt, op handen en voeten in de uitgeworpen stoffe
te-kruipen. In één onzer poogingen, om verder op te komen, bezweek, tot onze
groote verlegenheid en leedweezen, onze jongste Gids. Wy schooten terstond toe,
en plaatsten hem in eene zittende gestalte. Niet weinig ontstelden wy, als wy zagen
dat hy zyn hoofd, als van allen bezef ontbloot, op zyn schouder liet vallen; zyne
oogen stonden opgespalkt, zyne neusgaten waren wyd open, zyn tong was
gezwollen, en hing hem ten monde uit, zo dat, naar ons inzien, zyn einde niet verre
af kon weezen. Wy vonden ons buiten staat hem eenige verligting toe te brengen,
dan dat wy zyn hoofd van den wind afhielden. Zo ras hy eenige tekens van weder
by te komen vertoonde, weezen wy na de Rotzen, welke wy laatst verlieten, en
gaven hem onze begeerte te verstaan, dat hy zou tragten derwaards te rug te keeren,
en zich daar dekken tegen de winden, die met eene snydende scherpte waaiden,
en tegen de zwavelagtige stoffe, die, met de daad, onze ademhaaling belemmerde.
Hy was oogschynlyk te zwak, om onzen raad te volgen. De ouder Gids, die ons
geholpen hadt in het bystaan van zyn Medegenoot, verliet hem daar op, en klom
opwaards. Dit ziende, verlieten wy hem desgelyks; doch, zo ras wy eene rustplaats
bereikt hadden, en te rug zagen, hadden wy het genoegen van te ontdekken, dat
hy, schoon met traagen tred en met moeite, den

(*)

Naardemaal deeze Estancia op een dag reizens van Oratava gesteld wordt, en wy niet vinden,
dat zy hier of ergens elders hunne rust namen, eer zy na Oratava te rug keerden, 't welk zes
mylen van den Piek afligt, moeten wy veronderstellen, dat een Tocht, zo vol gevaars, en met
zo veele moeilykheden, in één dag volvoerd wierd.
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weg opsloeg na de Rotzen, die wy hem hadden aangeweezen.
Schoon de Luitenant RYE en Mr. BURTON deeze beide Gidsen hadden overgehaald,
om in dit ongunstig Jaargetyde die beklimming te doen, onder voorwaarde, dat zy
het klimmen zouden staaken, wanneer het gevaarlyk scheen verder voort te gaan,
hadden zy, toen hunne Gidsen weigerden hooger te klimmen, zich over dit weigeren
zo misnoegd getoond, dat zy tot bedreigingen de toevlugt namèn, en de
eerstgemelde, in drift, een kleine hartsvanger trok, 't welk onmiddelyk de by hun
gewenschte uitwerking deedt.
De Heer BURTON schynt, in zyne Plantkundige ontdekkingen op deezen Berg, niet
zeer gelukkig geslaagd te zyn; naardemaal wy slegts vermeld vinden, dat hy twee
Violetplanten aantrof, die van de gewoone Veldvioletten alleen in 't blad verschilden.
De ontdekkingen van den Luitenant RYE, by zyne komst op den Top van den Piek,
verschillen bykans geheel niet van die vroegere Reizigers vermelden. In SPRAT'S
Hist. of the Roy. Soc. vinden wy opgetekend, dat 'er een Crater, of Mond, is op den
Top van het Zuikerbrood, omtrent een snaphaanschoot wyd, en tweehonderd vier
en twintig voeten diep, die alle kenmerken draagt van een uitgewerkt hebbenden
Brandenden Berg, waar uit nog rook en hette uitgaat, gepaard met zulke zwavelagtige
en onaangenaame dampen, die verstikking dreigen.
Het berigt van den Heer EDEN, in de Philosophical Transactions, luidt even eens:
hy stelt de wydte van den Crater aan de eene zyde op vierhonderd twintig, en aan
de andere zyde op driehonderd dertig, voeten, en geeft 'er de diepte aan van honderd
twintig. Aangaande de zwavelagtige dampen van binnen en van buiten, en de
overblyfzels van een Brandenden Berg, is dit verhaal volkomen eenstemmig met
dat van den Bisschop SPRAT.
Dr. HEBERDEN'S verhaal verschilt van deeze gemelde weinig, uitgezonderd wat
de diepte van den Crater betreft, die hy op slegts vyftien voeten bepaalt. Een verschil,
't welk ontstaan kan weezen door volgende uitbarstingen. Hy berigt, desgelyks, dat
de grond zeer heet is, en 'er een sterke zwavelagtige rook, of damp, gestadig, als
uit een aantal Schoorsteenen, opgaat.
Mr. GLAS erkent, dat Mr. EDEN'S beschryving van den Crater zeer naauwkeurig is;
zo dat het volgende berigt
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van den Crater op den Top van den Piek van Teneriffe, ons door den Luitenant RYE
gegeeven, maar weinig meerder lichts geeft. - De Crater, schryft hy, is bykans rond,
tusschen de veertig en vyftig schreden diep; over 't kruis aan den top van zeventig
tot honderd schreden; omringd door steile en ruuwe Rotzen; de oppervlakte aan
den bodein is geheel bedekt met Nitrum; dit wegneemende ontdekt men Zwavel.
De bodem is vol spleeten en scheuren, waar uit, als men 'er een stok in steekt, een
kolom van rook opgaat. Het was te deezer plaatze zo heet, dat wy genoodzaakt
waren geduurig onze voeten te verzetten, wilden wy geen gevaar loopen van dezelve
te branden; en het rommelend geluid, 't welk wy gestadig hoorden, kan ik by niets
beter vergelyken dan by het kooken van een zeer grooten ketel.
De Hoogte van den Piek van Teneriffe is door onderscheide Reizigers en
Aardryksbeschryvers zo verschillend opgegeeven, dat wy alleen het gemiddelde
kunnen neemen tusschen de uitersten hunner opgaven. Dr. HALLEY schryft slegts
twee en een vierde myl hoogte toe aan den Top van het Zuikerbrood, van het
waterpas der Zee gemeeten; terwyl Mr. GLAS 'er vyf mylen aan geeft. Luitenant RYE
hadt geene werktuigen by zich om de hoogte van dit ontzaglyk merkteken van
Landverkenning te meeten. Hy wyst tot Mr. COXE, die KIRCHER'S opgave van de
hoogte der vier voornaamste Bergen des Aardkloots bybragt, enkel om zyne wyze,
van door de schaduw te meeten, te bedillen. Zo dat het ons tot nog ontbreekt aan
een wiskundig en voldoend berigt, wegens de nette hoogte van deezen Berg, en
(*)
derzelver betreklyke hoogte tot andere hoogten op den Aardkloot .
Men heeft onlangs verhaald, dat Sir GEORGE STAUNTON, toen Lord MACARTNEY te
Teneriffe zich ophieldt, eene vrugtlooze pooging gedaan heeft om den Top des
Pieks te beklimmen; doch hy kon waarschynlyk geen Gidsen krygen, in een ongunstig
Jaargetyde, tot een Tocht, die onlangs bykans doodlyk geweest was voor een det
afgematte Gidsen van Luitenant RYE. 't Was in Novem-

(*)

In eene Vergelykende Tafel van de voornaamste Bergen in de Oude en Nieuwe Wereld,
welke wy, met een keurig Kaartje, in onze Algem. Vaderl Letteroef. VI D. 2de St. bl. 205,
geplaatst hebben, vinden wy den Piek van Teneriffe op negentienhonderd Fransche roeden
boven het oppervlak der Zee.
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ber dat Lord MACARTNEY te Teneriffe kwam. - Geen gedeelte des Jaars schynt
geschikt ter beklimming van deezen Bergtop, dan de maanden July en Augustus;
de eenige maanden, in welken het Zuikerbrood vry is van sneeuw: en zal deeze
wydvermaarde Berg nooit wel waargenomen, naauwkeurig gemeeten en
beschreeven, worden, dan naa een bedaard Wysgeerig onderzoek, in dat Jaargetyde,
't welk eene lange ondervinding den Inwoonderen deezes Eilands geleerd heeft,
dat het veiligste en beste is tot zulk eene onderneeming.

Leevensberigt van den heere Brook Taylor, L.L.L.F.R.S., en voor
eenigen tyd Secretaris van de Koninglyke Societeit.
‘Nimmer zyn de Engelschen, een Volk zo voorbeeldlyk in Letterverdiensten te
vereeren en te beloonen, agterlyk in de opgave der Leevensbeschryvingen van
uitsteekende Mannen, die ten eenigen tyde onder hun opstonden en uitblonken.
Dr. PROOK TAYLOR, nogthans, die, in den aanvang deezer Eeuwe, bloeide, een
Tydgenoot en Vriend van KEIL, HALLEY en NEWTON, die nevens hun de Natuur- en
Wiskunst beoefende, en de Wysbegeerte des laatstgemelden by den Buitenlander
bekend maakte, dezelve verdedigde tegen LEIBNITZ en de BERNOUILLES, die de
hoogvliegende Bovennatuurkunde van MALEBRANCHE bestreedt, en zich aankantte
tegen de groovere stellingen der Duitscheren, is der kennisneeming van de
Engelsche Leevensbeschryveren ontgaan. Mismoedigd mogelyk door de
bezwaarlykheid om de noodige bescheiden tot bouwstoffen in te winnen, hebben
zy meer dan eene halve Eeuw laaten verloopen, zonder iets toe te brengen om den
Naam en het Character diens Mans voor de vergetelnisse te bewaaren, en het
overgelaaten aan de Gedenktekens, die hy in zyne Schriften voor zichzelven heeft
opgerigt. WILLIAM STEWARD, Esq. door zommige Fransche Academisten, vóór omtrent
drie jaaren, aangezogt om eenige naaspeuringen ten opzigte van deezen
Wiskundigen te werk te stellen, heeft de Kleinzoon van Dr. TAYLOR, Sir WILLIAM
YOUNG, Bart. F.R.S.A.S.S., daaraan wel willen vol-
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doen, en eene Leevensschets zyns Grootvaders gegeeven, geplaatst voor een
Naakomend Werk diens Geleerden, getyteld: Contemplatio Philosophica, ten deezen
jaare te Londen gedrukt, maar niet uitgegeeven; daar 'er slegts honderd afdrukken,
voor Vrienden geschikt, in weezen zyn. De Schryvers van the Monthly Review, één
deezer gekreegen en geleezen hebbende, lieten niet na, in hun Maandwerk, het
hunne toe te brengen tot het nader bekend maaken van deezen hunnen
gedagteniswaardigen Landgenoot, en zullen wy geenen ondank, zo wy vertrouwen,
by onze Nederlandsche Leezeren behaalen, met een Man, die als een eerst Licht
der opluikende Weetenschappen, in 't begin deezer Eeuwe, scheen, ook by hun te
doen kennen, en deezer Leevensschetze, uit het gezegde Engelsche Maandwerk
ontleend, onder onze Leevensbeschryvingen eene welverdiende plaats in te ruimen.’
*****
Dr. BROOK TAYLOR werd den achttienden van Oogstmaand des Jaars MDCLXXXV,
te Edmonton, gebooren. Hy was de Zoon van JOHN TAYLOR, Esq. van Bifronshouse,
in Kent, verwekt by OLIVIA, Dogter van Sir NICHOLAS TEMPEST, van Durham, Baronet.
Zyn Grootvader, NATHANIEL TAYLOR, was een dier Puriteinen, dien CROMWELL geschikt
oordeelde, by eenen Brieve, gedagtekend veertien Juny MDCLIII, te verkiezen, om
het Landschap Bedfort in het Parlement te vertegenwoordigen.
Het Character des Vaders van onzen Dr. TAYLOR hadt niet weinig van de stugge
styfheid zyner Voorvaderen overgeërfd, veroorzaakt door de geestgesteltenis der
tyden, waar in zy leefden: aan deeze oorzaak kent de Zoon de onmin toe, welke
zomtyds tusschen hem en zyn Vader rees. Des ouden TAYLOR'S grommige geäartheid
werd, egter, gelenigd door de verzagtende toonen der Muzyk; en de bekwaamste
Meesters in die kunst, ten dien dage, werden als welkome gasten in diens huis
ontvangen. Zyn Zoon werd, zo wel door zyn natuurlyken trek, als door de gesteltenis
zyns Vaders, dien hy door alle mogelyke middelen wenschte op hem wel te vrede
te maaken, aangezet, om zich byzonder op de Muzyk toe te leggen, en hy vorderde,
reeds zeer vroeg, daar in op eene
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uitsteekende wyze. In een groot Familiestuk wordt hy, dertien jaaren oud zynde,
vertoond, zittende te midden van zyne Broeders en Zusters, welker twee oudste,
OLIVIA en MARIA, hem met een Lauwertak bekransen, ten teken van onderlinge liefde
en eensgezindheid.
By de Muzyk voegde hy eene andere Kunst, waar in hy desgelyks uitmuntte.
‘Zyne Tekeningen en Schilderyen,’ (op dat wy hier de eigene woorden zyns
Kleinzoons bezigen) ‘in onze Familie bewaard, vorderen de verschooningen niet,
wegens misslagen of onvolmaaktheden, met welke wy de Werkstukken, zelfs van
de uitsteekendste Dilettanti, beschouwen. - Zy kunnen den toets der beoordeeling
van Kunstenaaren zelve verdraagen, en die der eerste Vernuften in het behandelen
van Tekenpen en Penceel.’
Schoon de jonge Heer TAYLOR dus reeds vroeg in Muzyk en Tekenkunst uitstak,
werd zyne geheele aandagt niet bezig gehouden door deeze zov eel betoverings
in zich hebbende Kunsten. Zyne Taalgeleerde Opvoeding ontving hy aan 's Vaders
huis, onder 't opzigt van eenen byzonderen Leermeester. Ze groot waren zyne
vorderingen in de gewoone takken der Taalgeleerdheid en der Wiskunde, dat hy,
vyftien jaaren bereikt hebbende, bekwaam geoordeeld wierd om na de Hoogeschool
te gaan.
Met den Jaare MDCCI betradt hy die van Cambridge. 't Was ten dien dage, dat
de Wiskundige Weetenschap pen meer byzonder de aandagt der Hoogeschoole
trokken; en de voorbeelden van uitmuntenheid in de Geleerde Wereld, ontstaande
uit dien tak der Weetenschappen, wekten de opmerking, en prikkelden den yverzugt,
van elk Jongeling, met talenten en werkzaamheid begaafd. Wy mogen vaststellen,
dat TAYLOR, van het uur af dat hy te Cambridge in St. John's Collegie den voet zette,
den weg opsloeg welken een MACHIN, een KEIL, en bovenal een NEWTON, voor 's
Menschen verstandsbeoefening geopend hadt, als strekkende tot het doen van
ontdekkingen in het Hemel-stelzel. Dat hy zich vroegtyds op deeze Studien
bevlytigde, en onafgebrooken daar in volhardde, mag men opmaaken uit de
gemeenzaamheid en vriendschap, waar mede die uitsteekende Mannen hem vroeg
vereerden, als mede uit de verbaazende vorderingen, welke hy maakte in hunne
meestgeliefde Weetenschap.
In den Jaare MDCCVIII schreef hy zyne Verhandeling, over het Middelpunt der
Slingering, eenige jaaren laater in de
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Philosophical Transactions gedrukt. In 't volgend jaar verkreeg hy de Waardigheid
van Batchetor in de Regten. In 't Jaar MDCCXII werd hy tot Lid van de Koninglyke
Societeit verkooren. In deezen tusschentyd hieldt hy Briefwisseling met den
Hoogleeraar KEIL, over verscheide der afgetrokkenste Onderwerpen in de Wiskunde.
Zyn Kleinzoon berigt ons, dat hy een Brief bezit, gedagtekend in het Jaar MDCCXII,
gerigt aan den Heer MACHIN, behelzende eene breedvoerige Oplossing van KEPLER'S
Voorstel, en aanwyzende welk een gebruik van die Oplossing kan gemaakt worden.
Ten deezen jaare boodt hy drie onderscheide Verhandelingen der Koninglyke
Societeit aan, een over de Opklimming des Waters tusschen twee glazen
oppervlakten; een tweede, over het Middelpunt der Slingeringe; en een derde, over
de Beweeging van een gespannen Snaar. Het blykt uit zyne Briefwisseling met KEIL,
dat hy, in den Jaare MDCCXIII, een Geschrift over zyne geliefde uitspanning, de
Muzyk, aanboodt; doch dit is in de Philosophical Transactions niet bewaard.
Dit zyn eenige der geleerde Voortbrengzelen van den Heer TAYLOR, omtrent dit
tydperk; dan zyn Leevensbeschryver bekent, niet in staat te zyn om den verscheiden
en onvermoeiden arbeid van TAYLOR'S vrugtbaaren geest op te tellen.
Zyne boven allen uitsteekende vordering in die takken van Weetenschap, welke
toenmaals de aandagt der Koninglyke Societeit meest trokken, en in geschillen met
Buitenlandsche Academien inwikkelden, prees hem by de voornaamste Leden aan,
en werd hy, in 't Jaar MDCCXIV, tot Secretaris van dezelve aangesteld. In dit jaar
beklom hy te Cambridge den trap van Doctor in de Regten. Omtrent deezen tyd
stelde hy Sir HANS SLOANE ter hand, een Verslag van eenige keurige Proefneemingen,
betrekkelyk tot den Zeilsteen; 't welk, egter, niet, dan naa 't, verloop van eenige
jaaren, overgeleverd werd aan de Societeit, en in de Transactions geplaatst.
Onvermoeid was zyne bevlytiging in die Weetenschappen, tot welke zyne
geneigdheid overhelde; want wy vinden, dat hy, in 't Jaar MDCCXV, in 't Latyn, zyn
Methodus Incrementorum in 't licht gaf; als mede eene keurlyke Proeve, in de
Philosophical Transactions bewaard, getyteld: Verslag van eene Proeve, ter
ontdekking van de Wetten der Aantrekking van den Zeilsteen; als mede eene
Verhandeling, welbekend by de Wiskundigen, en hoog-
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geschat by de bevoegdste Regters, over de Beginzelen der Rechtlynige Perspectief.
In 't zelfde jaar (zo groot waren zyne bewonderenswaardige Talenten, en zo geschikt
om zich naar onderscheidene Onderwerpen te voegen) hieldt hy een Twistgeschrift
met den Graave RAYMONT DE MONTMORT, over de Stellingen van MALEBRANCHE, 't
welk te wege bragt, dat hy met naame genoemd wordt in de Lofreden, by de
Fransche Academie uitgesprooken, over den dood van dien uitsteekenden
Bovennatunrkundigen.
De Nieuwe Wysbegeerte van NEWTON, gelyk dezelve toen genaamd werd, trok
de aandagt der Wiskundigen en Wysgeeren binnen en buiten 's Lands. Te Parys
stondt dezelve in de hoogste agting, en de Wysgeeren, te dier Stede, verlangden
den geleerden Secretaris van de Koninglyke Societeit in persoon te kennen, als
wiens verdiensten zo algemeen erkend werden, en die zich beroemd gemaakt hadt
in het Leibnitziaansche, of Duitsche, geschil, ten dien dage. - In gevolge van veele
dringende uitnoodigingen, besloot Dr. TAYLOR zyne Vrienden te Parys, in 't Jaar
MDCCXVI, te bezoeken. Hy werd met alle mogelyke blyken van genegenheid en
hoogagting ontvangen, en hadt veelvuldige gelegenheiden om de trekken ten toon
te spreiden, die hem deeden kennen voor een Geleerden in 't algemeen, voor een
diepdenkend Wiskundigen, en teffens een Heer van fatzoen. Zyn gezelschap werd
gezogt, door allen, die eene gesteltenis bezaten, om de aangenaamheden des
gezelligen leevens te smaaken, of begaafdheden, om daar aan iets toe te brengen.
Behalven de Wiskundigen, tot welken hy altoos den vryen toegang hadt, werd hy
ingeleid by den Lord BOLINGBROKE, den Graaf DE CAYLUS, en den Bisschop BOSSUET.
‘Hy nam door zyn eerste voorkomen in; hy behaagde, bekend geworden, langs hoe
meer; en de gunstige indrukken, welke hy maakte door zyn Vernnft en
Bekwaamheden, bevestigde hy, in verderen ommegang, door de hem eigene
hoedanigheden van Goedwilligheid en Braafheid.’ - Uit eenige Brieven van
BOLINGBROKB blykt, in hoe hoog eene agting hy stondt by zyne Lordschap; en hoe
zy door banden van vriendschap aan elkander gehegt waren. - Onder de Dames,
die Dr. TAYLOR met eene byzondere hoogagting vereerden, mogen wy noemen
MARCILLY DE VILLETTE en
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Miss BRUNTON, de schoone en kundige Nigt van Sir ISAAK NEWTON.
Reeds vroeg, in 't Jaar MDCCXVII, keerde hy weder na Londen, en stelde drie
Verhandelingen op, die der Koninglyke Societeit aangeboden, en in het XXXste
Deel der Transactions uitgegeeven, werden. - Omtrent deezen tyd hadt zyne vlytige
Letteroefening zyne gezondheid in eene merklyke maate verzwakt, en hy vondt zich
genoodzaakt, ter uitspanning en beterschap, na Aken te gaan. - Zyne begeerte zich
uitstrekkende om zyne aandagt meer te vestigen op Onderwerpen van eenen
Zedelyken en Godsdienstigen aart, lag hy zyne post, als Secretaris van de Koninglyke
Societeit, neder, in den Jaare MDCCXVIII.
In Engeland, met den Jaare MDCCXIX, wedergekeerd, lag hy zich toe op
Onderwerpen, zeer verschillende van die, welke zyne gedagten bezig gehouden
hadden in zyn vroeger leeftyd. Onder Dr. TAYLOR's Papieren, van deezen tyd, vondt
zyn Kleinzoon brokken eener Verhandelinge over de Joodsche Offeranden; en eene
vry breedvoerige Verhandeling over de geoorlofdheid van Bloed te eeten. Nogthans
liet hy de vroegere voorwerpen zyner Studien niet geheel vaaren; maar besteedde
zyne snipperuuren in Weetenschap met Kunst te paaren: met dit oogmerk herzag
en verbeterde hy zyne Verhandeling over de Rechtlynige Perspectief. Tekenen bleef
zyn geliefde uitspanning tot het einde zyns leevens; en het is niet onwaarschynlyk,
dat dit dierbaar leeven verkort werd door het gestadig zitten, 't welk deeze
uitspanning, zyne ernstiger Letteroefeningen vervangende, medebragt.
‘Hy tekende met veel naauwkeurigheids en schoonheids. Landschappen hadden
by hem den voorrang. Zyne oorspronglyke Landschappen zyn meest gekleurd met
Waterverwen, doch met al de rykheid en sterkte van Olieverwen. Zy hebben een
kragt van kleur, een losheid van behandeling, eene verscheidenheid van grondvlakten
en afstanden, eene stipte inagtneeming van alle deelen der Perspectief, die alle
Kenners, welke deeze Stukjes gezien hebben, bewonderen. Eenige dier Stukjes
zyn Compositie (Zamenstelling) andere naar de Natuur, en het algemeene kenmerk
van de uitwerking, welke zy baaren, mag dus omschreeven worden, dat de stoute
voorgronden van SALVATOR ROSA agterwaards deinzen door eene opeenvolging van
afstanden,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

378
en verzagt worden door de zagtsmeltende eenstemmigheid, die de Stukken van
GASPAR POUSSIN onderscheiden. De kleine Beelden, die de Landschappen stoffeeren,
zouden het penseel van den netten NICHOLAS geene oneere aangedaan hebben.’
Het Werk van Dr. TAYLOR, over de Rechtlynige Perspectief, werd berispt door den
Heer BERNOUILLI, in eene Verhandeling, geplaatst in de Acten van Leipzich, ‘als te
afgetrokken voor allen, en als onverstaanbaar voor Kunstenaars, voor welke het in
't byzonder geschreeven was.’ Men moet bekennen, dat dit uitsteekend Werk, (want
dien bynaam verdient hetzelve,) niet berekend was voor 't peil der Tekenaaren en
Schilders in 't algemeen; maar het werd hooggeschat by de Wiskundigen. - Drie
Uitgaven zyn 'er van voorhanden; het is thans schaars te bekomen, en eene nieuwe
Uitgave daar van, naar de laatste en beste, zou een aangenaam geschenk weezen.
Mr. KIRBY heeft, nogthans, dit Werk duidelyker, en voor allen geschikter, gemaakt,
in zyne Verhandeling, getyteld: B. TAYLOR's Perspective made easy; en dit Boek, de
Beginzels van het oorspronglyk Werk ontvouwende en ophelderende, is het
Handboek der Kunstenaaren geworden. Dr. TAYLOR werd moeilyk over den haatlyken
aanval van BERNOUILLI, en gaf eene Verdediging op de Tegenwerpingen van J.
BERNOUILLI, in het XXXste Deel van de Philosophical Transactions. Dit geleerd
Geschil werd met niet weinig hevigheids voortgezet. Wy hebben geen reden om te
twyfelen aan Dr. TAYLOR's eischen op de onbesliste ontdekking der Wyze, door hem
beschreeven, schoon hy de oorspronglyke Vinder niet is. De wyze was lang te
vooren gemeen gemaakt door GUIDO UBALDI, in diens Perspectief, te Pesaro, in den
Jaare MDC gedrukt, waar dezelve zeer klaar wordt voorgesteld, bevestigd door
schoone betoogingen, en daadlyk toegepast op de kunst, om Schermen voor het
(*)
Tooneel te tekenen .
Omtrent het einde des Jaars MDCCXX, aanvaarde Dr. TAYLOR de uitnoodiging
van Lord BOLINGBROKE, om eenigen tyd te la Source door te brengen, een Landgoed
niet verre van Orleans, 't geen zyne Lordschap

(*)

Zie Dr. WILSON's Appendix to ROBIN's Mathematical Tracts, Vol. II. p. 322.
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bezat, uit regt zyner Huisvrouwe de Weduwe van den Markgraaf DE VILLETTE, Neef
van Madame DE MAINTENON. Geduurende zyn verblyf op dit heerlyke Landgoed,
bevestigde en bekragtigde hy de vriendschap met de edele Eigenaars, die zo lang
zy leefden duurde.
In het volgend jaar keerde hy na Engeland te rug, en gaf het laatste Stuk uit, 't
welk met zyn naam voorkomt in de Philosophical Transactions; het behelsde eene
Proeve, om de maate van Uitzetting van Vogt in den Thermometer, ten aanziene
van den Graad der Hette, te bepaalen.
Dr. TAYLOR trouwde, in den Jaare MDCCXXI, aan Miss BRIDGES, van Wallington,
in het Landschap van Surrey, eene jonge Juffrouw van eene goede Familie; doch
van geringe middelen. Deeze Egtverbintenis veroorzaakte een vriendschapsbreuke
met zyn Vader, wiens toestemming hy daar toe niet hadt kunnen verwerven. De
dood van deeze zyne Egtgenoote, in den Jaare MDCCXXV, en die van een Zoon,
welken de Ouders aanzagen als een voorteken en een onderpand eener verzoening
met den ouden Heer TAYLOR, en die het daadlyk was, trof Dr. TAYLOR op het diepste.
De twee volgende jaaren bragt Dr. TAYLOR door by zyn Vader, te Bifrons, ‘waar
de Muzykpartyen, zo zeer in zyn smaak vallende, zo overeenkomende met zyne
vroege geneigdheid, en de minzaame bejegeningen eens talryken Gezins, eenen
beminnelyken Broeder verwelkomende, die zo lang, door 's Vaders opgevatten
wrok, als vreemd geweest was, niet alleen zyne zorgen lenigden, maar in 't einde
hem overhaalden tot het verblyf op 't land, en om in den schoot des Huislyken
leevens zyn geluk te zoeken.’
Met den Jaare MDCCXXVI tradt hy in eene nieuwe Verbintenis, en trouwde, onder
de volkomene goedkeuring van zynen Vader en Familie, SABETTA, Dogter van JOHN
SAWBRIDGE, Esq. van Olanting, in Kent. By den dood zyns Vaders, in den Jaare
MDCCXXIX, volgde hy deezen in 't bezit des Familiegoeds Bifrons. Eén jaar daar
naa, verloor hy zyne tweede Egtgenoote in het Kraambedde. De Dogter, naa welker
verlossing dit hem zeer bedroevend voorval plaats greep, was de Moeder van Sir
WILLIAM YOUNG, aan wien wy de Gedenkschriften zyns Grootvaders, uit welke wy
dit Leevensverslag ontleenden, te danken hebben.
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In den tusschentyd van de Jaaren MDCCXXI en MDCCXXX vinden wy geen Geschrift
van Dr. BROOK TAYLOR in de Philosophical Transactions, en gaf hy, in dat tydsverloop,
geen Werk, hoegenaamd, uit. Zyn Leevensbeschryver heeft geen spooren van
Letterarbeid, in dit tydvak, gevonden, dan eene Verhandeling over de Logarithmen,
die overgegeeven was aan zyn Vriend Lord PAISLEY (naderhand ABERCORN), om ter
Drukpersse vervaardigd te worden; doch, waarschynlyk, is dezelve nooit gedrukt.
Zyne gezondheid was thans zeer verzwakt; uitspanning werd hem noodzaaklyk;
en nieuw aangegaane verbintenissen trokken hem af van de hebbelykheid dier
gezette Letteroefeningen, welke het voorgaande gedeelte zyns leevens kenmerkte,
en veel toebragten tot het verkorten van 't zelve. Gelukkig in den gezelligen kring
van huislyk genot, en zich tot bezigheid of verlustiging, zo de omstandigheden
medebragten, bepaalende, nam zyne bevlytiging, en het staan na Lettereere, af.
Niet lang overleefde hy het verlies zyner tweede Egtgenoote, en zyne volgende
dagen waren dagen van toeneemende zwakheid en kommer.
De Proeve, getyteld: Contemplatio Philosophica, thans in 't licht gegeeven, schynt
omtrent deezen tyd geschreeven, en naastdenklyk met oogmerk, om zyn geest af
te trekken van smertende herinneringen. Dexelve is de pooging van een kloek
verstand, en een merkwaardig voorbeeld van den bondigen redeneertrant eens
Wysgeers, toegepast op Bovennatuurkunde. Maar de slag hadt zyn hart eene te
diepe wonde toegebragt, dan dat de Studie hem meer dan eene verligting voor een
tyd kon bezorgen. Het hulpmiddel zelve was naadeelig, en het gezette denken
verhaastte het afneemen van zyne gezondheid. Zyne Vrienden wilden hem alle
hulpe bieden. Lord BOLINGBROKE drong zyne vertroostingen aan, en zogt zyns
Vriends ziel de droefheid, over 't gemis zyns Huislyken genoegens, te doen
vergeeten, door de aangenaamheden der vriendschap, te Dawley; hy deedt het met
eene bezorgdheid, die de tederheid van het hart deezes Staatsmans in een
onbetwistbaar licht stelt.
De oplettenheid en diensten zyner Vrienden konden, egter, de nadering van 's
Mans ontbinding niet beletten. Zyne tweede Egtgenoote weinig meer dan één jaar
overleefd hebbende, stierf Dr. TAYLOR op den negen en twin-
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tigsten van Wintermaand, des Jaars MDCCXXXI, in het zes en veertigste jaar zyns
Ouderdoms. Hy werd begraaven op het Kerkhof van St. Ann's Soho. - ‘Ik ben,’
schryft zyn Kleinzoon, ‘ontheeven van de moeite, om deeze Leevensschets te
besluiten met eene breede opgave van 's Mans Character - daar hy, in den
uitgestrektsten zin, de pligten, betrekkelyk tot elken Leevensstand, waarin hy zich
bevondt, volbragt, wyzen zyne eigene Schriften, en de Schriften der geenen, die
hem best kenden, uit, dat hy een zeer goed Christen, een braaf Heer, en een
Geleerde, was!’

De omwenteling der begrippen.
(Uit het Engelsch.)
Wie zich gewent om zyne Begrippen, op verschillende tyden, over dezelfde of
soortgelyke voorwerpen te vergelyken, kan niet naalaaten te ontdekken, hoe, by
veelvuldige gelegenheden, zyne Begrippen omwentelen, en de onbestendigheid
van 't menschlyk oordeel. Met één woord, alles schynt by de Menschen der
veranderinge ten doel te staan. Onze begeerten zelve kwynen van verlangen, op
den eenen tyd, na 't geen, op eenen anderen, dezelve tegenstaat; onze smaak,
onze geliefde uitspanningen, verwisselen bykans ten allen dags. Het nuttige en
noodzaaklyke wordt nutloos en overtollig als men nieuw licht van ondervinding
verkrygt, of eene nieuwe wyze van beschouwing aanneemt; dat, het geen ten
eenigen tyde redelyk was, wordt ongerymd, en de veronderstelde ongerymdheid
zelve wordt, by eene volkomener kennis, aangenomen als redelyk en waar: ja zelfs
regt en onregt verwisselen niet zelden by ons van party, en wy verheugen ons op
den eenen tyd over een daad, welke wy ons op eenen anderen met al de bitterheid
van knaagend naaberouw zouden herinnerd hebben.
Wat my betreft, ik beken, dat 'er eenige Staatkundige vooroordeelen zyn, welke
ik ten eenigen dage myn pligt agtte met myn leeven te verdeedigen, en die ik thans
begryp, als een goed Burger, te moeten wraaken: en ten opzigte van zaaken, die
zommigen van nog hooger belang zullen keuren, heb ik, naa ryp beraad, eenige
ryke vooruitzigten van voordeel en eer laaten vaaren, om dat myne ziel met schrik
opkwam tegen het denkbeeld, van Gevoelens voort te planten, welker in twyfel
trekken ik voorheen als Godslasterlyk zou aangezien hebben.
Weinig diepdenkende styfzinnigheid moge misschien smaalen op deeze
onstandvastigheid van geest; doch ik ben by my
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zelven bewust, dat ik geenzins byzonder ben in dit opzigt; en dat de eenige
Persoonen, die nimmer van gevoelens verwisselen, de zodanigen zyn, die nooit uit
zich zelven denken, en geen kragts van geest genoeg bezitten, om 't geen hun
wordt voorgesteld in twyfel te trekken. Want wie, die slegts naagaat, hoe veele
vooroordeelen ingeboezemd worden - (immers, elk gevoelen, 't zy waar of valsch,
is een vooroordeel, ten opzigte van 't verstand des geenen, die 't zelve, zonder
voorafgaand onderzoek, omhelst, of aanneemt, eer het verstand in staat is om 't
zelve te begrypen,) wie, zeg ik, die slegts naagaat de veelvuldige vooroordeelen,
welke ingeboezemd worden in de kindschheid, vóór dat het redelyk vermogen kragt
heeft, en agtslaat op de overhelling tot begrippen, welke eene vroege inboezeming
niet kan naalaaten voort te brengen, zal zich verwonderen, dat het menschlyk
oordeel, wanneer het moeds genoeg krygt om de leidbanden te verbreeken, wanneer
het, aangeprikkeld door de liefde tot de waarheld, de oude naauwgezette grenzen
overschreedt, en zich in 't veld des onderzoeks durft begeeven, een tweevouwdigen
arbeid vindt, in begrippen af te slaan en aan te neemen?
En is dit de éénige oorsprong niet van die zo menigmaal opgemerkte
verscheidenheid van Begrippen, op verschillende tyden, zelfs by menschen van
geenen weifelagtigen, maar slandvastigen, aart. Bykans elk verstandlyk, zo wel als
zigtbaar, voorwerp, heeft zo veele zyden, dat het bykans onmogelyk is hetzelve niet
uit de verschillende oogpunten te beschouwen, waarin het, op onderscheide tyden,
onzer bespiegeling wordt voorgesteld. Om kort te gaan, het zou zomtyds eer een
bewys weezen van de grilligheid, dan van de standvastigheid, onzes oordeels,
indien wy alle die zyden met dezelfde welgevalligheid aanschouwden.
Wat werken van Smaak inzonderheid aanbelangt, hoe verschillend zyn de
gezigtpunten, uit welke wy ze kunnen waarneemen. De spaarzaame Oeconomist
kan ze aanmerken als overtolligheden, en, uit dien hoofde, ze veroordeelen, als
behoorende tot de artykelen van den Staat schadelyke weelde; terwyl de Man, met
uitgebreider Koopmansbegrippen, in tegendeel, spreekende volgens daadlyke
ondervinding, die de eerstgemelde niet kan hebben, dezelve in top verheft, als
bykomende bronnen van Volksrykdom. De Man van fraaijen en verfynden smaak
kan alleen denken aan den glans van vernuft, welken zy ten toon spreiden, en het
vermaak, 't geen derzelver beschouwing verschaft: daar hy, aan wien de Natuur
deeze kiesche gewaarwordingen geweigerd heeft, den tyd, daar aan besteed,
aanmerkt, als verkwist aan voorwerpen van geen aanbelang voor de Maatschappy,
en een Timmerman of Metzelaar aanziet, als meer aanmoedigens waardig dan de
grootste Vernusten; de Geschiedkundige, gewoon uit een zedelyk oogpunt
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op te merken, zal, als hy gadeslaat de tydperken, op wel ken zy meest aangemoedigd
zyn in de onderscheide Ryken des aardbodems, overhellen, om ze te beschouwen
als kwaadspellende tekens van Volksbederf, en verbastering van Vaderlandliefde;
terwyl de Staatkundige Wysgeer, in tegendeel, wanneer hy van daaden tot derzelver
oorsprongen opklimt, ontdekt, dat ze een rechtstreeks tegenovergestelde strekking
hebben; vormende voor een tyd een bolwerk tegen de overstrooming van
Losbandigheid, maar al te gereed inbreekende in een Staat, welks overvloed en
beschaafdheid een genoegzaame hoogte bereikt hebben tot deszelfs verbetering.
Werken van Smaak neemen alsdan, zyns bedunkens, een gedeelte in van dien tyd
en dien overvloed, welke anders zouden besteed geworden zyn in het bejag van
zinnelyke vermaaken, en min loflyke uitgaven.
Schoon het waar zy, dat 'er zich geene groote waarschynlykheid opdoet, dat een
en dezelfde Mensch, in den loop zyns leevens, onder den invloed zal staan van de
voor- of naadeelen, beurtelings gehegt aan alle deeze byzondere Charaoters, is
het, nogthans, blykbaar, dat de omstandigheden zodanig kunnen zamenloopen, dat
verbintenis, leevenswyze, en de onderscheide trappen van verstandlyke vordering,
hem eenig byzonder voorwerp, op verschillende tyden, in veele van deeze verscheide
gezigtpunten vertoonen.
Geeven wy, eindelyk, agt op de ongemaklykheid van een staat van twyfeling, en
daar uit volgende vaardigheid van 's Menschen geest, om een beslissend oordeel
te vellen, dan zullen wy ons niet verwonderen over de wydverschillende
oordeelvellingen, welke dezelfde Mensch, op onderscheide tyden, strykt over 't
zelfde voorwerp: niet om dat hetzelfde voorafgaande niet altoos tot dezelfde besluiten
opleidt; maar om dat de ziel niet altyd dezelfde gelegenheid heeft, om het voorwerp
in dezelfde uitgestrektheid te beschouwen.

Sterk voorbeeld van godsdienstig bedrog.
(Uit het Engelsch.)
Onder de veelvuldige voorbeelden van Kunstenaary in den Godsdienst, waar door
belangzoekende Bedriegers het onkundig en ligtgeloovig gedeelte des Menschdoms
bedot hebben, zyn 'er weinig opmerkenswaardiger, dan het geen, tot den huidigen
dag, voorhanden is te Achmin, eene groote Stad in Opper-Egypte, aan den Oostlyken
Oever van den Nyl.
Te dier Stede wordt een Slang vereerd, en strekt ten Wonder van het Land
rondsomme. Het schynt, dat, omtrent eene Eeuw geleden, een Godsdienstige Turk,
SCHEILK HARIDI geheeten, daar stierf. Hy ging onder de Mahomethaanen voor
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een Heilig, die voor hem een Gedagtenis-teken oprigtten, met een kap gedekt, aan
den voet van een Berg. Het Volk kwam uit alle oorden. om daar hunne gebeden uit
te storten. Een der Priesteren, zyn voordeel doende met hunne ligtgeloovigheid,
maakte hun diets, dat God de Ziel van SCHEILK HARIDI in het Lichaam van een Slang
hadt doen vaaren. Veele niet beschadigende Slangen worden in Thebais gevonden,
en de Priester hadt een deezer geleerd, zyne stem te gehoorzaamen. Hy kwam met
deeze Slang te voorschyn, verbaasde het Gemeen door zyne verbaazende
kunstenaaryen, en gaf voor, alle kwaalen te geneezen. Eenige gelukkige
geneezingen, aan de Natuur alleen verschuldigd, en zomtyds aan de Verbeelding
der Lyderen, zette dit bedrog vermaardheid by. Welhaast bepaalde hy zyn Slang
HARIDI aan het Gedagtenis-teken, en deedt dezelve niet te voorschyn komen, dan
om Prinsen, en Persoonen van groot aanzien, van welken hy ruime vergeldingen
kon verwagten, te verpligten.
De Opvolgers van deezen Priester, in dezelfde beginzelen van bedriegery
opgewiegd, vonden geene zwaarigheid om deeze voordeelige dwaaling te staaven;
zy voegden, by het algemeen geloof in de Heiligheid dier Slange, dat der
Onsterflykheid. Zy hadden zelfs de stoutheid, om 'er openlyk eene proeve van te
geeven. De Slang werd in stukken gehouwen, in tegenwoordigheid van den Emir,
en twee uuren lang onder een vat geplaatst. Ten oogenblikke van het opligten des
vats hadt de Priester de behendigheid, om een Slang, volkomen op de doorgehakte
gelykende, in plaats te stellen. Men schreeuwde dit Wonderwerk uit, en de onsterflyke
HARIDI verkreeg eene nieuwe maate van eerbiedbetooning.
Deeze Bedriegery schenkt de Slangen-Priesters groote voordeelen. Het Volk
vloeit van alle kanten toe, om by dit Graf te bidden. Indien de Slang van onder den
Steen kruipt, en den Bidder nadert, strekt dit hem ten teken dat zyne kwaal zal
herstellen. Men kan zich gemaklyk verbeelden, dat de Slang niet te voorschyn komt
eer 'er eene gifte gedaan zy, geëvenredigd aan den Rang en den Rykdom der
Bldderen.
In buitengewoone gevallen, wanneer de Zieken niet kunnen geneezen worden
buiten de tegenwoordigheid der Slange, moet eene zuivere Maagd komen om
dezelve te verzoeken. Zy is gedoscht in haar beste gewaad, en met bloemen
bekranst. Zy zet zich in eene biddende gestalte, en als het den Priesteren behaagt
komt de Slang uit, kruipt rondsom de jeugdige Bidster, en rust op haar. De Maagd,
vergezeld van eene groote menigte, voert het Beest in zegepraal, onder eene
algemeene toejuiching, heen.
Geene redenen kunnen deeze onkundige en bygeloovige Egyptenaars overtuigen,
dat zy bedroogen worden door eenige weinige listige Bedriegers. Zy gelooven in
de Slang HARIDI zo vast als in den Propheet.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Zedelyke bedenkingen.
Het is wel zo, en Salomo merkt te regt op: ‘Dat 'er niets nieuws onder de zon is, het
geen niet te voren is geweest.’ - Het is zeker, dat wy, zo veele Euwen na Salomo
levende, bekennen moeten, waarlyk 'er is niets nieuws onder de zonne. Dan, met
dit alles, is de loop der dingen zodanig geregeld, en de Voorzienigheid bestiert en
bepaalt dezelve zo, dat 'er heden uitkomsten der dingen plaats hebben, welke
gisteren nog omwonden waren in eene stikdonkere duisternis van verborgenheid.
- Wie zal de uitkomsten zynes levens bepalen, terwyl het bestuur daar van is in de
onzigtbare hand des Almagtigen? Wie berekent de uitkomsten der zaken, en wie
regelt dezelve? Niemand heeft het bestuur zynes levens in zyn eigene magt, noch
kan de uitkomsten van hetzelve in diervoege regelen, - of de tyd ontdekt hem iets,
het geen hy ten zynen opzigte nieuw kan noemen; om dat hy 'er volstrekt in 't minst
niet op gerekend, en geene bepaling omtrent gemaakt had. - In dit opzigt brengt
ieder dag iets anders voort; en hoe veele veranderingen van zaken zullen 'er in
eene reeks van jaren voorvallen, die uitkomsten te wege brengen, welke men met
den naam van nieuw bestempelt? - Hoe veele ontdekkingen doet de mensch,
wanneer hy opmerkzaam is, in zyn leeftyd niet? Hoe veele wetenswaardige zaken
deelt hy der Wereld mede, die onder den rang van nieuwe dingen geplaatst worden?
Hoe veel is 'er, dat de onderzoekminnende mensch ontdekt, en aan anderen
mededeelt, die dikwils zouden wanen dit alles te weten, terwyl ze in den aart 'er
nogthans diep onkundig van zyn? En worden dan alle deze zaken, alle deze
ontdekkingen en waarnemingen, niet gerangschikt onder de nieuwe dingen? - Zo
veel is 'er van dit alles, dat wy, bepaalde Wezens, de uitgebreidheid der zaken niet
kunnen overzien; en,
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uit dien hoofde, worden wy telkens verrast door uitkomsten, welke wy niet berekend
hadden, en die wy ook van voren niet konden berekenen. - De volgreeks der zaken
is maar aan één Wezen bekend, en dat is alwetend. - Al kon de mensch den keten,
welke de oorzaken met de uitkomsten zamen verbind, van voren grootendeels
berekenen, en hy miste slegts éénen schakel, was dan evenwel niet in eens het
gansch verband gebroken. Eénen schakel had men slegts van dien oneindigen
keten te missen, en, zie daar, het gansche verband van zaken was de mensch op
eens geheel kwyt. - Dan, hoe oneindig veele zulke schakels ontbreken 'er aan den
diepdenkendsten aller stervelingen! - Het geen de verstandigste van voren berekent,
steunt al dikwils op zeer lossen grond; eene geringe omstandigheid, van hem niet
voorzien, verandert de gansche zaak; en geheel andere uitkomsten, hemelsbreed
verschillende van die men berekend had, grypen plaats; de mensch word verrast
door dezelve, en het geen gebeurt, is nieuw voor hem: dan, 'er is niets nieuws onder
de zonne voor Hem, die de almagtige Vormer aller dingen is. - Hy alleen doorziet
alles. - Hy voorziet de uitkomsten; om dat beide, oorzaken en uitkomsten, van hem
alleen afhangen. - Hy word door geene omstandigheden belet, of in zyne werkingen,
of in zyne bepalingen, gehinderd. - Geene uitkomsten kunnen hem verrassen;
naardemaal alle de omstandigheden van zyne bestuuring afhangen, en de uitkomsten
zo door zyne alwetenheid, als door zyne onbegrensde wysheid, bepaald zyn. - 'Er
is, derhalven, niets nieuws onder de zonne, het geen niet te voren is geweest, met
betrekking tot den Almagtigen, den Schepper en Bestuurer aller dingen. - ô! Welk
een oneindig, welk een onbegrypelyk, Wezen moet derhalven God niet zyn! - Een
Wezen, almagtig, alwys, oneindig, onbegrypelyk, in alle zyne Volmaaktheden. - Hy
heeft alles voortgebragt, en 'er is geen Wezen, hoe uitgebreid in grootte, of hoe
bepaald in zyne bykans onnagaanbare kleinheid, 't geen door hem niet is gevormd
geworden. - Met één woord, ‘de Heere heeft alles gewrogt.’ - Dan, hy heeft niet
alleen alles voortgebragt, - zyne almagtige Vingeren hebben niet slegts alles
gemaakt, dat 'er gemaakt is; maar door dien zelfden God word nog alles bestuurd,
het
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geen, Euwen geleden, zyne wording van hem ontvangen heeft. - Het Geheeläl, 't
geen met den beginne van den tyd zyn bestaan ontving, toen de Almagtige de
dingen riep die geen bestaan hadden, even als of zy waren, - is, zedert zyne wording,
alleen door hem bestuurd, zonder dat de God des Hemels immer daar van moede
of mat wierd. - En Hy bestuurt, bepaalt en regeert, nog alle dingen, zonder dat, van
het kleinste af tot aan het grootste, van het geringste tot het aanzienlykste, één
enkel Wezen aan zyne Voorzienigheid kan onttrokken worden. - Zo staan alle dingen
onder zyne magt, en geen ding kan zich roeren of bewegen zonder zynen Wil. Hy
heeft van alles vaste bepalingen gemaakt, die niet te overschreden zyn; - bepalingen,
welke nimmer feilen; want Hy doorziet beide de oorzaken en de gewrogten, - en by
Hem kunnen geene toevallen plaats hebben, gelyk by eindige Wezens, Wezens
van zeer bekrompe vermogens. - Aan Hem zyn alle de omstandigheden naakt en
klaar, zo in haar begin en voortgang als in haar einde. - Niets daar van ontslipt zyne
onbeperkte kennis. - Geen enkele schakel van dien oneindigen keten, welke al het
geschapene zamenbind, welke alles wat in de natuur, in het Geheeläl, ooit is gevormd
geweest, nog is, of ooit wezen zal, geen enkele schakel van dezen keten mist Hem,
of kan Hem missen; om dat Hy zelve het verband in alle dingen gelegd, en dien
grooten keten zelve gemaakt, heeft. - Zou 'er dan immer iets nieuws onder de zonne
zyn - iets nieuws voor den Alwetenden? - Zou 'er iets by Hem plaats kunnen hebben,
dat by kortzigtige stervelingen plaats heeft? - Zou aan Hem, die alle dingen weet
en doorgrond, zou aan Hem heden iets bekend worden, 't geen Hy gisteren niet
geweten had? - Dit zy verre!
Daar 'er niets is in deze beneden-gewesten van eene bestendige geduurzaamheid,
maar alles zeer spoedig verandert en verdwynt, moesten wy daar niet, als redelyk
werkende Wezens, ons vertrouwen leeren aftrekken van die dingen, welke ons by
de uitkomst bedriegen, en de dwaasheid onzer handelingen leeren; doch dan maar
eerst, wanneer 'er geen herstel meer op is? - Arbeiden en slaven wy niet het meest
om zaken, welke geen wezen hebben, en verwaarlozen wy niet veelal dat geen,
dat wy niet verwaarlozen kunnen of mogen, dan ren
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koste van ons bestendig heil? - De waereld gaat voorby, en al derzelver heerlykheid
verdwynt. - De mensch, na veel slaven, stapt, zyn rol uitgespeeld hebbende, van
het tooneel, waarop hy verschenen is, na eenige wendingen en draijingen gemaakt
te hebben, weêr af, en hy verschynt 'er in euwigheid niet weder op. - Wy allen zyn
sterfelyke schepzelen; ons verblyf in deze beneden-gewesten, zelfs van hun, welke
'er het langst vertoeven, ons verblyf alhier is van zeer korten duur. - Wy verzamelen,
en 't geen wy hebben opgezameld laten wy aan anderen over. - Met alle de schatten,
welke een ryke Cresus bezit, kan hy den Dood niet omkoopen, of dat tydstip een
oogenblik vertragen op welk hy den jongsten adem moet uitblazen. De Dood is
onverzettelyk, en by het Graf is geene verbidding. - Men verzamelt, men maakt
vrienden, men gaat verbintenissen aan, maar van dat alles is 'er niets in het graf,
men behoud niets over in de uure des doods. Anderen deelen onze schatten en
goederen, als wy niet meer zyn. - Anderen bekleeden onze plaats, nadat wy die
voor hun hebben ingeruimd. - Anderen gaan verbintenissen aan, en zoeken in onze
plaats weer nieuwe vrienden, welke zy, nadat wy zyn voortgereisd, voor ons
verkiezen. - Men beweent, men betreurt, eene wyle tyds zyne afgestorven vrienden,
men derft in hun dikwils veeläl den besten raad, de getrouwste vriendschap, het
vermakelykst gezelschap, hulp in alle gevallen, by alle gelegenheden; het gemis
van opregte vrienden treft vaak op de gevoeligste wyze, en wy zien dikwils niets, 't
geen ons dat verlies vergoeden kan. - Wy betreuren hen met een hartelyk leedwezen.
- Dan de tyd en de gewoonte doen alles slyten, tot dat het eindelyk ook onze beurt
word, en wy, even als zy, het tooneel verlaten, en weldra worden wy, en alle onze
vrienden, welke wy zelve zo zeer betreurden, vergeten, en noch aan ons, noch aan
hen, noch hunne, noch onze, daden niet meer gedagt. - Dusdanig is de gemene
loop der waereld, en aller waereldsche zaken. - Ik heb Vrienden en Magen verloren,
hen den laatsten ademsnik zien geven, terwyl myne ziel op dat oogenblik verscheurd
wierd, en de wonden, welke daardoor in myn hart gemaakt zyn, bloeden op dit
oogenblik nog. - Treurige omstandigheden voorwaar, die, wierden ze niet door
andere gelenigd, voor het vleesch ondragelyk zyn zou-
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den. - Wie zal zyn vriend een beter lot, een bestendig goed, misgunnen? - Indien
we dit dan van hem vertrouwen mogen, dan ontvangen wy een vasten troostgrond,
en leeren, hoe men berusten moet in de alwyze schikking van Hem, in wiens hand
het leven aller stervelingen is. - Dan, nochtans treurige omstandigheden, en treuriger
naar mate de perzoon, dien men mint, met byzondere hoedanigheden begaafd en
beschonken was, die door anderen niet vergoed of vervuld kunnen worden - en nog
treuriger naar gerade de betrekking, die men op denzelven gehad, en de tyd, welken
men met hem geleefd heeft, grooter is, en langer geduurd heeft. - Treurige
omstandigheden voorwaar, zulk eenen te zien sterven, in de strikken des doods te
zien worstelen, - alle hoop - alle verwagting, te verliezen, van hem te zullen
behouden, nog voor eenen korten tyd te mogen behouden - hem de stervende hand
te drukken - te drukken tot op den laatsten ademsnik! - Dan, de wil des Heeren
geschiede, en Hy doe wat goed is in zyne oogen, en nuttigst voor den Sterveling!
‘'Er is een tyd van vreugde, en een tyd van droefheid, een tyd om gebooren te
worden, en een tyd van sterven,’ zegt de wyze Vorst. - Hoe groot is dikwils de
vreugde, wanneer 'er een mensch gebooren word. - Dan, hoe kort zyn zoms die
oogenblikken! - Vaak zyn de vooruitzigten groot, groot de verwagting, welke den
Sterveling vleien. - Maar, eene geringe omstandigheid gebeurt 'er, en, zie daar, alle
verwagting, alle vooruitzigten, verdwynen, en de grootste vreugd verandert in de
bitterste, in de treffendste, droefheid. - Hier is men uitgelaten in vreugde, terwyl men
daar in de bitterste droefheid gedompeld word! - Hier is het treurig klaaghuis, naast
hetzelve is het vol uitgelaten blydschap! - Daar ligt 'er een in de banden des doods,
terwyl hier een mensch geboren word! - Daar vergaat men door armoede en honger,
terwyl in dat paleis de overdaad en de verkwisting hand aan hand gaan! - Hier leeft
men uitsporig en uitgelaten, terwyl daar het hart in doodsangsten geklemd word! Armen en Ryken ontmoeten daar elkanderen, de laatsten zien vaak met grooter
veragting op hunnen armen natuurgenoot neder, dan op eenen hond! - Armen en
ryken ontmoeten malkanderen, de een in gescheurde vodden gekleed, de an-
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der toegetakeld in een bespottelyk gewaad van de mode. - Dan, beiden zyn ze
bestemd tot een aas der wormen, beiden worden ze eerlang tot stof verbryzeld!
C. V.D. G.

Erief van Joh. Rôbol, med. doct., aan de Heeren Schryvers der
Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen, wegens het middel
van wylen dr. J.J. van den Bosch, in de kinderpokjes.
Wel Edele zeer geleerde Heeren!
Wanneer een onbekende, een Kwakzalver of Landlooper, ons een Geheim Middel
tegen een of ander ongemak, al is het dat zommige Geneezingen 'er door bevorderd
schynen, aanbied, agt men het niet, ten minsten een regtgeaart Geneesheer zal,
op het voetspoor van den grooten GAUBIUS, zig wel wagten, om 'er zonder behoorlyk
onderzoek gebruik van te maaken: maar, wanneer een Man, zo beroemd door zyne
uitgegeevene Schriften, als wylen de Geneesheer VAN DEN BOSCH, betuigt, een
Middel tegen de wreede Kinderpokjes te hebben uitgevonden, word de
Geneeskundige opmerkzaam; hy verwagt van zo een ervaaren Artz, dat dit Middel,
op Therapeutische gronden steunende, aan de verwagting van BOERHAAVEN, en
anderen, zal beantwoorden; te meer, wanneer hy de Proeve over de Voorbehoeding
der Kinderpokjes, van dien zelfden Autheur, geleezen heeft.
De gemeen gemaakte Proeven van den Autheur, wiens Geneeskundige
ondervinding ik hoogschatte; de inlichtingen, die hy my in onze openhartige
vriendschappelyke Briefwisseling toevertrouwde; de wonderbaare, en door my
onderzogte, Proeven, te Alkmaar, door wylen Dr. DU BOIS HOOLEWERFF, genomen,
deeden my reikhalzen, om, by de eerste gelegenheid, van dit Middel gebruik te
maaken; dan de allergoedaartigste Kinderpokjes, die ik zedert te behandelen had,
leverden geene voorwerpen voor hetzelve op, en de daarop gevolgde ruim vier
jaarige interruptie in myne practyk, benam my de gelegenheid tot dat ik, in het
voorgaande jaar, de beoessenende Geneeskunde, alhier, weder opgevat hebbende,
reeds in
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de maand Mey daar toe in staat gesteld wierd, volgens het nevensgaande
Dagverhaal; de Aantekeningen, door my aan het Ziekbed gedaan, behelzende.
Ik agte deeze wyze van aantekening noodzaakelyk: Vooreerst, om my van alle
gunstig vooroordeel te ontdoen, en alleen aan te gaan op het geen ik dagelyks
waarnam; ten anderen, om dat men in zoortgelyke Proefneemingen niet te
naauwkeurig zyn kan; immers, tot het wél slaagen van het Middel, wierd niet alleen
vereischt, dat de Inmengzels wél bereid waren, maar ook, dat hetzelve tydig en
getrouw naar het Voorschrift wierde toegediend.
Niemand agte my nogthans zo dwaas, dat ik deeze Proeve als beslissende zoude
aanmerken; ik geeve die alleen als eene bydrage tot de geschiedenis van dit Middel,
om zo mogelyk die Geneesheeren, die, door een ongunstig vooroordeel daar tegen
ingenomen, 'er geheel geen gebruik van maaken, op te wekken, om ten minsten,
uit zugt tot waarheid en behoud hunner Natuurgenooten, met ter zyde stellinge van
alle verkeerde baatzugtige oogmerken, hetzelve te beproeven, en ook den uitslag
hunner bevinding aan het algemeen mede te deelen, om dus, uit eene reeks van
Waarneemingen, de som te kunnen opmaaken, of ter verwerping, of ter behouding,
van dit door den Autheur hooggepreezen Middel.
Indien U Ed. deeze Waarneeming uit hetzelfde oogpunt beschouwen, zal het my
aangenaam zyn, dat daaraan eene plaats in uw geagt Maandwerk vergund worde,
terwyl ik met waare hoogagting ben,

Wel Edele zeer geleerde Heeren!
U Wel Ed. Dw. Dienaar,
JOH. RÔBOL.

Utrecht,
den 30 July, 1793.
Het Kind van E. Hinger, Musikant, een schoon Meisje, bloozende van gelaat, oud
vier en een half jaar, bevorens zeer gezond zynde, wierd ziek op Zondag den 15
(*)
Mey 1792 . Zy klaagde toen over pyn op en tus-

(*)

Waarschynlyk was zy te Haarlem besmet geraakt. Zy heeft de Ziekte alhier niet voortgeplant.
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schen de schouders, en voor de maag, vergezeld van braaking, en een zwaaren
aanval van Koorts, gelyk ook Maandag en Dingsdag. Dingsdag op den middag
vertoonden zich eenige puistjes tusschen vel en vleesch. De Heer W. VAN DYK, een
kundig Apotheker, gehaald zynde, ziende dat het Pokjes waren, verzogt, dat men
een Geneesheer wilde ontbieden; doch schreef, op aanhouden der Ouders, het
Mixtuur van den Heer VAN DEN BOSCH, voor het eerste tydperk, voor:
℞. Ant. Diaphor. ablut. dr. i.
Sp. Minderer. ℥ii.
Syr. 5 rad. aper. ℥i.
Aq. Flor. Samb. ℥iv.
Sp. nitri dulc. rectif. dr. i. β.
M.
Hier by voegde hy, om dat de tong vuil was, een weinig pulv. Cornachinus; doch
de Moeder het Kind, uit bestwil, Karnemelk met Syroop gegeeven hebbende, volgden
'er, tot twintig reizen toe, sterke ontlastingen.
De Heer VAN DYK eindelyk aangeftaan hebbende, wierd ik Saturdag, den 21 Mey,
de 6de dag der Ziekte, de 4de der uitbotting, by het Kind geroepen.
Ik vond het Kind zeer koortsig, met een opgezette pols, tamelyk vrolyk, en zeer
present; het geheele lighaam, van het hoofd tot de voeten, was met een ontelbaar
getal puistjes bezet; de minste vertoonden zig aan den hals en de borst; allen waren
ze klein, doch inzonderheid op het aangezigt, alwaar ze dreigden confluentes, ten
minsten cohoerentes, te zullen worden; in het aangezigt en op de handen waren
ze meest platagtig, met een ingedoken kuiltje; 'er was geen hoofdpyn; het aangezigt
was gezwollen, ook de handen; de oogen door de zwelling der oogleden geslooten;
de tong was zuiver; de doorzwelging en ademhaaling ruim; de slaap weinig, woelig
en ongerust; 'er was weinig eetlust; de huid was tusschen de Pokjes rood; op de
handen, waren reeds eenige Pokjes witagtig van kleur. Ik beval, dat men het Kind,
volgens Dr. VAN DEN BOSCH, by kleine teugen, veel koud water zoude laaten drinken,
en lugtig dekken, (want, hoewel het in den voorgaanden nagt gedonderd had, was
het nog zeer warm); nu en dan op den schoot
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der Moeder te doen zitten; geduurig frissche lugt in het vertrek te houden; de
oogleden met een spons, in laauw water en melk, nu en dan ververscht, gedoopt,
vogtig te houden; ik stond het gebruik van rype Aardbesien, Kerssen en
Braamboozen, toe, als ook van Karnemelk; doch verbood de Aalbessen, om
derzelver scherp zuur, en het gebruik van Vleesch of Visch.
Dewyl de Ziekte, door de menigvuldige Pokjes, een ernstig vooruitzigt voor het
vervolg, inzonderheid wegens de Febris secundaria, opleverde, ging ik tot het Middel
o

van VAN DEN BOSCH over, getekend, in de Verhandeling, N . 1.; doch liet het, om de
jaaren van het Kind, in agttien poeijers verdeelen; en dewyl wy toen geen Sulphur
purum Antimonii hadden, nam ik, in de plaats, de Kermes minerale, met het Alcali
causticum bereid; de Regulus Antim. Medicinalis was, volgens de Utrechtsche
Apotheek, met het Sal Marin. decrepitatus, gereed gemaakt,
℞. Regul. Ant. Medic. probe elutriati, & tenuissime triti.
Antim. diaphor. ablut. àà. dr. i.
Pulv. e chel Cancr. comp. dr. ii.
Camphor. gr. xii.
Kerm. miner. gr. vi.
o

M.F. Pulv. N . XVIII.

om 'er alle 3 uuren een met koud water te gebruiken; en verbood alle zuuren. De
Ouders, veel belang in hun lief en eenig Kind stellende, namen aan, myn Voorschrift
getrouw in agt te neemen, dewyl ik hen, zonder dat, met het gevaar van hun Kind
dreigde.
's Avonds ten half 8 uuren, had het Kind drie poeijers gebruikt, bevond zig zeer
gerust en vrolyk, doch tot den slaap genegen; de pols was wel snel, doch niet hard
of vol. De Pokjes, en het overige, gelyk deezen morgen; doch, na het gebruik der
poeijertjes, hadt zy trek tot eeten, zo dat zy met smaak eenige Aardappelen gebruikte;
zy had een afkeer van Braamboozen; en zy had eens ontlasting gehad.
Zondag, den 22, de 7de dag der Ziekte, de 5de der uitbotting, 's morgens ten 9
uuren.
Het Kind heeft nu zes poeijers gebruikt, heeft een redelyken nagt gehad, doch
was, wakker wordende, voor
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een korte poos bedwelmd; de koorts is iets zwaarder dan gisteren avond; de Pokjes
zyn op het voorhoofd en aan den nens te zamen gevloeid, en geheel plat, doch wit;
op de handen in het midden met kuiltjes; de huid tusschen beiden koraalrood; de
tong zuiver; geen walging; geen afgang; geen kwyling; geene tekenen van
gangrenosoe; het aangezigt zeer gezwollen, als ook de oogleden. In den
voorgaanden nagt had zy, met smaak, vier bierglaasjes met koud water gedronken;
voor het overige was zy zeer vrolyk, scheen het zeer gemakkelyk te hebben, en
klaagde over geen pyn. Ik beval alle 3 uuren een poeijertje in te geeven, veel koud
water te drinken, de oogleden op voorgemelde wyze nat te houden, en dikwyls op
den schoot te zetten.
's Avonds ten 7 uuren.
Het Kind is zeer slaaperig, en slaapt gerust, nog al wat koorts, heeft goede eetlust;
de Pokjes aan de beenen, de billen en het bovenlyf, zyn opgezet, als ook in het
aangezigt; op sommige plaatzen cohaerent, en, daar ze confluent zyn, geheel plat,
doch wit; 'er was weinig of geen dorst. Ten 7, 10, 1, 4 en 7 uuren zyn de poeijertjes
gebruikt. Ik was by de toediening van het laatste tegenwoordig; dit ging met koud
water zeer gemakkelyk, en gewillig. Ik beval ten 10 uuren, en eens 's nagts, en den
volgenden morgen ten 7 uuren, weder te beginnen, het Kind te verschoonen, en
veel koud water te drinken.
Maandag, de 8ste dag der Ziekte, de 6de der uitbotting, 's morgens ten 8 uuren.
Alles vertoont zich gunstig, de pokblaasjes zyn op eenige plaatzen ontledigd van
etter, op andere met goede etter opgevuld; in het aangezigt komt het my, als ook
den Heer VAN DYK, dien ik als ooggetuige verzogt had, voor, dat dezelve minder
confluent zyn dan te vooren, en de interstitia goed rood; de zwelling des aangezigts
is iets verminderd, doch die der handen een weinig vermeerderd; 'er is zeer weinig
kwyling; over het geheel weinig pisloosing, en de pis niet brandig; zedert gisteren
heeft het Kind driemaal gezonden gefigureerden afgang gehad.
's Avonds ten 6 uuren.
Ten 7, 10, 1 en 4 uuren, had het Kind een poeijertje gebruikt; alles was gunstig,
doch de koorts wat zwaar-
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der, hoewel my de pols wat zwak en onderdrukt voorkwam; de eetlust was goed,

Repetantur Pulveres,
Adde
Camphor. gr. xii.
Kerm. min. gr. vi.
M.F. Divisio ut ante.

en beval ten 7, 10, en 's nagts, een poeijertje te gebruiken, den volgenden morgen
ten 7 uuren te beginnen, en om de 3 uuren voort te gaan.
Dingsdag, de 9de dag der Ziekte, de 7de der uitbotting, 's morgens ten half 11
uuren.
Het Kind had zeer wel gerust, was eens afgeweest, doch dorstiger dan na
gewoonte; de dorst bedaarde, na het drinken van veel koud water; 'er is weinig
kwyling; de Pokjes zyn vol etter; op verscheide plaatzen van het lichaam, en in het
aangezigt, ledige blaasjes; de zwelling des aangezigts is minder; de oogen zyn
open en staan helder; de handen zyn sterk gezwollen, en op het aanraaken pynelyk;
de tong is zuiver. Boven en bezyden den neus, en onder de oogen, beginnen de
Pokjes te droogen; de koorts is vry sterk. Ik beval veel koud water te drinken, en
met de poeijertjes voort te gaan.
's Avonds ten 7 uuren.
Het Kind zit, vrolyk, lagchende, op, in het bed; de Pokjes in het aangezigt beginnen
meest alle te droogen; de koorts is gering, de tong zuiver, weinig kwyling, weinig
dorst; ook heeft het Kind drie goede afgangen gehad, en den geheelen dag by
tusschenpoosing goed geslaapen; de handen zyn gezwollen; alle de Pokjes vol
goede etter, en de ledige blaasjes alle droog.
Woensdag, de 10de dag der Ziekte, de 8ste der uitbotting, 's morgens ten 7 uuren.
De nagt was een weinig ongerust geweest, doch zy had in den morgenstond een
goeden afgang gehad; de handen zyn gezwollen; de Pokjes op het aangezigt meest
droog, ja eenige afgevallen; de overige beginnen beurtelings te droogen; geen
koorts, de tong zuiver, weinig kwyling, de borst en keel ruim; het Kind vrolyk, gebruikt
de poeijers zonder tegenmorring.
Donderdag, de 11 dag der Ziekte, de 9de der uitbotting, 's morgens ten 9 uuren.
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Gisteren avond verhinderd geweest zynde de Lyderesse te bezoeken, ontving ik
het volgende berigt: gisteren was zy vrolyk tot 4 uuren, kreeg toen een zwaare
koorts, die tot 1 uur 's nagts duurde, waar op een geruste slaap volgde; geduurende
die koorts was de kwyling een weinig sterker, en tegen 1 uur kreeg zy zeven
afgangen, van een redelyk gebonden, doch zeer stinkende, stoffe.
Gisteren avond, ten 4, 7 en 10 uuren, wilde het Kind geen poeijers gebruiken;
doch wel deezen morgen ten 7 uuren. Ik bevinde haar zonder koorts, vrolyk in het
bed opzittende, met goeden eetlust. De Pokjes zyn in het aangezigt meest afgevallen,
de handen zyn sterk gezwollen en pynelyk, waarom ik eenige pokjes aldaar
doorknipte, en met een sponsje met laauw water uitbette, en beval met de overige,
die ik aanwees, dit na te volgen; vermits 'er nog maar twee poeijertjes over waren,

Repetantur pulveres ultimo prascripti.
S. Usus idem.
Vrydag, de 12de dag der Ziekte, de 10de der uitbotting.
Alles is gunstig; viermaal heeft het Kind afgeweest; op den voorsten vinger der
linkerhand, vertoonen zich drie donkerpaarsche bloedblaasjes, welke, geopend
zynde, de eene dun bloed, de twee andere een dunnen bloedigen etter, uitgaven.
Ik beval met de poeijertjes voort te gaan.
Zaturdag, de 13de dag der Ziekte.
De doorgeknipte bloedblaasjes zyn droog; boven en op den neus is een etteragtige
korst; verder alles droog, meest afgevallen; op de beenen zyn de Pokjes nog met
etter gevuld, doch aan het droogen; zy heeft vyfmaalen afgeweest. Pergat.
Zondag, de 14de dag der Ziekte.
Boven en bezyden den neus is de korst nog hard; de beenen uitgezonderd is
alles afgevallen; de zwelling der handen is geheel verdweenen; het Kind zonder
koorts, heeft eenige taaije afgangen gehad. De poeijers zyn alle gebruikt. Heden
niets voorgeschreeven.
Maandag, de 15de dag der Ziekte.
De korst op den neus is nog vast, ik beval denzelven met boomoly te besmeeren,
en met de beenen in laauw water met zemelen te zitten. Daar meest alle de rooven
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zyn afgevallen, dagt my, om de ingewanden te zuiveren, het volgende te moeten
voorschryven:
℞. Fruct. Tamarind.
Mann. El. àà dr. ii.
Fol. Sennoe Alex. dr. i.
Infunde L.A. feruide in aq. Comm.
Colat. ℥iv. adde
Sal. Mir. glaub. dr. β.
Syr. Rub. id. ℥i.
M.D.S.
Alle twee uuren een lepelvol.
Woensdag, de 17de dag der Ziekte.
Alle de rooven, ook die op den neus, zyn afgevallen; zy heeft zeven weeke,
slymerige en stinkende, afgangen gehad; daar het Kind volkomen gezond was, nam
ik myn afscheid.
Terwyl ik dit schryve, verhaalt my de Vader, dat het Kind eenige Napokken aan
de voeten gehad heeft; voor het overige is zy thans gezond. Zy heeft eenige
pokputjes in het aangezigt, inzonderheid op den neus, welke, nogthans, aan haare
schoonheid geen hinder toebrengen.

Aanmerkingen.
1. Uit deeze Waarneeming blykt, dat, onder het gebruik der Poeijers, by den Heer
o

VAN DEN BOSCH getekend N

. 1. (anders is 'er niets gebruikt,) de Ziekte, die uit haaren
aart zeer ernstig dreigde te zyn, in haar geheel beloop zeer verzagt is, en als een
eenvoudige Huidziekte is afgeloopen; zynde de gewoone toevallen van ylhoofdigheid,
bezetting op de borst en in de keel, niet te voorschyn gekomen; alleen was 'er de
eerste dagen wat koorts.
2. De sterke ontlastingen, tot twintig reizen toe, in het tweede tydperk, zonder
eenigen hinder, geeven een nieuw bewys op, dat men, de eerste wegen vervuild
zynde, in dit tydperk veilig buikzuiverende middelen kan toedienen, mits men zich
van Drastica onthoude.
3. Eene veeljaarige ondervinding heeft my geleerd, dat, gelyk in ons geval, alles
gunstig zynde, de ingedoken kuiltjes, in het midden der Pokjes, niets kwaads
beduiden; hebbende dit dikwyls by de goedaartigste plaats.
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4. De Heer VAN DEN BOSCH getuigt, by geen zyner Lyderen, de kwyling te hebben
waargenoomen; hier was wel kwyling, doch weinig; wanneer men op de hoeveelheid
der Pokjes acht geeft, veel minder dan gewoonelyk; waardoor dus ook de vreeze
voor het ophouden deezer ontlasting, op den 10den dag, en voor deszelfs gedugte
gevolgen, veel verminderde.
5. Dezelve zegt ook, dat zyn middel veel pokstof, enkel by dissipatie, door de
huid, zonder den stoelgang, uitdryft; doch dit heb ik niet bevonden; immers het
middel heeft dagelyks afgang bevorderd, ja zelfs op de minste kwaade tekenen, of
vermeerderde koorts, volgden 'er zwaare stoelgangen, met verligting.
6. Volgens den Heer VAN DEN BOSCH, worden de meeste Pokjes ledig van etter,
zo dat de rooven groote drooge blaazen zyn. Dit heb ik gedeeltelyk, doch niet zo
algemeen, als zyn Ed. opgeeft, ondervonden; 'er zyn waarlyk, onder het gebruik
van het middel, veel Pokjes te onder gebragt en verdweenen, en de confluentes
wierden hier en daar discretoe.
7. De Ziekte is buitengewoon spoedig afgeloopen; beginnende de Pokjes reeds
den 9den dag te droogen; zynde den 13den meest afgevallen.
8. Het middel is getrouw om de drie uuren gebruikt, heeft geene walging,
hoegenaamd, veroorzaakt; de tong was de geheele Ziekte door zuiver, en de eetlust
hield, van het begin tot het einde, tot verwondering, stand.
9. Hoewel 'er geen opiata gebruikt zyn, was de slaap, onder het gebruik van dit
middel, allergewenscht en aangenaam.
10. Ik heb, by onze Lyderesse, byna in het geheel geen Pok-reuk kunnen
waarneemen.
11. De nuttigheid van het koude water, in groote hoeveelheid gedronken, is, dunkt
my, zo blykbaar in ons geval geweest, dat ik 'er niets van zal byvoegen; ik geloof
ook, dat het de hitte, door den Kampher veroorzaakt, zeer bepaald heeft.
12. Het is, dunkt my, duidelyk, dat door dit middel, by onze Lyderesse, de zo met
regt gevreesde Febris secundaria geheel is afgesneeden; immers, de koorts op den
10den dag der Ziekte, tegen den avond beginnende, hoewel zy geen poeijertjes
wilde gebruiken, maakte een vermeerderde kwyling, en zeven stinkende afgangen,
een
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einde aan denzelven; ook is ze niet weder verscheenen; en al had dit middel geene
andere uitwerking, zoude men het om deeze reden alleen hoog moeten schatten.
13. De Heer VAN DEN BOSCH betuigt, slechts in één zyner Proevelingen, doch
welke niet voor den 9den dag onder zyne bestuuring gesteld wierd, Napokken te
hebben vernomen, en dat in een Epidemie, welke byna allen wegrukte, welke zy
aantastte; in ons geval, nogthans, schynt het, dat de gisting en uitdryving der pokstof
niet volkomen geweest is, dewyl de Lyderesse daarna nog met Napokken is gekweld
geweest, en hier en daar, inzonderheid op den neus, eenige pokputten zyn
overgebleeven, die nogthans de schoonheid van het Meisje niet ontcieren.

Ophelderend berigt, wegens de moskoestroom, of maalstroom,
een schriklyke draaikolk op de kust van Noorwegen.
(Uit het Engelsch.)
Op de Kust van Noorwegen, op de Breedte van 68 Graaden, in het Landschap
Nordland, in het District van Lofoden, en naby het Eiland Moskoe, wordt een
zeldzaame en hoogstgevaarlyke Maalstroom gevonden, naar het gemelde Eiland
Moskoestroom geheeten. Deszelfs geweld en bruisschen gaan die van een Waterval
te boven, en worden op eenen grooten afstand gehoord, zonder eenige
tusschenpoozing, uitgenomen een vierendeel uurs alle zes uuren, dat is by de
Getykentering van hoog en laag water, wanneer de stroomdrift schynt op te houden;
welke korte tusschenpoos de eenige tyd is, dat de Visschers het te dier plaatze
kunnen waagen; maar de beweeging begint welhaast weder; en hoe bedaard de
Zee ook moge weezen, neemt dezelve allengskens toe, met zulk eene draaikragt,
dat 'er alles ingezwolgen wordt wat in den kring der werking komt, en eenige uuren
onder het water blyst, wanneer de brokken, door de klippen vermorseld, weder
bovendryven.
Deeze byzonderheid pleit voldingend, onder andere bewyzen, voor het tegendeel
van het gevoelen, omhelsd
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door KIRCHERUS en anderen, die zich verbeelden dat 'er een kolk is, door den
aardkloot heenloopende, en uitkomende in zeker ander gedeelte, 't welk KIRCHERUS
nader durft bepaalen, want hy noemt de Bothnische Golf.
Naa de naauwkeurigste naspeuringen, welke plaats en omstandigheden toelaaten,
is dit denkbeeld eene loutere gissing; want deeze en drie andere, doch kleinder,
Maalstroomen, by de Ferroe-Eilanden, hebben geen anderen oorsprong, dan de
aanloop der golven, by Vloed en Ebbe; vallende tegen een ry van klippen en banken,
welke het water zo bepaalen, dat het zich nederstort als een Waterval: hoe hooger
dus de Vloed ryst, hoe dieper de val moet weezen; en de natuurlyke uitwerking hier
van is een Draaikolk, welks verbaazende inzwelgende, of medevoerende, kragt
genoegzaam door kleine proefneemingen blykt. Maar het geen dus is ingezwolgen,
blyft niet langer op den grond dan de Eb duurt. De inzwelging houdt dan op, en de
stroom derft alle aantrekking, en laat toe dat al het weggevoerde weder bovenkome.
De Heer JONAS RAMUS heeft van de ligging deezes Maalstrooms de volgende
beschryving gegeeven: ‘De Berg van Helseggen, in Lofoden, ligt eene myl van het
Eiland Ver, en tusschen deeze beide vindt men die groote en verschriklyke
Maalstroom, Moskoestroom geheeten, naar het Eiland Moskoe, in 't midden daar
van gelegen, met verscheide omliggende Eilanden, als Ambaaren, een achtste van
een myl NOordwaards Iflesen, Hoeholm, Kieldholm, Suarven en Buckholm. Moskoe
ligt omtrent een achtste van een myl Zuidwaards van het Eiland Ver, en tusschen
deeze de kleine Eilanden Otterholm, Flimen, Sandflesen en Stockholm. Tusschen
Lofoden en Moskoe is de diepte des waters tusschen de 36 en 40 Vademen; doch,
aan de andere zyde, na Ver toe, neemt de diepte af, zo dat 'er geen voeglyke
doorvaart is voor een Schip, zonder gevaar van op de klippen aan stukken te stooten,
zelfs by het stilste weêr. Wanneer 'er Vloed is, loopt de stroom op tegen het land
tusschen Lofoden en Moskoe, met eene schrikbaarende snelheid; maar het geweld
van de sterke Eb na Zee wordt naauwlyks geëvenaard door de zwaarste en
schriklykste Watervallen; men hoort het geraas verscheide mylen verre, en de
Maalstroom is van zulk eene uitgestrektheid en diepte, dat, wanneer een
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Schip in de aantrekkingskring komt, 't zelve onvermydelyk word medegesleept, en
na beneden gevoerd, daar tegen de klippen aan stukken stoot, en, als de Eb ophoudt,
aan brokken weder bovenkomt. Maar deeze stonden van rust vallen alleen voor,
by het veranderen van Eb en Vloed, en by stil weêr; zy houden slegts een vierde
van een uur aan.
Wanneer de Maalstroom in 't hevigst zyner werkinge is, en de woede vermeerderd
door een storm, valt het gevaarlyk, dezelve tot op den afstand van een
Noorweegsche myl te naderen. Boots, Jachten, Schepen, zyn 'er door weggesleept;
zich niet op een genoegzaamen afstand houdende. Het gebeurt ook niet zeldzaam,
dat Walvisschen 'er te naby komen, en in de maaling ingewikkeld worden; onmogelyk
is het te beschryven, welk een geraas zy maaken, en hoe zy vrugtloos de kragten
inspannen om dezelve te ontkomen. Eens waagde het een Beer, om van Lofoden
na Moskoe over te zwemmen, met oogmerk om prooi te bejaagen op de Schaapen,
daar weidende; in de Maalstrooin geraakt, verschafte hy een spel aan de toekykers;
de stroom vatte hem, en voerde het Dier na beneden, onder een schriklyk getier, 't
welk tot op 't strand klonk. Groote brokken van Pynen andere Boomen, door de
Maalstroom ingezwolgen, komen weder te voorschyn, aan stukken gebrooken, en
dermaate verbryzeld, dat 'er de splinters by nederhangen. Dit wyst duidelyk uit, dat
de bodem bestaat uit ruuwe klippen, waar deeze brokken houts heen en weder
gedreeven worden. Deeze Maalstroom gaat geregeld naar de Ebbe en Vloed der
Zee, en het is bestendig alle zes uuren hoog en laag water. Men vindt opgetekend,
dat de Moskoestroom, in den Jaare MDCXLV, op den Zondag van Sexagesima, 's
morgens vroeg, met zulk een geraas en geweld woedde, dat op het Eiland Moskoe
de steenen van de huizen vielen.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

402

Verslag der uitvindinge van mr. John Bell, om scheepsvolk in nood
van schipbreuke te redden.
(Overgenomen uit de Transactions of the Society, instituted at London, for the
Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce, with the Premiums, offered
in the Year 1972, Vol. X.)

Brief van Mr. john bell, Sergeant van het Koninglyk Regiment der
Artillery, aan den Hertog van richmond.
SIR!

Begreepen hebbende, uit verscheide welgeslaagde Proefneemingen, door my
gedaan, volgens een beginzel, bestemd voor Troepen, die wallen en steilten, enz.
zullen beladderen, dat, indien een Schip het ongeluk trof om te stranden by vlakke
of hooge gronden, in zulk een geval, een Bombe, met een Touw, onmiddelyk aan
strand zou kunnen geworpen worden; en, door middel van eenig vlottend tuig, 'er
groote reden is om te denken, dat het Volk, aan boord van 't Wrak, zichzelven veilig
aan land zou kunnen haalen.
Het aantal der droevige verhaalen van veeler leeven, in die jammerlyke
omstandigheden verlooren, en byzonder dat van het Oorlogschip the Litchfield, op
de Kust van Barbarye, bragt my te binnen het mangel aan zulk eene soort van
uitvinding, en bewoog my om een Modél van dit Werktuig ter beschouwing aan de
Societeit te zenden, en van u de gunst te verzoeken om het aan dezelve voor te
stellen.
Indien het daar goedkeuring ontmoete, zal ik, des verzogt, met vermaak komen,
en verdere opheldering geeven.
Ik ben, SIR,
Uw zeer verpligte en onderdaanige Dienaar,
JOHN BELL.

In gevolge van deezen Brief, werd de Hertog van RICHMOND verzogt, dat hy de
beschikkingen zou maa-
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ken, tot het doen van de vereischte Proeven, voor Gelastigden uit de Societeit, om
de verdiensten van Mr. BELL'S Uitvinding te toetzen. Uit een kleine Mortier, geplaatst
in een Boot, op de Rivier geankerd, omtrent zeshonderd voeten van den oever,
(*)
werd een gelaaden Bombe op 't land geworpen. Aan de Bombe was een Touw
vastgemaakt, welks eene einde aan boord van de Boot bleef; en de Bombe, omtrent
driehonderd voeten in 't land vallende, begroef zich omtrent achttien duimen in de
aarde: wanneer Mr. BELL, en een ander Persoon, op een vlot op vaten dryvende,
en naar eisch geballast, zich binnen weinige minuuten aan den oever haalde, door
middel van het bovengemelde Touw.
Deeze Proeve, drie keeren met den gewenschten uitslag herhaald zynde, en daar
uit blykende, dat de wyze, door Mr. BELL voorgesteld, om een Touw aan land te
brengen van een Schip in nood, of gestrand, of in gevaar van stranden, veel
voordeels belooft aan de Zeevaardye; dewyl, door dit middel, zulk een Schip redding
kan bekomen; naardemaal een Persoon, aan land gekomen zynde, touwen van het
Schip kan vastmaaken, of lieden van land aan 't Schip kunnen komen om hulp te
bieden; en, in gevalle van dreigend gevaar, wanneer alle hoop van Schipsbehoud
verdweenen is, de wyze, door Mr. BELL voorgesteld, de waarschynlykste middelen
aanbiedt, om het leeven der Scheeplingen te behouden, - heeft de Societeit eene
Gifte van vyftig Guinjes toegelegd aan Mr. BELL, als hy een volkomen Modél van
zyne Uitvinding aan de Societeit liet; welk Modél by de Societeit bewaard wordt, ter
bezigtiging van allen die des begeerig zyn.

(*)

Door de gelaaden Bombe heeft men te verstaan, een Bombe met lood gevuld, aan welke,
door middel van een Ring, een Touw is vastgemaakt: de Bombe, dus gelaaden, woog omtrent
zeventig Ponden, en haalde acht duimen over kruis.
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Keurige beschryving van de grootsche en schilderagtige tooneelen
in Savoye en Wallisserland.
(Overgenomen uit WATKIN's Travels through Swisserland, Italy, Sicily, enz.)
Op Maandag den drie-en-twintigsten van July des Jaars MDCCLXXXVII, verliet ik,
met mynen Reisgenoot, Geneve, met het vaste voorneemen om alle moeilykheden,
die ons op den weg konden ontmoeten, te boven te komen; en ik geloof dat nimmer
twee Persoonen beter gehard waren om eene Reis door Zwitzerland te doen.
Op het Grondgebied van zyne Sardinische Majesteit gekomen zynde, bereikten
wy welhaast de kleine Stad Bonneville, gebouwd aan den voet eens Bergs, Mole
geheeten, die, door zyne hoogte en spits toeloopenden top, een allerschoonst gezigt
oplevert, als men aan het Meir van Geneve staat. Onze weg liep door eene diepe
Valei, waar door de onzuivere Arve, met groot geweld, heenen stroomt, en zich in
de Rhone ontlast. De juiste gelykheid van de tegen elkander overstaande Rotzen,
aan de eene zyde hol, aan de andere zyde rond uitpuilende; derzelver overeenkomst
in hoedanigheden, de gelyke hoogte en de kleine afstand tusschen beiden,
verzekerden my, dat deeze Valei gevormd was by een grooten schok, dien de Natuur
leed. Wy hielden ons, onder den weg, eenen korten tyd op, om twee overheerlyke
Watervallen, die over een berg heen liepen, en daar beneden twee groote stroomen
vormden, te bewonderen. Zy vertoonden zich op 't allervoordeeligst, door de zwaare
stortregens, onlangs gevallen.
Kort daar naa staken wy de Arve over, en kwamen te Salence; eene plaats, welke
my een allerongunstigst denkbeeld van de Savoysche Steden gegeeven heeft. Onze
Herberg, schoon slegt, was de beste verblyfplaats in dezelve; de andere Huizen
zien 'er allerelendigst uit, en de straaten zyn zo morsig, dat het onmogelyk was op
dezelve te wandelen. Wy werden 'er, nogthans, beter onthaald en bediend dan wy
verwagtten, en dit was voor ons zeer gelukkig; dewyl de zwaare regen, die
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s'anderen daags viel, ons het voortzetten onzer Reize volstrekt belette.
Salence verlaatende, vervolgden wy onzen weg, door dezelfde Valei, langs de
oevers van de Arve, en onder den Berg Varens. Omtrent vyf mylen voortgetrokken
zynde, steegen wy van onze paarden af, en werden door onzen Gids gebragt na
den Waterval van Cheyde, een weinig van dien weg afgelegen. Wy stonden aan
den kant van een groot houten beschutzel, tegen over een hooge rots, begroeid
met wild kreupelhout, van welke, omtrent twintig voeten beneden den top, veel
waters voortkomt, van eene verbaazende hoogte in eene ongeregelde rigting
nederstortende; het spatten van 't zelve veroorzaakt, door het breeken des
waterstrooms tegen de uitsteekende gedeelten van de rots, een dikke mist, zich
uitstrekkende tot den afstand van tusschen de honderd twintig en honderd vyftig
voeten; en wy zagen, daar wy het geluk troffen dat de Zon helder scheen, een
allerfraaisten Regenboog met al de verscheidenheid en kleurmengeling.
Deeze betoverende plaats verlaatende, reeden wy langs den Berg d'Enterne, die
veel hooger geweest is dan tegenwoordig. In den Jaare MDCCLI, gaf dezelve, zes
weeken lang agtereenvolgend, wolken van dikke rook op, waar op het geheele
bovenste gedeelte met een vreeslyk geraas instortte, en de zyden, als mede den
bodem, met de brokken bedekte. Beneden deezen Berg ligt het kleine Gehugt Cerve,
waar etlyke Fransche Mynwerkers woonen, by eenige Koper- en Loodmynen van
geene geringe waarde. Zy lieten ons toe, verscheide soorten van Erts te
onderzoeken, die volkomen beantwoordden aan de beschryving, daar van gegeeven.
Deeze Lieden vertoonden ons desgelyks een vry groot Modél van het omgelegen
Land, 't geen zeer wel was uitgevoerd. Dit Modél verdient bezigtigd te worden door
allen, die de Alpen van Savoye bezoeken; deeze vindt men daarin veel natuurlyker
verbeeld, dan zy met mogelykheid op een Kaart kunnen uitgemerkt worden. - De
Bergen deezes Lands hebben een overvloed van Chamois, een viervoetig Dier van
het Geitengeslacht, en 'er zeer op gelykende; doch ronder van kop, en veel laager
van vooren dan van achteren. Te Cerve zagen wy 'er twee volkomen tam gemaakt.
- Hoe verder wy voorttoogen, hoe slegter wy den weg vonden, en was dezelve, door
den onlangs
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gevallen regen, derwyze bedorven, dat wy dien naauwlyks gebruiken konden. Egter
kwamen wy in de Valei van Chamouni, en aldaar in een kleine, doch welgeschikte,
Herberg, gehouden door zekeren TAIRE, dien ik een eerlyk en zeer oppassend
Herbergier gevonden heb.
Eer ik u iets zegge van onzen tegenwoordigen staat, moet ik u verzoeken, de
armoede myner beschryvinge aan te vullen door aan uwe verbeelding de hoogste
vlugt te geeven. De voldoening aan dit verzoek, dunkt my, is elk Leezer verschuldigd
aan elken Reisbeschryver; naardemaal, buiten zulks, de leevendigste afbeelding
plat en belangloos moet voorkomen.
(*)
Begrypt dan dit kleine Dorp in eene diepe Valei , omringd door de hoogste,
verheevenste en schoonste, voorwerpen der woeste Natuur. In eene bykans
rechtlynige hoogte opziende, aanschouwde ik een keten van Rotzen, veel hooger
dan ik met mogelykheid uit eenige beschryving kon opmaaken, - Rotzen, die, daar
derzelver ruwe en toorenswys oploopende zyden in spitze punten uitloopen, den
naam draagen van Les Aiguilles, of de Naalden. Te midden van deeze is Mont
Blanc, de hoogste Berg in de Oude Wereld, en bedekt met eeuwigduurend Ys of
bevroozen Sneeuw. De rechtstandige hoogte, van het Waterpas der Middellandsche
Zee, is een weinig minder dan drie Mylen, of 15,663 voeten. De top werd voor de
eerste keer beklommen, in den Jaare MDCCLXXXVI, door den Heer PACCARD, een
(†)
Geneesheer van Prieure , en in dit jaar volvoerden drie Gidsen, met veel moeite
en arbeids, dezelfde gevaarlyke onderneeming. Zy bragten den eersten nagt op het
ys door, waar zy, niettegenstaande het medegenomen verwarmend dekzel, zeer
veel werks hadden om de koude uit te harden; dan, den volgenden morgen
voorttrekken-

(*)

(†)

In het Verhaal eener Reize na de Ysbergen van het Hertogdom Savoye, door den Heer M.T.
BOURRIT, by den Drukker deezes, J. YNTEMA, in den Jaare 1778, uitgegeeven, vindt men eene
Afbeelding van die Valei, welke eenigzins der verbeeldinge kan te gemoete komen.
Van deeze Beklimming hebben wy onzen Leezeren verslag gegeeven in onze N. Algem.
Vaderl. Letteroef. II D. 2 St. bl. 635. En daar geweezen op eene pooging, vroeger door BOURRIT
ondernomen, te vinden in de Algem. Vaderl. Letteroef. VII D. 2 St. bl. 426-432.
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de, bereikten zy den Bergtop, naa eene Reis van één en twintig uuren. De Heer
BOURRIT en de Hoogleeraar DE SAUSSURE, van Geneve, wagten thans na eene
gunstige gelegenheid om die hoogte te beklimmen. Ik verlangde zeer van die party
(*)
te kunnen weezen; doch onze tyd zal het niet gedoogen .
Op den morgen naa onze aankomst, een Gids en Muilezels gehuurd hebbende,
doorkruisten wy de Valei van Chamouni, en klommen, door bosschen van
Sparreboomen, langs een oneffen pad, eene hoogte veel steiler dan de steilste
onzer Bergen in Brecknokshire. Ik stond versteld dat onze Muilezels zo vast op de
pooten waren dat zy geen één mistred deeden. - Toen ze ons ter halver hoogte van
deezen Berg gebragt hadden, steegen wy af; dewyl het voor die Dieren onmogelyk
is hooger op te klimmen. Naa veel vermoeiens kwamen wy by een kleine houten
hut, aan welke de Engelsche Reizigers, die deeze Ysgewesten bezogten, den naam
gegeeven hebben van Blair's Kasteel, waarschynlyk ter eere van den Heer die deeze
hut bouwde. Hier vond ik de naamen van veele myner Vrienden, op de wanden van
dit zogenaamde Kasteel gesneeden; inzonderheid dien van Lord BREADALBANE, en
diens Broeder Mr. CAMPBELL.
Deeze Berg draagt den naam van Mont Anvert, en wordt beklommen, om, op de
beste wyze, La Mer de Glace, of de Ys-Zee, te zien, die 'er recht onder ligt. Van
deeze plaats zag ik, boven ons, op eene verbaazende hoogte, de Aiguille de
Charmeaux, vanwaar ik dagt, als zo veel verheevener zynde, een veel ruimer gezigt
te zullen hebben op het voorwerp onzer nieuwsgierigheid, dan van Blair's Kasteel.
Ik verliet daarom myn gezelschap, en, naa anderhalf uur gaans, klimmens en
kruipens, langs eene reeks van scherpe rotzen, kwam ik op de tweede punt van
deeze Aiguille de Charmeaux, welke ik geloof, dat geen menschlyke voet vóór my
betreeden heeft. In de daad, ik moet, nu het gevaar voorby is, erkennen dat 't veel
van my gewaagd was.

(*)

Wy bleeven niet in gebreke om 's Hoogleeraars Reistocht op Mont Blanc mede te deelen, N.
Algem. Vaderl. Letteroef. III. D. 2de St. bl. 115, enz. en zyne Waarneemingen op de grootste
hoogte in de Oude Wereld, zie Ald. bl. 219, enz.
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Van deeze hoogte zag ik neder, aan den eenen kant, op de Valei van Chamouni,
en, aan den anderen kant, op eene Zee van Ys, welke ik ontdekte dat door twee
breede kanaalen gemeenschap hadt met Mont Blanc; naa hier mede myn oog
verzadigd te hebben, verliet ik die hoogte; doch het afklimmen ging met veel
moeilykheids gepaard.
My weder by myne Reisgenooten vervoegd hebbende, daalden wy af, en
wandelden te halverweg over deeze Mer de Glace, met bystand van onzen Gids,
die lange stokken met yzeren pennen medegenomen hadt, om ons in 't gaan te
onderstutten. Het is bykans onmogelyk aan iemand, die nimmer dit voortbrengzel
der Natuure gezien heeft, 'er een gepast denkbeeld van te geeven. Om dit, egter,
te beproeven, moet ik u verzoeken, u voor den geest te haalen eene diepe Valei
vol Ys, een weinig minder dan eene myl in de breedte, die zich kromt van Mont
Blanc tot de Valei van Chamouni: van deszelfs oppervlakte kunt gy u eenig begrip
vormen, door te veronderstellen, dat de Zeeën rondsom de Noordpool tot een vasten
klomp bevroozen waren, wanneer stormwinden die tot groote golven hadden
opgeruid. Ik herinner my, dat de volgende regels, in THOMPSON'S Seasons, deeze
vertooning zeer kragtig beschryven:
Schoon hier de Winter heerscht, zyn heerschappy wordt ligt
Wanneer ons oog zich naar des aardbols noordpool richt.
Hier vest hy zynen troon op oversneeuwde rotzen
En bergen Ys, gevormd van opgeruide schotzen,
Terwyl het stormenheir om zynen rykstroon huilt,
En hy zich in een nagt, een langen nagt, verschuilt,
En 't zonlicht weigert aan zyn huivrige onderdaanen.
Geduurende een reeks van wisselende maanen,
Terwyl zyn streng gebied al de aard' tot siddring wekt,
En 't grauwe zwerk zyn troon tot een gewelf verstrekt,
- - - - - Men ziet dit oord omtoogen
Met wildernissen, met bosschaadjen, nêergeboogen
En overhoopt door sneeuw; met vloeden, hier en daar
Bedekt met bergen Ys, gestapeld op elkaâr,
Die, als de wyde zee, tot in hun' kil bevrooren,
Geen golfgeklets, hoe 't storme, aan 't barre strand doen
(*)
hooren .

(*)

Wy hebben ons hier bediend van de woorden des Vaderlandschen Dichters N.S. VAN WINTER,
die, in zyne Jaargegetyden, een zo oordeelkundig gebruik gemaakt heeft van zynen
Engelschen Voorganger THOMPSON.
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Wy hadden de nieuwsgierigheid, om nederwaards te zien in veele dier groote
spleeten, waar het Ys zich, ter diepte van veertig of vyftig voeten, geopend hadt;
doch deeze waren kleine spleeten in vergelyking met andere, die, gelyk onze Gids,
een uitsteekend Leidsman in die bevroozene oorden, ons onderrigtte, dat van twee
tot drie honderd voeten diepte haalden.
Het is onmogelyk, eene rechte gissing te vormen over de oorzaak van dit
verschynzel; naardemaal het tegenwoordige vertoon slegts weinig opleidings daar
toe aan de hand geeft. Eéne omstandigheid, nogthans, zou den draad van het
kluwen kunnen opleveren, en deeze is, dat men weet, hoe de Ys-Zee toe- en
afneemt, en dat, by het toeneemen, groote aardhoopen als opgeworpen worden.
Wanneer een der uitsteekende deelen bezwykt en instort, behoeft het gekraak in
sterkte alleen voor het geluid eens donderslags te wyken.
Wy vonden ons zo vol verwonderings, op de beschouwing van dit groot en
schrikbaarend voorwerp, dat wy 'er ons bykans een uur mede bezig hielden. Daar
op moesten wy weder Mont Anvert beklimmen, om af te daalen ter plaatze waar
deeze Ys-Zee in de Valei beneden eindigt. Wy vonden hier een boog, zeventig
voeten hoog, en even zo veele voeten wyd, en, zo ik veronderstel, niet minder dan
dertig voeten breed, uit welke een snelvlietende stroom, de Arveron geheeten,
voortkomt. Wy beklommen eenige rotzen, in het kanaal, recht voor 't midden van
deezen boog, van waar wy, met vermaak en bewondering, die heerlyke grot van
helder en vast Ys beschouwden. Nogthans, daar 'er gevaar was dat een gedeelte
mogt instorten, oordeelden wy het veilig, die plaats te verlaaten, en weder te keeren
na Prieuré. Hier kwamen wy vermoeid aan; doch even zeer voldaan als vermoeid,
op de herdenking van het wondertooneel, door ons bezigtigd.
Op den dertigsten van July, verlieten wy de Valei van Chamouni; aan het zuidelyk
uiteinde Col de Balme beklommen hebbende; van deezen hoogen Bergtop namen
wy afscheid van Mont Blanc, de Glacieres en de Aiguil-
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les, welker toppen wy zo menigmaal boven de wolken hadden zien uitsteeken. Aan
den anderen kant, hadden wy een allerheerlykst vergezigt. De diepte en de
kronkelingen der Valeie beneden; de omringende Bergen; en de hangende Bosschen
van zeer oude Pynboomen, leverden het staatlykst en grootschst gezigt op.
Naa eene lange wandeling op Col de Balme, (want wy gaven onze Muilezels
weinig moeite,) ontdekte myn Reisgenoot, POCOCK, twee Jongens, bezig met eene
kudde Geiten te melken. Wy vervoegden ons onmiddelyk derwaards, en dronken,
in de ruimte, zeer heerlyke melk, die ons zo uitsteekend smaakte, dat wy 'er tienmaal
de waarde van betaalden.
Beneden aan deeze diepe afdaaling, moesten wy een anderen Berg, La Fourcle
geheeten, beklimmen. Van deezen zagen wy, met een gunstig voorgevoel, Vallais
of Wallisserland, ROUSSEAU'S Aardsch Paradys.
Aan den ingang van dit Landschap, vindt men de kleine Stad Martigni, of
(*)
Martignac , bestaande uit houten Huizen, gebouwd op de oevers van de Drance;
boven de Stad hangen de brokkelige overblyfzels van een Kasteel, in vroegeren
tyde de verblyfplaats der Bisschoppen van Sion. Ik ging op de Vestingwerken, en
had van daar een wydstrekkend gezigt over het Land, 't geen wy gereed stonden
door te trekken. Vroegtyds gingen wy te bedde, ten oogmerk hebbende om met de
Zon op te staan; doch werden zo zeer geplaagd en gestooken, door

(*)

Naby deeze plaats was de Winterlegering van SERGIUS GALBA, CAESAR's Luitenant; doch ik
kon geene overblyszels daar van vinden. CAESAR schryft 'er van: ‘GALBA veele voordeelige
Veldslagen bevogten, en veele van 's vyands Kasteelen bemagtigd hebbende, werden hem
Gezanten van allerwegen gezonden, Gyzelaars gegeeven, en men sloot den Vrede. Hier op
besloot hy, twee Benden onder de Nantuates te legeren; terwyl hy met de andere van zyn
Legioen zou overwinteren in eene Stad van de Veragri, Octodurus geheeten, gelegen in eene
naauwe Valei, omringd door hooge Bergen. Dewyl dezelve in twee deelen gescheiden wordt,
door de Rivier Drance, schikte hy een deel voor de Gaulen, en het ander (door hun verlaaten
zynde,) tot het Winterverblyf zyns krygsvolks, en versterkte die plaats.’ CAESAR, de Bello Gall.
Lib. III. Cap. I. - Dit is juist de ligging van Martigni.
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Muggen van de slegtste soort, dat 'er van geen slaapen inkwam.
Den volgenden morgen deed ik een uitstap, om den berugten Waterval, Pisse
Vache genaamd, te bezien; dezelve ligt omtrent twee [Engelsche] Mylen van Martigni.
Schoon veel hooger en breeder, voldeed dezelve my in verre na zo zeer niet als de
Waterval van Cheyde, ter oorzaake van den naakten stand, en de rechte rigting,
waarin het water nederstort. De waterstroom strekt zich, zonder door een sterken
wind voortgestuwd te zyn, meer dan 1500 voeten uit. Ik verbleef eenigen tyd te
deezer plaatze, en keerde na Martigni weder.
Zo veele gunstige berigten van Wallisserland geleezen hebbende, en in de
Nouvelle Heloise van ROUSSEAU, en in de Schriften van hedendaagsche Reizigers,
brandden wy van ongeduld, om de schoonheden van dit Gewest te beschouwen.
De beschryving van ROUSSEAU is de schoonste Landschapsschildery, die ik immer
in eenig Boek vond. Deeze bewoog ons, in de daad, om deeze Valei als een tweede
Tempe aan te merken, of als een Land, waaraan de Natuur haare gunstbewyzen
met eene ruime hand hadt medegedeeld. Hoe versteld zult gy staan, wanneer ik 'er
byvoeg, dat onze onverduldigheid door de grootst mogelyke te leurstelling gestraft
wierd. Het dunkt my hoogst onverschoonlyk in Reizigers, dat zy blindelings de
gevoelens hunner Voorgangeren aanneemen, en in hunne berigten weder ophaalen.
Hier over zult gy, myne Brieven leezende, nooit klaagen: want, hoe zonderling ik
moge schynen, heb ik beslooten, in die gevallen, voor my zelven te denken.
Vallais, of Wallisserland, is een onafhangelyk Gemeenebest, in Bondgenootschap
met de Zwitzers, gelegen tusschen het Canton Bern en de Alpen. De strekking is
Oost en West, loopende van eenen Berg, La Fourche geheeten, tot de Ysbeddingen
van Faucigni. Men rekent de lengte op honderd en negen mylen, en het breedste
gedeelte op tachtig; doch ik geloof, dat, in het laatste geval, niet weinig vergrootings
plaats hebbe. Deeze Landstreek wordt bewaterd door de Rivier de Rhone, die, aan
't eene einde inkomende, bykans tot het andere loopt, waar dezelve eene wending
maakt, en zich in het Meir van Geneve ontlast.
'Er zyn twee voornaame wegen, om in Italie te komen; de eerste over de groote
St. Bernard, en de tweede
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over Simplon. Men kent eenige andere toegangen; doch, uit hoofde van derzelver
moeilykheid en gevaar, zelfs in de Zomermaanden, worden ze alleen bezogt door
Sluikhandelaaren, en Jaagers, die, in deeze onbewoonde rotzen, Marmotten of
Wilde Geiten zoeken. - De meest gebruiklyke, van de twee hoofdwegen, is die van
St. Bernard, waar men een Klooster aantreft van Augustyner Monniken, gebouwd
op het hoogste gedeelte van den weg, 't welk den Reiziger over de Alpen inneemt,
en, door eene voeglyke schuilplaats tegen de ongenade van deeze bevroozene
streeken te bezorgen, het leeven van veelen behouden heeft. Zulk een Klooster is,
in de daad, nuttig, en, geloof ik, zou het de goedkeuring en bescherming gevonden
hebben van den Keizer (JOSEPHUS) zelve, indien het in de Landen zyner
(*)
Heerschappye gelegen ware .
Van Martigni tot Sion, de Hoofdstad aan de grenzen van Beneden-Wallisserland,
boodt het Land ons geen voorwerp aan, 't welk opmerking verdiende. Het Land is
zo laag, dat wy het voor moerassig hielden, door de veelvuldige overstroomingen
der Rhone; en onze veronderstelling werd naderhand bevestigd door de verklaaring
der Inwoonderen. Wy klaagden, egter, niet, dewyl wy verwagtten meer voldoenings
te zullen ontvangen in het verdere gedeelte deezes Landschaps, door ons nog
onbezogt.
De Stad Sion, (want het is een Stad, zynde een Bisschoplyke Zetel,) ligt op de
oevers van de Rhone, die, in stede van met dien helderen stroom voort te snellen
als wy dezelve te Geneve verlaaten hadden, even als de Arve bezoedeld is met
gesmolten sneeuw, en de witte klei, over welke het water heen loopt. Van alle
elendige plaatzen, die ik ooit zag, is Sion de walchlykste. De Huizen zyn geringer
dan de armste Voorsteden, welke ik immer aantrof, en zo ondraaglyk morsig, dat
ik my, in de daad, verlegen vinde om iets ter vergelyking by te brengen. Om onze
aandagt af te wenden van zo onbehaaglyke voorwerpen, beklommen wy een steilen
berg na de overblyfzels van een oud Kasteel, 't welk van

(*)

Van de Hulpvaardigheid en Gastvryheid deezer Kloosterlingen, hebben wy den Leezeren
eene herleezenswaardige beschryving gegeeven, in onze N. Algem. Vaderl. Letteroef. II D.
2 St. bl. 32, enz.
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eene groote uitgestrektheid en uitneemende sterkte geweest was. Wedergekeerd
zynde, vonden wy ons onthaal in de Herberg volmaakt overeenkomstig met het
voorkomen der Stad: de schraale opgedischte middagmaaltyd was zo morsig, dat
wy, schoon den scherpen prikkel des hongers gevoelende, onmogelyk denzelven
konden voldoen; om walging te voorkomen, moesten wy al het buitenste wegsnyden:
en waarlyk, de vertooning, die het volk in de Herberg maakte, was genoegzaam om
de graagte van een Hottentot te doen verdwynen. Gy moogt u verzekerd houden,
dat wy ons zeer gelukkig rekenden, toen de volgende morgen aanbrak, en dat wy
ons vertrek niet langer uitstelden dan noodig was om onze kleederen aan te trekken
en de rekening te betaalen; doch in ons voortreizen na Brieg, eene Stad, geheel
van houten Huizen, in morsigheid en armoede niet minder dan Sion, hadden wy
even min reden, om wel voldaan te weezen, als te vooren.
De Bergen, ter wederzyden van ons, en een gedeelte der Landstreeke, welke wy
doorreisden, waren bedekt met donkere bosschen van oude Sparreboomen, niet
doormengd met boomen van een leevendiger groen, die de verveelende
eenzelvigheid van dit voorkomen konden wegneemen. Het Land, schoon op veele
plaatzen vrugtbaar, droeg weinig tekens van bebouwing. Geene aftuiningen, weinig
Vee, en nog minder Inwoonders die in staat waren om te werken.
Van Brieg tot Ghestinen is Wallisserland hooger, en minder woest: onze weg liep
langs de Rhone; op veele plaatzen was dezelve zeer gevaarlyk door de engte, en
uit hoofde van de steilten, die over de Rivier hingen. Hoe nader wy aan Ghestinen
kwamen, hoe beter wy den grond bebouwd vonden; doch veel, zeer veel, minder
schoon dan JEAN JAOUES het beschryft.
Het voorkomen der Huizen in Ghestinen is zonderling. Ze zyn van hout, en meestal
rood geverfd. Het bovenste gedeelte dient ter verblyfplaatze voor het Gezin, het
benedenste tot stalling en voorraadschuur. De Stad is, te onzer groote vertroosting,
aan het einde van Wallisserland gelegen. Wy zyn in een Burgerhuis gehuisvest
(geen Herberg vindt men in deeze Stad); behalven Brood en Kaas, is 'er eene
jammerlyke schaarsheid van voorraad.
De onderscheide Climaaten, welke de Reizigers in dit
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Land opmerken, zyn in de daad zeer zigtbaar; en, gevolglyk, daar het land ryk is,
kan men, op denzelfden dag reizens, in den Zomer en in den Herfst veele Vrugten
aantreffen, die men in andere Landen alleen by opvolging heeft, en met het voorderen
der Jaargetyden krygt. - Dit voordeel (als men het zodanig moge rekenen) is een
gevolg van de onderscheide graaden der warmte van de Zon, en den vryer of meer
beslootener omloop der lugt, door de Bergen veroorzaakt; een voordeel, 't welk men
min of meer moet aantreffen in alle bergagtige landstreeken, naar gelange van
derzelver zuidelyke ligging. - Dit is de weezenlyke staat, dit het daadlyk voorkomen,
van Wallisserland, schoon zo geheel verschillend hier mede beschreeven in den
XXIIIsten Brief van ROUSSEAU'S beroemden Roman.
Maar, 't geen nog onverschoonlyker is, ROUSSEAU spreekt op een nog hooger
loftoon van de Inwoonderen dan van het Land, bovenal van de Vrouwen, die ST.
PRIEUX, de Held des Stuks, by vergelyking tot zyne Engelagtige JULIA ophemelt. In
stede van die Zeldzaame Schoonheden, (want dit is de uitdrukking,) aan te tressen,
wordt het oog gehinderd door een ras van Vrouwen, slegt van leest, en nog slegter
van gelaat, wier kleur bleek is, en wier zonderlinge kleeding by geen Volk, dan by
de Wallissers, geagt kan worden tot cieraad haarer Persoonen te strekken.
Doch 'er is nog eene andere hinderpaal om dit Volk schoon te noemen, van een
ernstiger aart, te weeten, het afzigtig en hinderlyk ongemak, aan den Hals, hier
Goitres geheeten, waar mede zeer veele Inwoonderen behebd zyn. Het is een
uitwas aan den Hals, 't welk, schoon by eenigen niet grooter dan een Hoender-ey,
by anderen halverweg de borst hangt. - Een voorkomen, zo afzigtig en walglyk als
met mogelykheid kan bedagt worden. Deeze Keelgezwellen worden, (zo als ik
menigmaal gelegenheid gehad heb om in Kinderen op te merken,) voorgengaan
door een geele en zieklyke kleur, misvormde gelaatstrekken, en een zwaarte in de
oogen. Zy gaan, meerendeels, vergezeld van eene geheele berooving der
verstandsbekwaamheden, 't geen wy als een geluk voor deeze elendige Schepzels
aanmerkten; naardemaal die berooving hun ongevoelig maakt voor bezef van hunnen
staat. Maar zeer veel hier van verschillen de gevoelens der Wallissers, ten opzigte
van die
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Gezwellen; want zy merken, geleid door begrippen, die zo gelukkig in de uitwerking,
als ongerymd in de beginzels, zyn, deeze Lieden aan voor een zegen in hun Gezin,
en beschouwen hun met toegenegenheid, als de giften der Voorzienigheld, die hun,
door tusschenkomst deezer kwaale, bewaard voor zonde en toekomende straffen.
Zy gaan nog een stap verder, en laaten deeze misvormden met elkander trouwen,
naardemaal zy, met al die zwakheid van verstandsvermogens, zeer tot het voldoen
van zinnelyken lust overhellen; schoon zy dikwyls, zonder geholpen te worden, te
zelfder plaatze zouden blyven zitten, tot de natuur onder den last des hongers
bezweek.
De oorzaaken, aan welke men dit ongemak toeschryft, zyn natuurlyk en zedelyk;
dat is, de oorsprong wordt aan de eerste, het toeneemen aan de tweede, toegekend.
Wy merken op, dat het grootste getal deezer ongelukkigen zich in de nabuurschap
van Sion bevindt, en daar is het water, 't welk het volk drinkt, meer dan elders met
Tufsteen bezet. Ik kreeg een zeer goed berigt, (zeer naauwkeurig in myne
naspeuringen zynde,) dat dit de voornaame oorzaak des ongemaks was, dewyl
men, by de ontleeding van deeze Goitres, onlangs verscheide deelen van dien steen
gevonden hadt. - Als een ander bewys hier voor, (schoon men, myns oordeels,
geen zekerder dan het gemelde kan aanvoeren,) verhaalde men my, dat de Kinderen
van met dit Keelgezwel bezette Lieden, uit het Land gezonden wordende, of alleen
na de Bergen op de grenzen van Wallisserland, geheel van dit ongemak bevryd
blyven. - De kwaal wordt vermeerderd door hunne verwaarloozing van zindelykheid,
en dien bedryfloozen staat, in welken zy hunne dagen doorbrengen. - Dit is de
droeve staat van veele Wallissers; oordeel hier uit, of ik, op eenigerlei wyze, kon
instemmen met de lofspraake, over hun uitgeboezemd.
Het Gemeenebest van Wallisserland bestaat uit zeven groote Gemeenschappen,
in 't Fransch Dizains, in 't Hoogduitsch Zindhen, geheeten. Zes van deeze hebben
een Volksbestuur, en de Regtshandhaaving is toevertrouwd aan twaalf
Magistraatspersoonen, met een Voorzitter. De naamen deezer Gemeenschappen
zyn Siders, Leuk, Visp, Raren, Brieg en Goms. De Stad Sion, en derzelver
Regtsgebied, maakt het zevende Dizain uit; het Bestuur in 't zelve is Aristocratisch,
en wordt uitgevoerd door een Raad van vier-en-twintig; de Voorzitter van dien Raad
draagt den tytel van Burgemeester.
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Niet verre van Sion liggen drie Kasteelen, die tot den Bisschoplyken Zetel behooren;
het eerste, Majoria genaamd, wordt bewoond door den Bisschop; het tweede,
Valeria, door den Deken en eenige Kanunniken, en het derde, Tourbillon, strekte,
in vroegeren dage, ten verblyf der Bisschoppen. Wanneer de Bisschoplyke Zetel
van Sion openvalt, roept de Hoofd-Officier des Lands, in het Kasteel Valeria, het
Kapittel, en de Afgevaardigden der Dizains, zamen; de Kanunniken stellen vier
Persoonen voor, die na deeze Waardigheid staan; één deezer wordt door de
Afgevaardigden gekoozen, en die Verkiezing door het geheele Lichaam bevestigd.
De Vergadering, onder den naam van Landraad bekend, (in welke de Bisschop
de plaats van Voorzitter bekleedt,) wordt doorgaans zamengeroepen in de maanden
May en December, door den Hoofd-Officier des Lands, of den
Landschaps-Hoofdman, gelyk men hem noemt, om te raadpleegen over de
algemeene belangen van Wallisserland, en de hangende geschillen, zonder hooger
beroep toe te laaten, te beslissen. Het is door de instelling van deeze
Opper-Raadsvergadering, dat de onderscheide deelen van het Gemeenebest
vereenigd worden tot één Staatkundig Lichaam. Ze zyn, nogthans, zo onafhanglyk
van elkander, dat, in vroegeren tyde, één of meer Dizains afzonderlyke
Verbintenissen aangingen, of den Oorlog verklaarden aan nabuurige Staaten. - De
Taal in het bovenste gedeelte der Valeie is Zwitzersch-Hoogduitsch, in het
benedenste slegt Fransch.
De eerste Verbintenis van den Bisschop en het Volk van Wallisserland, werd, in
den Jaare MCCL, met Bern aangegaan. In het Jaar MCCCCLXXIII, traden alle de
Dizains in Verbintenis met de vier Cantons, of Waldtstats, en ook op dien tyd met
Freyburg en Soleure. Door deeze onderscheidene Verbintenissen hegtte zich het
Gemeenebest aan het Zwitzersch Lichaam, als een Medegenoot van het Algemeen
Verbond. De eerste Verbintenis met Frankryk viel voor in den Jaare MD.
De Volkrykheid van Wallisserland wordt op 90,000 Zielen geschat; de Krygsmagt
bestaat uit 18,000 Man.
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De veragting van iemands beroep belachlyk.
(Uit het Engelsch.)
In het Leeven van CONGREVE wordt, op 't gezag van VOLTAIRE, 't volgend geval
verhaald. Toen VOLTAIRE zich in Engeland bevondt, gaf hy een bezoek aan den
beroemden Mr. CONGREVE, schoon hy hem geheel niet kende; hy deedt het zonder
eenige pligtpleeging, met die vrymoedigheid, welke een verheeven vernuft kenmerkt,
en steunde alleen op hunne wederzydsche vermaardheid in de Geleerde Wereld.
De Engelschman was te onvrede, en, in stede van de vrypostigheid in VOLTAIRE's
gedrag aan te zien als het grootste Compliment, 't geen hem kon gedaan worden,
verklaarde hy: ‘dat hy zeer blyde zou geweest zyn over VOLTAIRE's bezoek, indien
deeze het zelve by hem als by een Heer afgelegd hadt; doch dat hy niet kon
goedvinden, vriendschap met iemand aan te kweeken, enkel om dat hy een Autheur
was.’ De Franschman, te onvrede over dit ontydig vertoon van gemaaktheid, keerde
zich om, en zeide, heenen gaande, op een straffen toon, ‘dat, was Mr. CONGREVE
niet iets meer geweest dan enkel een Heer, hy nimmer den overlast deezes bezoeks
zou gehad hebben!’
Dit voorbeeld van CONGREVE's trotsheid loopt bykans in 't gekke: want hoe kon
hy, als een verstandig man, zelfs een enkel oogenblik veronderstellen, dat VOLTAIRE
de moeite zou genomen hebben om een Heer te bezoeken, wiens naam CONGREVE
was! En op welke gronden kunnen wy reden geeven dat hy over Vermaardheid zich
schaamde, daar die te verkrygen de vuurigste wensch van zyn hart, en de geheele
bezigheid zyns leevens, was!
De voorbeelden, nogthans, van Lieden, die zich over hunne Beroepen schaamen,
zelfs dan wanneer ze veel loflyker zyn dan dat van een Tooneeldichter, ontmoet
men niet zelden. En, daar de Menschen genegen zyn van het eene in het andere
uiterste te loopen, is dit mogelyk hun voortgang van de Pedantery in Kleeding,
Zeden, en Verkeering, die, veele jaaren geleden, de verschillende Beroepen en
Hanteeringen van elkander onderscheidden. Zeer weinig van de Pedantery is in het
daadlyk leeven
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overgebleeven. Op het Tooneel zien wy 't een en ander dat ons zulks herinnert,
wanneer de Characters van een Drama vertoond en doorgehouden worden, en
niemand, gelyk de kunstterm luidt, buiten zyn Character treedt.
De deftige houding, het staatig uitzigt, en het ernstig onderhoud, duiden niet langer
(in Engeland naamlyk) den Geestlyken aan; en zal men niet meer uit den barschen
oogslag, den stok met een gouden knop onder den neus, en de groote paruik, de
aannadering van een Doctor opmaaken. 't Is, in de daad, beter dat deeze
uitwendigheden afgeschaft zyn. 'Er is geene noodzaake voor eenige kenmerken,
die de Menschen verpligten om alleen te verkeeren met, en te gelyken op, die van
't zelfde Beroep zyn. De gezellige ommegang is eenpaariger vermengd geworden,
en de ontmoeting van strydige gevoelens, ontstaande uit verschillende inzigten en
oogmerken, brengt een groot geheel voort, zeer dienstig tot algemeen onderwys.
Indien Menschen van dezelfde Gevoelens en Beroepen altoos by elkander verkeeren,
vermeerderen zy de onderling standgegreepen hebbende vooroordeelen, en
verhinderen den natuurlyken en noodzaaklyken voortgang van onderwys en
verbetering. Zulks kan desgelyks strekken om den nyd en de jalousy, welke maar
al te dikwyls plaats heeft tusschen lieden van onderscheide Beroepen, elk zich
boven de andere verheeven waanende, te vermeerderen; doch deeze zouden
grootendeels verdwynen, indien zy zamenkwamen als Broeders; het zelfde einde,
schoon door verschillende middelen, zoekende te bereiken.
Het is, egter, niet noodzaaklyk, wanneer men zamenkomt tot gezellig genot, dat
men voorbedagt opstemt om een zekere nietheid van Character aan te neemen,
welke het geheel in een Baijert verandert. Het is niet noodig dat de Menschen zich
schaamen over hun Beroep, wanneer zy in openbaare gezelschappen verschynen.
Indien een Beroep eerlyk is, kan 'er geen reden weezen waarom men zich des zou
schaamen; is het niet eerlyk, dan zyn ze geen bevoegde lieden voor de gezellige
verkeering; en elke pooging, om de schandelykheid huns Beroeps te bedekken, zal
alleen dienen om dezelve meer aan den dag te doen komen. Doch de waarheid der
zaake is, dat de Menschen zelden bezorgd zyn om hun Beroep of Handel te
bedekken, of zy moeten ten oogmerk hebben iets te pleegen, waar over zy reden
hebben zich te schaamen.
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In zulke gevallen, handelen de Menschen als op Masquerades, waar een
Mom-aangezigt ter verschooning dient voor ruwheid en onbeleefdheid. - Op onze
Engelsche Hoogeschoolen is het eene wyze Inrigting, dat de Studenten nooit in 't
openbaar mogen verschynen dan met de volle Academie-kleeding; en, indien men
ontdekt dat zy zich slegt gedraagen, of in onvoeglyke gezelschappen geweest zyn,
zonder hunne Hoeden en Mantels, worden zy strenger gestraft dan byaldien zy die
op en aan gehad hadden: want men veronderstelt, dat, wanneer iemand weezenlyk
prys stelt op zyn Character, hy, door altoos daar in te verschynen, wil aanduiden,
hoe hy wenscht alles te vermyden, wat hetzelve eene smette zou kunnen aanwryven;
terwyl men, als hy de uiterlyke tekens wegwerpt, het voor toegestaan mag neemen,
dat hy ten oogmerk heeft iets te doen dat slegt is, iets over 't welk zyne kleeding
hem ten verwyt zou strekken.
Trotsheid is, buiten tegenspraake, eene voornaame oorzaak, dat de Menschen
zich over hun Beroep of Handel schaamen: want, door eene onverantwoordelyke
verkeerdheid van begrip, en schennis van 't gezond verstand, is men op de gedagten
gevallen, dat het grootste van alle Characters is, een Heer te weezen; door den
naam van Heer iemand verstaande, die niets om handen heeft, die van zyne
inkomsten leeft, of liever, maar al te dikwyls, uit de middelen van anderen. Hoe
wonder geestig heeft FIELDING de schadelooze trotsheid, en gesteldheid op zyn
Beroep, afgeschilderd in den Predikant ADAMS! - ‘ADAMS hieldt een Schoolmeester
voor het grootste Character in de wereld, en zichzelven voor den grootsten aller
Schoolmeesteren; en geen van deeze beide punten zou hy gewonnen gegeeven
hebben aan ALEXANDER DEN GROOTEN aan 't hoofd zyns Legers.’
Maar, om weder tot de zaak te keeren, om het voorkomen van zulk een Heer te
krygen, is het volstrekt noodzaaklyk, dat alles, wat den Godgeleerden, den
Regtsgeleerden, den Arts, of den Handwerker, kenmerkt, verdwyne, en een onzydig
Character aangenomen worde, waar uit wy, in 't voorbygaan, met regt, mogen
opmaaken, dat de Heer, in stede van een bepaald Character te hebben, in de daad
geen Character in 't geheel heeft.
Aan deezen ongerymden hoogmoed, zo onbestaanbaar met waare grootsheid
als met gezond verstand, hebbe men toe te schryven, dat, op de meeste plaatzen
van openbaar vermaak, een Vreemdeling gevaar loopt, om den gering-
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sten Handwerksman voor den aanzienlyksten Heer te neemen, en den diepsten
groet af te leggen voor den Heer, die hem mogelyk 's morgens gekapt, of de maat
tot een paar schoenen genomen, heeft. - Ik herinner my, te deezer gelegenheid,
dat ik eens zeer gemeenzaam koutte met een Heer, dien ik, uit zyn voorkomen en
grappigheid, voor een Knegt uit een aanzienlyke Herberg hieldt; doch die bleek de
Bisschop van *** te zyn: dien zelfden avond was ik zeer gestoord over het ruw en
laag geraas van een Leerling, dien ik bykans een oorvyg hadt gegeeven, wanneer
een vriend my influisterde, dat Lord *** dronken was, en, nugter zynde, des
verschooning zou vraagen.
Op Bals en Assemblées, is de vermenging van Characters gewettigd; en, schoon
lieden van allerlei rang daar zamenkomen, kan men nogthans geen grooter
belediging iemand aandoen, dan met te kennen te geeven, dat zulk een Heer een
Kruidenier is, schoon men het woord groot 'er byvoege; of dat een ander een
Kleermaaker is, hoewel men in denzelfden adem 'er nevens verklaare, dat hy ryk
is. De ontdekking van zulke gewigtige geheimen is niet min aanstootlyk voor die
Lieden zelve, dan voor hunne Vrienden. - My schiet te binnen, dat ik eens eene
Juffrouw, die Gezelschap zag, zeer verstoorde, door het verhaalen eens voorvals,
zeer tot lof strekkende van een Lakenwinkelier. Ik begreep weldra, dat ik een misslag
begaan had; doch wist niet welke. Ik bemerkte onmiddelyk, dat myne vertelling niet
smaakte, schoon dezelve tot eer strekte van de menschlyke natuur in 't algemeen,
zo wel als tot eer van 't verstand en hart des Mans, dien het onmiddelyk betrof.
Vervolgens ontdekte ik, egter, dat iemand van dat Bedryf ten dien tyde zich aldaar
bevondt. Nu begreep ik ten volle de maate myns misdryfs. De beste wraak, welke
ik hier over zou hebben kunnen neemen, had ik 'er gelegenheid toe gevonden, en
ik was boos genoeg van hart om het te wenschen, zou geweest zyn, om verlof te
verzoeken om my te verontschuldigen, in tegenwoordigheid van het zelfde
gezelschap, by deezen Heer, en hem te verzekeren, dat ik nooit weder iets zou
verhaalen tot eer van zyn Koopbedryf strekkende. De Juffrouw veronderstelde, dat
ik hem kende, en dat ik haar meende te beledigen, door te verstaan te geeven, dat
zy met Winkeliers verkeerde.
Ten aanziene van Geleerde Beroepen, spyt het my te
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moeten aanmerken, dat eenigen, van die over hun Beroep althans niet beschaamd
behoorden te zyn, des het meest zich schaamen. Eenige Jonge Geestlyken,
misschien ten Kerkdienst geschikt door eene dwaaze Eerzugt hunner Ouderen,
agten het hun pligt, allen voorkomen, en allen gesprek, te vermyden, 't welk hun
Beroep zou kunnen aanduiden; J*** S*** kan hier bovenal ten voorbeelde strekken.
De jonger Zoon zynde eener Familie van eenigen naam, oordeelde men het best
hem voor de Kerk te bestemmen; dat is, hem na het Collegie te zenden voor zulk
een tyd, dat hem de Ordening niet kon geweigerd worden, als door zyns Vaders
invloed eene Standplaats voor hem verkreegen was. Dit geschiedde op den
behoorlyken tyd, en op de gepaste wyze; en hy is thans het spreekendst voorbeeld
van een Heer Geestlyke, dat immer kan vertoond worden. Eenigen hebben betuigd,
dat zy eenige maanden met hem verkeerd hadden, zonder het minste vermoeden
op te vatten, dat hy ooit tot den Kerkdienst was opgebragt: en de meeste Vreemden
schryven aan hem J*** S**** Esq., tot dat zy, by eenig toeval, verneemen, dat hy,
uit hoofde van zyn Ampt, een Eerwaardige is.
Om deeze vermomming te volkomener te maaken, heest zyn gedrag, 't welk vry
is van alle gemaaktheid, het Heerschapägtigste mengzel van ondeugd en
losbandigheid; en zyn taal is doorspekt met Vloeken en Eeden. Wat de pligten of
beginzelen zyns Beroeps betreft, is hy volkomen vry van immer de kwelling der
ontdekking te zullen ondergaan. Niemand heeft hem ooit een woord hooren ontvallen,
of het duidde eene volkomene onkunde daar van, en teffens eene veragting van 't
zelve, aan. Zo hy immer in de Kerk eene verdere Bevordering kryge, zal hy
ongetwyfeld zulke maatregels neemen, als beletten kunnen, dat het Publiek zulks
te weeten kome. Het is zyn begeerte en wensch, te leeven en te sterven als een
Heer; en in dit laatstgemelde Character is hy wel bekend in alle Huizen, waar grof
gespeeld wordt, op alle Assemblées en Badplaatzen, in Engeland. - Is het noodig
een Character, volmaakt daar mede strydig, te schetzen? Daar zyn 'er honderden;
doch het behoeft niet dat wy een Mensch afmaalen om de schildery van een Monster
te meer te doen uitsteeken. Zo heilig, zo eerwaardig, zo verheeven boven alle andere
Beroepen, is dat eens Geestlyken, dat zulk een Character, als ik thans heb
opgegeeven,
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nooit met genoegzaamen afkeer en veragting kan beschouwd worden.
Slegts ééne rede is 'er, waarom iemand zich zyns Beroeps zou schaamen, en
deeze, moet ik bekennen, is eene allerdringendste: te weeten, dan, wanneer hy
bewust is, dat zyn Beroep rede heeft om zich zyns te schaamen. - In de daad, ik
hoop dat deeze oorzaak veelvuldiger werkt dan wy, in den eersten opslage, genegen
zyn toe te stemmen. Ik hoop, dat, wanneer een Koopman zyne goederen in ydele
uitgaven spilt, om daardoor den Heer te volgen, hy zyn Koophandel begeert te
ontveinzen enkel om dat hy geen slegt voorbeeld wil geeven, en uit hoofde zyner
overtuiging, dat zulke ongeregeldheden niet overeen te brengen zyn met den loop
des Handels, of de braafheid eens Koopmans. Mogen wy, desgelyks, niet zeer
liefderyk veronderstellen, dat, wanneer een Geestlyke den Galant of den Verleider
speelt, hy allen schyn van zyn Beroep ter zyde werpt om 't zelve geene kladde aan
te wryven? En wanneer wy zien, dat de Vrouwen van Winkeliers of Handwerkslieden
de verkwisting en de zeden naarvolgen van lieden der groote Wereld, mogen wy
dan niet hoopen, dat zy beeven voor den goeden naam hunner Egtgenooten, en
begeeren zyn Credit, en dat des Handels in 't algemeen, te bewaaren, door zich te
schaamen over haaren weezenlyken kring?
Indien dit zo is, dan ben ik gereed om een groot gedeelten, van 't geen ik hier
boven te nederstelde, te herroepen, en verschooning te vraagen over myn al te
haastig opgevat misverstand des gevals. Zelfs J*** S****, wiens Character ik heb
poogen te schetzen, mag dan een Heer van zeer goede inzigten zyn, die zyn Beroep
wil spaaren, terwyl hy te veel opregtheids bezit, en de geveinsdheid te zeer verfoeit,
om zichzelven te spaaren.
Vast gaat het, dat, daar, naar zommiger gedagten, ‘een Schurk te zyn, en het te
bekennen,’ een beginzel is, 't welk eenigen eisch heeft op onze agting, het niet min
loflyk is te erkennen, welk een Beroep wy waarneemen, en daarmede
overeenkomstig te handelen.
Valsche schaamte heeft meenig een Schurk voortgebragt. Om deeze te vermyden,
zo verre het onze Beroepsbezigheden betreft, zal het een vry goede regel weezen,
zulk een Beroep of Handel uit te kiezen, als in zich zelven eerlyk is, een Man
voegende, en dit waar te neemen met werkzaamheid, vlytbetoon en braafheid. Wy
zullen
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dan by de Wereld, in twee opzigten, hooggeagt worden, en bevinden, dat iemand
veel kan hebben van den Geestlyken, den Regtsgeleerden, den Arts, den Koopman,
en ten zelfden tyde veel van den Heer. De eerste zaak, waarop wy te letten hebben,
bestaat daar in, dat ons Beroep uit eigen aart ons geene schande aandoe; en de
tweede, dat wy 't zelve niet met voordagt bevlekken. Eenige Bezigheden, in zichzelve
kwaad, hebben, door een misbegrip van Eer en Vernuft, eene waarde bygezet aan
die 'er zich toe overgaven. Maar ik beken, met alle behoorlyke hoogagting voor
lieden van eer, dat een eerlyke Schoenlapper by my een agtenswaardiger Character
oplevert, dan een volmoedig Hoogeweg-roover; en dat ik dien eerbied en dat ontzag
betoon voor den armsten Dorpleeraar, die zyn post met vlyt en opregtheid
waarneemt, welke ik moet weigeren aan den eerlyksten Speelder, die immer
bestondt.

De keus van Abdala.
Een Oostersch Verhaal.
Waar de Zon haaren daaglykschen loop begint, woonde de jeugdige ABDALA, wiens
ongemeene Deugden hem dierbaar en bemind maakten by alle de Onderdaanen
van Sultan ALMANZOR, zynen Vader.
Maar Sultan ALMANZOR was een Dwingeland, die weinig agts sloeg op de Deugden
zyns Zoons. Bewust van zyne eigene wreedheid, strekte hy onophoudelyk ten prooije
aan agterdogt, die vergift mengde in zynen beker op den overvloedigsten disch, en
doorens spreidde op zyn zagt bedde.
ALMANZOR zag zyn Zoon aan met een boosaartig oog, waar verbitterdheid in te
leezen was, zo dikwyls hy dagt aan de Volksgenegenheid, welke deeze door zyne
Deugden verworven hadt. Zelfs beraamde hy het plan om zyn Zoon van kant te
helpen; dewyl hy in een droom des nagts deezen ten Throon verheven gezien hadt.
Maar de Stommen, bestemd om dit verschriklyk bedryf te volvoeren, gaven den
Prins beduidenis van 't gevaar, 't welk hem dreigend over 't hoofd hing, en maanden
hem aan zich van 't Hof te verwyderen.
ABDALA bezat eene grootheid van ziel, het edel uitwerkzel van schuldloosheid,
welke hem niet toeliet deezen raad op te volgen; integendeel besloot hy in 's Vaders
tegenwoordigheid te gaan, en deezen het wreed opzet tegen hem onder 't ooge te
brengen.
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‘Myn Vader!’ sprak hy: ‘Ik ben hier gekomen om u de ingewikkelde gehoorzaamheid
van een Zoon te betoonen. Gy hebt bevolen dat ik in uwe tegenwoordigheid zou
verschynen. Ik weet uw toeleg, en, indien gy onregtvaardig en onverbiddelyk blyft,
moet ik het wreed besluit afwagten met de onderwerplykheid van uwen geringsten
Onderdaan. Maar Kinderpligt dringt my u te waarschuwen wegens de schroomlyke
gevolgen. De Engel des Doods zal my overbrengen in de schoone gewesten van
het Paradys; doch gy zult onophoudelyk vervolgd worden door den geest des
Naaberouws en Zelfverwyts. En in de uure uws Doods, die met vaste schreden
nadert, welk een smert en schrik zal u dan vermeesteren!’
Deeze woorden troffen het hart des Dwingelands. Te neergeslaagen door
overdenkingen van het gebeurde, en het vooruitzigt van het toekomende, gaf hy
den Stommen het teken om het gedoemde Slachtoffer vry te laaten heengaan.
De jonge Prins vervoegde zich in een nabygelegen bosch, om in stille
eenzaamheid de elenden des Volks te bepeinzen. Hy vlydde zich neder aan den
stam van een staatigen Palmboom, en, diep verzonken in deeze bepeinzingen, viel
hy ongevoelig in slaap. Maar die slaap was kort en afgebrooken: de gedagten, die
hem waakende altoos ontrustend bezig hielden, vervolgden hem in zyne droomen.
- Ontwaakende, zag hy rond na de dienaars des doods, die hem in zyn slaap voor
den geest gekomen waren, gereed om 's Dwingelands onmenschlyk bevel te
volvoeren. - Onmiddelyk stondt eene hemelsche Gedaante voor hem, en, terwyl de
aangenaamste geuren zich rondsom hem verspreidden, hoorde hy deeze woorden:
‘ABDALA! laat u door geen boezemsmert overweldigen! Waak op voor het genoegen,
't welk de hoop schenkt! Berei u tot gelukkige gebeurtenissen. Uw Beschermëngel
zal u weder ontmoeten’ - Oogenbliklyk daarop verdween die hemelsche Gedaante
in een straal van licht.
ABDALA verbeeldde zich dat hy nog sliep. Hy rees van den grond op; en, eindelyk
overtuigd dat hy wakker was, wandelde hy door het bosch, in diepe gepeinzen op
het Gezigt hem wedervaaren.
Zeer schielyk ontdekte hy drie Vrouwen, hem naderende. De lachjes en
bevalligheden speelden op de roosverwige kaaken der jongste, en geestigheid van
ziel schitterde uit haare spreekende oogen.
De houding der oudste was staatig; haare wangen waren bleek; bekommernis
straalde in haare gansche houding door, en een traan biggelde af uit haar
neergeslaagen oog.
De derde was destig, maar niet droevig; haare kleeding eenvoudig, maar niet
onfraay; haare gelaatskleur tekende bloeijende gezondheid, en haare schoone
oogen scheenen veeleer welgeval-
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len en tevredenheid aan te duiden, dan te schitteren van vreugde en blydschap.
Toen zy den wandelenden Prins naby gekomen waren, hielden zy stand, en sprak
de oudste hem in deezer voege aan: ‘Ongelukkige ABDALA! zyt gy dit bosch
ingetreeden om ruimte te geeven aan uwen boezem, door een vloed van traanen
te storten? De Propheet, die de opregtheid van uwe Ziel kent, zal niet gehengen,
dat uw wreede Vader zyn oogmerk volvoert. - Maar ydel zal uwe najaaging weezen
van de herssenschim des Geluks; Geluk heeft geen daadlyk bestaan onder de
Kinderen der Menschen. Myn leeven is eene aaneenschakeling van rampspoeden
geweest. Onophoudelyk heb ik traanen gestort. De Lente heeft voor my geene
bevalligheden; de Zomer niets bekoorelyks; de Herfst derst wat aantrekkelyk mag
heeten: want Lente, Zomer en Herfst, gaan schielyk heenen; en Vermaak, wanneer
het ooit genooten wordt, verdwynt op 't oogenblik des genots. - Neem derhalven, ô
Prins! den raad in van eene Vriendin. Wanneer de loop der Throonopvolging u roept
tot het bekleeden van de Heerschappy uwer Voorvaderen, beklim dan den
noodlottigen Throon niet: want deeze Voorouders zyn verdweenen als voorbygaande
schaduwen: Heerschappy en Eer zyn slegts oogenbliklyke bezittingen. Vertrouw
de grilligheden des Noodlots niet, door het zoeken van nietsbeduidende geneugten.
Smaak den keurigen Disch niet: want deeze zal zatheid baaren. Wend uw oor af
van de zagte toonen der Zang- en Speelkonst: want de streelendste toonen verveelen
in 't einde. Zoek de roozen der Schoonheid niet: want de roozen der Schoonheid
verwelken en vallen af. - Wees wys, neem uwe wooning in het somber bosch: want
in de droefheid der Eenzaamheid, waar Wantrouwen alle hoop in slaap zust, kan
Ongeluk en Teleurstelling nooit intreeden.’
Zy hieldt op met spreeken; en een schudding aan een zandhoop deedt de Cel
van een Dervis voor zyn oog opryzen, staande in 't midden van eene Wildernis, vol
uitsteekende rotzen.
Ten zelfden oogenblikke nam de vrolyk lachende Nymph, met een lustige houding,
ABDALA's arm; zeggende: ‘Prins! welk een tooneel is dit voor de verrukkende
vermaaken der jeugdige jaaren! Kunt gy één oogenblik het oor leenen aan de treurige
lessen van die Droefgeestige! De vermaaken des leevens te versmaaden, is
ondankbaarheid omtrent den Hemel! die te genieten, in al derzelver uitgeleezene
verscheidenheid, is waarlyk gelukkig weezen! Laat Muzyk en Lietde elk oogenblik
met genoegen doen wegvlieden! Hoe elendig is de Jongeling, die zich onvatbaar
toont voor Liefde en Vermaak! Hoe ongevoelig en geestloos zyne ziel! - Maar
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ABDALA is noch ongevoelig, noch geestloos. Duizend Schoonheden, met de helderste

oogen, zullen u streelen met haare niet verwelkende bekoorelykheden. Gy zult de
eene Schoone met de andere verwisselen: elk oogenblik nws leevens zal verrukking
en zegen in uwen beker schenken. - Volg mynen raad. Beklim den Throon uwer
Voorvaderen; maar beklim denzelven alleen om de Vermaaken, welke dezelve u
aanbiedt, te smaaken, en laat aan eenen gryshairigen Visir de zorg- en kommervolle
Regeering des Ryks over!’
Op deeze met elkander zo rechtdraads strydige raadgeevingen, stondt ABDALA
verleegen; doch geen deezer beiden trok zyne aandagt. 't Leeven dagt hem, volgens
de beschryving der eerste, een last, en volgens het tafereel der laatste een ydele
droom.
In deezen maalstroom van gedagten, wendde hy het oog op de bedaarde, maar
bevallige, Maagd. ‘Prins,’ sprak dezelve, de meening van zyn veelbeduidend en
vraagend oog voorkomende, ‘uwe opgetoogenheid, uw in twyfel hangen, is natuurlyk.
Wanneer alleen Uitersten worden voorgesteld, zal de Rede noodwendig stilstaan!
- Verwerp beider raadgeeving, en luister na 't geen ik u zal voordraagen. - Uw Vader
zal, binnen kort, zyn snood leeven eindigen. Gaa heen, beklim zynen Throon. Doe,
door uwe Wysheid en Deugden, de gedagtenis zyner Misdryven vergeeten. Indien
gy weigert te regeeren over uw Volk, hoe groot zal hun verlies weezen! Indien gy
alleen den Schepter opvat om volop van vermaaken te genieten, hoe groot het uwe!
- Geef agt op het Geluk uws Volks, en gy zult uw eigen verzekeren. - Wees, egter,
niet doof voor de stem die u tot Vermaak roept. - Luister niet na die droesgeestige
Treurster. Het is onverstandig, bedaard genot te laaten vaaren, om dat onmaatigheid
zatheid en wansmaak baart; of zich te onthouden van vermaaken, die de Deugd
goedkeurt, om dat deeze vermaaken niet altoosduurend zyn. Indien de Mensch
gedoemd ware om altoos te treuren, en een versmaadend oog op alle aardsche
geneugten te werpen, ten welken einde heeft hy dan de bekwaamheden tot genot
gekreegen? - Of indien ongebondenheid en zinnelyk vermaak alleen vermaak
schenken, welk een dienst doet hem dan de denkende Ziel? Kan de Nymph, die zo
sterk voor wellustige genietingen pleit, met alle haare aantrekkelykheden het oog
des Wyzen bekooren? - Gaa heen, gy zyt gebooren om te regeeren. Volvoer alle
de pligten van uwen verheeven stand, en gy zult de roemryke belooningen daarvan
inzamelen. Wyk niet af van de baane des Regts; vergeet nimmer de voorschriften
van Deugd en Goedertierenheid. De braave Vorst zal geneugten smaa-
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ken, welke de luister der Heerschappye alleen met geene mogelykheid immer kan
geeven. Zyn Naam zal onsterflyk op aarde weezen, en zyn Volk zal zyn Roem ten
hemel doen klimmen.’
De dauw der onderwyzinge verfriste de Ziel van ABDALA. Hy omhelsde het gelukkig
Stelzel, 't welk de voorschriften der Wysheid onderscheidde van de inboezemingen
der Wanhoope, en het verschil aantoonde tusschen wellustig Vermaak, en het waar
Geluk van den Mensch.
Terstond zou hy zyne keuze verklaard hebben; maar op dat oogenblik verdweenen
de drie Vrouwen.
De Zon verliet de heuveltoppen; en terwyl ABDALA, wiens Ziel opgetoogen was
over het gebeurde, met peinzende schreden na het Paleis zyns Vaders wandelde,
geraakten zyne voeten verward in digtgegroeid heestergewas, en de donkerheid
des nagts overviel hem.
In deezen naaren toestand, werd hy op 't onverwagtst omscheenen door een
glansryk licht. De Kluis van den Dervis scheen veranderd in een heerlyk Paleis; in
een van deszelfs deuren stondt een Geleigeest, die hem binnen noodigde.
ABDALA gehoorzaamde, en volgde dien Gids. Hy wilde spreeken; maar zyn stem
werd wederhouden door verwondering en vreeze. ‘Sterveling,’ sprak de Geleigeest,
vóór dat hy de deur des binnenkamers opende, ‘dit is het Paleis van den Geleigeest
ORASMUNDO, altoos gunstig aan de wenschen der Wyzen en der Braaven. Uwe
Wysheid en Braafheid is bekend; en het tydperk, waarin gy gelukkig zult worden,
is gekomen!’
Met dit zeggen, deedt hy de deur open. ABDALA vondt drie schoone Maagden,
bezig met weeven. Zy reezen terstond op, om den Vreemdeling te begroeten.
‘Zie rond,’ zeide de Geleigeest, ‘en kies een Lotgenoot uws leevens. Wie deezer
drie is het voorwerp uwer keuze? De naam der oudste is TRISTINA, die der tweede
SERENA, en der derde HILARANA.’
ABDALA stondt verrukt over de bevalligheden der drie Maagden. Maar in SERENA
herinuerde hy zich de trekken van de Nymph, wier verstandige lessen hy in het
bosch gehoord hadt; haar naderde hy met eene eerbiedvolle houding, verklaarde
zyne keuze, en vatte haare niet weigerende hand.
Op dit oogenblik verdween het Paleis, en hy bevondt zich in een eenvoudige Hut,
waar zyn oog getroffen werd door eene schoone Vrouwe. Haare kleeding was
eenvoudig als die van een Landmeisje, haare gestalte de bevalligheid zelve. Dan,
niettegenstaande haare eenvoudige opschik, herinnerde ABDALA zich, met genoegen,
het betoverend gelaat van haar, die zo onlangs zyne ziel vermeesterd hadt.
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‘Gelukkige ABDALA!’ dus luidde de taal, die van boven kwam, en die hy voor de stem
van ORASMUNDO kende, ‘gelukkige ABDALA! uwe Wysheid straalt door in uwe gedaane
keuze, en uw geluk is nu volkomen. Indien op TRISTINA uwe keuze gevallen ware,
zoudt gy verweezen geweest zyn tot altoosduurend wee; indien op HILARANA,
onophoudelyke knaaging was uw lot geweest. Maar in SERENA, die eene eenvoudige
Herderin schynt, hebt gy niet alleen eene Schoonheid gekoozen, maar eene Maagd,
wier gevoelens gelykvormig zyn aan de uwe, in wier hart de Deugden woonen, en
wier ziel vatbaar is voor alle de redelyke geneugten, die het leeven
verlangenswaardig maaken. - Uw Vader is niet meer! - Gaa dan heen, ABDALA, en
beklim den Throon uwer Voorvaderen. - Gaa heen, volbreng de Pligten van een
Vaderlandlievend Vorst, en vergeet de Gezigten, u deezen nagt vertoond, nimmer!’
De aanbreekende dageraad zag ABDALA, in verrukking over deeze afscheidtaal
des Geleigeests. Maar schielyk tot zich zelven komende, liet hy geen oogenblik
verlooren gaan om SERENA na het Keizerlyk Paleis te brengen. Naauwlyks hadt hy
de Hut verlaaten, of de Booden kwamen hem te gemoete met de ontzettende tyding,
dat zyn Vader niet meer was. Zy bragten hem in zegepraal na de wagtende Stad,
met de bekoorelyke Sultane, van zyne verkiezing, aan zyne zyde. De algemeene
toejuichingen, en de drift der Inwoonderen, van alle rangen, om den nieuwen Vorst,
nevens zyne Egtgenoote, te zien, toonden gelykerhand de blydschap en de
genegenheid des Volks.
ABDALA verrigtte de laatste eerbewyzen aan zynen Vader, met alle voeglykheid
en Kinderpligt. Hy ving zyne Regeering aan met het opheffen der bezwaaren, door
het Volk zo lang verdraagen; en eene nimmer aflaatende opmerkzaamheid, op 't
geen 's Volks welvaaren kon bevorderen, strekte ten overtuigenden blyke, dat hy
de Gezigten in het bosch nooit vergat.
Met één woord, geduurende een lange reeks van voorspoedige jaaren, beleden
allen de uitsteekenheid van een heerlyk voorbeeld, dat den Onderdaanen Deugd
inboezemde, en de wysheid eener Regeeringe, die algemeen Geluk deedt gebooren
worden.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Onderrigtende aanmerkingen, de huishoudkunde betreffende.
(Naar het Engelsch.)

To be happy at home is the ultimast result of all ambition; the end to which
every enterprise and labor tends, and of which every desire prompts the
prosecution.
RAMBLER.

In eigen Huis gelukkig te weezen, is het, waar op alle eerzugt uitloopt;
het einde waar toe alle onderneeming en arbeid strekt, en tot welks
bevordering het verlangen ons aandryft.
Niets is zo bezwaarlyk te bevatten als de Huishoudkunde. Nogthans is het natuurlyk,
te veronderstellen, dat het geen een pligt is, voor een groot gedeelte des
Menschdoms, ten minsten wel verstaan zou worden, indien niet stipt betragt; en
dat, indien het missen in betragting algemeen ware, zulks alleen door onkunde zou
veroorzaakt worden. Maar, in het vaststellen van algemeene regelen, begaan wy
ligt misslagen, indien wy niet letten op de algemeene betragting: want het gaat zo
vast, dat Huishoudkunde niet verstaan, als dat dezelve niet betragt, wordt. Misschien,
in de daad, dat wy het aanbelang der Huishoudkunde aanmerken, even als wy de
zekerheid des Doods overweegen; naamlyk, als iets, welke geen Mensch kan
lochenen; doch waar van geen Mensch zo zeer overtuigd schynt, dat zyne overtuiging
invloed hebbe op zyn gedrag.
Indien wy, egter, door de agting, welke wy onze Medeburgers toedraagen, een
middelweg inslaan, tusschen volslaagene onkunde en blinde halstarrigheid, moeten
wy erkennen, dat de Huishoudkunde eene zaak is, zeer weinig begreepen, en niet
altoos betragt, waar 'er grond is om te denken, dat ze wel begreepen wordt. Wanneer
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ik alleen moest oordeelen uit het geen ik zie, zou ik niet twyfelen te zeggen, dat 'er
naauwlyks eene zaak is, zo bezwaarlyk tot vaste regelen te brengen, en te schikken
naar algemeene en byzondere gevallen. Waar het al bespiegeling en geen bedryf
is, moet iemand zich zeer verlegen vinden om te bepaalen; doch zodanig is, moet
men bekennen, de tegenwoordige staat der Huishoudkunde.
Dat de Huishoudkunde zeer weinig begreepen wordt; en dat het eene uitdrukking
is, welks bepaalde meening niet algemeen erkend wordt, zal blyken, als wy het oog
rondsom ons heenen wenden, en waarneemen de verschillende wyzingen,
gedaanten en vertooningen, welke dezelve in onderscheide Familien aanneemt.
Het zelfde voorwerp kan nooit naagejaagd worden door middelen, die even
onverschillig, en even eerlyk of oneerlyk, zyn. De schaduwen van het onderscheid
mogen zigtbaar weezen; doch, indien het voorwerp het zelfde is, moeten de middelen
eenige overeenkomst hebben, en iets, waarin het gezond verstand des geheelen
Menschdoms overeenstemt. Verkwisting en Spaarzaamheid kunnen dezelfde zaak
niet weezen; nogthans zal de Verkwister en de Spaarzaame beiden beweeren, dat
zy weeten, wat Huishoudkunde is. Zy kunnen, nogthans, niet te gader bestaan; en
zulk eene tegenzeggelykheid, in de woorden zelve, moet eene verwarring van
denkbeelden baaren. Hoe ook de beslissing uitvalle, aan welke zyde ook het
vooroordeel is, zal Voorzigtigheid in 't einde het slagtoffer weezen.
Elk Mensch, in eenen leevensstand gevestigd, heeft meer of min belang by de
kennis der Huishoudkunde, en is het daarom te meer te verwonderen, dat een tak
van kennis, algemeen noodzaaklyk, alleen gedeeltlyk beoefend wordt, of, gelyk het
spreekwoord zegt, ‘dat, het geen alle mans zaak is, door niemand ter harte genomen
wordt.’ Misschien is 'er eenige verwarring ontstaan uit een misnomen denkbeeld,
aan het woord Huishoudkunde gehegt, als of het even 't zelfde betekende als
Bespaarkunde of Zuinigheid; woorden die in eene Familie niet aangenaam klinken,
of welgevallig zyn: terwyl dit woord, in den waaren en meer uitgebreiden zin,
betrekking heeft op alle onderscheidene schikkingen of beraamingen, of, zo gy wilt,
tot een Stelzel, om de zaaken van een Gezin te regelen, volgens den rang, dien 't
zelve in de Maatschappy bekleedt, met een naauwlettend oog op hoeveelheid

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

431
van de middelen. Het is, in de daad, eene kleine Heerschappy, of een kleine Staat,
die zyne Constitutie moet hebben.
Twee hoofddwaalingen doen 'er zich op in het algemeen Bestuur der Familien.
De eene wordt begaan door hun, die alles verteeren, wat zy te verteeren hebben;
en de andere door hun, die verteeren, alles wat zy verwagten.
De eerstgemelden, die alles verteeren, wat zy te verteeren hebben, rekenen,
misschien met eenigen grond, op een zeker Inkomen, 't welk niet veranderen of
verminderen kan. Zulk een Inkomen verkreegen of gewonnen hebbende, langs welk
een weg ook, beweeren zy het Regt te bezitten, om 't zelve, naar welgevallen, te
verteeren; en tot den laatsten stuiver toe berekend hebbende, hoe verre dit kan
reiken, besluiten zy dit, jaar voor jaar, op te maaken. Daar nu elk mensch een
ontwyfelbaar regt heeft, om over zyn eigendom te beschikken, op welk eene wyze
het hem behaagt, kan ik niet denken, dat zy grootlyks te berispen zyn, die tot deezen
rang behooren; maar, indien zy geen misdryf begaan in dusdanig een Plan te vormen,
om overeenkomstig met hun Inkomen te leeven, mag men hun vrylyk zeggen, dat
het vry dwaas is te veronderstellen, dat zy zulk een Plan, voor een geruimen tyd,
ten uitvoer kunnen brengen. Buiten andere bedenkingen, welke wy vervolgens zullen
ophaalen, durf ik beweeren, zo veel gevaars van tegenspraak te loopen, dat geen
verstandig Man eenig Inkomen volstrekt zeker en onveranderlyk zal rekenen, (want
wat is 'er op deeze Wereld, waar aan die bynaamen voegen?) en dat hy daarom,
in de meeste gevallen, eenigermaate moet zorgen voor den kwaaden dag.
Laat ons nu zien, aan welke Persoonen het bovengemelde Plan zou voegen, aan
welken niet. - Ik wil toestaan, dat een oude Vryer, op kamers woonende, die
misschien geene Naabestaanden heeft, of ten minsten geene anderen, dan die
alleen op zyn dood wagten en hoopen. - Ik zeg, ik wil toestaan, dat zulk een oude
Vryer, de jaaren der woelige hartstogten te boven, wiens begeerten weinig en beperkt
zyn, gemaklyk kan leeven, en voor zichzelven genoeglyk, volgens een Plan van
een bepaald Inkomen, en een altoos voortloopende Rekening van Uitgaven, waarin
het verkeerd zou weezen, een Penning te veranderen, of een Guinje voor een
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Kroon te stellen. Maar een Man van deeze Leefwyze is niet zo zeer een voorwerp
van de inagtneeming der Huishoudkunde: want hy heeft geen Gezin te regelen, en
geen Leden der Maatschappye voor te bereiden tot de Pligten, die volgende
Geslachten moeten vervullen. Hy behoort, derhalven, niet eigenlyk tot den rang van
Persoonen, die belang hebben by de rechte kennis der Huishoudkunde.
Maar, indien eene Familie zich schoeit op den voet, om het Inkomen van een
geheel jaar te verteeren, schoon dezelve het regt hebbe om zulks te doen, hoe
schielyk moet dit Plan in verwarring geraaken? Indien een Man, die vyf honderd
Ponden 's jaarlyks aan Inkomsten heeft wanneer hy trouwt, denkt het regt te hebben,
om die vyf honderd Ponden te besteeden; kan hy dit regt blyven uitoefenen, wanneer
zyn Gezin met een zestal Kinderen vermeerderd wordt? Zeker neen: want Regt en
Magt zyn twee zeer verschillende zaaken. - Wat moet hy dan doen? Zyne Verteering
inkorten, zult gy zeggen. - Toegestaan. - Maar wie weet niet, hoe bezwaarlyk zulks
valle, en hoe zeer hoogmoed, trots en drift, zich verheffe op het enkel denkbeeld
van zulk eene verandering in leevenswyze? Men veronderstelt het als eene
gemaklyke zaak, van de hoogte des leevens in de laagte te daalen. Dan, ik vermoed,
in alle nederigheid, dat het een misslag is.
In de daad, welk een regt een Mensch ook hebbe, om beschikking te maaken
over zynen Eigendom, zal een verstandig Man altoos agt geeven op de ontelbaare
en gewigtige bedenkingen, die zich tegen dat regt verheffen, en by hem zo zwaar
zullen weegen, als het regt zelve. Indien 'er niets in zyn eigen Gezin gebeure, 't welk
eene meer dan gewoone uitgave vordert, zal hy bedenken, dat, hoewel zyne zaaken
op een vasten voet staan, die van de wereld rondsom hem zich in een vlottenden
staat bevinden, en dat uitwendige oorzaaken, even gewigtig, als die in zyn Plan
waren opgeslooten, vorderingen kunnen medebrengen, welke hy met eere, en
volgens geweeten, niet kan weigeren. Wy zyn aan elkander vastgeschakeld. Eén
Mensch alleen kan geen leevensstelzel vormen. De Menigte werkt hier mede.
Maar, kunnen de eerstgemelden, die alles verteeren, wat zy hebben in te komen,
een Regt, om dit te doen, voorwenden, de verder genoemden, die alles verteeren,
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wat zy verwagten, hebben zulk een pleit niet voor hun gedrag. Geen pleit van 't
gezond verstand, of de algemeene verpligting tot regtvaardigheid, ontleend. Nogthans
vrees ik, dat deeze soort van Lieden allertalrykst is, en hy, die van de zodanigen
niets gehoord heeft, heeft niets van het doorgaande leeven vernomen. Zy staan
met de anderen niet gelyk, die een zeker Inkomen bezitten; maar vestigen het oog
op ingebeelde winsten, meestal van den Handel afhangende, en schynen het Geld,
't geen zy in denzelven hebben en omzetten, met een zelfde oog aan te zien als
een Speelder een spel kaarten, van geene beduidenis, op zich zelve aangemerkt;
doch, by een gelukkig keeren van het blad, geschikt om groote rykdommen te
schenken.
Sir RICHARD STEELE heeft, in den Snapper, of in den Spectator, ik herinner my niet
bepaald in welk dier beide Zedeschriften ik zulks geleezen hebbe, opgemerkt, dat
het zekerst middel, om een goed Fortuin te maaken, bestaat in het vertoon te
maaken, dat men het ruim kan stellen. Sir RICHARD heeft, met veelen der Addisonsche
Schoole, dikwyls fyne berisping, onder gedaante van een voorgewenden grondregel,
voorgesteld; weinig denkende, dat zyne meening, in laateren tyde, verkeerd zou
verstaan worden. Dit, nogthans, is menigvoud het geval geweest, en de gedaane
aanhaaling kan 'er ten bewyze van strekken.
De groote Regel van Huishoudkunde bestaat in zich voor te doen, als het ruim
te kunnen stellen. Maar eene vertooning van dien aart valt niet zo gemaklyk in de
daadlyke uitoefening als in de bespiegeling. Op het Tooneel kan iemand zich in het
gewaad van een Koning kleeden, met weinig meer kosten, dan iemand zou moeten
besteeden tot de kleeding, noodig om op een Geboortedag ten Hove te verschynen.
Maar in het daadlyk leeven zich als ryk te vertoonen, gaat dikwyls vergezeld van
uitgaven, die alleen aan daadlyken rykdom voegen.
Hier vinden wy ons in de verlegenheid! Hoe die kosten te betaalen? Door 't geen
wy verwagten te besteeden, en op het toekomende te trekken, om het tegenwoordig
te kort komende goed te maaken. Hoe! zult gy zeggen, uit te geeven wat men niet
bezit. Hoop tot Guinjes te munten, en Denkbeelden tot Banknooten te maaken? Juist zo. - De ondervinding leert ons, dat niets, by
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zeker slag van lieden, zo zeer in gebruik is, als dit alles, hoe wonderspreukig het
ook moge klinken in de ooren der zodanigen, die de Wereld alleen uit boeken hebben
leeren kennen. Men doet het, door zyn Credit voegelyk staande te houden, en door
Papieren-geld, dat een schynbaare waarde heeft.
In een Gezin, volgens dit bedrieglyk Stelzel leevende, (want het zal alzins blyken
bedrieglyk te zyn,) vinden wy eene vertooning van grootheid en rykdom, en eene
naavolging van de groote wereld in pragt, op die voornaame dagen, wanneer het
noodig is, dit spel in 't oog der wereld te speelen. Maar, om in staat te zyn om dit te
doen, moet 'er een laagheid onder loopen, die het geheele bedryf, in 't oog van elk
verstandig en eerlyk Man, een jammerhartig en wanvoegelyk voorkomen byzet. Bezoekt het zelfde Gezin op een tyd, dat men u niet verwagt; en de strydigheid der
leevenswyze zal u dit alles ontvouwen. Gy zult bevinden, dat deeze ruimschootige,
mild onthaalende, Lieden, niet voor zichzelven, maar voor anderen, leeven; dat zy
zich te vrede houden met een schraale keuken, op dat gy by hun Tafelweelde moogt
smaaken; dat zy zich vergenoegen met in hoeken en hoolen te slaapen, ten einde
het grootste gedeelte van het huis een Suite van vertrekken zyn moge, die van geen
gebruik zyn, dan om vertoon te maaken in 't oog van anderen.
Wat de jongere takken van zulk een Gezin betreft, als zy tot Mannen en Vrouwen
opgroeijen, en zelfs lang vóór dien tyd, worden zy opgebragt in 't geen men de
groote Wereld noemt. De Ouders laaten het aankomen op de Schoonheid en het
Vernuft hunner Kinderen, om hun Fortuin te maaken, zonder zich op te houden met
den traagen tred van Huislyk vlytbetoon; en van de Kinderen kan men niet
veronderstellen, dat zy traag zyn om de denkbeelden van een leeven, zo gemaklyk
en verlustigend, te omhelzen. De hoop der Familie is, op den ouderdom van achttien
jaaren, een welafgerigt Dansser, een goed Drinker, een galant Heer, ook in alles
wat Paardryden betreft wel bedreeven; doch, van het weezenlyke dat tot het leeven
behoort, onkundiger dan dikwyls de geringste van zyns Vaders Bedienden. De jonge
Juffrouw heeft, in dezelfde jaaren, alle voegelyke veragting voor een Koopman
opgevat, zy verstaat
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het Kaartspel, danst bevallig, en bezit, door behulp van een kostbaare, doch eerste,
Modekraamster, de kunst van zich zeer fraai te kleeden.
In zommige Familien, waar men deezen leeftrant voor 't oog der Wereld volgt,
ontdekt men een mengzel van grootheid en laagheid, 't welk aan 't belachlyke grenst,
zo het dit niet te boven gaat. Zulk een mengzel van hoogheid en geringheid kon ik
nooit begrypen of overeenbrengen. - Wat zullen wy, nogthans, zeggen van die
groote Gastmaalen, om welke aan te rigten, de Lepels van een der Gasten geleend
zyn, de zilveren Messen van een tweeden en het Koelvat van een derden: met één
woord, waar de Gasten, hadden zy des eenig agterdenken, met allen regt, van de
tafel alles zouden kunnen wegneemen? Hoe is zulks met hoogmoed overeen te
brengen? - Alles, wat wy hier van kunnen zeggen, is eene oude en erkende waarheid
te herhaalen, dat de Hoogmoedigsten van alle Menschen de belachlykste zyn, en
dat de Trotschen altoos waggelend staan op de steilte om in den afgrond van
geringheid te vallen.
Die val, egter, zullen wy veronderstellen, dat in 't einde komt. Hoe zwaar is het
voor de braafsten een omkeer van staat te verdraagen, die hun in de gedagten der
Wereld vernedert! Hoe veel zwaarder moet deeze schok zyn voor de zodanigen,
die, wanneer zy uit de hoogte nedertuimelen, geen troost vinden in hun eigen
boezem, en niemand aantreffen, die medelyden met hun heeft; dewyl het dan
openbaar wordt, dat zy een voorafberaamd stelzel van bedrog en veinzery omhelsd
hebben, ten bederve niet alleen van hun eigen Gezin, maar van honderd anderen,
die, misleid door het valsch vertoon van Rykdom, zich hebben laaten vervoeren om
op hun vertrouwen te stellen.
In alle leevensstanden is een Geveinsde een schadelyk Character. Maar, indien
een Veinsaart een Man is, die voor 't oog der Wereld voor een deugdzaam of geleerd
Man wil doorgaan, als hy, met de daad, een slegt Mensch of een Domkop is, en dit
niet doet om anderen te bederven, lydt hy zelfs het meeste. Veel van deezen verschilt
de Man, die niet alleen de wereld bedot, en de niets kwaads vermoedenden, tot
hunne schade, bedroogen heeft, en mischien tot hun bederf; maar die een geheel
Gezin in die zelfde beginzelen opbragt, 't
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zelve eene hoope inboezemde, welke nooit vervuld kon worden, en teffens een
trots, die nu allerheilloost moet weezen. En houdt hier het misdryf niet op; want eene
menigte van zulke voorbeelden (en ik wenschte van geheelen harte, dat 'er zo veele
niet voorhanden waren) strekt, om dat vertrouwen te verminderen, 't welk tusschen
den Man en zynen Naasten behoorde te bestaan, 't welk den band der Maatschappye
uitmaakt, en misschien een der beste inmengzelen is in den beker des leevens.
Wat de Ouders betreft, die groote sommen besteeden, om aan de grilligheden
hunner Kinderen, of liever aan hunne eigene grilligheden, te voldoen, en zich
schikken naar hooger leevenskringen, ten einde hunne Kinderen by de Aanzienlyken
kunnen verkeeren; ten hunnen opzigte verzoek ik te mogen aanmerken, dat, hoe
algemeen dit moge weezen, men dit altoos niet hebbe toe te schryven aan eene
oorzaake, die geene plaats tot verdediging openlaat. Ik vertrouw en hoop, dat, waar
deeze toegeevenheid allerongerymdst moge schynen, dezelve mag toegeschreeven
worden aan de werking van Ouderlyke Genegenheid; een beginzel altoos te
eerbiedigen. En ware het te wenschen, dat Kinderpligt daar mede een gelyken tred
hieldt; doch ik vrees het tegendeel zal ons maar al te zeer blyken het geval te
weezen.
Kinderpligt, zegt een keurig Waarneemer van het menschlyk bedryf, is eene bloem
van zo tederen aart, dat dezelve weinig gronden aantreft, waarin dezelve wel tiert
en opgroeit: en, schoon wy menigmaal hooren van Ouders, die zich, ten behoeve
hunner Kinderen, uitkleeden, hooren wy zelden of nimmer van Kinderen, die, om
den wil hunner Ouderen, eenige buitengewoone daad doen. Misschien heeft de
Natuur de Ouderlyke Gevoeligheid oneindig teêrgevoeliger gemaakt dan de
Kinderlyke, en, om eenige wyze redenen, onze zielen eene veel grooter genegenheid
ingeboezemd, voor die wy gewinnen en opvoeden, dan voor die, door welke wy
gewonnen en opgevoed worden; ten minsten de gewoonte heeft zulke verschillende
denkbeelden ingevoerd, ten opzigte der gedraagingen van Vader en Kind, dat men
het eene hoogstpryzenswaardige daad oordeele in een ryken Zoon, als by zynen
behoeftigen en braaven Vader een bekrompen Jaargeld van vyftig Ponden geest;
doch het voor een bedryf van eenige verdiensten in een Vader aanmerkt, als
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deeze twintigmaal grooter som aan een des benoodigden Zoon schenkt.
Ik heb hier alleen by te voegen, dat Ouders, met de beste inzigten, hunne
begrippen van verpligting tot hun Naakroost, zelfs veel te verre, ja tot een uiterste,
kunnen uitstrekken, 't geen niet van misdryf is vry te pleiten. In stede van hun veel
Gelds te geeven, zou het edelmoediger van hun gehandeld weezen, hun te leeren
een weinig hoog te waardeeren, en te doen gelooven, dat veel niet noodig is tot
goede en loflyke oogmerken.
Zo lang heb ik stil gestaan op het Onderwerp der Huishoudkunde, in zo verre het
de twee bovengemelde soorten van Lieden betreft, dat ik tot eene nadere
gelegenheid zal uitstellen, 't geen ik nog meer over dit Onderwerp te zeggen heb,
mede te deelen.

Nadere brief van Joh. Rôbol, M.D. wegens het middel van wylen
dr. J.J. van den Bosch, in de kinderpokjes.
Wel Edele en zeer Geleerde Heeren!
‘Indien UEd. geresolveerd zyt, myne laatste Waarneeming, wegens het Middel van
(*)
den Heere VAN DEN BOSCH, te plaatsen , verzoeke ik aan den navolgenden,
insgelyks, eene plaats in uw Letterwerk in te ruimen. Ik ben, met veel consideratie,
Uw Wel Ed. gereede Dienaar,
JOH. RÔBOL.

Utrecht,
15 Aug. 1793.
Naauwlyks had ik de voorgaande Waarneeming verzonden, of ik wierd op nieuw in
de gelegenheid gebragt, om een nadere Proef, met het Middel van Dr. VAN DEN
BOSCH, te neemen. Ik zal de Persoone ook met naame noemen, om myne Collegas
gelegenheid tot navorschinge te verschaffen.
Den 4 Augustus, wierd ik geroepen by de Huisvrouwe van JAN VAN OORT, op den
hoek van de Hooglandsche-

(*)

Zie hier boven, bladz. 390.
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steeg, buiten de Weerdpoort deezer Stad; oud 34 jaaren; drie maanden zwanger;
aan de Kinderpokjes laboreerende; het was de vyfde dag der Ziekte, de derde der
uitbotting. Zy was tot dus verre bediend geweest door een Apotheker, die, tot den
derden dag der uitbotting, den uitslag voor vuurigheid aanzag, en haar verscheiden
Vlessen, met ik weet niet welke decocta, had voorgeschreeven; als ook, voor de
pyn en benaauwdheid der Keel, een Gorgeldrank, uit den Pekelsmaak te oordeelen
rykelyk bedeeld met het Ammoniac-Zout.
De man ging zeer misnoegd weg, om dat men een Geneesheer gehaald had.
Ik bevond de Pokjes meest alle te voorschyn. Zy waren in groot getal, alle vaneen
gescheiden, op twee plaatsen uitgezonderd, alwaar 'er 10 a 12 zyn te samen
gevloeid. Op den rug, de armen en beenen, bevonden zig de meesten, in het
aangezigt de minsten; ook waren 'er verscheiden boven op het hoofd onder het hair.
Zy klaagde over zwaare hoofdpyn; moeilykheid in de doorzwelging, vergezeld met
hevige pyn; de Keel was met Pokjes bezet; de Koorts hevig; zy was dorstig; had
geen eetlust, en weinig afgang; de tong was slymagtig wit beslagen; zy konde 's
nagts niet slaapen, den avond van den vierden dag begon zy sterk te kwylen, het
welk thans nog voortduurde. Om dat de Pokjes afgescheiden waren, was ik, in het
eerst, voorneemens myne gewoone handelwyze te volgen; doch ik besloot tot het
gezegde Middel, om dat de Koorts, niet tegenstaande de Pokjes meest alle te
voorschyn waren, aanhield, en de kwyling in de discretoe, volgens de meeste
Waarneemers, en myne eigene bevinding, meest altoos eenige meerdere
kwaadaartigheid van het Pokgift aanduidt.
Ik schreef eerst het Mixtuur voor van het eerste tydperk, en begon den volgenden
morgen met de Poeijers No. 1, om 'er alle drie uuren een van te gebruiken, en een
's nagts; beval haar veel koud water te drinken, zig van alle zuuren te onthouden,
en, in plaats van den bovengemelden zeer nadeeligen Gorgeldrank, met laauw
water en melk te gorgelen, nu en dan op te zitten, en zig lugtig te dekken; voorts
schreef ik haar geen byzondere dieet voor.
Na dat zy zes Poeijertjes gebruikt had, hield de kwyling op; de Keel was ruim,
zonder pyn; de Koorts weinig, en de hoofdpyn verminderd. Voor het overige was
zy gezond, zat nu en dan op; zy had weinig eet-
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lust, doch het geen zy gebruikte smaakte haar goed; de afgang traag zynde, liet ik
haar wat gestoofde Pruimen eeten, waar door dezelve behoorlyk bleef, de hoofdpyn
veel verminderde, de eetlust beter wierd, en de nagtrust gewenscht.
Den agtsten dag der Ziekte bemerkte ik, dat eenige Pokjes, de vyfde dag in het
opkomen, onzigtbaar waren; en den volgenden dag wierden de Moeder en Zieke
eenigzins ongerust, om dat verscheiden Pokjes niet meer te zien, en van anderen
reeds de blaasjes van Etter ontledigd, waren. In de daad, dit was zo, en dit
verschynsel nam dagelyks toe, zo dat ik den elfden dag der Ziekte, op den linkerarm
alleen, meer dan 50 dorre blaasjes telde, geheel van Etter ontledigd. Nog aangezigt
nog handen zyn in het geheel gezwollen geweest, en alles ging naar wensch.
Om dat my, op den agtsten dag der Ziekte, de pols een weinig onderdrukt
voorkwam, vermeerderde ik ieder poeijer met een grein Campher, en een half grein
Kerm. minerale, met dat gevolg, dat de pols ruimer wierd, en zy, tot haare herstelling
toe, verder geen Koorts heeft gehad; den elfden dag begonden verscheiden Pokjes
in het aangezigt te droogen, en den dertienden af te vallen; den vyftienden gaf ik
haar een buikzuiverend Drankje.
Hoewel in deeze soort van Pokjes, wegens den gewoonen zagten afloop der
Ziekte, weinig voor het Middel te besluiten schynt, heeft hetzelve eene aanmerkelyke
dissipatie der Pokstoffe, zonder hinder voor de Lyderesse, ten gevolge gehad; deeze
was hier veel opmerkelyker dan in het voorige Geval. Indien ik my misschien aldaar
bediend had van No. 3. B. zoude zulks sterker geweest zyn. Onder het gebruik van
dit Middel volgde by deeze Lyderesse ook eene ophouding van kwyling, pynlyke
doorzwelging en Koorts; zo dat men de werking, door VAN DEN BOSCH aan dit Middel
toegekend, in dit geval niet wel in twyfel kan trekken.
Daar, buiten eenige weinige Ruiters, waarmede deeze Vrouw geen communicatie
heeft gehad, geen Pokkers zig, zo verre ik weet, alhier bevinden, kan men de
besmetting misschien toeschryven aan een Meisje, het welk, te Hilversum voor byna
twee maanden de Pokjes gehad hebbende, haar bezogt. Ik denk dat de Pokstof,
zig in haare Wolle kleederen gehegt hebbende, de besmetting by onze daar toe
gedisponeerde Lyderesse heeft overgebragt.
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Gewigtige aanmerkingen over de gezondheid en langleevenheid.
(Uit het Engelsch.)

Qui voluptatibus dediti, quasi in diem vivunt, vivendi causas quotidie
finiunt.
PLINIUS.

De zugt tot Zelfbehoud, en om het kort bestek onzer dagen te rekken, is zo diep
onzer gesteltenisse ingedrukt, dat men dezelve, met regt, voor eene der eerste
beginzelen onzer Natuure mag houden; eene zugt, die zelfs, in spyt van smert en
elende, ons zelden verlaat tot het laatste oogenblik onzes leevens. Het schynt,
derhalven, niet min onze pligt dan ons belang te weezen, een naauwkeurig onderzoek
te doen op de verscheide middelen, welke men aangemerkt heeft als strekkende
tot Gezondheid en Langleevenheid, en, indien het mogelyk is, zodanige
omstandigheden te onderscheiden, als weezenlyk dienen ter bereiking dier groote
einden, van die enkel toevallig zyn. Doch hier is het zeer te bejammeren, dat eene
naauwkeurige Leevensbeschryving van alle Persoonen, door hunne Langleevenheid
vermaard, voor zo verre de Eet- en Leefregel betreft, ons niet getrouwlyk is ter hand
gesteld; buiten welke het onmogelyk is de noodige gevolgen daar uit te trekken.
Alle de omstandigheden, weezenlykst ten leeven noodzaaklyk, mogen begreepen
worden onder de vyf volgende Hoofdverdeelingen. - I. Lugt en Lugtsgesteltenis. II. Spys en Drank. - III. Beweeging en Rust, Waaken en Slaapen. - IV. Afscheidingen
en Uitwerpzels. - V. Gemoedsbeweegingen. - Van elk deezer zullen wy een kort
woord zeggen.
I. Lugt en Lugtsgesteltenis. Het is van overlang bekend, dat frissche of versche
Lugt van eene onmiddelyker noodzaaklykheid ten leeven is, dan Voedzel: want,
zonder 't laatste, kan een Mensch het twee of drie dagen uithouden; doch, zonder
de eerste, niet veele minuuten. Het leevenonderhoudend beginzel, in den Dampkring
begreepen, zo weezenlyk noodig om vlam te doen branden, als ten dierlyken leeven,
is thans bekend niets an-
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ders te weezen dan die zuivere Gedephlogisteerde Lugt , onlangs ontdekt door
den schranderen Wysgeer PRIESTLEY. De gemeene Dampkringslugt mag
verondersteld worden, meer of min gezond te weezen, naar gelange dezelve vervuld
is met dit leevenonderhoudend beginzel. Naardemaal 't zelve in groote hoeveelheid
voortvloeit uit de groene bladeren van alle soorten van Plantgewassen, die van de
vergiftigste soort niet uitgezonderd, mogen wy daaruit niet eenigermaate opmaaken,
waarom men de voorbeelden van Langleevenheid zo veel meer ten platten Lande,
dan in groote Steden, aantreft; waar de Lugt, in stede van zo ruim te deelen in deeze
heilzaame bezwangering, dagelyks besmet wordt met schadelyke uitvloeizelen van
verscheidenerlei aart?
Ten aanziene des Lugtsgesteltenisse, loopen 'er verscheide Waarneemingen
zamen, om te bewyzen, dat die Gewesten, welke binnen de gemaatigde
Lugtgewesten liggen, best geschikt zyn om Langleevenheid te bevorderen. Hieruit
kunnen wy mogelyk verklaaren, waarom Italie zo veele Lieden van hoogen Ouderdom
heeft voortgebragt, en waarom Eilanden, over 't algemeen, gezonder zyn dan vaste
Landen; van welke de Bermudes, en eenige andere, voorbeelden opleveren. En is
het voor ons Engelschen geene onaangenaame omstandigheid, dat ons Eiland,
(niet tegenstaande de schielyke Weêrs-veranderingen, waaraan het is blootgesteld,)
veel meer voorbeelden van Langleevenheid oplevert, dan men zich, in den eersten
opslage, zou verbeelden. - De kundige Heer WHITEHURST verzekert ons, uit
vastgaande bescheiden, dat de Engelschen doorgaande langer leeven dan de
Noord-Americaanen; en dat een Britsch gestel, zelfs in die Lugtstreek, het langer
zal houden dan een Inbooreling. Maar, in 't algemeen, moet toegestaan worden,
dat een Mensch geschikt is naar den byzonderen staat van elke Lugtsgesteltenis,
zo dat geen gedeelte van den bewoonbaaren Aardkloot te heet of te koud kan heeten
voor derzelver Bewoonderen. Nogthans, om eene vriendlyke gemeenschap tusschen
de wydst afgelegenste Gewesten des Aardkloots te onderhouden, heeft de Maaker
der Natuure de Wereldbewoonders wyslyk in staat gesteld, om groote

(*)

Volgens het Stelzel van LAVOISIER, Air Vital, of Leevenslugt.
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en verbaazende veranderingen van Lugtsgesteltenisse, zonder nadeel, te ondergaan.
II. Spys en Drank. Schoon Spys en Drank, van den eenvoudigsten aart, erkend
worden best geschikt te zyn tot Lichaamsgezondheid, kan men naauwlyks twyfelen,
of men mag, nu en dan, veilig verandering en hartiger Spys en prikkelender Drank
neemen, mits men binnen de paalen der Maatigheid blyve: want men kan niet wel
veronderstellen, dat de goede Natuur zulk een ryken overvloed van gaaven zou
hebben uitgestort, enkel om de Menschen na dezelve te doen snakken, zonder ze
te mogen genieten; dan ware de Natuur voor een harde Stiefmoeder te houden, en
voor geene goeddoende minzaame Moeder te groeten. - Daarenboven bevinden
wy, dat, door het wonderbaar vermogen der deelen tot de Spysverteering geschikt,
eene verscheidenheid van dierlyke en groeiende zelfstandigheden, van zeer
wydverschillende ja tegenstrydige geaartheid, zich vereenigen tot een welgeschikt
Chyl. Men mag, derhalven, die strenge Schryvers wantrouwen, die den Mensch
strikt tot één enkelen Schotel willen bepaalen, en hem tot Drank alleen Bornwater
vergunnen. Natuur, 't is waar, heeft dat smaakloos vogt bestemd ten algemeenen
drank, en wonder geschikt gemaakt tot dagelyks gebruik. Maar de ondervinding
heeft even zeer beweezen, dat Wyn en Geestige Dranken, in zekere
omstandigheden, niet min heilzaam en gezond zyn, 't zy om kragten te herkrygen,
om vermoeidheid des lichaams te gemoet te komen, of den geest onder den druk
van onaangenaame omstandigheden te verligten. Maar, helaas! 't geen de Natuur
bestemde tot onschuldige ja nuttige hartsterkingen, en om slegts nu en dan gebruikt
te worden, volgens het voorschrift der Rede, heeft gewoonte en grilligheid,
allengskens, dit gebruik hebbelyk gemaakt, en onderworpen aan de grootste en
vernielendste misbruiken. Te deezer oorzaake mogen wy wel twyfelen, of Brassery
en Dronkenschap geene grooter ontvolking in de wereld veroorzaakt hebben dan
Oorlog, Pest en Hongersnood. Hoe waar is, overzulks, de oude Grondregel: Modus
utendi ex veneno facit medicamentum, ex medicamento venenum
III. Beweeging en Rust, Waaken en Slaapen. Allerwegen wordt toegestemd, dat
beurtwisseling van Beweeging en Rust, van Waaken en Slaapen, noodzaaklyk zyn
tot Gezondheid en Langleevenheid; alsmede dat deeze
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geëvenredigd moeten zyn aan onze Jaaren, Temperament, Gesteltenisse,
Lugtstreek, enz. maar de dwaalingen en buitenspoorigheden, welke de Menschen
dagelyks in deeze opzigten begaan, worden ryke bronnen van Ziekten en
Ongemakken. Terwyl deezen verslappen en verzwakken door luie ledigheid,
vermageren anderen door harden arbeid, waaken en vermoeienis.
IV. Afscheidingen en Uitwerpzels. Wanneer de dierlyke verrigtingen behoorelyk
verrigt worden, gaan de Afscheidingen geregeld, en de onderscheide Ontlastingen
beantwoorden zo naauwkeurig aan de hoeveelheid des gebruikten voedzels, in een
gegeeven tyd, dat het lichaam dagelyks bykans het zelfde gewigt behoude. Indien
eene byzondere Ontlasting meer dan natuurlyk vermindert, wordt eene andere, naar
evenredigheid, vermeerderd, en het evenwigt doorgaans bewaard; doch
aanhoudende ongeregeldheden, in deeze gewigtige verrigtingen, kunnen niet dan
op Ziekte uitloopen.
V. Gemoedsbeweegingen. De behoorelyke regeling der Driften brengt mogelyk
meer tot Gezondheid en Langleevenheid toe, dan eenige der gemelde middelen.
De opbeurende Driften, als vreugd, hoop, liefde, enz. binnen behoorelyke paalen
gehouden, prikkelen het Zenuwgestel zagtkens, bevorderen een gemaatigden
omloop des bloeds, en brengen veel tot de Gezondheid toe; terwyl de
nederdrukkende Aandoeningen, als vrees, smert, droefenis, wanhoop, enz. eene
strydige uitwerking baaren, en ten grondslage strekken van de deerlykste Kwaalen.
Uit het licht, 't welk ons de Geschiedkunde verschaft, is 'er veel gronds om te
gelooven, dat Langleevenheid, voor een groot gedeelte, erflyk is; en dat gezonde
langleevende Ouders die schatten doorgaans aan hunne Kinderen zouden naalaaten,
ware het niet, dat men zo verre en veelvuldig van de Natuur afdwaalde, en zich te
buiten ging in zaaken, welke allerblykbaarst strekken tot verkorting van 's Menschen
leeven.
Vanwaar, dan uit deeze oorzaaken, en de onnatuurlyke leevenswyze, ontstaat
het, dat van alle de Kinderen, in de Hoofdsteden van Europa gebooren, bykans de
helft sterft in vroege kindschheid? Waaraan anders kan men deezen bovenmaatigen
vroegen sterftyd toeschryven? Zulk eene verbaazende vroegtydige dood is iets
ongehoords by wilde Volken, en onder de Jongen van andere Dieren!
De Geschiedenis wil, dat, in de vroegste Eeuwen, 't
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Menschlyk leeven tot eene zeer groote lengte gerekt wierd: hoe weinige Persoonen,
nogthans, bereiken, in deeze laatere tyden, dat perk, 't welk de Natuur aan den
Mensch schynt te hebben voorgeschreeven!
Natuurlyk is de Mensch voor 't leeven in de open lugt geschikt, bestemd om met
de Zon op te staan, zyn lichaam door oefening te harden tegen de ongemakken die
de Jaarsaisoenen medebrengen, en een maatigen maaltyd te doen alleen wanneer
de honger hem noopt om spyze te neemen. Maar de Kunst heeft de goedgunstige
oogmerken der Natuure, met voordagt, gedwarsboomd; en, door den Mensch te
verslaaven aan alle de verlokzelen der zinnen, hem, helaas! ten gereeden prooi
gelaaten van dwaasheid en grilligheid.
Tot eene optelling te komen van de veelvuldige misbruiken, welke plaats grypen
van de vroegste kindschheid af, en die staag door de volgende tooneelen van een
leeven naar de Mode aangekweekt worden, zou ons verre buiten ons voorgesteld
bestek voeren. 't Zy genoeg, op te merken, dat zy den meesten ingang vinden, en
met 't onbepaaldst gezag heerschen, onder de allerbeschaafdsten en verfyndsten.
Eene vergelyking tuschen hunne Leevenswyze naar de Kunst, met de Leevenswyze
volgens de Natuur, zou een treffend tegenbeeld opleveren, en teffens eene
bykomende reden aan de hand geeven, waarom, in zeer groote Steden, de
voorbeelden van Langleevenheid zo gansch schaars gevonden worden.

Verslag van de wyze, op welke men ys maakt, te Benares; in twee
brieven aan William Marsden, Esq. F.R.S. van John Lloyd Williams,
Esq.
Myn Heer!
Naardemaal de wyze om Ys te maaken in dit Land, waar de Thermometer,
o

geduurende een gedeelte van het Jaar, in de schaduw, van 95 tot 100 staat, iets
zeer byzonders in zich heeft, vertrouw ik dat het volgende Verslag van die bewerking
u niet onaangenaam zal weezen.
Gy weet, dat 'er in Indie Ys gemaakt wordt in de
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Maanden December, January, en een gedeelte van February; dan ik geloof, dat
men in 't algemeen het daar voor gehouden heeft, dat het vooraf kooken noodig
was tot het bevriezen. Egter kan ik u tegenwoordig verzekeren, als iets 't geen ik,
nu zints negen Jaaren, zelve heb waargenomen, dat men te Benares, alle Jaaren,
eene groote menigte Ys verzameld heeft, zonder eenige voorbereiding van dien
aart. Dikwyls heb ik Ys gezien van een en een vierde Duim dik, schoon ik niet begryp,
dat de Dampkring, op dien tyd, koud genoeg was om dit uitwerkzel te wege te
brengen: want ik heb dikwyls een Thermometer met de bloote Kwikbol in het Stroo
tusschen de bevriezende vaten geplaatst in den nagt, en die bekykende tusschen
vyf en zes uuren 's morgens, (op welken tyd de Ysmaakers my verzekerden, dat
o

de Koude het grootst was,) bevond ik denzelven nimmer beneden de 35 . Zelfs heb
o

ik vry dik Ys gezien, gevormd op een tyd, dat de Thermometer niet laager dan 40
gedaald was.
Het Ysmaaken gaat te Seerore, niet verre van Benares, op de volgende wyze
toe.
Een plek gronds, van omtrent vier Acres, bykans vlak, is verdeeld in vierkante
vakken, tusschen de vier en vyf voeten wyd. De randen worden opgehoogd, met
de aarde uit die vakken genomen, tot omtrent vier duimen; men vult de holligheden
op met droog stroo, of het afval van zuikerriet, plat nedergelegd; op 't zelve zet men
zo veele breede ondiepe pannen, of vaten, van onverglaas de aarde, als de ruimte
kan gehengen. Deeze pannen zyn zo vol porien, dat de buitenkant vogtig wordt op
't eigen oogenblik, wanneer men 'er water ingiet: deeze pannen worden aan den
binnenkant met boter besmeerd, om voor te komen, dat het Ys daar aan niet kleeve;
en is het noodig dat men dit besmeeren om de drie of vier dagen herhaale: zonder
dit zou het onmogelyk weezen het Ys 'er uit te krygen, dan met verbreeking der
pannen, of het spillen van meer tyds, dan men kan besteeden, om zo veel werks,
in zo kort een tyd, af te doen - In den naamiddag worden alle deeze vaten met water
gevuld, door Lieden, die langs de ryen heen gaan. Omtrent vyf uuren in den
morgenstond, maaken zy eenen aanvang met het Ys uit deeze vaten te neemen;
door een yzeren haak in 't midden te slaan, en het dus in veele brokken te breeken.
Indien de pannen verscheide
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dagen zonder botersmeerzel geweest zyn, is het bykans onmogelyk het Ys 'er uit
te krygen, zonder teffens de pan te vermorselen. Het getal der pannen, ten zelfden
tyde aan de Bevriezing blootgesteld, is omtrent 100,000, en worden 'er, om ze 's
avonds met water te vullen, en 's morgens het Ys 'er uit te neemen, omtrent 300
Persoonen, Mannen, Vrouwen en Kinderen, gebruikt. Het water haalt men uit eene
Wel, niet verre van daar. Nieuwe vaten, de meeste porien hebbende, beantwoorden
best aan het oogmerk.
't Is noodig dat het stroo droog zy: wanneer het nat wordt, gelyk menigmaal, by
toeval, gebeurt, neemt men het weg, en vernieuwt het. Ik heb waargenomen, dat
gekookt water in een Porceleine schotel bevroos; doch dikwyls een Porceleine
schotel met Welwater, tusschen de onverglaasde pannen, op de beddingen van
stroo, zettende, was 'er geen Ys in te zien, schoon het Ys in de pannen vry dik ware.
Ik maakte ook het stroo nat in eenige perken, en die bevogtiging belette altoos
het vormen van 't Ys.
De lugt is doorgaans, ten stonde dat het Ys gevormd wordt, stil; en omtrent het
aanbreeken van den dag koelt 'er een windje uit den Zuidwesten op. Ik had een
Thermometer, ten tyde van het Ysmaaken, met den bol op de stroobedding, en een
anderen hangende aan een staak, vyf en een half voet boven den grond: doorgaans
nam ik waar, dat, wanneer 'er Ys gevormd werd, de Thermometer, op het stroo
o

geplaatst, van 37 tot 42 stondt, en die aan den staak omtrent vier graaden hooger;
doch indien 'er zo veel winds opkwam, dat het vriezen ophieldt, stemden de beide
Thermometers overeen.
Ik zal niets in 't midden brengen omtrent de oorzaaken der Ysvorming, op een
tyd dat de Thermometer zo veele Graaden boven het Vriespunt staat; dan ik hoop,
dat dit stuk zal opgehelderd worden door een voor dien taak beter berekend Man.
Ik blyf, enz.
J. LL. WILLIAMS.

Benares,
Maart 25, 1792.
Myn Heer!
Ter aanvullinge van 't geen ik u alreede medegedeeld heb, ten aanziene van het
verkrygen van Ys in dit Land,
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zullen de volgende Waarneemingen, dat onderwerp betreffende, gepaard met eenig
berigt wegens de Lugtsgesteltenisse en den stand des Thermometers, zo ik vertrouw,
u welgevallig weezen.
o

Op den 30 April 1792, wanneer de Thermometer in de schaduw 95 tekende,
werd eenig water gehaald uit een Wel, zestig voeten diep; de Thermometer daar in
o

gedompeld wees op 74 . Dit water werd daarop gegooten in vier potten, of pannen,
gelyk aan die, welke ik in mynen voorgaanden Brieve beschreef, als van algemeen
gebruik in de Ysmaaking. Deeze pannen waren aan elkander gelyk in grootte en
maakzel; dan twee derzelven waren nieuw en onverglaasd, en de twee andere oud
met geslootene porien, zodat 'er geen vogt door kon dringen. Wy stelden deeze
potten bloot aan een heeten Westlyken wind, in de schaduw, drie uuren lang, te
weeten van twee tot vyf uuren in den naamiddag. Wy beproefden ze ten dien tyde;
o

het water in de oude potten bevonden wy op 84 , en dat in de nieuwe, vol porien,
o

op 68 . Naa nog één uur langer in dien stand gestaan te hebben, klom het water in
o

o

de oude potten tot 88 , terwyl dat in de nieuwe bestendig op 68 bleef.
Op den eersten Mey, ten twee uuren 's naamiddags, wanneer de Thermometer
o

o

in de zon op 110 , en in de schaduw op 100 , stondt, herhaalden wy deeze Proeve,
met de voorgemelde potten. Naa met Welwater gevuld te zyn, werden ze vier uuren
lang, te weeten van twee tot zes uuren, blootgesteld aan een heeten wind; het water
o

o

in de oude potten bevonden wy op 97 , dat in de nieuwe op 68 .
De bygebragte Waarneemingen, wegens de verkoelende uitwerking der
doorwaaseming van de vaten vol porien, zullen misschien eenigermaate reden
geeven, waarom het Ys gevormd wordt, wanneer de Thermometer, in de lugt, boven
het Vriespunt staat. - En kan de kragt der doorwaaseming, in het verwekken van
Koude, verder opgehelderd worden, door de volgende Waarneemingen van de
uitwerkzels, hierdoor in onze huizen te wege gebragt.
Op den 16 van Mey 1792, 's naamiddags 118o.
ten twee uuren, rees de Thermometer,
in de zon, met een heeten Westen wind,
tot
De Thermometer in de schaduw, doch
aan den heeten wind blootgesteld, tot

o

110 .
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De Thermometer, in huis, koel gehouden door Tatties, 87o.
stondt op
Den 7 Juny,
De Thermometer in de zon

113 .

De Thermometer in de schaduw en heeten wind

104 .

De Thermometer, in huis, verkoeld door Tatties,

83 .

o
o

o

Tatties zyn eene soort van Matten, gemaakt van fris groene planten, of lange
rieten; deeze worden aan de deuren of vensterposten vastgemaakt, en geduurig
met water besprenkeld. De graad van Koude, door dit middel te wege gebragt, stelt
men evenredig te weezen aan de hette van den wind, die 'er door heen gaat,
naardemaal hiervan de hoeveelheid der doorwaaseming afhangt, Ik ben, enz.
J. LL. WILLIAMS.

Benares,
Oct. 1, 1792.

Berigt wegens de dryvende tuinen in het meir van Mexico.
De Abbé CLAVIGERO berigt ons, in de Geschiedenis van Mexico, dat, wanneer de
Mexicaanen aan de Volken van Colhuan en Tepanecan onderworpen, en bepaald
wierden tot elendig kleine Eilanden op het Meir van Mexico, zy voor eenige jaaren
ophielden met het land te bebouwen, dewyl zy geen land hadden; tot dat
noodzaaklykheid, de moeder van vinding en vlytbetoon, hun leerde, beweegbaare
Velden en Tuinen te vormen, die op het water des Meirs dreeven.
De wyze, op welke zy deeze maakten, en nog heden ten dage volgen, is zeer
eenvoudig. Zy voegen en vlegten takken en wortels van Waterplanten, en andere
ligte stoffen, zamen; doch die genoegzaame sterkte en stevigheid hebben, om de
Tuinäarde, digt inëen geärbeid, te draagen. Op deezen grond liggen zy de ligte
Boschjes, die op het Meir dryven, en over alles verspreiden zy den modder, welken
zy uit de diepte des Meirs haalen.
De geregelde gedaante deezer Tuinen is vierhoekig; de lengte en breedte
verschillen; doch doorgaans zyn ze omtrent agt roeden lang, en niet meer dan drie
breed, en
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zyn minder dan een voet hoog boven de oppervlakte des waters.
Zodanig waren de eerste Velden die de Mexicaanen bezaten naa de grondvesting
van Mexico: eerst werden ze beplant met Maiz en andere Gewassen, tot
leevensönderhoud noodig. Wanneer, in 't vervolg van tyd, deeze Velden talryk
werden door vlytbetoon, vondt men onder dezelve Bloemtuinen, en Velden met
welriekende Kruiden, die gebruikt werden in den dienst der Goden, of tot wellust
der Aanzienlyken. Tegenwoordig kweeken zy Bloemen, en alle soorten van
Gewassen, op dezelve. Alle dagen, het geheele jaar door, ziet men, by zonne
opgang, ontelbaare Vaartuigen, belaaden met verscheidenerlei soorten van Bloemen
en Kruiden, langs het Kanaal komen, na de groote Marktplaats der Hoofdstad.
Alle Planten groeijen weelig in deeze Tuinen: de modder van het Meir levert een
zeer vrugtbaaren grond uit, en heeft dezelve geen besproeijing uit de wolken noodig.
In de grootste Tuinen staat doorgaans een kleine boom, of zelfs een kleine hut, ter
beschutting van den Tuinier, en om hem voor het steeken der zonne, of den regen,
te dekken.
Wanneer de Eigenaar van een dryvenden Tuin, of van een Chinampa, gelyk men
ze noemt, van plaats begeert te veranderen, om of zich van een lastigen Nabuur te
verwyderen, of nader by zyne Familie te komen, dan begeeft hy zich in een klein
Vaartuig, en roeit alleen met zyn Tuin weg, als dezelve klein is, of bedient zich van
anderer hulpe, in gevalle de grootte van den Tuin vordert, dat meer handen helpen
roeijen, om de Tuin, met de geheele beplanting en opstal, elders heen te brengen.
Dat gedeelte van het Meir, waar men deeze dryvende Tuinen aantreft, is eene
plaats van verlustiging, en ontvangen de zinnen aldaar de grootste voldoening.
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Beschryving van Calcutta, in Bengalen, de hoofdstad der Britsche
heerschappye in Oost-Indien.
(Getrokken uit de Travels in India, during the Years 1780, 1781, 1782 and 1783, by
WILLIAM HODGES, R.A.)
Het vertoon des Lands, by het inkomen van de Ganges of Houghly River, (deeze
alleen een arm zynde van den grooten Stroom de Ganges,) belooft zeer weinig;
eenig Kreupelhout, een donkere streep vormende, alleen genoeg om eene scheiding
te maaken tusschen lugt en water, is alles wat het oog ontdekt.
Wanneer het Schip Calcutta nadert, vernaauwt de Rivier; 't geen men de Garden
Reach noemt, levert het gezigt op schoone Gebouwen, aan eene watervlakte,
omringd met Tuinen; dit zyn de Lusthoven, toebehoorende aan de ryke Inwoonders
van Calcutta.
Het Schip heeft de Rivier niet veel verder opgevaaren, of de geheele Stad Calcutta
doet zien eensslags aan het oog op. - Deeze Hoofdstad der Groot-Brittannische
Heerschappye in 't Oosten, heeft eene groote Sterkte of Kasteel, aan de Zuidzyde
der Riviere, 't welk in sterkte en netheid van aanleg erkend wordt alle andere in 't
Oosten te overtreffen. De Waterpoort van dit Kasteel doet groote eere aan de
bekwaamheden des Ingenieurs, de kundige Collonel POLIER. De Glacis en de
Esplanade zyn bepaald door eene reeks schoone en geregelde Gebouwen; en ziet
men doorgaans, op de Rivier, een aantal Schepen van verschillende soort en
onderscheide grootte, van de kloekste Oost-Indievaarder tot de kleinste Boot des
Lands.
Een Europeaan landt hier in 't midden van eene groote Stad, zonder de
buiten-Ophaalbruggen van het Kasteel over te gaan; hier zyn geen Wagters met
het naauwziend oog des agterdogts; hier worden geene goederen opgehouden. De
Gastvryheid, welke een Vreemdeling ontmoet van de Inwoonderen, beantwoordt
volkomen aan de vryheid zyner toelaatinge in de Stad; en kan ik de
vriendschapsblyken, welke ik, te dier gelegenheid, ge-
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noot van mynen diep betreurden Vriend HENRY DAVIES, Esq. den overleden Advocaat
Generaal van Bengalen, nooit vergeeten.
De Stad Calcutta strekt zich van den Westlyksten hoek van het Fort William, langs
de oevers der Riviere, bykans tot het Dorp Cossipoor, dat is ter lengte van omtrent
vier en een halve Engelsche mylen, uit. De breedte is op veele plaatzen niet groot.
De Straaten zyn ruim; de reeks van Gebouwen, aan de twee zyden der Esplanade
van het Fort, is heerlyk; en het brengt veel toe aan het grootsch vertoon dat de
Huizen van elkander afgescheiden staan, en elk op zichzelven in eene groote ruimte.
De Gebouwen zyn alle groot en ruim, uit hoofde van de noodzaaklykheid om een
vryen omloop van lugt te hebben in eene lugtstreek, welker hette zo hooggaande
is. Doorgaans komt men in de Huizen met eenige trappen; zy hebben groote
uitsteekende portaalen, of zyn met kolommen omringd, die 'er het vertoon van
Grieksche Tempels aan byzetten, en, in de daad, elk Huis mag aangemerkt worden
als een Tempel, der Gastvryheid geheiligd.
Calcutta was eertyds een klein Fort, van weinig beduidenis, 't welk nog bestaat,
en waarin het berugte hol, voor veele Engelschen, in den Jaare MDCCLVI, zo
noodlottig, nog te zien is. Wanneer, ten dien tyde, het Fort Calcutta belegerd en
benaauwd werd door SURAJA DOWLACH, ontkwam Mr. DRAKE, de Bevelhebber, en
veele anderen, nevens de Dames, van die Vastigheid, den vyand, door de vlugt te
neemen op de Engelsche Schepen, toen op de hoogte der Stad liggende, en welke
Schepen afzakten tot Fulta, op een derde van den afstand van den mond der Riviere,
waar zy zeven maanden bleeven, in de grootste verlegenheid; leeftocht en andere
noodwendigheden dervende. Mr. GREGORY, een Heer zints in de staatkundige wereld
zeer bekend geworden, en wel byzonder van wegen zyne bedreevenheid in de
Oost-Indische zaaken, en veele jaaren Directeur der Oost-Indische Compagnie te
Londen, waagde het, met een sterken wind, in een Vaartuig des Lands, voorby
Calcutta te vaaren, en na Chandenagore te gaan, om hulp te verzoeken van den
Franschen Bevelhebber, die hem ontving met alle persooneele beleefdheid, het
kenmerk eens Franschmans; doch zonder iets toe te brengen om de
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Engelschen te Fulta uit hunne ongelegenheid te redden. Van de Fransche Vastigheid
toog Mr. GREGORY VOORT tot de Hollandsche te Chinsurah, waar men hem met
ongemaakte vriendschap en waare heuschheid bejegende. Mr. GREGORY verhaald
hebbende, onder welk een last van ongemakken zyne Landgenooten gebukt lagen,
was de Hollandsche Bevelhebber terstond bedagt om dien last te verligten: diens
Egtgenoote ging in de Vastigheid rond, en bezorgde linnen, en andere behoeften,
voor de Dames. Naa 't verloop van twee dagen, vaardigde die Gouverneur een
Sloep af, onder bevel van den Heer VAN STATEN, na de Engelschen, belaaden met
voorraad van verscheidenerlei soort, met eenige kisten Wyn, en twintig Leggers
Arrak, voor het Volk. Ten zelfden tyde, dat deeze pligt van menschlievenheid
beweezen werd aan de Schepelingen, was het Huis des Bevelhebbers dermaate
opgevuld met de ongelukkigen, die Calcutta verlaaten hadden, dat hy en zyn Gezin
verpligt waren, aan boord van een Schip op de Rivier te slaapen. De naam des
Hollandschen Bevelhebbers, de Heer ADRIAAN BISDOM, verdient door de Engelschen
altoos met eerbied genoemd te worden.
Dit kleine en toen zo benaauwde Fort, met eenige Pakhuizen, is welhaast eene
groote en ryke Stad geworden, toen het Koningryk Bengalen in de handen der
Engelschen viel. De grootsheid, nogthans, is dezelve enkel verschuldigd aan den
fraaijen smaak van den geweezen Gouverneur-Generaal; en men moet bekennen,
dat het eerste Huis, 't welk den naam van bouwkunstig verdiende, gebouwd wierd
door Mr. HASTINGS: in de daad is het in zuiverder smaak, dan eenig, zints gebouwd,
schoon kleinder dan veele andere.
Het mengzel van Europeaansche en Asiatische Zeden, 't welk men in Calcutta
ziet, is wonder vreemd, en beschouwenswaardig. De koetzen, de phaetons, de
chaisen voor één paard, met de draag- en voertuigen der Inboorelingen, - de
Plegtigheden der Hindoos - de verschillende vertooningen die de Fakirs maaken,
vormen een gezigt, mogelyk met meer nieuwigheden en zeldzaamheden opgevuld,
dan eenige Stad eenen Vreemdeling kan toonen.
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Beschryving van het eiland Carnicobar, en van de gewoonten en
zeden der inwoonderen. Door den Heere G. Hamilton.
(Overgenomen uit The Asiatic Researches. Vol. II.)
Het Eiland Carnicobar is het Noordlykste van die hoop Eilanden, in de Baay van
Bengalen, onder den naam van de Nicobarsche Eilanden bekend. 't Is laag, rond
van gedaante, haalt omtrent veertig mylen in den omtrek, en vertoont zich, op een
afstand, als geheel met boomen bedekt; nogthans zyn 'er verscheide wel opgeruimde
en vermaaklyke plekken gronds op 't zelve. De grond is eene zwarte soort van klei,
en moerassig. Met weinig moeite, en in grooten overvloed, brengt het de meeste
Vrugten voort, die tusschen de Keerkringen vallen, als Pynappelen, Cocusnooten,
uitsteekende Yams, en een wortel, Cachu geheeten. - De eenige Viervoetige Dieren,
op dit Eiland, zyn Varkens, Honden, groote Ratten, en een Dier, tot het geslacht der
Haagedissen behoorende, 't welk vry kloek is, door de Eilanders Tolonqui genaamd;
't zelve maakt jagt op 't gevogelte. Geen Huisvogelen zyn 'er dan Hoenders, en
deeze in kleine hoeveelheid. Een overvloed is 'er van Slangen van veelerlei soort.
Op Carnicobar groeit veel en veelerhand Timmerhout; het valt zwaar, en is zeer
goed tot den Scheepsbouw.
De Inboorelingen zyn klein van gestalte, doch welgemaakt, verbaazend vlug en
sterk, koperverwig van kleur; de weezenstrekken hebben veel van die der Malayers,
het tegenovergestelde van het schoone. De Vrouwen zyn by uitstek leelyk. De
Mannen snyden het hair kort af, en de Vrouwen hebben het hoofd geheel kaal
geschooren; zy draagen geen kleeding dan een klein schort, gemaakt van eene
soort van gedroogd gras, 't welk half weg de dyen komt. Dit gras is niet in elkander
geweeven; maar hangt in de lengte af, even als het overschietend gedeelte van
een met riet gedekt huis. De zodanigen, die van de Schepen lakensche schorten
ontvangen hebben, draagen ze doorgaans kort onder de armen gebonden. De
Mannen hebben niets aan 't lyf, dan een smalle strook doek om den middel. De
ooren der beide Sexen worden in
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de vroege kindschheid doorboord, en, met in de gaaten stukjes hout te steeken, of
'er een zwaar gewigt van schelpen aan te hangen, weeten zy die gaaten wyd te
maaken, en van een onaangenaam aanzien.
De Carnicobars zyn natuurlyk goedaartig, vrolyk, en zeer gesteld om aan de tafel
der Europeaanen te eeten, waar zy alle spys, hun voorgezet, nuttigen, en in eene
verbaazende hoeveelheid binnen slingeren. Op Wyn zyn ze niet zeer gesteld, maar
drinken glazen ten boorde toe met Arrak volgeschonken, zo lang zy uit hunne oogen
kunnen zien.
Een groot gedeelte van hun tyd slyten zy in feesthouden en dansen. Wanneer in
een Dorp een Feest gevierd wordt, gaat elk, die het verkiest, schoon ongenoodigd,
derwaards: want zy zyn geheel vreemd van alles, wat naar plegtigheid of staatsy
zweemt. Op deeze Feesten eeten zy magtig veel Varkensvleesch, hun meestgeliefde
spys Hunne Varkens zyn zeer vet, zy worden gevoed met het binnenste der
Cocusnooten, en drinken zeewater. Met deeze spyze voeden zy alle hunne
Huisdieren, Vogels, Honden, enz. Desgelyks hebben zy een overvloed van kleine
Zeevisch, welken zy zeer behendig aan lansen weeten te steeken, tot de knieën
diep in zee gaande. Zy hebben de kunst, om, met zekerheid, een zeer kleinen Visch,
op den afstand van tien of twaalf roeden, te treffen. Het Varkensvleesch eeten zy
genoegzaam raauw, zy doen niets meer ter bereiding dan dat zy 't zelve korten tyd
over een wel brandend vuur houden. Een Vogel braaden zy, met 'er een houten
pen, op de wyze van een spit, door te steeken, en over een lugtig vuur te draaijen,
tot dat de vederen verbrand zyn, dan is de Vogel, naar hun smaak, wel toebereid.
Nimmer drinken zy water: hun drank bestaat in de melk van Cocusnooten, en een
vogt, Soura geheeten, 't welk uit de Cocusnootenboom vloeit, als men 'er de jonge
spruiten of bloemen afbreekt. Dit laaten zy gesten, vóór dat zy het gebruiken,
wanneer het dronken maakt; deeze hoedanigheid krygt het des te meer, door de
wyze, waar op zy dien drank drinken; denzelven langzaam inzuigende, door een
dun rietje.
Naa het eeten, gaan de Jongelingen en jonge Dochters, op eene wondervreemde
wyze met bladeren uitgedoscht, aan het dansen. De oude Lieden zitten 'er rondsom,
rooken Tabak, en drinken Soura. De Dansers en Danse-
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ressen zingen, onder het dansen, Liederen, waarin het aan geene zamenstemming
ontbreekt, en zy houden naauwkeurig de maat. Slegts één Speeltuig hebben zy,
en dat van de eenvoudigste zamenstelling. 't Is een holle Bamboo, twee en een half
voet lang, en drie duimen over 't kruis; aan den buitenkant loopt, van het eene tot
het andere einde, een enkele snaar, gemaakt van de draaden eens gespleeten
riets; onder de snaar is eene kleine holligheid, om het aanraaken voor te komen.
Men speelt op dit Speeltuig even als op een Luit. Weinig toonen kan het
voortbrengen. De Muzykant weet het egter eenstemmig te doen klinken, en paart
'er doorgaans zyne stem mede.
't Geen zy van de Genees- of Heelkunde weeten, is weinig en eenvoudig. Ik had
eens gelegenheid, om de bewerking hunner Heelkunde te zien aan de teen van
een Meisje, 't welk gestooken was door een Scorpioen, of Honderdbeen. De wond
was zeer sterk gezwollen, en de kleine Lyderes scheen 'er groote smerte in te
hebben. Een van de Eilanders kwam met de Onderkaak van een kleinen Visch, die
lang was, en voorzien met twee ryen tanden, zo scherp als naalden; deeze in de
eene hand, en een stokje, by wyze van een hamer, in de andere neemende, sloeg
hy de tanden drie of vier maalen in het gezwollen deel, 't geen eene sterke bloeding
veroorzaakte: de teen werd vervolgens met zekere bladeren omwonden, en den
volgenden dag liep het Meisje, als of haar niets gedeerd hadt.
De Huizen der Carnicobars zyn doorgaans aan den oever gebouwd, en staan,
dorpswyze, byeen, ten getale van vyftien of twintig; ieder huis wordt bewoond door
een Gezin uit twintig en meer Persoonen bestaande. Deeze woonsteden rusten op
houten pylaaren, omtrent tien voeten hoog boven den grond; ze zyn rond en met
stroo gedekt, hebben geen vensters, en zien 'er uit als Byenkorven. De ingang is
door een luik, waar toe men opklimt met een ladder, die 's nagts wordt opgehaald.
Deeze wyze van bouwen dient, om de huizen te bevryden voor 't bezoek van Slangen
en Ratten; om die beveiliging volkomener te maaken, zyn de pylaaren of staaken
rondsom bewonden met een glad soort van bladeren, die deeze Dieren het
opklimmen beletten: daarenboven heeft ieder staak, naby den top, een breed plat
stuk houts, welks uitsteeken het verder opklimmen van zulk ongedier-
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te, 't geen over de bladeren heen gekomen is, belet. Dunne strooken van Bamboos
zyn op zulk eene wyze geschikt, dat ze den vryen doortocht van licht en lugt
toelaaten; van binnen is alles netjes gewerkt, en vercierd met vischlansen, netten,
enz.
De kunst, om Laken of stoffe tot kleederen te maaken, is den Inwoonderen geheel
onbekend: wat zy van dien aart hebben, krygen zy van de Schepen, die dit Eiland
aandoen, om 'er Cocusnooten te koopen. In verruiling voor deeze Nooten (die men
voor de beste in dit gedeelte van Indie houdt,) neemen zy maar weinig Artykelen
aan: meest begeeren zy daar voor te ontvangen Laken van verschillende kleuren,
Bylen en Kapmessen, welke zy tot het afhakken der Cocusnooten gebruiken. Op
Tabak en Arrak zyn zy zeer gesteld; maar verwagten die beide als geschenken te
ontvangen. Geld van zichzelven hebben zy niet, en stellen geene waarde op de
Muntspecien van andere Volken, dan in zo verre het hun in den zin moge komen,
om ze tot cieraad te doen dienen; de jonge Dochters hangen zomtyds een streng
Dollars om den hals. Met dit alles kunnen zy Goud en Zilver van andere Metaalen
wel onderkennen, en het valt niet gemaklyk slegter Metaalen, in stede daar van,
hun in de hand te stoppen.
Zy koopen een veel grooter voorraad van Laken, dan zy op hun eigen Eiland
gebruiken. Deeze is geschikt voor de Markt te Choury. Choury is een klein Eiland,
ten Zuiden van Carnicobar gelegen, na 't welk een groote vloot van hunne Canoes,
alle jaaren, omtrent November, heen zeilt, om Laken voor Canoes te verruilen: want
deeze vaartuigen kunnen zy zelven niet maaken. Deeze reis volvoeren zy op de
Zon en de Starren afgaande: want van het Compas weeten zy niets.
In de geaartheid der Carnicobaren, doen zich twee merkwaardige byzonderheden
op. De eene is hunne volslaagene versmaading van alle pligtpleegingen en staatsy;
en de ander hunne afkeer van oneerlykheid. Een Carnicobar na een afgelegen Dorp
reizende, om zyne zaaken te verrigten, of vermaakshalven, gaat door verscheidene
heen, zonder eenig mensch toe te spreeken: doch krygt hy honger, of is hy vermoeid,
dan treedt hy het eerst voorkomend huis in, en helpt zichzelven aan alles, wat hy
behoeft, en zit neder, tot hy is uitgerust, zonder eenige opmerking te neemen op
iemand van 't Gezin, zo
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hy geen zaaken met hun te verrigten heeft, of nieuws mede te deelen. Diefstal en
Roof is zo zeer zeldzaam by deeze Eilanders, dat iemand, uit zyn huis gaande,
nimmer zyn ladder wegneemt, of den ingang sluit; maar deeze staan, en geene
open, laat, ten einde elk, wien het behaage, moge binnen treeden; hy vreest niet
dat hem iets zal ontvreemd worden.
Zo veelvuldig is hun ommegang met Vreemden, dat zy het bastaard Portugeesch,
zo algemeen in Indie, doorgaans verstaan. Hun eigen Taal heeft een klank, geheel
verschillende van meest alle andere Taalen: de woorden spreeken zy uit met eene
soort van stuiting, of gekraak in de keel, by elke syllabe.
Zy hebben geen denkbeeld van een God; doch gelooven zeer vast in den Duivel,
welken zy uit vrees dienen. In elk Dorp is een hooge staak opgerigt, met lange
strooken van baay daar van afhangende; dit wordt gezegd de kragt te bezitten, om
den Boozen op een afstand te houden. Wanneer zy eenige tekens zien van een
naderenden storm, verbeelden zy zich dat de Duivel voorheeft, hun een bezoek te
komen geeven, by welke gelegenheid zy veele bygeloovige gebaaren verrigten.
Het Volk van elk Dorp loopt na de uiterste grenspaalen daar toe behoorende, en
steekt, op verschillende afstanden, kleine stokjes, aan den top gespleeten, in den
grond; in deeze spleeten steeken zy een stuk van een Cocusnoot en een Blad van
zekere Plant: of dit geschied ten Zoenöffer aan den Duivel, of dat het moet dienen
tot een schrikbeeld om hem te verwyderen, weet ik met geene zekerheid te bepaalen.
Wanneer een Man sterft, wordt alles, wat tot hem behoort, laken, bylen,
vischlansen, of harpoenen, kortom, alle roerende goederen, nevens hem begraaven,
en het geheele Dorp beweent zyn dood. In zeker opzigt is dit eene uitmuntende
gewoonte. Dezelve weert kragtdaadiglyk alle geschillen over de Naalaatenschap
des gestorvenen, onder zyne Bloedverwanten. Zyn Wyf moet zich naar 's Lands
gebruik schikken, in een lid van een haarer vingeren te laaten afsnyden, en, indien
zy dit weigert, toelaaten, dat 'er een diepe keep gemaakt worde in een der staaken
onder haar huis.
Eens was ik tegenwoordig by de Begraafenis van eene oude Vrouwe. Toen wy
het huis intraden, 't welk aan de overledene hadt toebehoord, vonden wy 't zelve
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vol van haare vrouwlyke Bloedverwanten. Eenige Vrouwen waren druk bezig met
het Lyk in bladeren en laken te omwinden; andere scheurden al het laken, 't geen
zy hadt naagelaaten, in stukken. In een ander huis, niet verre van het sterfhuis,
zaten de Mannen des Dorps, met zeer veelen uit de nabygelegene Dorpen, Tabak
te rooken, en Soura te drinken. Middelerwyl groeven twee sterke jonge knaapen
een graf, digt by het sterf huis, in den grond. Wanneer de Vrouwen met het Lyk
gedaan hadden, hieven zy een jammerlyk gehuil aan, waarop het Volk rondsom het
graf begon te verzamelen. Vier Mannen traden in het sterfhuis, om het Lyk uit te
brengen. In deezen arbeid ontmoetten zy merklyken wederstand van den Zoon der
overledene, die hun dit met alle magt poogde te beletten; doch dit een vrugtloos
bestaan vindende, wierp hy zich op het Lyk, en werd met hetzelve ten grave gebragt:
van 't zelve werd hy, met veel gewelds, afgescheurd, en weder in huis geleid. - Het
Lyk nu in het graf bygezet, en de banden, die beenen en armen bonden,
losgesneeden zynde, werd al wat leeven ontvangen, en aan de overledene
toebehoord hadt, bestaande in zes Varkens, en even zo veele Vogels, gedood, en
by haar in 't graf geworpen. - Hierop tradt een Man nader, met een bundel bladeren,
aan 't einde van een stok gestooken; twee of drie keeren slingerde hy die langzaam
over het Lyk heenen, en toen werd de grafkuil gevuld. Geduurende die
Lykplegtigheid, maakten de Vrouwen het deerlykst misbaar met huilen, 't welk men
zich met mogelykheid kan verbeelden; de Mannen spraken geen enkel woord.
Weinige dagen daar naa, richtte men eene soort van Gedenkteken op, by het Graf,
met een staak daar nevens, aan welken lange strooken hingen, van Laken van
(*)
verschillende kleuren .

(*)

[Wanneer men dit bedryf vergelykt met het voorgemelde van den hoogen Staak in elk Dorp,
op eene dergelyke wyze vervaardigd, valt het niet moeilyk te gissen, dat deeze Staak by het
Graf ten zelfden einde dient; om, naamlyk, den Duivel, dien zy zo zeer vreezen, van daar te
verwyderen, en rust te bezorgen aan de begraavenen.]
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Is de natuurstaat verkiezelyk boven den beschaafden?
Zeer uitschitterend is de deugd van medelyden. Dan deze deugd word maar
zeldzaam uitgeoefend by den wilden Indiaan. - Wreedheid en ontmenschtheid is
doorgaans het karakter van den Wildeman. - Voegt hier by eene valschheid, waar
tegen men zich by de meesten zorgvuldig hoeden moet. - Maar onder de
beschaafdste Natiën word het meest medelydende harten gevonden. - En waar
heeft men ooit ontdekt, dat de oprechtheid met de beschaafdheid stryd? daar de
beschaafde Natiën veel medelyden en opregtheid oefenen. - Een Indiaansch
Boschbewooner verscheurt in koelen bloede zynen gevangen Natuurgenoot, en
met dezelfde koelzinnigheid ziet men hem zyn ouden en afgeleefden Vader
doodslaan, om hem uit de elende te helpen, en van den ouderdom te verlossen. De gevoellooze Neger kan ook, op dezelfde ongevoelige wyze, zyne afgeleefde
Ouders van honger laten sterven. Hier door verbeeld hy zich hun eenen dienst te
doen; voorgeevende, dat ze hier door van veele ongemakken ontheven, en van de
drukkendste smerten des ouderdoms bevryd worden. - Is 'er ook eene Godsdienst,
waar deze bedryven mede instemmen, of loopt het aan tegen alle gronden van
menschelykheid? Is het de Godsdienst niet, welke alle moord en doodslag verbied,
en Vadermoord als een gruwel versoeit? - Is het niet de Godsdienst, welke eene
beschaafde Natie verheft ver boven hen, die in den Natuurstaat leeven? - De
Godsdienst voert den mensch tot dat verheven Weezen, welk de hoogste eerdienst
waardig is - tot God, het eenig voorwerp van aanbidding. - De Godsdienst wyst den
mensch, het reoelykst schepzel onder de geschapen Weezens, op Gods liefde
jegens ons - op zyne zorgdragende en waakzame voorzienigheid. - De Godsdienst
wyst ons bovenal op een staat en belooning na dit leven - een staat der vergelding
van goed en kwaad - alle welke groote en verhevene voorwerpen de ziel een hooger
vlugt geeven dan de Natuurstaat, en haar door een zuiver liefdevuur ontvlammen.
- Vanwaar zal de woeste Indiaan deze kragt ontleenen, een kragt om alle lyden,
alle kwelling, vervolging, in den dood zelfs, met een bly vooruitzigt op eene ryke
vergelding, te kunnen trotseeren en doorstaan, gelyk de Godsdienst eene beschaafde
Natie leert? - Ja het is zo 'er zyn voorbeelden van edelmoedigheid onder de Wilden
aan te treffen; een enkele keer is een Indiaan edelmoedig tegen zynen Natuurgenoot,
- ja zelfs tegen zynen Vyand. - Dan, valt deze deugd in eenen Wildeman, hoe helder
schittert die dan niet, en de glans daar van schynt schooner te weezen dan
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van tien zoortgelyke edelmoedige daden onder eene beschaafde Natie. - Dan, waar
zyn zo veele bewyzen van edelmoedigheid onder de Indianen aan te treffen als
onder andere beschaafde Natiën? - Waar bewyst de onbeschaafde Wilde die
edelmoedigheid aan zyne vyanden, welke zo veele groote zielen verheffen in eene
beschaafde Maatschappy? - Duizende pligten worden onder beschaafde Natiën
uitgeoefend, die, en om dat ze veele zyn, zo niet treffen, en om dat men dezelve
van dien kant verwagt, 'er minder agt op geeft. - Zo moet eene eenvouwige deugd
van eenen woesten Indiaan oneindig meer treffen, om dat men dezelve van hem
in 't geheel niet verwagt; maar juist het tegenovergestelde - en weêr anders om,
schynen de ondeugden der beschaafden in een veel zwarter, in een oneindig
donkerer, licht voor te komen, dan die der Wilden - om dat de beschaafdheid der
eerste ze niet dult, en de onbeschaafdheid der laatste ze als verschoonlyk maakt,
en gereed doet door de vingers zien.
Dan, daar men in den beschaafden staat de zwaarste en moeijelykste pligten
betragt, door den Godsdienst, door het zegel van eenen verligten Godsdienst,
bekragtigd; daar oefent een Wilde eens zeldzaam eene moeijelyke deugd, aangezet
door eene zekere overheerschende neiging, welke in hem gevonden word - en dan
is het minder eene deugd, dan eene volging zyner neiging, om dat 'er geene de
minste opoffering by plaats heeft, 't geen nogthans geschieden moet, wil het den
naam van deugd, vooral van uitschitterende deugd, dragen. - Het is dus in den
beschaafden staat, en, regt ingezien, in den beschaafden staat alleen, waar de
mensch zyne pligten uit ware grondbeginzels oefent, waarin hy leert opofferingen
doen, overwinningen maken over neigingen, welke men moet verzaken en veragten,
waar de verdorven natuur toe trekt. - Ja het is de beschaafde staat alleen, waarin
pligten geleerd worden, welke elk mensch aan God, zynen Maker, verschnldigd is;
welke hy zynen evenmensch en zich zelven moet bewyzen. - De ware Godsdienst
bestaat in eene vuurige liefde tot God, en een onwrikbaar vertrouwen op zyne
beschermende goedheid, in een veilig verlaten op zyne trouwe, en eene stille
gelatenheid in duistere omstandigheden. - De Godsdienst bestaat in het heil van
anderen zo vuuriglyk te bejagen als van zich zelven. - En de Godsdienst bestaat
ook, eindelyk, in alle poogingen aan te wenden tot zyn eigen welzyn. - Wie zou nu
lust hebben tot eenen staat te rug te keeren, waar niets van dit alles geleerd word?
C. V.D. G.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

461

Zedelyke bedenkingen.
De Mensch, die onder al het geschapene in heerlykheid en luister uitmunt, word
vooral hier door voortreffelyker gerekend, dan al het gedierte dezes aardbodems,
om dat men hem het Redelyke toekend, het geen alle de overige Dieren der
geschapenheid missen; eene voortreffelykheid voorwaar, die den Mensch zo ver
boven het redeloos vee verheft, als de onbevlekte Throongeesten verheven zyn
boven den zondigen sterveling. - Dan, hoe weinig beantwoord al dikwils de mensch
aan deze voortreffelykheid! - Of is dat een bewys van Redelykheid, zich in haat en
nyd tegens elkanderen te verzetten; zynen broeder te vervolgen, te benadeelen,
en alle mogelyk kwaad toe te brengen? - Dat men den eenen tegens den anderen
met eene opzettelyke kwaadaartigheid ziet opstaan, om malkanderen te verdelgen,
malkanderen van het dierbaarste, het leven, te berooven? - Of is dit die
voortreffelykheid van den Mensch, die redelykheid, welke hem boven al 't geschapene
doet uitmunten, dat men hem ziet dorsten naar het bloed van zynen Evenmensch?
De Bloeddorst, de onredelykste aller daden, heerscht helaas! onder het menschdom,
heerscht zo menigvuldig onder het menschdom, als immer onder het woeste gedierte,
als onder de bloeddorstigste, de wreedste, Tygers in Libien. - Magtige Legerbenden
trekken tegen elkanderen op, voorzien van allerlei, voorzien van het ysselykst,
moordtuig - moordtuig waaromtrent het doorslependst vernust zich gepynigd heeft,
om de meest mogelyke zyner Natuurgenooten mede om hals te helpen. - Hier over
denkt men - denkt men in koelen bloede, zonder te bepeinzen, ‘wie weet, van hoe
veele duizenden myner Natuurgenooten ik de oorzaak ben, dat zy of jammerlyk het
leven laten, of voor altoos ongelukkig zyn!’ - Welk eene ontzettende, welk eene
beschreienswaardige, vertooning! - Hier zie ik gesloopte Steden - verwoeste Landen
- en, ô allerysselykst gezigt! geheele Velden, die het oog niet overzien kan, bezaaid
met dooden, of half verminkten! - Welke gedrogten hebben dit wreede schouwspel
aangeregt? - Gewis moet dit een werk zyn van eene bende der verschenrendste
en ontaardste gedierten, uit de wildernissen losgebroken, en op de menschen
wreedaardig aangevallen! - Neen voorwaar, het woest gedierte is minder wreed. Menschen zyn op elkanderen aangevallen, en hebben dit bejammerenswaardig
treurtoneel aangeregt - en wel menschen die elkanderen dikwils nooit gezien, of
perzoneels niets tegen malkanderen hebben. - Is dit nu een bewys van Redelykheid,
of Voortreffelykheid boven het ander gedierte dezes aardbodems? - Is
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dit eene Voortreffelykheid boven het redeloos vee - dat honderd duizenden tegens
elkanderen aanrukken - verwoed, met allerlei moordtuig, op elkanderen aanvallen
- het doodlyk lood van weerskanten door elkanders benden jagen, en niet rusten,
eer zy ettelyke duizenden hunner Natuurgenooten hebben ter neêr geveld? - Of is
dat een bewys van meerderheid boven het overig gedierte, dat men geregelde, wel
aangelegde, Steden, door de alvernielende vlammen, laat verwoesten - dat men
de inwooners van Steden, Vlekken, van Dorpen en Landen, plondert, van al het
hunne berooft, en jammerlyk ongelukkig maakt? - Dat men dat alleen doet, om
zekere oogmerken te bereiken, om zyne magt te vergrooten, zyne bezittingen uit
te breiden, om zyn heerschzugt den ruimen teugel te vieren, en zyne schatten op
te hoopen? - Is dit die grootere voortreffelykheid, welke den Mensch zo zeer verheft
boven al het geschapene op dezen aardkloot? - Moet dit onze grootheid uitmaken,
en ons eeuwen na onzen dood doen leeven, dat men, even als eenen Alexander,
zo veele Landen verwoest, zo veele Volken ongelukkig gemaakt, moet hebben, en
dan nog klagen, dat 'er geene meêr werelden zyn, om te overwinnen? - Zullen wy
ons ook daarom verheffen boven al het schepzel, in welker midden wy ons geplaatst
vinden, om dat wy malkanderen nergens in vertrouwen, maar elk zich op het zeerst
toelegt, om zynen Evenmensch met bedrog te benadeelen? - Wie zich daar, op de
fynste, bedektste en geslependste, wyze op verstaat, maakt al veel de grootste
figuur op de wereld. - Echter mag men billyk vragen, of het ook een gedeelte onzer
Redelykheid uitmaakt, zich op zo eene wyze te gedragen? - Dan, hoe ver gaat de
snoodheid dezer Schepzelen niet, welke versierd zyn met den eernaam van Redelyk,
dat men zich op het allerzorgvuldigst moet hoeden tegen de lagen der zulken, wier
snoodheden het toeleggen op onze bezittingen, op ons leven zelve? - Moeten niet
de strengste maatregels genomen worden - de hardste straffen bepaald, om de
goederen van den eenen tegen de roofzugt des anderen te beveiligen? - Vaak graaft
de Dief door, om ons van onze goederen, en dikwils van het leven, te berooven. Noch sloten, noch grendels, beveiligen genoegzaam ons, en onze bezittingen, tegen
Dieven en Roovers. - Noch bedreigingen, noch wetten, noch de geweldigste
strafgerigten, weerhouden den snoodaard, om gewelddadig zynen Evenmensch
aan te vallen, deszelfs goederen te rooven, en vaak hem het leven zelve te
beneemen. - Wie zou niet verwagten moeten, wanneer men de zaak, regt
indenkende, van den kant der billykheid beschouwd, wie zou niet moeten verwagten
van eene zoort van Schepzelen, dat eene Voortreffelykheid bezit boven al het
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geschapene, wie zou onder zulk zoort van Schepzelen niet moeten verwagten eene
allervolmaaktste eensgezindheid, trouwe, liefde, opregtheid - eenen altoosduurenden
vrede - eene nooit verbroken vriendschap - eene geruste, eene allerzekerste,
veiligheid? - dan het tegendeel ondervind men helaas! maar dikwils, dat alteveel
plaats heeft. - Het Oorlogszwaard woed, drinkt menschenbloed, of doet het stroomen
als rivieren! - De Oorlogsvlam slaat in de daken der Steden, der Vlekken en Dorpen
- Landen - geheele Landen, ziet men ontledigd van inwooners - geheele Landen,
aan de verwoesting overgegeeven, zyn niet anders dan eene woesteny, eene
wildernis: - waar voormaals Steden en pragtige Gebouwen plegen te staan, daar
word of den ploeg nu door de akkers gedreven - of het is eene huilende wildernis
geworden - wooningen der Roerdompen en Nagtuilen - eene vertooning van ysselyke
naarheid en afgryzen! - Zulke daden rigten de menschen uit op aarde, - Wezens,
welken slegts een kort verblyf op dezen Aardkloot vergund word - Wezens, welke
den adem in hunne neuzen dragen - die dikwils in het midden hunner woelingen op
het alleronver wagtst worden opgeroepen - die in het midden hunner woelingen den
adem uitblazen en sterven! - Vergeet dan de brooze mensch, dat hy een nietig
sterveling is - en bedenken de Grooten der aarde niet, dat de dood even zo wel aan
de paleizen der Grooten, dan aan de hutten der schamele Armen, durft aankloppen?
- Weet men niet, dat men zelfs op de verhevenste steilten het grootst gevaar loopt
van af te tuimelen, en in het jammerlykst verderf neêr te storten? - Vergeet hy, welke
anderen bestryd, en geheele Natiën voor zyn geweld wil doen bukken, dat hem, in
zyne vuurigste en dristigste poogingen, het doodlyk lood kan treffen, en op eens
een eind maken aan alle zyne woelingen? - Denkt de Dief die doorgraast - de Roover
die op het goed en leven zynes Naastens loert - denkt hy niet dat de Galg al
gebouwd, en 't Rad is opgerigt, waar hy zyn rampzalig uitëinde vinden zal? - Zyn,
ô Mensch! zulke bedryven uit te voeren, zulke nadeelen, zulk verderf, der
Maatschappye, toe te brengen, uwe bestemming? - Zyt gy tot zulke einden met zo
veele voorregten beschonken boven al het overig schepzel, om deze gaven op zo
eene schandelyke wyze te misbruiken? - Bedenk eens - bedenk eens met al dien
ernst. welke het gewigt der zake vordert, hoe bezwaarlyk - hoe hard, het u te
verantwoorden vallen zal, wanneer gy eens geroepen word, om rekenschap te
moeten geven van het gebruik, 't geen gy gemaakt hebt van de talenten, aan u
geschonken! - Hoe hard - hoe rampzalig, zullen die oogenblikken zyn, in welke gy
word opgeroepen! - Wie gy ook weezen moogt, ze zullen u onverdraaglyk voorko-
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men - hoewel het u niet baten zal. Gy zult moeten verschynen, 't zy gy Vorst of
Bedelaar zyt. - Hier zal alles gelyk staan. - Alleen hierin zal nog eenig verschil plaats
hebben, dat de Monarch, die om zyn heerschzugt, welke geene palen kende, uit te
breiden, millioenen menschen ongelukkig maakte, eene nog oneindig zwaarder
verantwoording zal hebben, dan de Dief of Roover, welke eenige weinigen tot
Slagtoffers hunner roofzugt gemaakt hebben, grootendeels door gebrek en nood
daar toe gedreven. - Dan, gelukkig zyn echter noch niet alle menschen van zulk
eene verkeerde, verdorven en verderslyke, geärtheid. - Veelen gevoelen dat zy tot
wat edelers bestemd zyn - dat zy de beginzelen van redelykheid in hunnen boezem
dragen - die beantwoorden aan de wyze inzigten en oogmerken van hunnen oneindig
grooten en wyzen Maker - die alles toebrengen wat strekken kan tot welzyn der
Maatschappy, waarin zy geplaatst zyn, en om het geluk uit te breiden hunner
medemenschen - Medeleden der Maatschappy - die hun hoogst geluk, hun grootste
genoegen, daar in stellen, om aan de groote en alwyze oogmerken van hunnen
Schepper te beantwoorden, en om hunnen evenmensch gelukkig te maken - dat is
die groote Euangeliewet zo naauwkeurig mogelyk te betragten - God boven alles
te beminnen, en zynen Naasten lief te hebben als zich zelven. - Gelukkig Land,
waar wooningen van de eetste zoort van menschen, maar zeer veelen van de
laarste, gevonden worden!
C. V.D. G.

De zee.
Is eene aandachtige beschouwing onzer Landtoneelen, voor den opmerkzamen
Beschouwer, grootsch, treffend en eerbiedwekkend! niet minder grootsch is de
beschouwing van die groote Wateren der Zee, die wyde onoverzienbare waterplas,
dat uitgestrekte pekelveld, die ontzaggelyke vergadering der Wateren, die ons van
zo veele ver afgelegene Landen en Volken afscheidt. En hoe veele verpligting
hebben wy niet aan den geenen, wiens kunde een middel uitgedagt heeft, om over
deezen grooten Oceaan tot andere Gewesten te komen: de zo nuttige en
overkonstige Scheepvaart, die groote Water-Kasteelen, die enkel door middel van
een kleen Compas, volgens het bestuur van den kundigen Stuurman, ter plaatse
zyner bestemminge gebragt worden - en welke heerlyke Toneelen beschouwt de
Zeeman op de groote Wateren der Zee, daar het heerlyke Werk der Scheppinge
zich geduurig aan
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zyn aandagtig oog vertoont! daar beschouwt hy, onverhin, derd, des daags, de
heerlyke en majestueuse opgang der Zon, aan het Oosten, en, des avonds, deszelfs
verrukkende ondergang aan het Westen, daar zy aan de kim verdwynt!
De stille en statige nacht vertoont aan hem het heldere licht der Maan, en zo veele
millioenen van tintelende Lichten - ontelbare Zonnen en Bollen, elk in haren kring
nuttig en aanbiddenswaardig: en welk een grooten schat van byzonderheden bevat
deeze diepe Waterplas in zich, buiten en behalven zo veelerleie soorten van
Schepselen, elk in zynen aart en natuur byzonder, alle in deszelfs soort tot nuttige
einden geschikt, daar zy in haren ruimen schoot een talloos tal van Schepselen
bergt, kleenen en grooten, die in dit golvend ruim der rustelooze baren hun bestaan
vinden, en daaglyks onderhouden worden door hunnen Formeerder, de Almagtige
Schepper der Waereld, die daar zit boven den Kloot der Aarde, en die, door zyn
onbeperkt vermogen, den stoutsten Zeeman kan doen beeven, wanneer zyne wy
heid goedvind de Wateren der Zee te beroeren. Hy - Jehovah, doet eenen stormwind
opstaan, ontsluitende de Schatkameren van den Wind, en verwekt een Orcaan; de
afgrond slaat aan 't rooken, de vloed bruischt hoe langer hoe hooger, de wind, die
door zyne kragt de baren tot bergen vormt, doet de Schepelingen ryzen naar den
Hemel, en weder dalen tot in den afgrond; dan, die zelfde God toont ook aan zyne
Schepselen, hoe deeze zelfde bulderende baren op zynen wenk kunnen zwygen Hy spreekt, en de Zee wordt stille! doende den storm bedaren op het wenken van
zyn wil.
Zo zien zy, die met Schepen ter Zee afvaren, handel doende op de groote
Wateren, de wonderen van den Heer der Natuur, van God, den wyzen Bestuurder
aller dingen; wiens handelingen, voor ons, kortziende Stervelingen, zeer dikwyls
onbegryplyk en duister zyn - ja het zyn de bruischende golven der Zee, die meer
dan eens getuigd hebben, hoe zy strekken konden, om Volken te straffen, om Volken
te behouden
De Wateren der Zee deeden weleer de eerste Waereld, en alle deszelfs
Bewoonders, (behalven Noach en de zynen) omkomen.
De Wateren der Zee maakten weleer plaats voor Gods beminde Volk Israël, om
hun droogvoets te laten doortrekken; daar die zelfde Wateren den heerschzugtigen
Dwingeland Farao, en zyne gantsche Legermagt, verzwolg.
De Wateren der Zee getuigen, hoe God, in later dagen, altoos edele oogmerken
met zynen zegen begunstigde, onze Vaderlandsche Helden bystondt, hoe hy de
belanglooze denkwyze beloonde van eenen KORTENAAR, TROMP en DE RUITER, en
- nog maar weinige jaren geleden, van den dappe-
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ren ZOUTMAN; ja zo leveren de Wateren der Zee ook hare byzonderheden byzonderheden, die groot, aandenkenswaardig, heerlyk, en van onderscheidene
natuur, zyn, en alle geschieden, en geschied zyn, onder en door het wys bestuur
van Hem, die de Zee heeft voortgebragt. - Hoe nuttig en heerlyk is dan de
beschouwing van de Wateren der Zee. Welk eene onbegrypelyke Almagt is 'er
noodig, om dezelve te onderhouden, met alles wat daar in is, en dit alles geschied!
Groot zyn Godes Werken; Hy heeft ze alle met wysheid voortgebragt! want zyne
is de Zee! God heeft ze gemaakt; - en, herinneren wy ons de gebeurtenissen, op
dat golvend Element zo dikwyls voorgevallen, om Volken te behouden, of te straffen,
hoe blykt daaruit ten duidelykste, dat de Bestuurder der Waereld aan geen plaats,
tyd of middelen, bepaald is, om zyne wyze oogmerken ter uitvoer te brengen, ter
verhooging of vernedering van Volken, Natiën, of Gemeenebesten!
Beschouwt dan altoos, met eerbied, de groote Wateren der Zee, en vraagt aan
u zelven: wie dondert in de wolken! - Wie hoort ge in de stormen loeijen? - Wie stuwt
de golven, dat ze als bergen worden? - Wie anders, dan God! - Zie zyne Magt, en
aanbid Hem die gadelooze Wonderen werkt.

Treffend voorbeeld van wederkeerige dankbaarheid.
(*)
Eene waare Geschiedenis .
LORENZO MUSATA, een Inbooreling van Catania, in Sicilie, werd in den Jaare
MDCCLXXIV, in een Malteesch Schip vaarende, genomen door een Algerynschen
Kaaper. De Prys in de Haven opgebragt zynde, kogt een Turksch Officier deezen
Slaaf, en behandelde hem met al de gestreng- en wreedheid, die een ongevoelig
Barbaar, door Waangeloof nog hartvogtiger gemaakt, een mensch kan aandoen.
Gelukkig voor den Sicilier, dat zyns Meesters Zoon FERULAH (toen een Kind van
omtrent tien jaaren) zeer op hem gesteld wierd, en, door ontelbaare kleine
dienstbetooningen, zyne slaaverny verligtte.
LORENZO werd, in gevolge hier van, zo zeer aan dit Kind gehegt, als hetzelve aan
hem verbonden was. Zelden waren zy van elkander af. FERULAH, (omtrent zestien
jaaren bereikt

(*)

Overgenomen uit watkin's Travels through Swisserland, Italy, Sicily, enz.
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hebbende,) zich in Zee baadende, werd door den stroom weggesleept, en zou
ongetwyfeld het leeven hebben moeten verliezen, was LORENZO niet in Zee
gesprongen, om hem, met eigen leevensgevaar, te redden. Deeze behoudenis
deedt de Genegenheid des Jongelings tot Dankbaarheid aangroeijen, en hy hieldt
menigvoud by zynen Vader aan om de Vryheid zyns Behouders; doch vrugtloos.
Dikwyls zugtte LORENZO om weder na zyn Vaderland te mogen keeren; en FERULAH
besloot, hem dien wensch te schenken, dat verlangen te zullen voldoen. Ter
volvoering van dit besluit, bragt hy hem op een avond aan een Engelsch
Koopvaardyschip, gereed om van Algiers te vertrekken; met traanen in de oogen,
LORENZO omhelsd hebbende, keerde hy t'huiswaards, vol van dat streelend
genoegen, en met die zelfgoedkeuring, welke een deugdzaam hart gevoelt, als het
dankbaar en edelmoedig handelt.
LORENZO keerde in zyn Vaderland te rugge, waar hy vondt, dat een Bloedverwant,
by uitersten wille, hem een klein Landgoed besprooken hadt. Op 't zelve zette hy
zich neder, en genoot alle de aangenaamheden van rust en wel te vredenheid, hem
oneindig welgevalliger, dan zy anderzins zouden geweest zyn, door het herdenken
der dagen, in slaaverny doorgebragt.
In 't einde op den duur het stille Landleeven moede, of 't zelve willende afwisselen
door het zien van andere tooneelen, vergezelde hy een zyner Naastbestaanden,
een Scheepskapitein, op een reis na Genua. Daar geland, hoorde hy eene stem,
uitroepende: Ach! myn Vriend, LORENZO! - en bevondt zich, dit hoorende, in de armen
van FERULAH. Verbaasdheid en vreugde namen, op dit oogenblik, zyne geheele ziel
eerst geheel in; maar, hoe spoedig veranderden die aandoeningen in smert, als hy,
door de ketenen, ontdekte, dat FERULAH een Slaaf was! Een Genueesche Galei hadt
hem genomen, op een reis na Aleppo.
Edelmoedigheid en Dankbaarheid waren de heerschende trekken van LORENZO's
hart: en aan deeze besloot hy alle bedenkingen op te offeren. Zyn beurs met zynen
Vriend gedeeld hebbende, nam hy zyn afscheid, met verzekering, dat hy, binnen
twee maanden, te Genua zou wederkeeren.
LORENZO hieldt zyn woord. In Sicilie verkogt hy zyn Landgoed, schoon met groot
nadeel, en met dit geld loste hy zyn Vriend, dien hy weder na Algiers zondt. FERULAH
heeft onlangs LORENZO te Catania bezogt, waar zy zich nu bevinden, en niet alleen
het Landgoed weder voor hem ingekogt, maar hem daarenboven met eene groote
geldsomme verrykt.
Deeze daaden mogen door zommigen, die meer Voorzigtigheids dan Menschliefde
bezitten, voor uitwerkzels van Geest-
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drift gehouden worden. Ik kan niet naalaaten ze voor waare Deugd te schatten, en
beklaag my alleen, dat ik niet kan deelen in de Vriendschap van FERULAH en LORENZO.

Eene staatkundige anecdote.
Een vreemd Heer zat, te Venetie, in een Koffyhuis, naast iemand, die heftig uitvoer
tegen de Staats-Inquisiteurs, of de drie voornaamste Magistraatspersoonen. Dit
gesprek was tegen dien Vreemdeling ingerigt, die niet alleen weigerde iets,
betreffende dit onderwerp, te zeggen; maar (zo veel met de welleevenheid
bestaanbaar was) zyne aandagt van den Spreeker afwendde. - Den volgenden
morgen, uit zyne Herberg komende, werd hy gegreepen, geblinddoekt, en met
geweld in een Gondel gebragt, onder bedreiging van een onmiddelyken dood, indien
hy één enkel woord sprak. In de diepste steilte roeiden zy voort. Aan land gekomen,
wandelde hy een klein stuk wegs, vóór dat hy in een huis tradt. Hier vondt hy, den
blinddoek hem afgedaan zynde, zich in een ruime zaal, met zwart behangen, voor
een Regtbank, in 't voorkomen zo schriklyk als die der Inquisitie.
Zy, die als Regters zaten, vroegen hem, hoe lang hy den Man gekend hadt, met
wien hy gisteren avond in het Koffyhuis sprak? Hy verklaarde, dien Mensch nimmer,
vóór dien tyd, gezien te hebben, en gaf zulke voldingende bewyzen van zyne
onschuld, dat de Regters, naa eene korte raadpleeging, bevel gaven om hem te
slaaken; hem, nogthans, beveelende, om, zo lang hy zich in Venetie onthieldt, niet
alleen van Staatkundige zaaken te zwygen; maar, in het toekomende, niet te
luisteren, als 'er van gesprooken werd.
Door een langen gang, bragt men hem in een ander vertrek, van nog akeliger
voorkomen dan het eerste. Aan het boveneinde zag hy een Man, aan een haak by
de keel hangende; nader treedende, ontdekte hy, met schrik, dat het dezelfde
Persoon was, dien hy in het Koffyhuis ontmoet had. - Eenigen tyd het oog op dit
deerlyk schouwspel gevestigd hebbende, werd hy weder geblinddoekt, en met
dezelfde stilzwygenheid na de Gondel gebragt, en voor de deur zyner Herberge
ontslaagen.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Bedenkingen over den tyd van de uitzending der twaalf apostelen.
Door J. Priestley, L L.D.F.R.S.
(Overgenomen uit PRIESTLEY's Observations on the Harmony of the Euangelists.)
Naardemaal MATTHEUS geen gewag maakt van eenige Aanstelling der Twaalven,
vóór den tyd, dat zy uitgezonden wierden om te prediken, terwyl MARKUS en LUKAS
uitdruklyk verklaaren, dat zy geroepen wierden om met onzen Heer te zyn, eenigen
tyd te vooren, met een uitzigt op hunne toekomende Zending, oordeel ik, dat dit
gebrek by MATTHEUS uit de verhaalen van die twee andere Euangelisten moet
aangevuld worden, en geef ik de voorkeuze aan het verhaal van MARKUS, wegens
den tyd dier Gebeurtenisse, boven dat van LUKAS: dewyl, volgens den laatsten,
dezelve de Redenvoering op den Berg voorging, toen, volgens MATTHEUS, die best
des onderrigt moest weezen, hy nog niet geroepen was om JESUS te vergezellen.
En daar beide, MARKUS en LUKAS, uitdruklyk zeggen, dat hy toen de Twaalven
verkoos, kan ik bezwaarlyk denken, dat hy ten dien tyde niet meer dan Elf verkoos,
en naderhand het Twaalftal volmaakte, door de Roeping van MATTHEUS.
Het kan tot geene tegenwerping tegen de Aanstelling der Twaalven, op dien tyd,
dienen, dat hunne Zending daar op zo schielyk volgde: want de Twaalven, MATTHEUS
uitgezonderd, hadden JESUS daadlyk vergezeld, zints zyne eerste verschyning in
Galilea: en daar het schynt, dat MATTHEUS te Capernaum gewoond hebbe, is het
waarschynlyk, dat hy veel van JESUS gezien en gehoord hadt, en een Toehoorder
geweest was van de Leerreden op den Berg, in de nabuurschap dier Stad gehouden.
Het strekt ter bevestiging van de Veronderstelling, dat
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dit de tyd der daadlyke Aanstellinge van de Apostelen was, dat de Twaalven nooit
vermeld worden in het verhaal van eenige verrigting vóór den tyd hunner
Benoeminge, schoon die uitdrukking naderhand voorkome, als MARKUS IV: 10.
Ik heb, egter, verkoozen van het gezag van MATTHEUS af te zien, althans van de
tegenwoordige Tydorde in zyn Euangelie, ten opzigte van den Tyd der Uitzending
der Twaalven, en het onderzoek, 't welk JOANNES ten opzigte van JESUS deedt, 't
welk daar mede verbonden is.
MATTHEUS plaatst deeze Gebeurtenissen onmiddelyk naa den dag, op welken hy
zelve geroepen werd, en vóór het verhaal van het Koornäiren plukken der Jongeren;
en gevolglyk een geruimen tyd vóór de komst onzes Heeren te Nazareth, waar
MARKUS en LUKAS 't zelve voegen. Ik geef den voorrang aan de Tydorde van MARKUS
en LUKAS, om de volgende redenen:
1. Volgens de tegenwoordige Tydorde van MATTHEUS, volgt de Zending der
Twaalven de Roeping van MATTHEUS zo onmiddelyk, dat men naauwlyks kan
veronderstellen, dat hy, hoe eenvoudig de Prediking, hun opgelegd, toen ook ware,
genoegzaam onderweezen kon zyn, om aan 't oogmerk zyner Zendinge te voldoen.
In de daad, volgens deeze Orde, waren de andere Elven niet meer dan eenige
weinige dagen te vooren geroepen, en kunnen derhalven niet verondersteld te
worden veel beter onderrigt geweest te zyn: daar, volgens myne Veronderstelling,
de Twaalven veel langer tyd geleden geroepen waren, en onzen Heer vergezeld
hadden.
2. Volgens de tegenwoordige Tydorde van MATTHEUS Euangelie, sprak CHRISTUS
het Wee uit over Chorazin en andere daar omstreeks liggende Steden, H. XI: 20,
vóór dat de helft van zyn verblyf in Galilea, ten dien tyde, verstreeken was: terwyl
het veel natuurlyker is, met MARKUS en LUKAS, te veronderstellen, dat hy dit Wee
uitsprak toen hy gereed standt om Galilea te verlaaten, en zich na Jerusalem te
begeeven: wanneer de Inwoonders dier Steden meer gelegenheden gehad hadden,
om zyne Wonderdaaden te zien, en zyne Lessen te hooren.
Over 't geheel denk ik het veel beter eene Verschikking, in deeze gedeelten van
MATTHEUS Euangelie, te veronderstellen, dan dat deeze Euangelist een Verhaal
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zou geeven van Gebeurtenissen, zo veel minder natuurlyk en waarschynlyk, dan
MARKUS en LUKAS. En ik oordeel, dat 'er verscheide bewyzen ontleend kunnen
worden uit het Euangelie van MATTHEUS zelve, ten voordeele eener Verschikking
van alles wat inkomt tusschen H. IX: 34, en het einde van het XIde Hoofdstuk, en
te besluiten, dat het oorspronglyk geplaatst was aan het einde des XIIIden
Hoofdstuks.
3. Geen de minste tegenwerping tegen deeze Verschikking, of Verplaatzing, kan
'er ontleend worden uit het vergelyken van den tegenwoordigen Zamenhang van
het te verschikkene gedeelte, met den nieuwen Zamenhang; maar, in tegendeel,
iets ten voordeele daar van. Naardemaal JESUS heenen gaan, om in de Steden en
Vlekken te leeraaren, H. IX: 35, en het uitzenden zyner Apostelen, veel natuurlyker
schynt te volgen op zyne verwerping te Nazareth, een Landschap, waar hy voorheen
niet gepredikt hadt, en waar hy wist, dat zyn verblyf zeer kort zou weezen, dan op
iets, dat, als daar voorgaande, verhaald wordt, in de tegenwoordige schikking.
4. Van deeze Verschikking kan men te gereeder reden geeven, als men bedenkt,
dat dezelfde woorden, Ten dien zelfden dage, (εν εκεινω τω καιρω) op de verschikte
gedeelten volgen, en zo als zy thans staan, en zo als zy verplaatst zouden weezen.
- Ook is 'er iets gelykaartigs in den zin van 't geen de tegenwoordige en
veronderstelde plaats deezer omgeschikte deelen voorgaat. Want, zo als zy nu
staan, volgen zy op het berigt, wegens het Ongeloof der Phariseen, die de
Wonderwerken aan de Oversten der Duivelen toeschreeven; en daar ik ze wilde
plaatzen zouden zy volgen op het verhaal van het Ongeloof zyner eigene
Landgenooten, die, dewyl zy zyne Familie kenden, niet konden begrypen, van waar
zyne groote uitsteekenheid kwam.
5. Het Verhaal van MATTHEUS, zo als het nu inkomt, is zo rechtdraads strydig met
dat van MARKUS en LUKAS, dat ieder het zon willen ontwyken, indien het kon
geschieden zonder den Text veel gewelds aan te doen. MARKUS en LUKAS verklaaren
duidlyk, dat de Twaalven van hunne Zending te rug kwamen op den dag, wanneer
JESUS HERODES ontvloodt, en even vóór het verzadigen der vyfduizend Persoonen.
Indien dit zo ware, zou het met de waarheid strydig weezen, de Twaalven in te
voeren, als by onzen Heer in eenige verrigting,
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welke voorviel tusschen hunne Zending en deeze Wederkomste; maar in dien
tusschentyd plaatst MATTHEUS de geschiedenis op het Koornveld, en veele andere
Voorvallen, by welke de Discipelen, (onder welken ik geloof dat men algemeen
veronderstelt, dat de Twaalven begreepen, indien niet boven al bedoeld, werden,)
uitdruklyk voorkomen als by hem tegenwoordig.
6. MATTHEUS zelve schynt gewag te maaken van eene Wederkomst der Twaalven,
als voorgevallen naa eene scheiding, op den tyd dier wederkeering, schoon niet zo
byzonder als MARKUS en LUKAS, MATTH. XIV:15, En als het nu avond wierd, kwamen
zyne Discipelen tot hem. En het is te waarschynlyker, dat de Wederkomst, naa
hunne Zending, beoogd wierd; naardemaal MATTHEUS geene andere melding doet
van hunne Wederkomst, en het is juist op dien zelfden tyd, welken de andere
Euangelieboekers voor hunne Wederkomste bepaalen.
7. Wanneer JESUS voor HERODES vlood, naa den dood van JOANNES DEN DOOPER,
vertoonen MARKUS en LUKAS hem niet alleen als zonder zyne Discipelen, maar
MATTHEUS schynt hem desgelyks in dezelfde omstandigheden te doen voorkomen;
want hy schryft, MATTH. XIV:13, En als Jesus dit hoorde, vertrok hy van daar te
scheepe, na een woeste plaatze alleen; en de Schaaren dat hoorende, zyn hem te
voet gevolgd uit de Steden. Maar, indien de Discipelen, op dien tyd, by hem waren,
gelyk MATTHEUS, volgens de tegenwoordige schikking van zyn Euangelie, het doet
voorkomen, dewyl 'er van eene scheiding gewaagd wordt, moeten zy toen ook by
hem geweest zyn, strydig met het uitdruklyk verhaal der andere Euangelisten.
8. De gemelde Verschikking toestaande, hebben alle de omtrent dien tyd
voorgevallene Gebeurtenissen, in de Geschiedenis van JESUS, een zich gereedlyk
voordoenden zamenhang; en alle de drie Euangelieschryvers stemmen in derzelver
schikking overeen: allen verhaalen zy de Geneezing van de Zieken en de Geraakten,
en de Roeping van MATTHEUS, als den Sabbath voorgaande op welken de Discipelen
Koornäiren plukten; dat omtrent dien tyd de Twaalven wierden aangesteld; dat, naa
het vertrek onzes Heeren na Nazareth, en zyne verwerping aldaar, hy in andere
Steden en Vlekken ging prediken; en dat hy, zints den aanvang zyner openbaare
Bediening in derzelver omtrek niet geweest zynde, en de groote menigte
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ziende, welke onderwys behoefde, de Twaalven twee aan twee uitzondt, om het
woord te verkondigen. Dit bragt veel toe, om het gerugt van JESUS meer dan ooit te
verspreiden. JOANNES DE DOOPER zondt omtrent dien tyd de Boodschap om JESUS
te vraagen. HERODES werd ontrust, en waarschynlyk dreigende hem en zyne
Discipelen te vatten, die zich allen op zyn Grondgebied bevonden, vlugtten zy allen
uit diens Heerschappye in die van zyn Broeder PHILIPPUS, en kwamen den zelfden
dag byeen. Op deeze veronderstelling, komt ook het Wee, over Chorazin, enz.
uitgesprooken, zo laat en juist tydig, gelyk wy hier boven reeds opmerkten.
Wat men ook denke over deeze voorgestelde Verschikking, de Orde van MARKUS
en LUKAS is zeker veel natuurlyker en waarschynlyker, dan de tegenwoordige Orde
van MATTHEUS, 't geen, wanneer wy aanmerken, dat MATTHEUS tegenwoordig was
by alle deeze Voorvallen, en de andere Euangelisten niet, buiten het toestaan van
zulk eene Verplaatzing, bezwaarlyk kan worden opgelost.

Verzoek om oplossing van twee gewetenszwaarigheden voor den
geneesheer.
(Uit het Hoogd. Magazyn voor Geneesheeren van den Hoogl. BALDINGER, 2de St.
van het XVde D.)
Daar beide deeze Vraagen niet minder belangryk voor onze Landgenooten, dan
voor onze Duitsche Medebroeders, zyn, en vooral de tweede meer dan eenmaal,
by ons, gelegenheid tot langduurige, kostbaare, en dus voor den Geneesheer hoogst
onaangenaame, Proceduren gegeeven heeft, zo oordeelden wy het niet geheel
ondienstig, om dit Stukje, vertaald, onzen Geleerden aan te bieden, of 'er veellicht
onder dezelve mogten gevonden worden, die, by de vereischte bekwaamheid, zich
verledigen wilden, om daarover eens na te denken, en hunne gedagten aan ons
mede te deelen. Het oorsprongelyke luid aldus:
De eerste Vraag, staat het den Geneesheer in zommige gevallen vry, om
voorbedachtelyk het leeven zyner Lyders te verkorten?
'Er zyn Krankten, die in vooruitzicht zo verschrikkelyk
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langduurig, of zo pynlyk, zyn, dat de Zieken niet zelden de handen aan zich zelven
slaan, om zich van het smertelyk vooruitzicht te bevryden, of wel van hunne pynen
(*)
te ontheffen .
'Er zyn andere, die wel niet zo smertelyk noch langduurig, maar die waarschynlyk
niet te geneezen, zyn, en tegen welke alle hulpmiddelen ter redding vrugteloos
aangewend worden. Van dien aart zyn, de Watervrees na den beet van een dollen
Hond, de Razerny, enz.
Ten derden, zyn 'er gevallen, die met de twee gemelden niets gemeens hebben,
en by welke echter deeze Vraag te pas komt; by voorbeeld, geheel wanstaltige
Misgeboorten, of ook zulken, van wien het te voorzien is, dat hun leeven toch van
korten duur zyn zal.
Reeds in myne jeugd vertelde men van Lyders, die de Watervrees hadden, en
ook van Misgeboorten, die voorbedachtelyk door het openen van een Ader van het
leeven zouden beroofd zyn, schoon ik geen een voorbeeld heb kunnen ontdekken,
waar by de waarheid dier gebeurtenissen door ontegenzeggelyke bewyzen gestaafd
wierd; zo ook van voorvallen van de eerste soort, waar by, na dat de Ziekte door
den Geneesheer onherstelbaar verklaard was, de Lyder door Opium, Aderlaatingen,
enz. gedeeltelyk zonder, gedeeltelyk met, zyn weeten en wil, zyn leeven zoude
verkort zyn; maar ook van deeze vertellingen heb ik geene voldoende zekerheid
kunnen verkrygen.
Ik zal deeze Vraag, naar myn beste vermogen, Wysgeerig en Geneeskundig
trachten te beantwoorden; maar hier by voeg ik teffens myn ernstig en vriendelyk
verzoek,

(*)

De Vertaaler heeft van beide meer dan eens ondervinding gehad: de eerste waren
hoogbejaarden, die aan het graveel op de smertelykste wyze moesten lyden, zonder dat
eenig pynstillend middel verlichting aanbragt, en waarom zy ernstig verzochten, dat men hun
jammervolle leeven door een spoedig en teffens zagt werkend vergif mogt eindigen. De
tweede waren meer ongeduldig en kleinmoedig, en het ontbrak hun teffens aan de beste
troostgronden, die den Lyder geduld en moed kunnen verschaffen, ik bedoel de practicaale
Godsdienst, en die daarom alleen van my verlangden te weeten, of haare ziekte ook van zeer
langen duur zoude zyn, wanneer zy liever door een kogel dezelve wilden doen eindigen.
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dat onze wysgeerige Geneeskundigen dezelve nader in overweeging neemen, en
hunne gedachten deswegen door dit Magazyn (zegt het oorsprongelyke, wy
verzoeken zulks door deeze onze Letteroefeningen) gelieven bekend te maaken;
om dat het onderwerp niet minder dan het leeven van den Mensch betreft, en de
zaak onmiddelyk den Geneesheer aangaat.
Smertelyke en langduurige Ziekten stellen het geduld van den Lyder, en van den
Geneesheer, op de proef. De eerste is verplicht de proef door te staan, en dierhalven
betreft dit gedeelte der Vraage hem niet, maar de tweede - en die dan daarby zeer
aandoenlyk van Zenuwen - valt het dikwyls onverdraaglyk, en hy begeert veellicht
van zyn Geneesheer, dien dit als het eenigste middel volgens zyne overtuiging
overig gebleven is, het verkorten van zyn lyden door een willekeurigen dood.
Zal de Geneesheer aan zyn verzoek gehoor geeven?
Krankheden, die voor andere Menschen gevaarlyk kunnen worden, en doorgaans
ongeneeslyk zyn, veroorzaaken misschien, dat zy, die met den Lyder verplicht zyn
om te gaan, of uit vreeze of uit mededoogen met zyn elendigen toestand, zyn dood
uit de handen van hem verlangen, wiens bestemming en plicht het is, om zyn leeven
te bewaaren.
Zal hy aan hunne begeerte voldoen?
De opentlyke Bestuurders, of Bloedverwanten, vreezen gevaar voor Zwangeren,
ontzien de nuttelooze kosten, tot behoud van een, als misgeboorte, voor de
Maatschappy geheel ongeschikt halfmenschelyk Weezen, en, door medelyden
bewoogen, wenschten zy het liever uit den tyd.
Zal hy hier toe behulpzaam zyn?
Eerstelyk; wat kan hy, die niet tot de Geneeskundigen behoort, hier op
antwoorden? - zo lang men nog, van het zoude gebeurd zyn, sprak, schynt de groote
hoop zich juist niet veel om de zaak bekommerd te hebben, ja zelfs daar in
toegestemd, ten minsten ze niet afgekeurd, te hebben. Maar ik geloof, dat zy geheel
van oordeel veranderen, en tot de tegenovergestelde meening gaan zouden, zo
dra de zaak niet slegts by de mogelykheid bleef, maar nu tot daadelykheid wierd.
Het is toch om het menschelyke leeven te doen, en daar dit dikwyls het eenigste is,
hetwelk voor den gemeenen man overig blyft, zo laat hy zich menigmaal dit niet zo
gemakke-
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lyk ontneemen als men wel verwagten zoude van zulke lieden die niets anders te
verliezen hebben. Dwingt niet de voorzichtigheid, buiten dien, in veele andere
gevallen, menigwerf den Geneesheer om niet alle voorschriften van de kunst te
werk te stellen? worden hem zomtyds zulke handelwyzen kwalyk genomen, van
welke hy onmooglyk konde denken, dat men daar op boosäartige aanmerkingen
zoude kunnen maaken, veel minder, dat men hem dezelve als een misdaad zoude
aanrekenen; hoe zal hy dan de smaad en schande ontgaan, waar mede hy door
den Lasteraar zoude vervolgd worden, wanneer het niet te ontkennen viel, dat hy,
in de daad, aan iemands dood schuldig was? - En hadden het dan de Leeken, of
niet Geneeskundigen, wel zo geheel mis?
Maar wat antwoordt hier op de Geneesheer? - Volgens zyn Ambt is de behoudenis
van het leeven zyne eerste, hoogste en heiligste, plicht; dat te verstooren, zoude
daar ten vollen tegen aandruischen. En iets met voorweeten tegens zyn erkenden
plicht te willen doen, behoort men nimmer van een rechtschapen man te
vooronderstellen, en hy behoort tot zulke opvattingen geene gelegenheid te geeven,
of die maar te laaten, als ongemerkt, doorgaan. Waar by is hem de magt gegeeven,
om met het leeven, dat de Schepper over zyne schepselen zich alleen heeft
voorbehouden, naar willekeur te mogen handelen? Zegt die niet veel meer, gy zult
niet dooden? En heeft, ongeacht de fyne onderscheiding der Engelschen tusschen
doodslag en moord, de verslagene niet evenwel zyn leeven 'er by moeten laaten?
Nog meer, de Reden en Voorzichtigheid verbieden ook om zich daar toe te laaten
gebruiken. Want wie toch, die zyn leeven lief heeft, zoude het durven waagen, om
het aan een Man te vertrouwen, die in staat is, om het, op zyn verzoek, als een
geringe zaak te achten? Moet hy niet vreezen, dat die even onbekommerd, indien
het ook op verzoek van iemand anders was, in staat zoude zyn om 'er hem van te
ontrooven? Of kan hy by een Man, dien het zo weinig moeite kost om zich te
overreeden van eenen anderen om het leeven te brengen, wel den yver
vooronderstellen, van by het leeven te zullen bewaaren alles wat gaerne leeven wil,
het welk hy redelyker wyze van ieder anderen verwagten kan, van wien hem zo iets
niet is bekend geworden? En wanneer nu het vertrouwen -
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zo als hier uit volgen moet - eens verlooren is; waar zullen wy dan van leeven?
En wie is 'er die het als volstrekt zeker bepaald heeft, dat de tegenwoordige Lyder
onvermydelyk langduurig, smertelyk, en zonder eenige tusschenpoozing, of hoop,
zal moeten lyden? Dat hy niet door een of ander middel kan in staat gesteld worden,
om ten minsten onschadelyk voor de menschelyke Maatschappy te zyn? Dat hy
buiten dien niet spoedig door den natuurlyken dood zal weggenomen worden, en
men dus niet noodig heeft zich eigene of vreemde verwytingen op den hals te
haalen? En wie kan het den Geneesheer kwalyk neemen, wanneer hy zulke
verlangens van de hand wyst, waardoor hy zich zelven onrust zoude veroorzaaken,
om daarvoor anderen rust, gemak en zekerheid, te bezorgen? Begint de liefde niet
van my zelve het eerst? En al eens voorondersteld, men hield de oogen dicht, en
stopte de ooren tegen de getuigenissen der waarheid, kan men zich dan ook de
herinnering aan dien plicht beletten, dat men het leeven van den Zieken zo lang
rekken moet als doenlyk is, zelfs maar ter volbrenging van zyne burgerlyke
verbintenisse, al is het dat het volstrekt niet te behouden is? En is dit overeen te
brengen met het genomen besluit van het te willen verkorten?
Dit zyn myne bewyzen die ik 'er tegen heb. Veellicht kunnen 'er ook voor
opgegeeven worden. Ik wensch om die te hooren.
(De tweede Vraag, en eenige Ophelderingen, in het volgend Stukje.)

Natuurlyke historie der talingen.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
De Gedaante, welke de Natuur het meest veranderd, vermenigvuldigd, en waar van
zy de grootste verscheidenheid van schakeeringen gemaakt, heeft, is die van de
Eend; naa de veelvuldige soorten van dit Geslacht reeds door ons beschouwd, biedt
zich eene ondergeschikte soort aan, bykans zo talryk als die der Eenden, en die
alleen geschikt schynt om ons dezelve weder voor den geest te brengen onder eene
kleinder vorm. Deeze
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ondergeschikte soort zyn de Talingen, die wy, in 't algemeen, niet beter kunnen
aanduiden, dan met te zeggen, dat het Eenden zyn, veel kleinder dan de overige;
doch die, voor het overige, dezelve gelyken, niet alleen in natuurlyke geaartheden,
in maakzel, in evenredigheden van lichaamsdeelen; maar ook in de schikking der
Pluimadie, en zelfs in het groot onderscheid der kleuren, tusschen de Mannetjes
en Wyfjes. BELON merkte reeds op: ‘de Taling zou geheel gelyk zyn aan de Eend,
was zy niet veel kleinder; wie zich een Eend van eene kleine gestalte voorstelt, heeft
het beeld van een Taling.’
Op de tafels der Romeinen werden de Talingen, als een lekker beetje, opgedischt;
zy waren by hun hoog genoeg geschat om de moeite te neemen van ze te doen
(*)
voortteelen, en onder de Huisvogelen te houden, even als de Eendvogels . Wy
zouden ongetwyfeld even zeer als de Ouden hier in slaagen; doch de Ouden hadden
meer dan wy op met hunne Menagerien, en sloegen over 't algemeen meer agts
op den Landbouw en de Huishoudkunde des Lands.
Van de voornaamste Talingsoorten zullen wy berigt geeven. De GEMEENE, of
WINTERTALING, in 't Grieksch Βόσκας, in 't Latyn Querquedula, in 't Fransch Sarcelle,
in 't Italiaansch Sartella, Cercedula, Cercevelo, Gragancelo, in 't Spaansch Cerceta,
in 't Hoogduitsch Murentlein, Mittel-entle, Scheckicht-entlin, in 't Russisch Tcherka,
heeft de gedaante van een kleine Eend, de grootte van een Patrys. De Pluimadie
van het Mannetje, schoon met min schitterende kleuren dan die des Eendvogels,
is niet min ryk in bevallige weerschynen, zo dat het bezwaarlyk valle daar van eene
beschryving te geeven. Het voorlyf vertoont een schoone borstlap van zwart, met
graauw gemengeld, en als gemalied met kleine geknotte vierkanten, in grootere
omslooten, alle geschikt met zo veel net- en fraaiheid, dat ze een allerschoonste
uitwerking baaren; de zyden van den hals en de kaaken, tot onder de oogen, zyn
met kleine witte streepen gewerkt, verspreid op een rossen grond; het bovenste
van den kep is zwart, zo ook de hals; doch een lange witte streep, een aanvang
neemende by het oog, loopt beneden den nek; lange en puntig uitloopende ve-

(*)

COLUM. de re rustica.
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deren bedekken de schouders, en vlijen zich op de vleugels als zwarte en witte
linten; de dekveeren der vleugelen zyn vercierd met een kleine groene spiegel; de
zyden en stuit vertoonen insnyzels van donker graauw, op een ligt graauwen grond,
en zo aartig geschikt als het overige der Pluimadie.
De optooi van het Wyfje is veel eenvoudiger; geheel in 't graauw en donker graauw
gedoscht, bespeurt men bykans geene kleurmengelingen in 't gewaad, en geen
zwart aan den hals als by 't Mannetje, en, over 't algemeen, is 'er een zo groot
onderscheid tusschen de beide Sexen onder de Talingen als by de Eendvogelen,
zo dat weinigkundige Vogelvangers ze niet kenden, en 'er onvoegelyke naamen
aan gegeeven hebben: weshalven de Natuurkundigen hier, gelyk in andere gevallen,
op hunne hoede moeten weezen tegen verkeerde benaamingen; ten einde zy de
soorten niet vermenigvuldigen, enkel uit hoofde van het kleurverschil, 't welk men
by deeze Vogelen aantreft.
Het Mannetje slaat, in den Paartyd, een geluid gelyk aan dat der Rallen; niet te
(*)
min maakt het Wyfje schaars haar Nest in Frankryk , en bykans alle Talingen
(†)
verlaaten ons vóór den vyftienden of twintigsten van April . Zy vliegen by benden,
ten tyde haarer uittochten; doch zonder, gelyk de Eenden, een geregelde orde in
agt te neemen. Zy verheffen zich boven 't water, en snellen weg met vlugge vaart;
dikwyls dompelen zy zich in 't water, en vinden aan 't oppervlak, of aan de boorden,
het voor haar geschikte voedzel. Vliegen, en het zaad van Waterplanten, maaken
de geliefdste kost uit. GESNER heeft in de maagen der Talingen kleine steentjes
gevonden, gemengd met dit voedzel, en de Heer FRISCH, die eenige Paaren Talingen,
jong gevangen, heeft opgevoed, geeft de volgende beschryving van derzelver
leevenswyze in deezen gevangen en getemden

(*)
(†)

De Heer SALERNE zegt, nimmer een Talingen-nest gezien te hebben, in het gedeelte van
Orleans, waar hy deeze Vogels heeft waargenomen.
Naardemaal de Taling zich bykans nooit dan in den Winter vertoont, leidt SCWENCKFELD 'er
den naam van af, Querquedula, quoniam querquero, id est frigido & hymali tempore, maxime
apparet.
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staat. - ‘Ik zette terstond aan deeze Talingen verscheide soorten van Graanen voor,
zonder dat zy 'er eene van aanraakten; doch naauwlyks had ik, naast haar waterkom,
een bak met Gierst gezet, of zy kwamen alle toeloopen; elk liep by ieder bekvol na
het water, en in weinig tyds bragten zy in den bek genoeg waters mede om de Gierst
nat te maaken. Niet te min was dit kleine graan, naar der Talingen smaak, niet
genoeg doorweekt, en ik zag dat myne Talingen, de Gierst zo wel als 't water, bragten
op den grond der omheininge, die van potäarde was; deeze verzagt en geweekt
zynde, begonnen zy te slobberen, en zy maakten hier door eene sleuf, die diep
genoeg was, en waar uit zy haar Gierst, met aarde gemengd, aten. - Ik plaatste ze
in een hok, zy droegen even eens, doch met minder vrugts, de Gierst en het water
op den vloer. - Ik bragt ze in 't veld, my dagt dat zy niets deeden dan zoeken om
eenig zaad te vinden, zonder bladeren of aardwormen te eeten; zy vervolgden de
Vliegen, en snapten ze op, even als de Eendvogelen: wanneer ik verwylde met het
gewoone voedzel te geeven, vraagden zy om 't zelve door een zagt geschreeuw
quoak, elk half minuut herhaald. 's Avonds kroopen zy in hoeken, en zelfs over dag;
als men ze naderde zogten zy de kleinste op. Zo leefden myne Talingen tot den
Winter; doch de koude zeer streng wordende stierven zy alle.’
De KLEINE, of SCHYFTALING, deeze draagt de meeste naamen der Gemeene Taling;
doch de volgende schynen 'er byzonder aan eigen, in 't Hoogduitsch Troessel,
Kriegentle, Kruk-entle, Graw-entlin, in 't Zwitzersch Mouzentle, Sor-entle, Socke, in
't Poolsch Cyranka, en in 't Zweedsch Aerta; dezelve is veel kleinder dan de
voorgaande, en verschilt 'er daarenboven van in de kleuren van den kop die ros is,
en getekend met een lange groene streep, met een witten rand, die zich tot agter
aan den kop uitstrekt. Het overige der Pluimadie gelykt na genoeg op die der
Gewoone Taling, uitgenomen dat de borst zo ryk niet gemengeld, maar alleen
gevlekt, is.
Deeze Kleine, of Schyftaling, nestelt in de Moerassen van Frankryk, en verblyft
'er het geheele jaar. Zy verbergt haar Nest onder groote rietbosschen; 't zelve is
zamengesteld uit rietbladen, de zagtste deelen dier plant en eene menigte van
vederen. Dit Nest, met veel keurigheids gemaakt, is vry groot, en rust op 't water,
in
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zulker voege, dat het daar mede ryst en daalt. Het Legzel, 't welk geschied in de
maand April, is van tien tot twaalf Eijeren, zo groot als Duiven-eijeren, vuil wit, met
kleine bruine stippen. De Wyfjes hebben alleen de zorg over het broeden: de
Mannetjes schynen dezelven als dan te verlaaten, om geduurende dien tyd te zamen
te leeven; doch in den Herfst keeren zy by hun Gezin weder. Men ziet op de Poelen
deeze Talingen ten getale van tien of twaalf, die een Gezin uitmaaken; in den
Wintertyd zwemmen zy de Rivieren op, en zoeken de warme Fonteinen; hier leeven
zy van Kers en andere wilde Planten; in de Poelen bestaat haar voedzel uit het zaad
van 't Riet, en kleine Vischjes.
Zy hebben een zeer snelle vlugt; het geluid, 't welk zy slaan, is een soort van
gefluister vouire, vouire; zy laaten dit op de wateren hooren in de maand Maart. De
Heer HEBERT verzekert ons, dat deeze Kleine Taling in Brie zo gemeenzaam
voorkomt als de andere schaars, en dat men in dat Gewest eene menigte van
dezelve doodt. Volgens RZACZYNSKI maakt men 'er in Poolen jagt op, door gespannen
netten, tusschen twee boomen. De Talingen vliegen 'er in als zy met den avond
zich uit de Poelen begeeven.
Van den ZOMERTALING, in 't Latyn Circia, in 't Fransch Sarcelle d'Ete, in 't Engelsch
Summer Teal, in 't Schotsch Ateal, in 't Hoogduitsch Birckilgen of Grawentlin, zouden
wy eene en dezelfde soort met de Kleine, of Schyftaling, gemaakt hebben, indien
RAY, die blykt ze beide gezien te hebben, deeze Taling en de Zomertaling niet
onderscheiden hadt; wy kunnen niet anders doen dan zyne beschryving volgen, en
het berigt, door hem gegeeven, overneemen. Deeze Zomertaling, schryft hy, is nog
iets kleinder dan die men de Kleine Taling heet, en van alle Vogelen uit het groot
Gezin der Talingen en Eendvogelen, buiten twyfel, de kleinste; zy heeft een zwarten
bek; de kleur boven op is aschgraauw; op den rug zyn de tippen der vederen wit;
over de vleugels loopt een streep van een vinger breed; deeze streep is zwart, met
een groenen weerschyn, en met wit gezoomd; het geheele voorlyf is wit, met geel
gemengd, op de borst zwart gevlekt, en ook aan den onderbuik; de staart loopt
scherp uit; de pooten zyn blaauwagtig, en de vliezen zwart.
De Heer BAILLON heeft my eenige aantekeningen over
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de Zomertaling gezonden; het komt my voor, dat hy, onder deeze benaaming, de
Kleine Taling, te vooren door ons beschreeven, verstaat, en niet de Zomertaling
van RAY, zo even vermeld. Wat hier van zyn moge, wy kunnen niet naalaaten zyne
aanwyzingen en gewigtige Waarneemingen hier mede te deelen:
‘Wy noemen alhier (te Montreuil sur mer) de Zomertaling Criquard of Criquet.
Deeze Vogel is welgemaakt, en heeft veel bevalligs; de gestalte is veel geronder
dan die van de Gewoone Taling; ook is dezelve meer opgecierd; de kleuren hebben
meer verscheidenheids, en bevalliger schikking; zy heeft zomtyds kleine blaauwe
vederen, die zich, alleen als de vleugels uitgespreid zyn, vertoonen.
Weinige Vogels zyn zo lustig en vrolyk als deeze Taling; zy is bykans gestadig in
beweeging, en baadt zich zonder ophouden; gemaklyk laat zy zich temmen, acht
dagen zyn lang genoeg om ze aan den opgeslooten staat te gewennen; ik heb veele
jaaren van deeze Talingen onder myne Watervogelen gehad, en bezit 'er nog twee
die zeer mak zyn.
Die vrolyke en aartige Talingen voegen, by deeze bevallige hoedanigheden, eene
buitengewoone zagtaartigheid; nooit heb ik ze met elkander zien vegten, zelfs
verdedigen zy zich niet als zy worden aangevallen; zy zyn zo ligt verzeerd als
zagtaartig, het minste toeval brengt haar nadeel toe; de ontroering, verwekt door
het naazetten van een hond, is alleen genoeg om ze te doen sterven; wanneer zy,
met behulp haarer vleugelen, het niet kunnen ontvliegen, blyven zy op de plaats,
waar zy zich bevinden, uitgestrekt leggen, als afgemat en ten einde adem; haar
voedzel bestaat in brood, garst en zemels; zy nuttigen ook vliegen, aardwormen,
slekken, en andere Insecten.
De Zomertalingen vertoonen zich, in onze Moerassen, niet verre van Zee, omtrent
de eerste dagen van Maart; ik geloof dat de Zuide-wind ze aanvoert; zy houden
zich niet, gelyk de andere Talingen, in benden byeen; zy zwerven allerwegen, paaren
korten tyd naa haare aankomst, en zoeken, in de maand April, in bezwaarlyk
toeganglyke plaatzen, groote rietplanten, of digt met groente begroeide kruiden,
een weinig boven 't oppervlak van het moeras verheven; zy booren 'er door heen,
verwyderen de scheuten die haar hinderen, en vervaardigen daar een kleine plek,
van vier of vyf
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duimen over 't kruis, wanneer zy den grond met drooge planten bedekken; het
bovenste gedeelte is wel beschermd door de breedte der rietbosschen, en de ingang
verhoolen door de scheuten, welke zy 'er weder voor haalen; deeze ingang is meest
altoos na 't Zuiden. In dit Nest legt het Wyfje van tien tot veertien eijeren, vuil wit,
van grootte als de eerste eijeren van jonge Hoenderen. Ik heb den broeityd kunnen
bepaalen; dezelve is, gelyk die der Hoenderen, van een en twintig tot drie en twintig
dagen.
De Jongen komen te voorschyn met dons overdekt, even als de kleine Eenden;
zy zyn zeer vlug, en, kort naa dat ze gekipt zyn, geleiden de Vader en Moeder ze
te water; zy zoeken wormen in de planten en in 't slyk; vliegt 'er een Roofvogel
voorby, dan slaat de Moeder een zagt geluid, het geheele Gezin verbergt zich, en
blyft onbeweeglyk, tot dat een ander geluid het weder in werkzaamheid brengt.
De eerste vederen der Jongen zyn graauw, gelyk die der Wyfjes; het valt als dan
zeer bezwaarlyk de Sexen te onderscheiden, en blyft deeze bezwaarlykheid
aanhouden tot den Paartyd; want het is iets byzonders in deeze Vogelen, en ik heb
het meer dan ééns waargenomen, en oordeel het hier te moeten melden: ik maakte
doorgaans van deeze Talingen te krygen met het begin van Maart; als dan zyn de
Mannetjes vercierd met hunne beste Pluimadie; wanneer de ruityd daar is, worden
zy even graauw als de Wyfjes, en blyven in dien staat tot de maand January; in den
tyd van een Maand neemen als dan de vederen een andere kleur aan. Dit jaar nog
heb ik my over deeze verandering verwonderd; het Mannetje, dat ik heb, is
tegenwoordig zo schoon, als het met mogelykheid kan weezen, en ik heb het even
graauw gezien als het Wyfje. Het schynt, dat de Natuur deeze Taling alleen in den
Paartyd heeft willen oppronken.
Tot de Noordlyke Lugtstreeken behoort deeze Taling niet; zy is zeer aandoenlyk
voor de koude. Die ik hield, gingen altoos digt by het hoenderhok slaapen, zogten
de zon, of de warmte van den keukenschoorsteen: alle zyn ze door eenig toeval
gestorven; de meeste door beeten van sterker Vogelen. Nogthans geloof ik, dat zy
niet langleevend zyn van aart, naardemaal zy binnen twee maanden, of daar omtrent,
haare volle grootte verkrygen.’
Beide in de Oude en Nieuwe Wereld ontmoet men
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Talingen die verscheidenheden opleveren in deeze talryke Vogelsoort, en door den
Heer BUFFON beschreeven worden; werwaards wy onze Leezers wyzen; ons
vergenoegende met de meest bekende vermeld te hebben.

Leevensberigt van Albert Haller, M.D.
ALBERT HALLER, een uitsteekend Arts en Wysgeer, was gebooren te Bern, op den
zestienden van Wynmaand des Jaars MDCCVIII, en de Zoon eens beroemden
Advocaats. Zyn Vader hadt een talryk Gezin, en ALBERT was van de jongste van vyf
Zoonen. Van den vroegsten tyd zyner opvoedinge toonde hy eene groote
geschiktheid voor allerlei soort van Letteroefeningen. Om deeze voort te zetten,
nam zyn Vader een Leermeester in huis, ABRAHAM BILLODZ geheeten. Zo streng was
de tugt van deezen Huisönderwyzer omtrent zynen Kweekeling, dat het toevallig
zien van dien Man, in volgende tydperken van HALLER's leeven, by hem de
onaangenaamste aandoeningen verwekte, door het vernieuwen van de schrikken
in vroegere dagen uitgestaan.
Volgens de berigten ons gegeeven, waren de vorderingen, welke HALLER in zyn
eerste jeugd maakte, bykans ongelooflyk snel. In die jaaren, wanneer andere
kinderen eerst beginnen te leezen, oefende hy zich in BAYLE en MORERI: in de
kindschheid van negen jaaren was hy in staat om uit het Grieksch over te zetten,
en maakte een aanvang met Hebreeuwsch te leeren. Niet lang daar naa, werd egter
den loop zyner Letteroefeningen eenigzins gestuit, door den dood zyns Vaders; een
onheil, 't geen hem trof in zyn dertiende jaar.
Hy ging, vervolgens, na de openbaare School te Bern, waar hy veele blyken gaf
van een vroegtydig en ongegemeen vernuft. Hy onderscheidde zich van zyne
Medeleerlingen door zyne kennis in de Grieksche en Latynsche Taalen; doch bovenal
door zyne Dichtstukjes. Zyne Proeven in dit vak werden uitgegeeven in 't
Hoogduitsch, en door 't geheele Ryk geleezen en bewonderd.
Te Tubingen ving hy de Studie in de Geneeskunde aan, toen hy zestien jaaren
bereikt hadt, onder de beroemde Hoogleeraaren DUVERNOY en CAMERARIUS: hier
bleef hy twee jaaren, wanneer de wydklinkende roem
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van den met het hoogste regt hoogberoemden BOERHAAVE hem na Leyden lokte.
En was het die Hoogleeraar alleen niet, van wiens overvliegende bekwaamheden
hy daar gelegenheid vondt om vrugt te trekken, RUISCH leefde nog, en ALBINUS begon
vermaard te worden. Aangespoord door zodanige voorbeelden, besteedde hy den
ganschen dag, en het grootste gedeelte van den nagt, in onvermoeide
naaspeuringen; terwyl de vorderingen, welke hy maakte, hem eene algemeene
agting deeden verwerven, beide van zyne Leermeesters en van zyne Medeleerlingen.
In den Jaare MDCCXXVII, kwam hy in Engeland. Kort, nogthans, was zyn verblyf
in dat Ryk; en was het meer zyn oogmerk om een bezoek by beroemde Mannen
van dien tyd af te leggen, dan om te Londen zyne Geneeskundige Studien voort te
zetten. Hy maakte kennis met de voornaamste; werd vereerd met de vriendschap
van DOUGLAS en CHESELDEN; en ontving een onthaal, geëvenredigd aan zyne
verdiensten, van HANS SLOANE, toenmaals Voorzitter van de Koninglyke Societeit.
Naa Engeland bezogt te hebben, trok hy na Frankryk. Daar vondt hy, by de
voortreflyke Leeraars WINSLOW en LE DRAN, by welken laatstgemelden hy geduurende
zyn verblyf te Parys woonde, gelegenheid, om zich in de Ontleedkunde te oefenen,
op eene wyze, die hy voorheen niet aantrof. Maar de yver van onzen jongen
Ontleedkundigen was grooter dan de vooroordeelen des Volks, ten dien dage, zelfs
in de verlichte Stad Parys, konden verdraagen. Men bragt eene beschuldiging tegen
hem by den Regter in, wegens het ontleeden van Lyken, en hy moest zyne
Ontleedkundige naavorschingen staaken door een schielyk vertrek. Dan, steeds
bedagt op het voortzetten zyner kundigheden, begaf hy zich na Bazel, om het
onderwys te genieten van den beroemden BERNOULLI.
Dus onderleid en bekwaam gemaakt door de Lessen der beste Hoogleeraaren
van dien tyd, gegeeven aan een Jongeling van ongemeene natuurlyke
bekwaamheden, die onaflaatend vlytbetoon daar nevens voegde, keerde hy, in zyn
zes en twintigste jaar, na zyne Geboortestad weder. Weinig tyds hadt hy 'er zich
opgehouden, of hy stondt na een Geneesheersplaats in een Hospitaal, en vervolgens
na een Hoogleeraarschap. Maar, noch het character, 't geen hy hadt vóór dat hy
zyn Vaderland
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verliet, noch de roem, dien hy verworven en staande gehouden hadt, terwyl hy
uitlandig was, waren genoegzaam om het belang, 't geen zich tegen hem verzette,
te overwinnen. In beide deeze bedoelingen vondt hy zich te leur gesteld; en het was
niet dan met moeite, dat hy, in 't volgend jaar, aangesteld wierd tot Opziender eener
openbaare Boekerye te Bern. Deeze post kwam, in de daad, geenzins overeen met
zyne groote bekwaamheden; doch was dezelve hem aangenaam, dewyl ze hem
gelegenheid verschafte om voldoening te bezorgen aan zyne uitgebreide leesgraagte.
De verwaarloozing van zyne verdiensten, die hem in den aanvang zyner loopbaane
trof, verminderde zyne lust tot de Geneeskunde niet, en nam niets weg van de agting
in zyn Vaderland, en buiten 's Lands, verworven. Korten tyd daar naa werd hy, door
Koning GEORGE DEN II, tot Hoogleeraar op de Hoogeschool te Gottingen beroepen.
De pligten, aan dit gewigtig Ampt verbonden, volbragt hy, met niet minder eers voor
hem zelven dan nut voor anderen, den tyd van zeventien jaaren; en dit opende hem
een ruim veld ter uitoefening der groote Talenten, welke hy bezat.
Door en door kundig in de gevoelens van anderen, ten opzigte van de dierlyke
huishouding des Menschlyken Lichaams, getroffen door de verscheidenheid der
begrippen deswegen gekoesterd, en overtuigd dat het éénig middel, om de waarheid
te agterhaalen, bestondt in naauwlettende waarneeming, ondernam hy de moeilyke
taak, om de verschynzels, die zich in de menschlyke natuur opdoen, van den
oorsprong af na te gaan. - In deeze naaspeuringen was hy niet min vlytig dan
gelukkig, en 'er was naauwlyks eenige verrigting van het Lichaam, of zyne Proeven
spreidden 'er een nieuw of sterker licht over uit.
Niet lang moest hy, in deeze veelbeduidende onderneeming, alleen arbeiden.
Het voorbeeld des Hoogleeraars boezemde zynen Leerlingen den geest van
onvermoeide naaspeuring in. ZINN, ZIMMERMAN, CALDANI en veele anderen, door
edelen nayver bezield, arbeidden met ongelooflyken vlyt, om de ontdekkingen van
hunnen grooten Meester voort te zetten, en te volmaaken. De onderlinge bevlytiging
van den Leermeester, en diens Kweekelingen, strekte niet alleen om de
Geneeskundige Weetenschap te bevorderen; maar vestigde de kennis van het
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Menschlyk Lichaam op een zekerder, en bykans geheel nieuwen, grondslag.
HALLER's arbeid, geduurende zyn verblyf te Gottingen, bepaalde zich geenzins
tot een enkel vak van Weetenschap. Hy was niet alleen bezorgd om zelve een
Verbeteraar te weezen; maar poogde ook anderen tot dergelyke betragtingen aan
te zetten. Aan hem hebben het Ontleedkundig Theater, de School der Vroedkunde,
de Chirurgicaale Societeit, en de Koninglyke Academie der Weetenschappen, te
Gottingen, den oorsprong dank te weeten.
Zodanige uitsteekende verdiensten konden niet missen eene daar mede
overeenkomstige belooning aan te treffen by den Vorst, onder wiens opzigt hy dit
alles verrigtte. De Koning van Groot-Brittanje vereerde hem niet alleen met alle
merktekens van onderscheiding, welke hy zelve hem kon verleenen; maar bezorgde
hem ook Brieven van Adeldom van den Keizer.
Naa den dood van DILLENIUS, werd hem het Hoogleeraarschap in Kruidkunde te
Oxford aangeboden; in Holland werd hy verzogt den Stoel van den jongen ALBINUS
te vervullen; de Koning van Pruissen wilde hem te Berlyn tot Opvolger hebben van
MAUPERTUIS. De Marschalk KEITH schreef hem, uit naam des Konings, een Brief, by
welken hem het Cancelierschap der Universiteit te Halle werd aangeboden,
opengevallen door den dood van den beroemden WOLFF. Graaf ORLOW noodigde
hem, uit naam der Keizerinne, na Rusland; eenen aanzienlyken stand te Petersburg
hem aanbiedende. De Koning van Zweeden beschonk hem met een onverzogt
eereteken, door hem tot Ridder van de Noordstar-Orde, te verheffen; en Keizer
JOSEPH DE II vereerde hem met een bezoek in eigen persoon.
Deezerwyze geëerd door Vorsten, geagt door Geleerden, en beroemd door geheel
Europa, stondt het in zyne magt den hoogsten rang in het Gemeenebest der Letteren
te beklimmen. Nogthans, alle de verlokkende aanbiedingen, hem gedaan, afslaande,
bleef hy te Gottingen, steeds bezorgd om de aangroeiende beroemdheid dier
Hoogeschoole verder en verder uit te breiden.
Doch, naa een zeventienjaarig verblyf te Gottingen, maakte een ongezonde
gesteltenis hem min bekwaam om alle de pligten, aan zyn Beroep verknogt, op die
wyze als
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hy gewoon was, te vervullen: hierop verzogt en verkreeg hy van de Regeering van
Hanover vryheid, om na, zyn Geboortestad Bern te gaan. Zyne Medeburgers, die
in den aanvange hem by zich hadden kunnen houden met niet min eers dan
voordeels voor hunne Stad, waren thans zo zeer als anderen overtuigd van zyne
uitsteekende verdiensten. Een Jaargeld werd hem zyn leeven lang toegelegd; en
men benoemde hem, herhaalde keeren, om de voornaamste Staatsbedieningen te
bekleeden. Deeze bezigheden verminderden zyne zugt tot het bewerken van nuttige
Inrigtingen in geenen deele. Hy was de eerste Voorzitter, zo wel als de grootste
Bevorderaar, van de Oeconomische Societeit te Bern; en hy mag aangemerkt
worden als den Vader en Stichter van het Weeshuis-Hospitaal dier Stad.
Afneemende gezondheid, egter, belette hem de woelige tooneelen des leevens
te betreeden, en veele jaaren lang was hy geheel bepaald aan zyn eigen huis. Dit
zelfs stelde geen perk aan nuttig voor anderen zyne dagen door te brengen; want,
met onvermoeiden yver, bleef hy in 't schryven, zyne geliefdste bezigheid, volharden,
tot weinige dagen vóór zyn dood, in het zeventigste jaar zyns Ouderdoms, op den
twaalfden van Wintermaand des Jaars MDCCLXXVII.
Zyne Elementa Physiologiae en Bibliotheca Medicinae zullen, tot de laatste
Naakomelingschap, onbetwistbaare bewyzen opleveren van zyn nimmer aflaatenden
vlyt, doordringend vernuft en bondig oordeel. In zyne jeugd, zich eenigen tyd te
Bienne, in den Jaare MDCCXXIII, onthoudende, stelde hy verscheide Dichtstukjes
op in den Helden-Tooneel- en Lierdicht-styl. Zyn vernuft was door de romaneske
Landschapsschildery tot Dichterlyke geestverrukking opgevoerd. Ten deezen tyde
was hy dermaate ingenomen met de Dichtkunst, dat hy, toen 'er brand ontstondt in
het huis waar hy zyn verblyf hieldt, na zyn kamer vloog, en alle zyne Dichterlyke
Schriften aan de vlamme ontrukte; laatende zyne andere Papieren, met weinig
hartzeer, ten prooi des brands. Naderhand, toen een ryper ouderdom zyn oordeel
meer bondigheids gegeeven hadt, hoorde men hem menigwerf zeggen, ‘dat hy uit
den brand die opstellen redde, welke hy voor de schoonste voortbrengzelen des
menschlyken vernufts hieldt, om ze, in een volgend tydperk zyns lee-
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vens, ter vernietiging te verwyzen, als zyner penne onwaardig .’
Vervolgens was hy, egter, gelukkiger in zyne Dichterlyke Werken. In den Jaare
MDCCXXIX vervaardigde hy zyn Dichtstuk op de Alpen; een Dichtstuk zo verheven
en onsterflyk als de Bergen, het onderwerp zyner Verzen. Hy schreef ook eenige
Zedekundige Brieven over de Onvolmaaktheid der Menschlyke Deugd, over Bygeloof
en Ongeloof, over de ydele Eerzugt; verscheide Hekeldichten; Doris, een
Herderszang op zyne eerste Vrouwe, en zyne zo hoog bewonderde Lykklagt op
haaren dood.
Het strekt ten overtuigelyken blyke van HALLER's ryk vernuft en buitengewoone
zielsvermogens, dat hy zo zeer uitstak in de Dichtkunde, welke hy, uitgenomen in
zyne vroegste jeugd, nooit anders aanmerkte dan als eene uitspanning, of om zyn
leed onder druk te verzagten, en ten tyde van ziekte, of om zich te troosten van
wegen den nyd en minagting, welke hy van zyne Tydgenooten moest ondergaan.
De beste Duitsche Oordeelkundigen plaatzen HALLER onder de beste Duitsche
Dichters; en houden het Verhevene voor het kenmerktekenende zyner Schriften.
Zy erkennen, dat hy de welluidenheid en

(*)

Veelen van HALLER's Leevensbeschryvers hebben deeze twee dingen ondereen vermengd,
en, door eene natuurlyke overhelling tot vergrooting, verzekerd, dat HALLER te Bienne, met
eene grootheid van ziel boven zyne jaaren, zyne Dichterlyke opstellen verbrandde, door eene
volle overtuiging, dat de Dichtkunde zyne ziel zou vervreemden van de ernstiger
Letteroefeningen; terwyl volstrekt het tegendeel plaats greep. Hy bewaarde zyne Dichtstukken
in voorkeuze boven zyne andere Papieren, en verbrandde ze naa dien tyd: dewyl dezelve tot
vermindering zyns roems zouden gestrekt hebben; schoon ze, als voortbrengzels der jeugd,
niet geheel van verdiensten ontbloot waren. Ik heb, ten aanziene van deeze byzonderheid,
het gezag van zyne Vrienden, BALTHASAR en TSCHARNER, den voorrang gegeeven boven zyne
andere Leevensbeschryvers; dewyl zy zo goede gelegenheid hadden om de waarheid te
weeten en te vermelden. Daarenboven liet HALLER, 't welk ten bykomenden bewyze strekt,
zyne Dichterlyke oefeningen niet vaaren, en schreef te Tubingen zyne Morgen-gedanken en
Sehn-Sucht, de eerste voortbrengzels zyner Dichtkunde welke hy in 't licht gaf. COXE's Travels
into Swisserland. Vol. II. p. 253. Note.
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rykheid zyner moedertaale bevorderd heeft; dat hy het sterkst vermogen van vinding
en verbeeldingskragt bezat, veel oorspronglyks in zyne denkbeelden en taal ten
toon spreidde; dat hy de Natuur met eigenaartige verwen schilderde; dat hy de
diepten der Bovennatuur- en Zedekunde peilde; dat hy even zeer uitmuntte in
schilderagtige beschryvingen, in zagte en bevallige beelden, te maalen, als in
verhevenheid van gevoelens en wysgeerige naauwkeurigheid. Eenige weinige
vitzieke Kunstregters hebben HALLER's Dichtwerken nu en dan duisterheid ten laste
gelegd, en beschuldigen hem van het invoeren eener nieuwe taale, strydig met de
gewoone wyze van voordragt. Koele Oordeelkunde moge hem berispen; maar
twintig opeenvolgende Uitgaven zyner Duitsche Dichtwerken, en de Overzetting
derzelven in de voornaamste taalen van Europa, bewyzen derzelver erkende waarde,
en hoe zeer zy den Leezer behaagen. En mag men, zonder grootspraak, aanmerken,
dat, schoon HALLER's verbaazende Werken in Geleerdheid en Weetenschappen
zyne Dichterlyke bekwaamheden als overschaduwen, hy, nogthans, als hy zich
alleen tot de Dichtkunst bepaald hadt, zyn naam der sterflykheid zou onttoogen
hebben.
HALLER's Schriften hebben desgelyks de Weetenschap der Plantkunde zeer
verrykt. Hy stak niet minder uit als een Wysgeer, een Geneesheer, een Plant- en
Natuurkundige en Dichter, dan als een beminnelyk Man; zyne Godsvrugt en
Menschlievenheid was niet minder dan zyne veelvuldige Kundigheid. By zyne andere
Schriften voegde hy, in 't Hoogduitsch, de Brieven, aan zyne Dogter, over de
Waarheid van den Christlyken Godsdienst; hy gaf een Uittrekzel van DITTON's
Waarheid der Opstandinge van JESUS CHRISTUS, welk Werk hy erkent dat eerst
eenige twyfelingen, die hy ten deezen aanziene koesterde, wegnam. Hy betuigt,
ten zelfden tyde, dat hy oneindig veel voldoenings ontving uit het leezen van het
Nieuwe Testament, dewyl hy zich nimmer meer verzekerd hieldt met de Godheid
te verkeeren, dan wanneer hy haaren Wil in dat Godlyk Boek las. In den Jaare
MDCCLXXV, zagen van hem, eindelyk, in 't Hoogduitsch het licht, Brieven over
verscheide Aanvallen der nog leevende Vrydenkeren tegen de Openbaaring. In dit
Werk onderzoekt en wederlegt de Schryver de Tegenwerpingen tegen den
Christlyken Godsdienst, op eene zo leevendige en gevaarvolle wyze aan-
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gevoerd door VOLTAIRE, in zyne Questions sur l'Encyclopedie. ‘Indien dit
laatstgemelde Werk,’ voegt 'er de Heer SENNEBIER by, ‘moge aangemerkt worden
als een Register van de Twyfelingen en Zwaarigheden tegen het Christendom; mag
men het Werk van HALLER aanzien als een Register van Antwoorden ten voordeele
van den Christlyken Godsdienst, geschikt om geraadpleegd te worden door allen,
die onbevooroordeeld en onzydig dit gewigtig Stuk voor en tegen willen wenschen
behandeld te zien.’ Wanneer Geleerdheid en Wysbegeerte, in stede van zich toe
te leggen om twyfelagtige stellingen door drogredenkunst te onderschraagen, den
vereenigden bystand verleenen aan de zaak van den Godsdienst, worden zy waarlyk
een eer voor den Bezitter, en een zegen voor de Maatschappy.
Zelfs deeze groote en braave Man was niet vry van eene al te groote
bekommerdheid wegens zyn welweezen in eenen toekomenden Staat. Die
naargeestigheid, welke te regt mag aangemerkt worden als het uitwerkzel van Ziekte
en de leevendigheid zyner Verbeeldingskragt, misschien zamenwerkende met de
bekrompene Calvinistische Leerbegrippen, in welke hy was opgevoed, deedt hem
meer letten op de Regtvaardigheid, dan op de Genade, van GOD, zo dat hy zich
verwilderde in den eindloozen doolhof van Voorbeschikking en Genade. In eene
zyner naargeestige vlaagen, onzeker wegens zyne behoudenis, vergeleek hy
zichzelven by een Man, geplaatst op den rand eener steilte, zonder eenig steunzel;
alle oogenblikken verwagtende in de diepte neder te storten. - Op eenen anderen
tyd, bezield met een zugt na Weetenschap, barst hy uit, in eenen Brieve aan zyn
Vriend BONNET, zyn spyt te kennen geevende, dat hy eene wereld moest verlaaten,
welke hy verrykt hadt door zyne ontdekkingen, en nog verder kon verlichten door
zyn yver in de Letteren: ‘ô Myne arme harssenen! welke tot stof moeten wederkeeren:
en al de kunde en onderrigting, welke ik heb opgedaan met zo onvermoeide
bevlytiging, zal verdwynen gelyk de Droom eens Kinds.’
Deeze kleine zwakheden van een groote Ziel, vermeesterd door aandoenlykheid
van gesteltenisse, en worstelende tegen vroegtydig ingezoogene vooroordeelen,
zyn belangryker voor den Man, die de onvolmaaktheden van de mensch-
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lyke Natuur voelt en erkent, zelfs in derzelver verhevensten staat, dan de
opgesmuktste berigten van niet faalende Wysheid, of eenpaarige Deugd, welke
nimmer by eenen Sterveling bestonden. En het is eene aangenaame voldoening,
te mogen ontwaaren, dat Rede en Godsdienst de overhand kreegen op de
naargeestige vlaagen van ongesteltenisse, en dat HALLER den dood onder de oogen
zag met de Bedaardheid van eenen Wysgeer, en het Geloof eens Christens. In den
laatsten Brieve, welken hy weinige dagen vóór zyne laatste Ziekte schreef, spreekt
hy, 't is waar, van de ontzettende grootheid der Eeuwigheid; doch met meer hoope
dan vrees; en ziet te rugge met zelfvoldoening op zyn afgelegd leeven: te midden
van eenige klagten over de pynen, welke hy leedt, gewaagt hy van zyn Vaderland
met de tederste genegenheid, en stort zyne laatste gebeden uit voor deszelfs
(*)
behoudenis en welvaaren .
(*)

Dit berigt is gunstiger, dan 't geen wy by ZIMMERMAN, in zyn Werk, de Eenzaamheid getyteld,
aantreffen, waarin wy, volgens de Nederduitsche Vertaaling, by ALLART en de Wed. DE WAAL
EN ZOON uitgegeeven, leezen: ‘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 pen, in de hand. Hy zag menigmaal 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 acht 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 zyn 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 komen; dan
de besten, dan weder elk een, zonder verkiezing ten aanzien van geloof of verstand. Hy
begeerde van ieder hulp, even als een kranke, die, in eene onherstelbaare ziekte, het
onvermogen der kunste by bekwaame Geneesheeren ondervindende, den Kwakzalyer laat
roepen.
HALLER was by uitsteekenheid regtzinnig. Deeze soort van Godgeleerdheid behaagde hem,
om dat zy hard en onbuiggaam is, gelyk hy was. Doch zy deugde voor zyne zwaarmoedigheid
niet. Indien zulk een ingebeelde zieke voorwendt, dat niemand, in zaaken van den Godsdienst,
de rechte meening weet, dan de uitsteekend rechtzinnige Leeraar, dan is hy zeker ongelukkig.
HALLER schreef, 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 zyns
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 gaarne van een voortreflyken
Godgeleerden, naamlyk den Heer LESS, wenschte te weeten, welk beknopt Boek hy nog
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 naa den
dood van HALLER, vertoonde zich een jong Edelman uit Bern, die, door een Brief na Goettingen,
dien ik geleezen heb, een zo verschriklyk als ongegrond berigt 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 geloosde niets; het was hem, volgens zyn zeggen, onmogelyk, iets te
gelooven, hoe gaarne 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 hadt
kunnen toegaan, dan daadlyk geschiedt.
De Godsdienstige Zwaarmoedigheid 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

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

493
Hy zette, om zo te spreeken, zyn Letterarbeid voort, tot zyne laatste oogenblikken;
zyne zinnen en verstand

van zyne Herders, over zyne droesgeestigheid sprak, of zo dikwerf by zich alleen bevond
zonder iets uit te voeren.’
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behouden hebbende: hy zag zyn leevensëinde zonder vrees of moeilykheid naderen.
Myn Vriend! was zyne taal tot den Geneesheer die hem bystond, Ik sterf, myn Pols
siaat niet meer!...en hierop blies hy den laatsten adem uit, op den twaalfden van
Wintermaand des Jaars MDCCLXXVII, in het zeventigste jaar zyns Ouderdoms.
Zo leefde, zo stierf, de groote HALLER; een Man, op wien de geleer de MICHAëLIS
eene waarneeming toepast, voortyds gemaakt op het verstand van ARISTOTELES:
Neque caelo, neque terrâ, neque mari, quicquam relinquere voluit incognitum, indole
praeterea adeo mirabili, ut ad singula natum praecipue dicas. Dat is: ‘hy liet niets
onönderzogt, noch in den hemel, noch op aarde, noch in de zee, en bezat zulk eene
wonderbaare bekwaamheid, dat hy gebooren scheen voor elk onderwerp, 't welk
hy by de hand nam.’
HALLER was, wat zyne Persoonsgestalte betrof, kloek en rustig; van een ernstig
en veelbeduidend gelaat, zomtyds vertoonde 'er zich een lach op; altoos aangenaam
van stem, doorgaans sprak hy zagt, zelden verhief hy zyn stem, schoon in
driftvervoering. Gaarne ontspande hy zich in gezelschap, en was in 't zelve genoeglyk
en beleefd; hy kon met de Dames spreeken over Modes, Kleederdragten, en
dergelyke beuzelingen, als of hy zich nooit van de Wereld afgezonderd hadt.
De Heer BONNET berigtte den Heer COXE, dat HALLER even gemaklyk in 't
Hoogduitsch, Fransch en Latyn, schreef; dat hy alle Europische taalen, het Russisch,
Poolsch en Hungdarsch, uitgezonderd, zo wel verstondt, dat hy met de Inboorelingen
in hunne moedertaal sprak. Wanneer hy handelde over eenige Weetenschap, of
eenig onderwerp van Letterkunde, was zyne kennis zo uitgestrekt, dat hy van 't
zelve zyn byzonder werk scheen gemaakt te hebben. Zyne diepe Geleerdheid, in
elken tak van Weetenschap, is bekend by allen, die in zyne Werken bedreeven zyn.
De verscheidenheid zyner Kundigheden, en de veelvuldigheid der toepassing
zyner Talenten, wordt in deezer voege beschreeven door iemand, die zyn byzondere
Vriend
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(*)

was : ‘HALLER bezat eene grondige kennis van de Natuurlyke Historie; was
bedreeven in de Oude en laatere Geschiedenissen, zo algemeene als byzondere;
en ongemeen ervaaren in den staat des Landbouws, der Handwerken, des Handels,
der Bevolkinge en der Letterkunde, van de onderscheide Volken van Europa; hy
hadt met aandagt de aanmerkelykste Reisbeschryvingen geleezen; en byzonder
zich bevlytigd op de laatste ontdekkingen, die ter opheldering der Aardrykskunde
strekken; ettelyke duizend Romans en Tooneelspelen hadt hy geleezen; en hy bezat
zulk een verbaazend geheugen, dat hy derzelver inhoud zeer naauwkeurig kon
verhaalen.
Naardemaal hy de gewoonte hadt, om uittrekzels te maaken en zyn gevoelen te
zeggen over elk boek, 't welk hem in handen kwam, zo wel ten zynen byzonderen
(†)
gebruike, als voor de Gottinger Boekbeoordeeling , las hy de meeste nieuw
uitkomende Werken; en zo greetig was hy in dezelve te doorleezen, dat hy ze op
zyn tafel hadt onder het middagmaal, 'er tusschen beiden in las, en met een potloot
de plaatzen merkte, welke hy naderhand uittrok, of over welke hy zyn gevoelen
opgaf. Hy had de gewoonte, om zyne aanmerkingen op kleine stukjes papier, van
onderscheide grootte, te schryven, die hy vervolgens in orde schikte en vastmaakte;
eene wyze van doen van LEIBNITZ geleerd.
Van de Natuur hadt HALLER een zeer gevoelig en aandoenlyk gestel ontvangen,
't welk altoos het kind des Vernufts is. Hy sprak daarom by ervaarenis, als hy, in
eenen Brieve aan VOLTAIRE, zich dus uitdrukte: “De Voorzienigheid houdt de schaal
des Menschlyken Geluks in evenwigt. Zy heeft u met Rykdommen beschonken, u
met Eer begiftigd; maar inmengzel van Ongeluk was noodig, en zy bewaarde het
evenwigt door u Aandoenlykheid te schenken. Indien myne wenschen konden
baaten, zou ik

(*)
(†)

TSCHARNER Lobrede, enz. p. 87.
HALLER beoordeelde, als het vak hem in dit Tydschrift toegeschikt, alle Werken over de
Geschiedenis, de Geneeskunde, de Ontleedkunde, de Natuurlyke Historie, en verscheide
Mengelwerken, inzonderheid die in Italie uitkwamen.
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u die Bedaardheid toebidden, welke op de aannadering des Vernufts wegvliedt;
deeze is minder dan Vernuft, wat de Zamenleeving betreft; maar veel voortreffelyker
ten opzigte van onszelven: als dan zou de beroemdste Man in Europa, tevens, de
gelukkigste weezen.”’
HALLER was altoos onverduldig in Ziekte, zo wel uit hoofde van zyne uitsteekende
gevoeligheid voor ongemakken, als om dat hy in dien toestand zich verstooken
vondt van zyn geliefden Letterarbeid. Hy was, te dier oorzaake, gesteld op het
gebruiken van sterke Geneesmiddelen, meer geschikt om de onmiddelyke uitwerkzels
der smerte en de ongesteldheid weg te neemen, dan dezelve in den grond te
geneezen. In zyne laatste jaaren gewende hy zich aan 't gebruiken van Opium, 't
welk ligtenschap voor een tyd schonk; maar alleen zyne natuurlyke onverduldigheid
deedt toeneemen. Deeze onverduldigheid van aart, die nu en dan zyne rust stoorde,
zelfs in zyne jeugd, en toen hy de grootste maate van gezondheid en lust bezat,
vermeerderde met het toeneemen der jaaren, en bleef hem by tot het einde zyner
dagen.
Zyne Briefwisseling was, door alle tydperken zyns leevens heen, uitgestrekt, en
stipt; hy schreef in 't Engelsch, Fransch, Hoogduitsch, Latyn en Italiaansch.
Driemaalen tradt HALLER in den Egt. - Eerst met MARIANNE WYTZEN, in 't Jaar
MDCCXXXI; zy stierf in MDCCXXXVI. - Vervolgens met ELISABETH BUCHERS, in 't
Jaar MDCCXXXVIII; zy stierf in 't Kraambedde in 't zelfde, of het volgende, jaar:
beide deeze Vrouwen waren te Bern gebooren. - In MDCCXXXIX trouwde hy aan
AMELIA FREDERICA TEICHMEYER, eene Duitsche van afkomst, die hem overleefde.
HALLER heeft de Leevens zyner twee eerste Egtgenooten beschreeven, en in 't licht
gegeeven. Hy liet acht Kinderen naa, vier Zoonen en vier Dogters, die hy alle
gevestigd zag.
Zyn oudste Zoon, GODLIEB EMANUEL, in 't Jaar MDCCXXXV gebooren, volgde
zyns Vaders voorbeeld, in zich aan den dienst zyns Vaderlands, en de Letteren,
toe te wyden. Hy werd tot Lid van den grooten Raad gekoozen, en bekleedde
verscheide Staatsbedieningen, byzonder het Bailjuwschap van Nyon; in welke post
hy overleed, in den Jaare MDCCLXXXVI. Hy maakte zich bekend door de uitgave
van verscheide Werken, strekkende om de Geschiedenis en Letterkunde van
Zwitzerland
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op te helderen; inzonderheid door zyne Schweitner Bibliothek, in VI Deelen, in 8vo,
waar van hy de uitgave des Eersten Deels alleen mogt beleeven. In dit Werk, naar
verdiensten geagt, van wegen de schikking en naauwkeurigheid, telt de onvermoeide
Schryver alle de Boeken op die over Zwitzerland handelen, in alle Taalen, en alle
de Werken, uitgegeeven door de Zwitzers, over allerlei onderwerpen. Hy daalt af
tot de kleinste Artykels, welke men in Maandschriften en Boekbeoordeelingen
ontmoet, en in de meeste gevallen, waar zulks te passe komt, geeft hy den inhoud
op, verbetert de misslagen, en geeft zyn oordeel over de verdiensten van het Werk.

Beschryving van de ligging, en plan, der stad Washington, in het
landschap Columbia, in Noord-America, welke thans gebouwd
wordt, om, met den jaare MDCCC, ten zetel te dienen voor het
(*)
staatsbestuur der Vereenigde Staaten van America .
(Uit het Engelsch.)
De Stad Washington, in het Landschap Columbia, met welker Bouw men thans
bezig is, om ze ten bestendigen zetel te doen dienen voor het Bestuur der Vereenigde
Staaten van America, is gelegen aan de Zamenvloeijing der Rivieren Potomac en
de Eastern Branch, en strekt zich omtrent vier mylen aan elk uit. Zy besluit in zich
een plek gronds, welke bezwaarlyk kan overtroffen worden in het stuk van
welgelegenheid, gezondheid en schoonheid, door eenige in de wyde Wereld: want,
schoon het Land vlak voorkomt, levert het, nogthans, door zagte en langzaam
opgaande verhevenheden, eene verscheidenheid van fraaije gezigten op. Dit Land
ligt gedeeltlyk in den Staat van Virginia, gedeelt-

(*)

Wy schryven de Vereenigde Staaten van America en niet, gelyk doorgaans geschreeven
wordt, de Vereenigde Staaten van Noord-America; dewyl het eerste, en niet het laatste, de
Tytel is, by welken deeze nieuwe Mogenheid verkiest benoemd te worden. Zie de Vaderl.
Hist. ten Vervolge van wagenaar, by allart, Vde Deel, bl. 173.
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lyk in dien van Maryland, en werd door deeze twee Staaten aan de Vereenigde
Staaten van America afgestaan, en door deeze bestemd, om, naa het Jaar MDCCC,
ten zetel des Staatsbestuurs te strekken.
Binnen de grenzen der Stad, zyn vyf en twintig altyd springende Bronnen van
allerheerlykst water; en, door putten te graaven, kan men steeds zeer goed water
bekomen; daarenboven zullen de altoos vloeijende Stroomen, die thans door dat
Land loopen, ten gebruike der Stad aangewend worden.
De Eastern Branch is een der veiligste en gemaklykste Havens in America;
genoegzaame diepte hebbende voor de grootste Schepen, tot omtrent vier mylen
boven den mond der Riviere: terwyl het Kanaal digt aan den rand der Stad loopt,
en ruimte in overvloed heeft. Deeze Rivier heeft de diepte van dertig en vyf en dertig
voeten, tot by het bovenste gedeelte der Stad, waar de diepte tot tusschen de twintig
en achttien voeten vermindert.
De Stad, aan den grooten Postweg gelegen zynde, juist even verre van het
Noordlykst en Zuidlykst uiterste der Vereenigde Staaten, en ten naastenby zo van
den Atlantischen Oceaan tot de Rivier Ohio, allerbest bevaarbaar, en in het midden
van het rykst handeldryvend Land in America, geschikt voor den inlandschen
aanvoer, is verreweg de verkiesbaarste ligging voor de Verblyfplaats van het
Congres; en wordt de Bouw daar van thans voortgezet door den Vaderlandlievenden
yver, niet alleen van het Volk in de Vereenigde Staaten; maar ook door dien van
Vreemdelingen.
De binnenlandsche Vaart, op de Potomac Rivier, is zo verre gevorderd, dat vlotten,
belaaden met de voortbrengzelen des Lands, die Rivier en deszelfs takken afzakken,
van meer dan honderd en tachtig mylen, tot de groote Watervallen, die veertien
mylen van de nieuwe Stad afleggen. De Kanaalen, aan de groote en kleine
Watervallen, zyn bykans voltooid, en de Sluizen zo verre gevorderd, dat in den
volgenden Zomer de Vaart geheel geopend zal zyn, tusschen de andere wateren
en de voornaamste takken van de Potomac, 't welk eene gemeenschap te water
zal veroorzaaken, tusschen de Stad Washington en de binnenste deelen van Virginia
en Maryland, door middel van de Potomac, de Shannandoah, de South Branch,
Opecan, Cape Capon, Pattersons Creek, Co-
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noochegue en Monocasy, meer dan twee honderd mylen, door een der gezondste,
vermaaklykste en vrugtbaarste, oorden in America, die, in grooten overvloed, Tabak
van de beste soort, Hennip, Indiaansch Koorn, Tarwe, en andere Graanen, benevens
Vrugten aan den Americaanschen grond eigen, voortbrengen.
De Landen aan de Potomac, boven de Stad Washington, rondsom dezelve, en
zestig mylen daar beneden, zyn hoog en droog; overvloeijende van ontelbaare
Bronnen heerlyk water: ze zyn bedekt met zwaar Timmerhout van verscheidenerlei
soort. Eenige weinige mylen beneden de Stad, vindt men, aan de oevers van de
Potomac, onuitputbaare bergen van Steen, van die soort als de witte en roode
Poortlandsche steen, van welken men thans de openbaare Stadsgebouwen oprigt.
Boven de Stad, als mede op de oevers der Riviere, vindt men zeer veel uitmuntende
Kool, Kalksteen en Marmer, met blaauwe Lei, waar mede men huizen dekt, van de
beste soort.
Het aanleggen van deeze Stad, in zulk eene zeer verkiesbaare ligging, en volgens
zulk een fraai Plan, zal, by volgende Geslachten, aangemerkt worden als eene
groote proeve van het Oordeel en de Wysheid van den tegenwoordigen Voorzitter
der Vereenigde Staaten, terwyl de Naam, aan die Stad gegeeven, tot het einde der
dagen, de verpligtingen, welke de Americaanen hebben aan een Man van dat
uitsteekend Character, in leevende geheugenisse zal bewaaren.
Het Plan deezer Stad werd, volgens de onderrigtingen des Voorzitters van de
Vereenigde Staaten, ontworpen door den Major L'ENFANT, en gaat onbetwistbaar
alle andere Steden te boven; vereenigende niet alleen gemak, geregeldheid, fraaiheid
van gezigt en vryen omloop van lugt, maar alles groots en schoons, 't welk in eene
Stad kan gebragt worden.
De Stad is verdeeld in Squares, of groote Afdeelingen, door Straaten recht Noord
en Zuiden, Oost en West, loopende, 't welk het grondwerk van het Plan uitmaakt.
Nogthans, van het Capitool, het Huis des Voorzitters, en eenige der grootste Pleinen
in de Stad, loopen Dwarsstraaten, van het eene groote voorwerp tot het ander; 't
welk niet alleen eene verscheidenheid van schoone gezigten oplevert, maar die
verveelende eenzelvigheid wegneemt, welke zommige andere groote Steden
ongevallig maakt. Deeze Dwarsstraaten zyn geschikt om de afgescheidene en wydst
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vaneen liggende voorwerpen te vereenigen, en door het geheel een wederkeerig
gezigt te bewaaren. - De Hoofdstraaten zyn alle honderd en zestig voeten wyd,
bevattende een straatweg van tien voeten, en een gekeizeld wandelpad van dertig
voeten, aan wederzyden met boomen beplant, 't welk een ruimte van tachtig voeten
openlaat voor een met steenen bevloerden wagenweg. De overige Straaten zyn
doorgaans honderd en tien voeten wyd, met weinige van negentig voeten,
uitgenomen de Noord, Zuid, en Oost Capitool Straaten, die de breedte van honderd
en zestig voeten hebben. De Dwarsstraaten draagen de Naamen van de
onderscheide Staaten, die de Unie uitmaaken; terwyl die, welke ten Noorden en
Zuiden van het Capitool Oostwaards loopen, den naam hebben van East First Street,
East Second Street, &c. en Westwaards van het Capitool, West First Street, West
Second Street, &c. Die van het Capitool Noordwaards strekken, zyn geheeten North
A Street, North B Street, &c. en die ten Zuiden, South A Street, South B Street, &c.
De Verdeelingen van de Stad zyn elf honderd en vyftig. De rechthoekige Squares,
of groote Afdeelingen, bevatten doorgaans van drie tot zes Acres, en zyn wederom
verdeeld in Onderdeelen (Lots) van veertig tot tachtig voeten van vooren, en van
omtrent honderd en tien tot drie honderd voeten diepte, naar de grootte der Afdeeling.
De ongeregelde Verdeelingen, veroorzaakt door de Dwarsstraaten, zyn eenige
smal; maar over 't algemeen gunstig gelegen. De scherpe punten zullen alle op
veertig voeten worden afgesneeden, zo dat geen huis in de Stad een scherpen hoek
zal hebben. De Loten, in deeze ongeregelde Verdeelingen, zullen alle een rechten
hoek krygen met de onderscheide Straaten, schoon de achterhuizen in dezelve niet
gelykwydig met elkander zullen komen, 't welk geen hinder altoos veroorzaakt.
Volgens de regelen, opgegeeven en afgekondigd door den Voorzitter der
Vereenigde Staaten, ter schikking der Gebouwen in de Stad, moeten alle Huizen
van gebakken of gehouwen Steen zyn; de muuren moeten evenwydig loopen met
de Straaten, en of onmiddelyk daar aan geplaatst weezen, of naar welgevallen
inwaards opgehaald. De voormuuren, van alle huizen in Straaten honderd en zestig
voeten breed, moeten ten minsten dertig voeten hoog zyn.
Het Plein voor het Capitool (os het Huis waar de Wet-
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geevende Magten vergaderen) is op de schoonste erhevenheid in de Stad gelegen,
omtrent ééne myl van de Eastern Branch, en niet veel meer van de Potomac;
hebbende een volkomen gezigt op de geheele Stad zo wel als op het rondsom
gelegen Land, tot eene groote uitgestrektheid.
Het Huis van den Voorzitter zal staan op een hoog opgaanden grond, niet verre
van den oever van de Potomac; een heerlyk Watergezigt hebbende, en uitziende
op het Capitool en eenige andere voornaame gedeelten der Stad.
Rechtstreeks Zuiden van het Huis des Voorzitters, en recht Westwaards van het
Capitool, loopen twee groote wandelperken, die eindigen aan de Potomac, en aan
de zyden zullen vercierd worden met verscheide fraaije Gebouwen, Huizen voor
Afgezanten van vreemde Mogenheden, enz.
Door de geheele Stad, ter plaatze waar de Hoofdstraaten elkander kruisen, vindt
men verscheide open Pleinen, van verschillende gedaanten, die, in groote Steden,
hoogst nuttig zyn, en tot geen gering cieraad dienen.
Vyftien van de beste dier Pleinen zullen geschikt worden voor de onderscheidene
Staaten, die de Unie uitmaaken; en niet alleen derzelver Naamen draagen, maar
aan die Staaten tot geschikte plaatzen dienen, om Standbeelden, Naalden of
Kolommen, op te rigten, ter gedagtenisse van hunne voornaame Mannen.
Op eene kleine verhevenheid, ter plaatze waar eene lyn recht West van het
Capitool en eene recht Zuiden van het Huis des Voorzitters elkander snyden, zal
een ridderlyk Standbeeld worden opgerigt van den Generaal WASHINGTON, den
tegenwoordigen Voorzitter der Vereenigde Staaten.
Het Gebouw, waar de Massachussets en Georgia Straaten zamenloopen, is met
de tuinen geschikt tot een Hospitaal voor de Zeelieden.
Het Plein aan het Zuideinde van de East Eight Street is bestemd voor de Beurs,
en een wandelperk. De breede zwarte streep, welke deels loopt langs de North B
Street, en, zich scheidende, op twee plaatzen in de Eastern Branch komt, is een
Kanaal, 't welk tachtig voeten wyd en acht voeten diep zal weezen.
Het Plein, waar de South G Street het Kanaal kruist,
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is aangelegd tot een Stadhuis en een Waterkom; zynde 'er thans een vry groote
watersprong in 't midden.
Op het Plein, aan de vereeniging der beiden Rivieren, zal een Sterkte gebouwd,
en zullen daar Magazynen en Arsenaalen aangelegd, worden.
Aan het Oosteinde van de East Capitol Street zal men een Brug bouwen. De
tegenwoordige overgang der Riviere is aan het benedeneinde van de Kentucky
Street, waar de groote weg thans de Eastern Branch kruist.
De Tyber, welke het voornaamste water is dat door de Stad loopt, zal verzameld
worden in een groote Verlaatplaats, bezyden het Capitool, van waar men het in
pypen zal leiden na de onderscheide deelen der Stad; terwyl het overtollige water,
in schoone watervallen, door de openbaare tuinen ten Westen van het Capitool in
het Kanaal zal vloeijen.
In verscheide gedeelten van de Stad zyn plaatzen, bestemd voor Markten, Kerken,
Vergaderplaatzen, Schouwburgen, enz.
De Voorzitter der Vereenigde Staaten, deeze Stad ten zetel des Bestuurs
bestemmende, verwierf van de Eigenaars des Gronds om een zeker gedeelte van
de Loten, in ieder gedeelte, af te staan, om verkogt te worden onder zyn opzigt; en
dat het beloop daar van alleen zou bekeerd worden tot openbaare Gebouwen, en
andere Werken van algemeen nut. Deeze vergunning-zal omtrent 15000 Loten
uitleveren, en genoegzaam weezen, niet alleen om de openbaare Gebouwen op te
rigten, maar om het Kanaal te graaven, de Waterleidingen door de Stad te maaken,
de Wegen te bestraaten en te verlichten; 't welk eene zwaare belasting, welke in
andere Steden plaats heeft, zal voorkomen, en gevolglyk de Loten eene veel grooter
waarde doen krygen.
De Geldopschietingen van Virginia en Maryland tot hier toe gehoegzaam zynde,
heeft men weinig van de openbaare Loten verkogt; doch de Verkooping is
aangeslagen, tegen den zeventienden van September deezes Jaars.
In January, jongstleden, zyn de meeste Straaten afgeperkt, en de groote
Afdeelingen (Squares) in kleindere (Lots onderscheiden. Het Kanaal was ten deele
gegraaven, en het grootste gedeelte der Bouwstoffen voor de openbaare Gebouwen,
die geheel van gepolyst hardsteen zullen weezen, worden thans, met allen
mogelyken spoed, aangevoerd. In den
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voorleden Zomer bouwde men reeds verscheide Huizen voor byzondere Persoonen,
en veele der Eigenaaren van Loten maakten zich toen gereed om in den volgenden
Zomer te bouwen.

Damon.
Ernstige overdenking in den herfst.
Aangename, streelende, warme, verkwikkelyke en koesterende, Zomerdagen! Gy
zyt van ons geweken, met alle uwe vermakelyke schoonheden! De Zomer is
geweken; alle die schoonheden zyn verdwenen! De verkwikkelykheden der Lente,
en de liefelykheden van den Zomer, hebben ons verlaten! Waar zyn uwe schoone
dagen, waar uwe verkwikkelyke nagten, gebleven? - De liefelykheden van de Lente
zyn niet meer - de schoone Zomerdagen zyn voorby gegaan. - Het lieflyk ruikend
gebloemte van de geurige Lente is verdord. - De welruikende Zomerkruiden
verstorven, en eene doodsche naarheid begint derzelver plaats te vervangen. - De
bladeren der boomen en digte bosschen beginnen af te vallen; de Veld- en
Zomervrugten zyn in de Schuuren ingezameld. - Het schoone verdwynt, of is reeds
verdwenen. - Het Aardryk begint te verdorren, en heeft weinig bevalligs meer. - Welk
eene verbazende verandering bespeurt men alrede in al de Natuur! Welk eene
verbazende verwisseling! - Waar men nog onlangs het bly geschater van de vrolyke
Boschbewooners hoorde, daar loeit nu het gehuil van felle herfstwinden door de
halfverdorde takken. - Waar men nog onlangs het schommelend loof aan de dunne
takjes door de ligte Zesirs zag bevende bewegen, daar huilen nu vaak de loeijende
herfststormen door. - En daar de zoetzingende Nagtegaal, onder het malste groen,
al zingende, met haar liefelyk geluid de digte bosschen plagt te vervullen, daar
begint de gemeenzame Musch van koude te verstyven, met een treurig gezigt de
stervende Natuur te beschouwen. - De weelige Akkers, nog korts geleden met
goudgeel koorn versierd, zyn nu met dorre stoppelen vervuld. - Alle de groene
beemden, waar het loeijend Vee korts nog weelig graasde, verdorren langzamerhand.
- De Tuureluur en de wapperende Kieviet gaan warmere Streeken opzoeken. Gelyk ook de vlugge Zwaluw, die ophoud langs de wyde vlakten te scheeren; zo
ook de snelvliegende Daak, die niet meer in de velden word gehoord, en de vrolyke
Leeuwrik begint ook zyne gezangen te staken. - De alkoesterende Zon, welke bare
verkwikkelyke gulden stralen vroeg op 't aardryk nederschoot, houd haren heer-
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lyken glans nu langer te rug, is vaak met dikke nevels omgeven, of blyft geheele
dagen onzigtbaar, of vertoont zich zeer flauw, en als in eene kwynende gedaante
- alles trekt als een treurig rouwkleed aan, en heeft een droevig aanzien - al de
Natuur neigt als tot den slaap, of begint zich stervende te vertoonen. De tedere
grasscheutjes gaan verdorren; al het gebloemt verdort, valt af, of word door de
herfstbuijen geplonderd - al het Veldvermaak gaat verdwynen - en al wat verkwikking
aanbragt krygt nu alrede een treurig aanzien - allerwege, waar men 't gezigt heen
wend, begint zich eene droefgeestige naarheid te vertoonen - eene vervelende
eenzaamheid - eene doodlyke stilte! - Waar zyn nu alle de verkwikkelyke
vermakelykheden van den Zomer! - Waar alle de schoonheden der Natuur! - Het
barre Jaarsaisoen heeft ons alle die schoonheden voor een groot deel ontnomen,
alles voor 't meest geroofd - nu begint al de Natuur in eene akelige somberheid te
verkeeren. - Zo vliegen de verkwikkelyke Lentedagen, zo de aangename
Zomervermaken, schielyk daar heenen. - De Herfst komt, en deze word ras
vervangen door den bevenden Winter. - Weldra word alles geplonderd door de
nypende, de barsche, noordewinden - al wat de Herfst nog spaart, plondert weldra
de Winter door zyne barre noorderbuijen; en daar de Velden en wyde Vlakten met
een groen tapyt, doormengd met wonderbare verscheidenheid van kleuren, overdekt
waren, daar ligt dan een wit kleed van sneeuw overheen gespreid, of al 't aardryk
is met een harde yskorst overdekt, die byna ondoordringbaar is. - Daar men kort te
vooren duizenden van Vischjes zag spartelen, ziet men dan den vluggen
Schaatsryder over heen glyden, bykans even snel als de ligte winden - en duizend
omstandigheden meer, welke men anders op het Land ziet verrigten.
Dan de Herfst schenkt ook uit haren milden schoot een aantal, een ryken
overvloed, van edele en smakelyke vrugten. - Witte en blauwe Druiven ziet men
aan de edele Wynrank pronken, die de tong en sinaak vergasten. - De noeste
Landman is alom bezig zyne vrugten in te zamelen tot voorraad in den Winter. Hem valt de rype Peer in de plukkende hand. - Daar vergadert hy volle manden met
blozende en smakelyke Appelen. - Hier komt het vrolyk Landmeisje, dragende aan
beide armen korven vol witte en blauwe pruimen, die in smaak de edele Persik
evenaren. De Herfst is mild in geschenken - gemeste Runderen - vette Schapen ook versiert hy onze tafels met het edelst en finakelykst Wildbraad - met de fynste
Visch, terwyl men ook vergast word op hartverkwikkende Oesters. Zo mild is de
Herfst, en schenkt ons nog duizend en duizend weldadigheheden meer.
Dan de Herfst herinnert my ook, hoe ras des menschen le-
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vensdagen daar heenen snellen. De frissche Jeugd is aan de bloeijende Lente, de
manbare Jaren aan den milden en vrugtryken Zomer, de afnemende Ouderdom
aan den schralen Herfst, en de bevende Grysheid, wanneer wy gaan sterven, aan
den rillenden en doodsnaren Winter, gelyk. - Hoe haastig vliegen onze dagen heenen;
de bevende Ouderdom komt ras op wolle schoenen, en wy sterven, even gelyk al
de Natuur sterft in den bevrozen Winter!
Schielyk word de bloemteelende en liefelyke Lente gevolgd door den brandenden
en koorndragenden Zomer - deze weêr van den stormwekkenden Herfst, en is die
voorby, dan volgt de bevende, de rillende, Winter - welhaast zien wy niets dan
akelige, dan doodsche, naarheid - welhaast zien wy al de Natuur in haar
doodgewaad! Van al dat hartstreelende, nog zo onlangs op de velden te zien, zal
'er dan niets meer te vinden zyn - niets meer zyn overgebleven. - Geen stem zal
zich schier meer verheffen. - Het ruischen der zilveren beekjes houd op, aan welker
groenen kant wy, uuren aaneen, met vermaak zaten te luisteren, terwyl onze wollige
Kudden in de wyde vlakten graasden, en door elkanderen dartelden. - Dan houden
de ruischende beekjes op, haare kristallyne golfjes worden door de koude verstyfd,
haar vloeibaar vogt word verhard. - Geene hardersdeuntjes worden dan meer in de
begraasde velden gehoord - de velden zyn ook niet meer gras- of klaverryk - ze zyn
verdord, en vertoonen zich in eene kwynende, in eene stervende, gedaante. - In
plaats van vrolyke herdersdeuntjes, hoort men dan het gegons der huilende, der
snerpende, noordewinden. Alles is dan gelyk aan eene barre woesteny, aan eene
huilende wildernis. - Niets ontdekt men alsdan, werwaards men het oog wend, dan
eene treurige naargeestigheid, niets dan ellende en doodsche naarheid - al het Vee
word opgeslooten in warme stallen. - Dan zal Damon aan den rookenden haard,
overdenkende de vermaaklykheden van den Zomer, overwegen de
tegenovergestelde treurige naarheid van den Winter, waarin alles eenzaam, waarin
alles verdord en gestorven, waarin alles treurig en naar, is. - Zo nadert vast de
bevende Winter op loode schoenen. - Dan de vrugtdragende Herfst schenkt ons
nog eenen ryken overvloed van Boomvrugten en Veldgewassen - levert aan het
gezigt nog eene menigte van Kruiden en Veldbloempjes die niet verdord zyn. Het
Starrenkruid staat nog in vollen bloei, verheft zyne toppen nog in de hoogte, en
versiert allerwege de kanten der slooten. - De ruikende Kamillen sieren nog de
velden op, en de Waterweegbree, het Fonteinkruid en de Waternimphen, dryven
nog op het vloeibaar kristal - ook is de ruikende Majoleine, de groene Maluwe en
het regtopstaand Standelkruid, met de paarsche en witte Brunella, nog niet ten
eenemaal verdord. - Men
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vind nog in de velden den Ononis, den Kruisdistel, en de paarsche Affillantes. - Kool
en Aardvrugten verschaffen op onze tafels aangename en smakelyke geregten.
Roode Beete, de heilzame en losmakende Endyvie......Maar, helaas! welhaast welhaast is van dit alles niets meer - geen spoor meer, te vinden, dan hier en daar
een verdorde steel, een verdroogde struik. Al het schoone, al het aangename, is
van een zeer korten duur. - De jeugdige bloempjes bloeijen maar korte dagen. De
tedere en ruikendste kruiden verdorren haastig. - Zo zyn onze levensdagen ook
kort, zeer kort, van duur - haast, ja haastig, nadert de trillende Winter onzes
ouderdoms wanneer wy de Herfstdagen onzes levens bereikt hebben - dan komt
de dood zich by ons aanmelden - dan doet hy ons verdorren even als de Winter al
het kruid- en veldgewas verdort - dan - dan gaan wy sterven, en daar komt dan voor
ons nimmer Lente of Zomer meer. Wy dragen in den Herfst van ons leven - dan
dragen wy eerst rype vrugten...Maar dan bereiden wy ons, wy zamelen op voor den
Winter, om ons leven af te leggen. - Een drom van ongemakken valt op ons aan,
die al het aangename des levens, al het vermaak, wegnemen, en eindelyk ons doen
neêrstorten in het stof, en ons doen wederkeeren tot de aarde, onzer aller Moeder,
uit welke wy genomen zyn.
Dus zat Damon, in zyne stille Hardershut, dus zat hy, in diep gepeins, te
overdenken de wisseling der Jaarsaisoenen - de vergangelykheid van al het
ondermaansche, en de broosheid, de onstandvastigheid, van 's menschen leven,
terwyl de stille nagt hem eindelyk ter ruste riep, en hy zich nedervlyde in de fluweele
armen van eenen verkwikkelyken en zagten slaap.
C. V.D. G.

Een eerlyk man geschetst.
Een Eerlyk Man is hy, die naauwkeurig zorge draagt dat hy door de verkeerde
Zeden, de buitenspoorige Leevenswyze, en de zondige Gewoonten, zyner
Medenatuurgenooten niet bedorven wordt.
Een Eerlyk Man handelt, in alle zaaken, uit beginzelen van Reden en Godsdienst;
vermydt niets meer, dan zynen Naasten het geringste nadeel toe te brengen; agt
niets versoeilyker, dan laage streeken en laffe vleieryen, om tot eer en aanzien naar
de Waereld te geraaken.
Een Eerlyk Man doet nimmer iets, dan het geen hem billyk en regtmaatig voorkomt;
pryst nimmer iets, waarin hy

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

507
geen zweemsel van deugd en reden bespeurt; verfoeit en veragt de gemaaktheid
der Schynheiligen tot in zyne ziele; stelt geenen roem in eene gezogte vertooning
van deugd, maar houdt zich altoos aan de zyde der geenen, die opregt wandelen
voor hunnen God.
Een Eerlyk Man zoekt uit zyn hart altoos te verbannen alle beginzelen en
beweegingen van Eerzugt, Wraak en Gierigheid; ja heeft geene andere oogmerken,
dan om alle zyne Handelingen, naar het Voorschrist van Reden en Godsdienst, zo
veel in zyn vermogen is, gestadig en by aanhoudenheid in te rigten, en dus Maatig,
Regtvaardig en Godzaliglyk, te leeven in deeze tegenwoordige Waereld.
Een Eerlyk Man zal door Voorspoed niet tot Trotschheid, door Tegenspoed niet
tot Wanhoop, vervoerd worden; hy vervult, met naauwgezetheid, alle de gezellige
Pligten, en niet alleen deeze, maar ook, inzonderheid, die, welke in het byzonder
op zynen Schepper en Onderhouder, en op zichzelven, betreklyk zyn.
Een Eerlyk Man is een goed Huisvader, een tederlievend Egtgenoot, een getrouw
Vriend, een waardig Burger, een verstandig Voorstander van Godsdienstige en
Burgerlyke Vryheid.
Als Vader, tragt hy zynen Kinderen niet alleen eene Beschaafde, maar ook eene
Christlyke, Opvoeding te geeven.
Als Egtgenoot, is zyne lieve Wederhelft het eenige Voorwerp zyner begeerten.
Als Vriend, behartigt hy het welzyn van zynen Vriend met de uiterste
zorgvuldigheid; hy zorgt voor zyns Vriends tydlyk en eeuwig welzyn, tot dat de dood
eene droevige scheiding maakt.
Een Eerlyk Man tragt nooit naar zulke Ampten of Bedieningen, die boven zyn
vermogen zyn; die, in welken hy geplaatst is, bekleedt hy met roem en agting; hy
handelt nimmer onregtvaardig, al konde hy 'er een Kroon mede verdienen: met één
woord, hy leeft in eene bedorvene en verleidende Waereld zonder de Menigte in
booze zaaken te volgen.
Een Eerlyk Man wikkelt zich nimmer in ligtvaardige beloften, is altoos gewoon de
waarheid te spreeken, en nimmer zich van de geringste leugen te bedienen; dapper
en kloekmoedig, behaagt hem egter geenzins die valsche onvertzaagdheid, waarin
zelfs de lafhartigsten hunnen roem stellen; hy wreekt zich door zwygen, en somwylen
zelfs door nieuwe diensten, waardoor hy zyne ergste Vyanden aan zich zoekt te
verplichten: verkort men hem in zyn Eer en goeden Naam, hy zal, indien de
noodzaaklykheid het vordert, dezelven zediglyk, en met bescheidenheid, verdedigen,
zonder zich in lasterlyke woorden of daaden tegen zynen Belediger uit te laa-
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ten; en doet gy hem den kleinsten dienst, zyne erkentenis zal dra volgen, indien hy
'er reeds te vooren geen bewys van gegeeven heeft.
Een Eerlyk Man neemt alle zyne maatregelen in dier voege, dat hy niet
overrompeld worde dan nadat alle voorzorgen vrugteloos bevonden zyn; zyn groot
vooruitzigt maakt hem, (om my dus uit te drukken) meester van het toekomende en
doet hem de gevolgen zyner ontwerpen en plannen duidelyk vooruit zien; hy ziet
het gevaar, met eene ongemeene onvertzaagdheid, te gemoete, maar werpt zich
niet roekeloos in 't zelve; verstandig in alle zyne Handelingen zynde: en wat zynen
Godsdienst betreft, hierin gedraagt hy zich, als een Christen, naar het Voorschrift
van het heilig Bybelwoord: dan, hy begeert daarin niet wys te zyn boven het geen
geschreeven is; ja, als een regtgeaart Christen en een Eerlyk Man, let hy op
zichzelven, spreekt van niemand kwaad, veroordeelt niet ligtelyk, en zoekt zyne
driften steeds in bedwang te houden; verwervende dus de Agting van alle Braaven,
en de Goedkeuring des Allerhoogsten. - Ja, deeze is het, en deeze alleen, die God
opregt bemint,
Die 't recht betragt naar zyn vermogen,
Wiens hart de zuiv're waarheid mint,
Zich aan de onkreuk'bre trouw verbint,
En schuld'loos blyft van snoode logen.
*

Die nooit zyns Naastens roem bevlekt,
Of hem door agterklap beledigt,
Geen haat in schyn van vriendschap dekt,
Niet ligt tot gramschap wordt verwekt,
Zich met bescheidenheid verdedigt.
*

Die zynen Medgezel niet smaadt,
Nooit listig erg vat onder 't spreeken,
Niet dan verworpen boosheid haat,
Hem eert die zich op God verlaat,
Geen eed, hoe schadelyk, zal breeken.
*

Die nooit zyn geld op woeker geeft,
Geen gaaven neemt om 't recht te krenken,
De onschuld tot een voorspraak heeft:
God zal hem, die zo heilig leeft,
Met nimmer eindend heil beschenken.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Iets over de altaaren.
(Naar het Hoogduitsch.)
De meeste Altaaren der vroegste waereld schynen oorspronglyk enkel
Gedenktekenen geweest te zyn, die men oprichtte, uit dankbaarheid en eerbied tot
God voor zekere uitsteekende blyken en bewyzen zynet zeer byzondere
tegenwoordigheid en goedheid; - Gedenktekenen - niet slegts voor zich zelven, op
dat men, wederom aan die plaats komende, en door dat teken aan Gods goedheid
herinnerd wordende, Hem nogmaals daarvoor danken, of op het zelve offeren, zou;
maar ook voor anderen, die men hier door, wanneer hun zulk een Altaar in 't oog
viel, aan God en zyne goedheid herinnerde, en tot het gebed en offeren, als 't ware,
aanspoorde. Op deze wyze maakten dergelyke Altaaren - als gedenktekenen van
dankbaarheid en eerbied omtrent God - plaatzen, waar zy opgericht wierden, tevens
tot plaatzen van Godsdienst. Uit dien hoofde noemde JAKOB de plaats, welke door
eenen Godlyken droom voor hem zo gewigtig geworden was, לאםיקכ, eene plaats
Gods, waar God op eene geheel byzondere wyze scheen tegenwoordig te zyn, en
waar Hy dus op de geschiktste wyze te vereeren was, GENES. XXVIII:16. en volgg.
Hiertoe bestemde hy ook aanstonds dezelve vs. 18, en noemde nu de Stad Bethel,
d.i. huis Gods, vergel. GENES. XXXV:7. De plaatze des Altaars, welk hy hier
naderhand oprichtte, bekleedde voorheen de Steen, op welken JAKOB dien Godlyken
droom gehad had, en welken hy, tot een gedenkteken van een byzonder genadewys
van God, oprichtte en met olie begoot, waardoor hy hem van andere Steenen
onderscheiden, en, als 't ware, tot een Altaar inwijden wilde. Derhalven is het
openbaar, dat het Altaar, welk JAKOB oprichtte, volgens zyne bedoeling, het zelfde
ware, het geen de, door hem van te vooren opgerichte, Steen was; een gedenkteken
ter eere van
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Gods goedheid, die zich door eene merkwaardige verschyning en toezegging aan
hem verheerlykt hadde, en een herinneringsteken aan de vereering, die men God
verschuldigd is. Het is waarschynlyk, dat de van ABRAHAM, GENES. XII: 7, 8. XIII: 14.
ISAAK, GENES. XXVI: 25 en JAKOB, GENES. XXXIII: 20, opgerichtte Altaaren dezelfde
bedoeling gehad hebben, zo als dan in de beide laatste plaatzen het aanroepen
van Gods naam, uitdruklyk, met het bouwen van het Altaar verbonden word.
Dan de eerste oorsprong, de eerste bestemming, der Altaaren, is toch wel by het
offeren, by gevolg in zeer vroege tyden, te zoeken. Naamlyk, men bragt God, tot
een teken van eerbied en de goede geneigdheden van zyn hart, geschenken; geschenken, zo als men in de kindschheid der waereld had, en voor de behoeften
der vroege waereld geschikt waren, - spyze en drank. Maar nu was de vraag, op
welke wyze men deze geschenken zou brengen, en het natuurlykste en eerste,
waarop men moest vallen, was de gedachte, om voor God eene zoort van tafel te
maaken, zoo als men gewoon was die in de vroegste tyden te hebben en te
gebruiken; eene, boven de aarde een weinig verheven, plaats van aarde, zooden
of steenen, aan welke men gevoeglyk kon zitten en spyzen, - dezelven van het
gemeene gebruik afgezonderd te houden, en daarop de geschenken, door welke
men de goede geneigdheden van zyn hart omtrent God wilde aan den dag leggen,
te plaatzen, en door het verbranden, en wel door den daarvan in de hoogte stygenden
damp, Gode, als 't ware, te doen genieten, waarmede men Hem tevens nog eene
andere eer meende te bewyzen. Want het rooken hield men in de oude waereld
voor een even zoo algemeen erkend bewys van eer als de geschenken; dankgevoel
en eerbied omtrent God waren, derhalven, wel de eerste oorsprong der Offers en
Altaaren. Zie HEZEL, Bibelwerk, Th. I. bey. 3. Mos. 1, 2. a.b.
Uit dankbaarheid gaf men, als 't ware, een gedeelte van zyn vermogen, en zyne
behoeften, aan deszelfs weldaadigen Geever te rug. De Altaaren waren, volgens
hunne oorspronglyke bedoeling, in deze betrekking, by gevolg niets anders dan
Tafels, die men voor God, tot een teken van de goede gezindheid van zyn hart, en
byzonder van zyne kinderlyke dankbaarheid, met spyzen, als geschenken, voorzag.
Maar tevens zocht men ook

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

511
daardoor, naar de zeden der oude waereld, God zyne onderdanigheid en eerbied
te betuigen, als men deze geschenken verbrandde, en met derzelver damp, als 't
ware, tot eer van God rookte. In deze betrekking waren de Altaaren, derhalven,
volgens de toenmaalige kindsche begrippen der waereld, als haardsteden voor God,
op welke men, ter verheerlyking zyner grootheid en magt, en ten teken van zyne
eerbieding, de aangebragte offeranden verbrandde, en ter zyner eere in rook liet
opstygen. - Het eerste Altaar, waarvan melding gemaakt word, is dat, welk NOACH
bouwde, GENES. VIII:20, waarschynlyk van aarde, zooden of steenen. Of KAIN en
ABEL by hunne eerste offers, GEN. IV:3 en volgg. reeds Altaaren gebouwd hebben,
kan men noch bevestigen, noch ontkennen. Na NOACH bouwde ABRAHAM Altaaren,
GEN. XII:7, 8. XIII:14. XXII:9. tot gedenktekenen van Gods goedheid, en op die
plaatzen, alwaar zy God vereeren, dat is, Hem offeren en aanbidden, wilden. - Dit
waren de Altaaren der Aartsvaderen, gedenktekenen van Gods goedheid, en tevens
plaatzen van den staatigen Godsdienst, - Offerplaatzen. Wy vinden zulken ook nog
in laatere tyden. Zoo richtte b.v. MOSES een Altaar op, ter gedachtenis van den, door
Gods bystand, bevochten zegen op de Amalekiten, en noemde het, geheel naar de
wyze der Aartsvaderen, JEHOVA NISSI, de Heer is myn banier, EXOD. XVII: 15. MOSES
bouwde 'er nog een ook als een Gedenkteken, maar op welk tevens ook geöfferd
wierd, EXOD. XXIV. 4-7 en volgg. - Ook het Altaar op den berg Ebal, DEUT. XXVII:1
en volgg. JOSUA VIII:30 en volgg. moest, naar het schynt, insgelyks, en even zoo
wel, als de, daarby op te richtene en met de Godlyke wet te beschryvene, steenen,
een gedenkteken der openlyke en plegtig herhaalde bekendmaaking en inscherping
der Godlyke wet zyn. Want, wanneer het enkel en alleen voor het toenmaalig offeren
was bestemd geweest; kon men vraagen, waarom dan ook niet ditmaal, gelyk anders
altyd, het gewoonlyke Brandoffer - Altaar was gebruikt? - Een bloot gedenkteken
voor de nakomelingschap moest integendeel het, aan geene zyde des Jordaans,
door de twee en een halve stamme gebouwde, Altaar zyn, JOSUA XXII:10-34; want
zoo verklaaren zy zich zelven op de aangehaalde plaats, vs. 23-29, dat zy nooit van
voorneemens geweest waren, noch JEHOVA (tegen LEVIT. XVII: 8, 9.)
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noch ook andere Goden, buiten JEHOVA, op hetzelve te offeren. Zoo bouwde ook
GIDEON, tot een Gedenkteken zyner behoudenis, een Altaar, welk hy JEHOVA
SCHALOM, JEHOVA myn behoeder, (in onze Staaten overzetting, de Heer is vrede)
noemde. Ook SAUL's Altaar moest een dankbaar Gedenkteken, voor de, hem van
God verleende, heerlyke overwinning over de Filistynen, zyn.
Daar de oudste Hebreeuwen, gelyk alle oude Volken, hunnen Godsdienst het
liefst, of onder schaduwryke boomen, GEN. XXI:33, of op de bergen, gewoon waren
te verrichten; kan men gemaklyk denken, dat men hier wel de oudste Altaaren moet
zoeken. ABRAHAM bouwde reeds onder den Eikenboom van Mamre een Altaar GEN.
XII:7. XIII 18; daar de Eikenboomen byzonder een hoogen ouderdom bereiken,
schaduwryke plaatzen reeds op zich zelve iets plegtigs en staatigs hebben, en voor
de Oosterlingen dubbeld schatbaar zyn, kan men zeer wel begrypen, waarom men
hier der Godheid zoo vroeg Altaaren toewydde, en vervolgens in 't gemeen het
bosch in zoo hooge waarde, en zoo heilig, hield.
Maar dan bediende men zich ook, in 't begin, van de Bergen, om te offeren, en
zynen Godsdienst te verrichten, dewyl men veelligt de Godheid zich hier nader
dacht, en zich ten eersten verhooring beloofde. De Heidenen, ten minsten, offerden
deswegens byzonder gaarne op bergen, om dat zy waanden, dat de Goden van
daar hun gebed het best konden hooren. NOACH richtte ten dien einde op den berg
Ararat een Altaar op, op welk hy JEHOVA offerde, GEN. VIII:20. ABRAHAM moest op
den berg Moria zynen Zoon offeren, en bouwde daar een Altaar, GEN. XXII:1, en
volgg. en JAKOB offerde insgelyks op eenen berg, GEN. XXXI:54. Op den berg Horeb
of Sinaï moest, zelfs volgens het uitdruklyk bevel van God, Godsdienstig eerbewys
verricht worden, EXOD. III: 12. Op denzelven wierd ook de Wet gegeeven, en aan
deszelfs voet door MOSES een Altaar opgericht. Ik meene in deze gewoonte der
Aartsvaderen over het gemeen veel gevoel voor Gods grootheid en majesteit te
ontdekken, en zou ter plegtige vereering van God geen geschikter plaats weeten
dan bergen en hoogten, alwaar men zich zelven zoo klein, zoo zwak - en nogthans
zoo groot, en van Godlyken oorsprong, gevoelt; alwaar men de almagt en goedheid
des Scheppers, in zoo
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menigvuldige voorwerpen, rondom zich verbreid ziet, bewondert en met verbaazing
aanschouwt, en in dezelve den wyzen, grooten, goeden Schepper zelve zoo naby
gevoelt, ô! zeker hier, in den hoogen, wyduitgestrekten, tempel zyner Natuur, in
welke alles zoo luid zyne Godlyke heerlykheid verkondigt, kon men Hem de
schoonste Altaaren bouwen, en dit was ook waarschynlyk de eerste rede, waarom
men dit zoo vroeg gebruik, om JEHOVA op bergen offer- en vereeringplaatzen op te
richten, behield en navolgde.
Nog een woord van het Altaar van aarde, welk MOSES vóór de inrichting van den
volkomener uitwendigen Godsdienst op hoog bevel moest bouwen, EXOD. XX: 24
en volgg. Dit Altaar moest, naamlyk, waarschynlyk van aarde vervaardigd worden,
daar het op deze wyze overal in de woesteny, en met ligte moeite, gebouwd kon
worden, en dus de offeranden daardoor niet opgehouden worden; welk gebeurd
zou zyn, als 'er van de Israëlieten in de woesteny op elke legerplaats een moeilyker
en kunstiger Altaar had moeten gebouwd worden; derhalven moest 'er een geheel
gemeen, met ligte moeite, in weinig oogenblikken, overal te vervaardigen, Altaar
opgericht worden; een Altaar, zoo als het de Stamvaders des volks, een ABRAHAM,
ISAAK en JAKOB, reeds bouwden. Wilde men nogthans een Altaar van steenen
oprichten, zoo moesten slegts, geene gehouwene, maar geheele, steenen, over
welke geen yzer bewogen was, (JOS. VIII:31.) dat is ruwe, onbeärbeide, steenen,
daartoe genomen worden, (DEUT. XXVII:5.); waarschynlyk weer daarom, om, door
de toebereidzels tot den Godsdienst, den Godsdienst zelve niet op te houden. - Om
dezelfde redenen moest het ook niet, gelyk by de Egyptenaaren en andere volken
wel in gebruik was, zoo hoog gebouwd worden, dat men noodig had, om met trappen,
of langs eene ladder, op hetzelve te klimmen, waarby hier nog de gewigtige
omstandigheid komt; op dat de schaamte van den offerenden Priester van het volk
niet gezien zou worden, vs. 26, wanneer hy naamlyk met eenen trap of ladder op
een zeer hoog Altaar opklom; want de Oosterlingen, en byzonder de oude
Hebreeuwen, droegen geene broeken. Deze wierden den Priesters, EXOD. XXVIII:
42, eerst verordend; en nog heden ten dage worden zy in het algemeen in het
Oosten niet gedraagen.
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Eenigen tyd daar na, toen de uitwendige Godsdienst der Israëlieten beter ingericht
wierd, moesten twee Altaaren uit Akacien hout gemaakt, en het eene en groote (het
Brandoffer-Altaar) met koper, en het kleinere (het Reuk-Altaar) met goudene plaaten,
overtrokken worden.
Zederd de Levitische Godsdienst ingericht wierd, durfden de Israëlieten, op verlies
van het Israëlitische Burgerrecht, zich van geen ander Altaar bedienen, dan van het
groot Brandoffer-Altaar in het Heiligdom, LEVIT. XVII: 8, 9. Dit wierd vermoedlyk
bevolen, op dat de offeranden onder het bestendig opzigt der Priesters verricht
wierden, geene wanorden invloeien, en in het byzonder de afgodery, tot welke de
Israëlieten zoo eene groote geneigdheid hadden, voorgekomen mogt worden. Wy
vinden, intusschen, dat, byzonder ten tyde van het verval van den Israëlitischen
Godsdienst, ook elders Altaaren gebouwd zyn, en daarop geöfferd is, RICHT. XXI:
1. KON. III: 5 en volgg. En hoe dikwerf leest men daarenboven, byzonder onder de
Koningen, na de verdeeling des ryks: dat het volk offerde op de hoogten, waaronder
niet altoos regelrecht hoogten van afgoden zyn te verstaan, maar zomtyds zulke,
die zich het volk, naar eigen willekeur, tegen de uitdruklyke Levitische wet, ter
vereering van JEHOVA, had verkozen. Zoo bouwde AARON ook een Altaar, toen hy
het volk, op deszelfs onstuimige begeerte, een Zinnebeeld van den God JEHOVA
moest maaken, waarop insgelyks geöfferd wierd, EXOD. XXXII: 5, 6.
Eindelyk valt aan te merken, dat de Altaaren nog een byzonder gebruik hadden,
dat men zich van dezelve by alle oude volken, van waar ook by de Hebreeuwen,
als wykplaatzen, bediende; nogthans schynt dit, in meenig geval, in de daad,
wanvoegelyk, en Gode beledigend, gebruik, door de verordende byzondere
Vrysteden, alschoon niet geheel afgeschaft, evenwel geheel zeldzaam gemaakt te
zyn. Ook hier is de wet van MOSES zeer verstandig. Volgens derzelver bepaaling,
zogt de opzetlyke misdaadiger te vergeefs eene wykplaats by het Altaar, EXOD. XXI:
14; echter verbiedt zy in 't algemeen niet het Altaar tot eene wykplaats te gebruiken,
zelfs nadat de zoogenaamde Vrysteden reeds verordend waren. Wy vinden slegts
twee plaatzen, dat het Altaar tot eene wykplaats is gebruikt; van den weerspan-
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neling ADONIA, die aanspraak op de kroon maakte, I KON. I: 50 en volgg., welke
vergifnis verkreeg; en van JOAB, 1 KON. II: 28-34, welke, als een opzetlyk doodslaager,
volgens de even aangehaalde wet van MOSES, EXOD. XXI: 14, gedood wierd.
In de eerste tyden van het N.T. had men, zoo als men zeer natuurlyk kan
verwagten, geene Altaaren, daar de Christlyke Godsdienst de offeranden deed
ophouden. Intusschen wierden, ten behoeve van liefdemaaltyden, en van het heilig
Avondmaal, houten tafels gebruikt, welke Mensoe Domini S. Dominicoe, (1 KOR. X:
21) Sacroe, enz. maar ook Altaaren, (Aroe, Altaria, Thysiasteria, welk laatste woord
van het Altaar in den tempel te Jerusalem, MATTH. V: 23, 24. 1 KOR. IX: 13. X: 18
voorkomt,) genoemd worden. Naar alle vermoeden is het denkbeeld der eerste
Christenen van het Avondmaal mede eene rede, waarom men zich van deze
uitdrukkingen bediende. Men kan, in de daad, niet wel ontkennen, dat het begrip
van een Offer, doch van zulk een, dat de Christenen op eene zinnebeeldige wyze
aan dat van CHRISTUS, Gode eenmaal toegebragte, offer herinnerde, dat geen
geweest zy, welk men dikwerf reeds in de vroegste tyden met het Avondmaal
verbonden heeft. Het was hun derhalven een Offer van Dankzegging en des Gebeds,
Gode toegeheiligd, door CHRISTUS, voor de, door denzelven aangebragte, Verzoening,
waaraan men, door deze zinnebeeldige daad, op eene plegtige wyze herinnerd
werd; waarby men zynen dood verkondigde, en zich tot eenen Gode
welbehaagelyken wandel op het heiligst verbond, zoo als, by de offeranden der
Ouden, Verbonden en Verdragen gesloten wierden; terwyl de onderhandelende
partyen tusschen de offerstukken doorgingen; zoo dat de offermaaltyden eigenlyk
convivia foederalia waren. - Zederd de tyden van KONSTANTYN den Grooten, begon
men deze tafels, of zoogenaamde Altaaren, welke, volgens het getuigenis van
AUGUSTINUS en anderen, in 't begin van hout waren, van steen te maaken, en op de
Kerkvergadering te Epaon, in het Jaar 509, wierd, Can. 26, uitdrukkelyk bevolen,
dat geene andere, dan steenen, Altaaren gebruikt zouden worden. Daarenboven
was 'er, in het begin, in elke Kerk slegts één Altaar, by welke gewoonte de Grieken
ook tot heden ten dage gebleven zyn, maar, ten tyde van GREGORIUS den Groo-
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ten, begon men in de Roomsche Kerk meerdere Altaaren te plaatzen.
De waarschynlykste aanleiding tot het oprichten van het Altaar des onbekenden
(*)
Gods , waarvan HAND. XVII: 23 melding word gemaakt, was de buitengewoone
Godsdienstigheid der Atheniensers. Of men nu noodig hebbe eene byzondere
aanleiding tot deszelfs oprichting aan te neemen, en welke dezelve wel geweest
mag zyn - of eene verschrikkelyk woedende pest, zoo eenigen meenen, of eene
geestverschyning, gelyk anderen droomen, of de duisternis, die ten tyde van JESUS
dood voorviel, zoo als SUIDAS wil, - kan ons onverschillig zyn. Zoo veel is duidelyk;
de Atheniensers meenden, 'er mogt, buiten de hun bekende en door hun vereerde
Goden, toch nog een God zyn, die invloed op hun lot had, en hunne vereering
waardig was. Dezen onbekenden God, bouwde hunne Godsdienstigheid een Altaar,
van welke omstandigheid PAULUS zich op eene ongemeen gelukkige wyze bediende,
om den Athenienseren dezen, hun tot hiertoe onbekenden, naamlyk den alleen
waaren, God, bekend te maaken.

Verzoek om oplossing van twee gewetenszwaarighedan voor den
geneesheer.
(Vervolg en Slot van bladz. 477.)
De tweede Vraag: is het den Geneesheer geoorloofd, om zommige, aan hem
toevertrouwde, geheimen te openbaaren?
Naauwlyks gaat 'er een dag voorby, dat een Geneesheer geene geheimen ontdekt,
en bykans by ieder Lyder ontdekt hy nieuwe. Daar deeze nu, voor zo verre zy op
de ziekte zelve invloed kunnen hebben, of daar mede in verband staan, nimmer
behooren verzweegen te worden, en hy doorgaans bekend is voor een Man, die
dezelve, uit hoofde dat hem zulks daaglyks voorkomt, kan geheim houden, zo maakt
men ook geene de minste zwaarigheid om dezelve aan hem bekend te maaken.
Dit

(*)

Zie, hier over, Opheldering van dat Opschrift, geplaatst in onze Letteroef. voor 1792, Mengelw.
bl. 141, enz.
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vertrouwen word zekerlyk ook nooit door een rechtschaapen Man misbruikt, en in
deeze betrekking zoude dierhalven deeze Vraag overtollig zyn. Maar wanneer hy
eens een zodanig geval ontmoet, dat hy eene keuze moet doen, van, of de geheimen
eener ziekte te openbaaren, of, met voorweeten, toe te laaten dat anderen door het
verzwygen ongelukkig worden; dan heeft het geval plaats, waarop deeze Vraag
doelt.
Dat beide deeze plichten met elkander in stryd kunnen geraaken, zal wel niemand
in twyffel trekken, daar het geheel niets nieuws is, dat men voorvallen ontmoet, waar
by de een tegen den ander moet inloopen. Op welke wyze zal zich de braave
Geneesheer nu kunnen redden, zonder dat hy aan een van beiden te kort doet? of
welke van de twee zal hy voor den ander opofferen? In de Practyk ondervindt men
eene menigte gevallen van dien aart, die allen aan het oordeel en de voorzichtigheid
van den Geneesheer overgelaaten zyn, zonder dat hy, by een HOFFMAN, GREGORY,
of RODERICH A CASTRO, eenigen raad daaromtrent kan vinden, en waar by hy het
gebrek aan Medicynsche Pandecten, met leedweezen, gewaar word. Zoude het
niet van nut kunnen zyn, wanneer eens een daar toe bekwaam, bejaard,
practizeerend Geneesheer, eene zodanige Medicus Politicus opstelde?
Ik zal een paar Voorbeelden, om het geval duidelyker te maaken, opgeeven.
Zeker Heer, of Vrouw, hebbe eens eene Minne, oppasseresse, bediende of
kapper, welke aan Venusziekte, Schurft, of eene andere aansteekende ziekte,
laboreert, en die zich aan den Geneesheer heeft bekend gemaakt en overgegeeven,
na gedaan verzoek, van hem, of haar, niet te zullen verraaden, om dat hy, of zy,
alsdan hun bestaan zouden moeten verliezen: dit verplicht hem dierhalven om te
zwygen, maar van den anderen kant kunnen die Heer, Vrouw of Kinderen, door
deeze menschen, met die zelfde ziekte besmet worden: zyn stilzwygen is oorzaak
dat het met de daad gebeurt: moet hy nu nog langer zwygen? - Laaten wy dit geval
eens ontleeden. De Huisbediende heeft zich onder dat beding aan hem ontdekt,
dat hy zwygen zal: hy verliest zyn bestaan, by aldien hy hem verraadt, en de Kapper
zyne klandisie niet slegts in dat huis, maar in de geheele plaats waar zyn ongemak
rugtbaar word, ten minsten voor een geruimen tyd. Daarentegen word eene,
misschien aanzienelyke, Familie, voor eene zeer onaange-
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naame, veellicht zelf ontëerende, ziekte, die zy buiten haare schuld krygt, bewaard,
(*)
indien hy het niet verzwygt. Plicht en geweten verbinden hem, om den een zo wel
als den ander nuttig te zyn. Maar hoe kan hy dat in dit geval doen? Misschien kan
men zich op de volgende wyze tog een uitweg baanen.
Het Schurft is bekend als een ongemak, dat by de laagere classe van Menschen
niet ongewoon is, die zich dierhalven daar over ook minder schaamen, of behoeven
te schaamen, als de voornaame lieden, om dat men 'er doorgaans eene zekere
onzuiverheid by vooronderstelt, waar op deeze niet gaarne willen aangezien worden.
Aanzienelyke persoonen zyn, buiten dat, ook wel gewoon, om hunne kranke
bedienden voor hunne rekening te laaten geneezen. De ziekte is aansteekend, en
de Familie loopt gevaar om daar mede besmet te moeten worden. Wanneer nu,
door dit alles te overweegen, de Geneesheer overgehaald wierd, om de dienstbooden
te overreeden, van door hem eene ontdekking van het ongemak, aan hunne Heeren
of Vrouwen, te doen, en zy dan met derzelver toestemming, en veellicht wel op
hunne kosten, weer geneezen, en in hun voorigen dienst hersteld wierden? Wanneer
hy den Kapper voorsloeg, om zich, onder dit of dat voor te wenden, of op eene
andere wyze, voor een tyd lang, van dit huis te verwyderen? - Op deeze wyze zoude
zich de Geneesheer uit een moeijelyken toestand kunnen redden, waarin hy groot
gevaar liep van te zullen geraaken, byaldien men, door eene of andere ontdekking
tot wantrouwen gebragt, hem daarover eens onmiddelyk aansprak.
Met de Venerike ongemakken is de zaak van een geheel anderen aart. In dat
geval zouden de Heeren of Vrouwen, en met recht, minder toegeevend zyn: want
het daar door veroorzaakte ongeval is veel grooter, laat zich minder verbergen, is
schandelyker, en juist zo veel te smertelyker, om dat de beledigde volstrekt
onschuldig is. By zulk eene gelegenheid, dunkt my, behoorde de Geneesheer den
Lyderen dit alles nadrukkelyk voor te stellen, en ze daar door zoeken over te haalen,
om hun ongemak zelve te ontdekken, en, daar het tog door-

(*)

In het oorsprongelyke is, zeker door een drukfout, dit woord uitgelaaten.
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gaans de gevolgen van eigen misdryven zyn, de welverdiende straf geduldig te
draagen, en om niet hunne schuld, daar door, dat zy andere, zo wel voor hun zelven,
als voor de Maatschappy, eerwaardige, persoonen mede ongelukkig maakten, nog
te vergrooten. Maar, byaldien deeze voorstellingen geen gehoor mogten vinden,
dan behoorde hy hun te verklaaren, dat hy zich verplicht oordeelde, zelf ook tot hun
eigen best, om, aan hunne Heeren of Vrouwen, van hunne ziekte kennis te geeven,
en dan, dunkt my, handelde hy ook niet onbillyk; want, in de eerste plaats, is hy
even zo zeer verplicht, om de Gezonden voor ziekten te beveiligen, als om Kranken
weder te herstellen; en ten tweeden, kan hy deeze ontdekking op een zagter en
gevoegelyker manier doen dan een ander, 'er nog eene of andere ontschuldiging
byvoegen, en daar door zomtyds niet alleen het verzogte stilzwygen, maar veellicht
ook wel de betaaling der vereischte kosten voor de geneezing, verkrygen.

Si quid novisti rectius, imperti!
***
Dus verre het oorsprongelyke. Dan het zal misschien onzen Leezeren niet
onaangenaam zyn, hier nog eenige Aanmerkingen, ten aanzien der beide
voorgestelde Vraagen, te vinden.
Ten aanzien der eerste, en wel omtrent persoonen die aan de Watervrees, als
een gevolg der Dollehondsbeet, of ook wel van een ander Dier, of zelfs van eene
andere Ziekte, laboreerden, heeft men in ons Land ook veelvuldige verhaalen, dat
dezelve, op last der Overheid, tusschen bedden zouden versmoord, of door groote
giften Opium, of het openen der Aderen, van het leeven beroofd zyn; doch ik heb,
op geenerlei wyze, hier van eenige zekere narichten, veel min bewyzen, kunnen
vinden; en het komt my te onmenschelyk voor, om aan diergelyke vertellingen eenig
geloof te kunnen slaan.
Ten aanzien der monstreuse Misgeboorten, want de zodanigen bedoelt eigentlyk
de Vraag, zyn my, door een zeer kundig Rechtsgeleerden, de volgende
aanmerkingen medegedeeld. Volgens de Wetten der twaalf Tafelen, mogten de
Romeinen zodanigen terstond dooden: Pater, zegt een derzelve, insignem ad
deformitatem puerum cito
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necato. By de oude Duitschers schynt deeze gewoonte ook plaats gehad te hebben;
ten minsten LEYSER, in Medit. ad Pandect. Vol. IX. p. 370, brengt daar van, uit een
oude Kronyk, van den Jaare 1012, een voorbeeld by. ‘In dit Jaar’ (zo luidt de
Vertelling,) ‘wierden Tweelingen gebooren met monden als Ganze-nebben, en
rechte armen als Ganze-vleugels; op den derden dag van haar geboorte, lachte de
een den ander toe: de Rechter heeft ze beide laaten dooden, want de menigte
verschrikte daar voor.’ In Lege 14 H. de Statu Hominum, leest men, non sunt liberi,
qui contra formam humani generis, converso more procreantur: veluti si mulier
monstrosum aliquid, aut prodigiosum, enixa sit. - Prof. VOET zegt ten hunnen opzichte,
ad tit. H. de his qui sui vel alieni juris sunt, No. 13, ‘dat zy niet behooren te worden
opgevoed, maar eerder, op openbaar gezach des Magistraats, moeten worden
gesmoord.’ DE GROOT, Inleid. tot de Holl. Rechtsgel., 1 B. 3 D., zegt: ‘Wanschapen
Geboorten houdt men voor geen Menschen, maar veeleer is men in deeze Landen
gewoon, dezelve terstond te smooren.’ Hier mede stemt overeen GROENEWEGEN,
de legib. abr. ad legem allat. 14 H. de Statu Hominum. Intusschen schynt het
gevoelen der beste Criminalisten hedendaagsch te zyn, dat niemand geacht word
ten doodslag te begaan, qui monstrum, cujus ita prodigiosa forma, ut pene alterius
generis, vel animalis esse videatur, necat; quamvis, ut plane impune sit hoc factum,
hodie Magistratus consensus requiratur. Vide BOEHMERI, Jurisprud. crimin. §. 214.
Conf. A. MATTHEUS, de Crimin. lib. 48. tit. V. cap. 1. No. 6. En N. CHOMEL,
Huishoudelyk Woordenboek, IV de Deel, op het woord Monster.
In het behandelen der tweede Vraag, geeft de Hoogduitsche Schryver wel twee
voorbeelden op, waarby een Geneesheer eenigermaate in verlegenheid kan
geraaken, eer hy de voorzichtigste en beste handelwyze, ten voordeele van beide
de partyen, kan ontdekt hebben; maar 'er zyn veel erger gevallen, waarin hy,
behoudens een goed geweeten, byna onmooglyk kiezen kan, en die nochtans maar
al te dikwyls voorkomen; ja waar van men hier in Amsterdam twee uitsteekende,
en beide voor den Geneesheer alleronaangenaamste, voorbeelden gezien heeft.
Wanneer, staande Huwlyk, een der beide Echtgenooten, door eene slechte
leefwyze, zich een Veneriek ongemak op den hals gehaald heeft, en deswegen een
Geneesheer,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

521
onder verband der striktste geheimhouding, waar toe dezelve echter alreeds door
zyn gedaanen eed, by het aanvaarden van zyn ambt, verplicht was, raadpleegde,
en de andere by toeval iets ontdekte, waar uit by dezelve eenige argwaan ontstond,
en het geen hem, byaldien hy daar van volle zekerheid konde krygen, tot een middel
zoude kunnen dienen, om den Echtenband te verbreeken, en een ander Huwlyk
aan te gaan; hoe moet zich de Geneesheer, wanneer van hem, voor den
dagelykschen Rechter, want het spreekt van zelve dat hy niet zonder dwangmiddelen
iets diergelyks zal openbaaren, daar omtrent getuigenis der waarheld afgeëischt
word, gedraagen?
Zal hy hier aan voldoen? dit strydt, naar myn inzicht, regelrecht tegen zyn
afgelegden Eed. Zal hy op eigen kosten daar tegen appelleeren, en zich in gevaar
brengen, van, door langduurige en kostbaare proceduuren, zich zelven te kunnen
ruïneeren? dit verbieden hem de plichten, die hy aan zich zelven en zyne Familie
verschuldigd is. Was het niet veel beter, dat de Souverein, want deeze heeft tog
alleen het Recht, om over de Academien te gebieden, omtrent deezen Eed, en
deszelfs verbindende kragt, eene juiste en duidelyke bepaaling vaststelde, waar na
zich beide, de Rechter en de Geneesheer, moesten gedraagen, en waar door de
eerste niet in de noodzaaklykheid gebragt konde worden, om, ambtshalve, den
Geneesheer onaangenaamheden te veroorzaaken, en de ander met zekerheid
konde weeten, wanneer, en in hoe verre, hy verplicht konde worden, om de aan
hem toevertrouwde Geheimen te moeten openbaaren?

De Vertaaler R.

Over de kleur en gedaante-verschillenheid der volken, en derzelver
oorzaaken.
(Ontleend uit Mr. BRYANT's Treatise upon the Autenticity of the Scriptures, and the
Truth of the Christian Religion.)
Het heeft GOD behaagd, aan alle de Geslachten der Menschen, of Volken, zekere
kenmerken te geeven, waar door zy van hunne Nabuuren onderscheiden worden.
Maar zy verschillen allermeest van die zich op eenen grooten afstand bevinden, in
gevolge van de Hette en
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Koude, welke zy gevoelen, en de Lugtstreek, waar onder zy leeven. Indien wy Volken
neemen, die verre van elkander woonen, op een zeer groot onderscheid van Breedte,
en die vergelyken, zullen zy aan onervaarenen als geheel onderscheidene Weezens
voorkomen. Maar indien wy van het eene tot het andere Volk trapswyze naderen,
en de onderscheidene Volken waarneemen, die den tusschenstand aanvullen, zullen
wy eene juiste opklimming ontdekken, en het verschil niet grooter vinden, dan te
wagten ware uit de wyze van leeven, en de ligging van de plaats hunner wooninge.
Een Deen, een Sax, en een Engelschman in 't Noorden, vindt men vry gelyk in
gelaadstrekken en kleur. Daalen wy tot het Zuiden van Frankryk af, wy ontmoeten
een min schoon Menschengeslacht; gaan wy voort tot Portugal, de Inboorelingen
blyken, by vergelyking, donkerder van kleur, en hebben andere weezenstrekken.
Steeken wy over na Marocco en Tasfilat, zy worden allengskens zwarter. Trekken
wy de woestyn van Zara door, tot den Keerkring, wy zien een Volk geheel zwart,
doch met rechthangend hair. Verder binnen de Keerkringen, en te wederzyden van
de Linie, zyn de volstrekte Negers, Menschen voor het meerendeel ruw en dik
opgezet van gelaad, zo zwart als men ergens aantreft, met wolagtig gekruld hair.
Deeze veranderingen hangen van de Ligging en de Lugtstreek af. De Baron DE
PAUW schryft, deswegen, met het hoogste regt: ‘Of het Menschlyk Geslacht uit éénen
stam gesprooten is, dan of het verscheide Stamvaders gehad hebbe, is een noodloos
Vraagstuk, waar over de Natuurkundigen in Europa niet behoeven te twisten. Het
is zeker, dat de Lugtsgesteltenisse alleen alle de verscheidenheden veroorzaakt,
welke men onder de Menschen waarneemt. De meer of min zwarte kleur der
Inwoonderen, die de verschillende Lugtsgesteldheden tusschen de Keerkringen
ondervinden, bewyst, onafhangelyk van alle andere bewyzen, dat de Lugtsgesteltenis
alleen de inwendigste zelfstandigheden van het menschlyk lichaam kleurt.’ Voor dit
denkbeeld geeft hy zeer goede redenen uit de ligging, en de hette gevoeld hy de
verschillende Volken in deeze streeken.
De Egyptenaars erkenden, dat zy afstamden van het Geslacht der Mizraim; en
naar dien Man werd hun Land genaamd. Zy hadden, derhalven, geene verbintenis
met het Volk op de Westkust van Africa, noch 'er eenige
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betrekking toe. Nu wordt ons berigt, dat de Inboorelingen van Beneden-Egypte
donkerverwig, en die hooger op woonden donkerder, maar die in het Opper - Egypte
zich onthielden bykans zwart waren, met wollig hair. Dus was dit kenmerk niet
bepaald tot een Ras van Menschen. Dit wordt verder beweezen door veelen van
de Eilanders, bezogt door de jongfte Reizigers, in 't byzonder uit de Waarneemingen
van Capitein COOK en Dr. FORSTER. Zy gewaagen van een groot onderscheid, ten
aanziene van kleur, gestalte en hair, onder Volk van dezelfde plaats; 't welk, naar
hun zeggen, afhangt van meer of min aan de Lugt blootgesteld te zyn, en de
byzondere leevenswyze welke zy leiden. Dit merkten zy op te Otaheite. De
laatstgemelde Schryver zegt van de Nieuw Caledoniers: ‘Zy zyn allen van eene
zwarte kleur, hun hair is gekroesd, doch niet zeer wollig, hunne aangezigten zyn
rond, met dikke lippen en groote monden. De Inwoonders van Tanna zyn bykans
van dezelfde zwarte kleur als de evengemelden, slegts eenige weinigen hebben
een helderder uitzigt, by deezen zyn de punten van het hair bruin geel. Het hair en
de baard der overigen was zwart, gekroesd, en by zommigen wollig. - De
Inboorelingen van Mellicolo komen naast aan het geslacht der Aapen. Het hair van
de meesten hunner is wollig en gekroesd, hun kleur roetverwig, hunne
weezenstrekken zyn hard, de kaakbeenen en de aangezigten breed.’ - Capitein
CARTERET beschryft de Inboorelingen van het Eiland Egmond, als ‘zwart, en met
wol op 't hoofd.’ Van een ander Eiland gewaagende, zegt hy: ‘het Volk is 'er zwart,
met wol op 't hoofd, gelyk de Negers van Africa.’ - Veel meer voorbeelden zou ik
kunnen aanvoeren; doch deeze zullen genoegzaam weezen om aan te toonen, dat
dit verschil in hair en kleur, en wat daar meer bykomt, niet bepaald is tot een
byzonder Ras van Menschen: want men treft ze aan by Volken die nimmer eenige
gemeenschap hadden met de Kust van Guinea of het Negerland: in tegendeel, zy
zyn 'er zo verre van verwyderd, als eenig Volk op den Aardbodem kan zyn; geheele
Vastelanden komen 'er tusschenbeiden.
De verandering, derhalven, in kleur, gestalte en weezenstrekken, hangt
grootendeels af van de maate der hette en koude, welke zy ondervinden, en de
wyze van leeven, aan welke een Volk zich gewent. En zyn 'er
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andere verborgen oorzaaken, welke wy niet weeten, en door welke eene verandering
in de soorten van alle Dieren wordt voortgebragt. Hier uit ontstaat, dat een Volk,
hoe zeer ook onderscheiden, gelyk wordt aan de Inboorelingen onder welken het
zich nederzet, ondanks zy zich van dezelven afgescheiden houden. Dit blykt duidelyk
in eene Joodsche Volkplanting te Cochin, op de Kust van Malabar; die, volgens
HAMILTON, zo vroegtydig daar kwam als de Gevangenis onder NEBUCADNEZAR. Zo
veel is zeker, dat dit tydperk zo verre rugwaards springt, dat zy thans den tyd hunner
aankomste niet weeten te bepaalen. De Jooden waren oorspronglyk een schoon
Volk; doch die, van welken wy thans spreeken, zyn, in alle opzigten, gelyk geworden
aan de Indiaanen, onder welken zy hun verblyf hebben. Zy bestonden voortyds uit
80,000 Familien; doch zyn tegenwoordig tot 4000 verminderd. Mr. BATE, een
Geestlyke, die een Zoon in de Oost - Indien hadt, zogt eenige byzonderheden van
de geschiedenis dier Jooden te weeten te komen. Hy kreeg ten bescheid: ‘Ik schreef
na de Kust van Malabar, om te ontdekken, welk eene Overlevering de Jooden aldaar
behouden hadden wegens den tyd hunner vestiging te Cochin; doch ik kreeg geen
voldoend antwoord; EZECHIEL, de Rabyn der Synagoge, zondt my een Afschrift van
een koperen Plaat, in de Synagoge hangende. Dit Geschrift is in de Malabarsche
Taal, met de gewoone Hebreeuwsche Letters, onderlynd met eene letterlyke
Overzetting in 't Hebreeuwsch, met eene bygevoegde Hebreeuwsche uitbreiding
van die letterlyke vertaaling; maar ik vind 'er geene Jaartekening van den tyd dat
de Jooden zich daar hebben nedergezet; alleen eene Vergunning van een
Malabarsch Prins, SCHIRIN PERIMAL geheeten, dat is PRINS SCHIRIN, die hun verlof
gaf zich daar te mogen nederzetten, met eenige Voorregten.’ - Van deeze Jooden
zegt dit berigt verder: ‘zy zyn tegenwoordig zo zwart, als de overige Malabaren, die
slegts een weinig minder zwart zyn dan die van Guinea, Benin of Angola.’ - De
Schryver merkt daar by, met regt, aan: ‘Dit is eene ontdekking, die klaar uitwyst,
dat de onderscheide kleuren der verschillende Zoonen van NOACH veroorzaakt
kunnen zyn door verschil van gewest, lugt, voedzel, water, of andere natuurlyke
oorzaaken.’
Overeenkomstig met het boven opgemerkte, zegt men,
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dat de Portugeezen, die zich, drie Eeuwen of iets langer geleden, op de Kust van
Angola hebben nedergezet, volstrekte Negers geworden zyn. De Abbé DE MANET,
die zich in den Jaare 1764 aldaar bevondt, en verscheide hunner Kinderen doopte,
verzekert dit. De Heer DE PAUW haalt hem aan, en geeft ons wyders dit verslag.
‘Wat de Afstammelingen der eerste Portugeezen betreft, die zich, in deezen oord,
omtrent den Jaare 1450, hebben nedergezet, zy zyn, wat de kleur betreft,
volslaagene Negers geworden; zy hebben ook wol op 't hoofd; den baard en de
weezenstrekken gelyk die der Negeren; schoon zy voor het overige de wezenlykste
stukken van een bedorven Christendom, en de Portugeesche Spraak, behouden
hebben, hoewel vry veel verbasterd door ingemengde Africaansche Tongvallen.
MOORE meldt iets dergelyks in zyn berigt van de Rivier Gambia. Hy spreekt van
eenigen van 't zelfde Volk, die meer dan drie Eeuwen naby de Mundingos gewoond
hebben, en zo min van dezelven verschillen, dat men ze Negers noemt. Zy neemen
dit voor een hoon op; doch het valt gansch bezwaarlyk, hun van de Negers te
onderscheiden.

Byzonderheden, den beroemden Montesquieu betreffende.
Het is niet algemeen bekend, dat de Graaf VAN CHESTERFIELD zo gevoelig was voor
de verdiensten van den Baron DE MONTESQUIEU, dat hy, in de Nieuwspapieren van
Sprokkelmaand des Jaars 1755, de volgende Characterschets van dien Wysgeer
deedt plaatzen: ‘Op den tienden deezer maand overleed te Parys, algemeen en
opregt beweend., CHARLES SECONDAT, Baron de Montesquieu, President van het
Parlement van Bourdeaux. - Zyne Deugden deeden eer aan de Menschlyke Natuur,
zyne Schriften daar aan regt. Een Vriend des Menschdoms, verdeedig le hy deszelfs
ontwyfelbaare en onvervreemdbaare Regten met vrymoedigheid, zelfs in zyn eigen
Vaderland, welks vooroordeelen, zo in 't stuk van Godsdienst als Staatsbestuur, hy
lang beweend, en, niet zonder daarin eenigzins te slaagen, getragt hadt te weeren.
Hy kende zeer
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wel, en bewonderde met reden, de gelukkige Regeeringsgesteltenis van Engeland,
waar vastbepaalde en bekende Wetten even zeer strekken om de Monarchy van
Dwingelandy te rug te houden, als om Vryheid te beletten in Ongebondenheid te
veraarten. Zyne Werken zullen zyn Naam vereeuwigen, en hem overleeven zo lang
als gezond Verstand, Zedelyke Verpligting, en de waare Geest der Wetten, zal
verstaan, geëerbied en gehandbaafd, worden.’
Geduurende de Ziekte van den Heer DE MONTESQUIEU, maakte de Hertog DE
NIVERNOIS, op last des Konings, by hem zyne opwagting. In dit onderhoud liep het
gesprek, mogelyk ook op hoog bevel, over den Godsdienst. - ‘Ik heb altoos,’
antwoordde de Baron, ‘het Christendom geëerbied, en de Zedekunde van het
Euangelie voor de grootste gave gehouden, welke het Opperweezen aan 't
Menschdom kon schenken!’
Toen Vader ROUTH, een Iersch Jesuit, zyn Biegtvader, by hem aandrong op de
overgave van de verbeteringen, door MONTESQUIEU gemaakt in de Persiaansche
Brieven; leverde de Baron het Handschrift over aan de Hertogin D'AGUILLON, en,
haar verzoekende om zyne Welwenschers te raadpleegen over de voeglykheid der
uitgave, voegde hy 'er nevens: ‘Ik wil alles aan de Rede en aan den Godsdienst
opofferen; maar niets aan de Jesuiten!’
Aan deeze Hertoginne D'AGUILLON, die haaren op zyn doodbed liggenden Vriend
naauwlyks ooit verliet, mag de eer gegeeven worden, dat zy 's Mans Schriften
bewaard heeft. Op zekeren dag was zy na de eetzaal gegaan om het middagmaal
te houden. Vader ROUTH, den Secretaris, die alleen met hem by den Kranken
gebleeven was, weggezonden hebbende, sloot de deur. De Hertogin, onverwagt
wederkeerende, en hoorende dat de zieke Baron met veel sterkte en dristvervoering
sprak, drong 'er op om ingelaaten te worden. Toen zy den Geestlyken berispte over
zyne barbaarschheid, van iemand in zyne jongste oogenblikken te plaagen, klaagde
MONTESQUIEU, dat deeze hem den sleutel van zyne Schryslaade hadt willen
afdwingen, om langs dien weg aan zyne Papieren te komen. ROUTH bragt, te zyner
verontschuldiging, zyne onderwerping aan den wil der Oversten zyner Orde by. Hy
werd weggezonden, zonder zyn oogmeik bereikt te hebben. Dit was dezelfde Jesuit,
die,
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naa den dood van MONTESQUIEU, een zogenaamden Brief in 't licht gaf, waarin hy
dien beledigden Schryver doet verklaaren; ‘dat een smaak voor Nieuwigheid en
Zonderlingheid; eene begeerte om aangezien te worden voor een Vernuft, verheeven
boven alle gemeenheerschende vooroordeelen en alle algemeene regels; als mede
eene zugt om de toejuiching te verwerven van de zodanigen, die het gety van de
Volksagting konden bestuuren, en die nimmer zo ruimschoots pryzen, dan wanneer
zy geregtigd schynen om het juk van afhangelykheid en bedwang af te werpen, hem aangezet hadt, om de Wapens tegen den Godsdienst op te vatten.’

Aardrykskundige beschryving en omstandig berigt van den staat
Kentucky, in Noord-America.
‘Het bloeiend Landschap Kentucky is zo laat van Aangelegenheid geworden, dat
het niet te bevreemden zy, waarom de Aardrykskundigen, die eene Kaart en
Beschryving van America gaven, geene kennis van Kentucky schynen gehad, of 't
geheel overgeslaagen, te hebben. Dit gebrekkige is vergoed door Capitein GEORGE
IMLAY en Mr. JOHN FILSON, in een heerlyk Werk, ten tytel voerende: A Topographical
Description of the Western Territory of North America, waaruit het volgende vertaalde
Stuk geen onwaardige plaats in ons Mengelwerk zal beslaan.’
***
o

o

Kentucky is, het midden genomen, gelegen op de Noorder Breedte van 38 , en 85
Lengte ten Westen. Ten Noorden wordt het bepaald door Great Sandy-creek; ten
Noord - Westen door de Ohio; ten Zuiden door Noord Carolina; ten Oosten door
het Gebergte Cumberland. Het is meer dan 250 Mylen lang, en 200 breed.
Tegenwoordig wordt het verdeeld in drie Landschappen, Lincoln, Fayette, en
Jefferson; van welke Fayette en Jefferson aan de Ohio grenzen, en de Rivier
Kentucky scheidt Fayette aan de Noordzyde van de twee andere. Thans zyn 'er
acht Steden afgeperkt, en worden gebouwd; een grooter getal heeft men in 't
vooruitzigt.
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Louisville, aan de Watervallen van de Ohio, en Beardstown, liggen in Jefferson;
Harrodsburg, Danville en Boonsburrow, in Lincoln; Lexington, Leestown en
Greenville, in Fayette; de twee laatstgemelde liggen aan de Rivier Kentucky. Op
deeze en veele andere plaatzen, aan die en andere Rivieren, vindt men
Toezigthuizen op de Tabaksteelt, welke hier met groot voordeel geschiedt, schoon
dit Gewas niet geheel en al het voortbrengzel deezes Lands is.
De schoone Rivier Ohio, welke zich langs de geheele lengte van Kentucky uitstrekt,
is ééne Myl, zomtyds minder, breed, en diep genoeg om Vaartuigen die vry diep
o
gaan te voeren. De doorgaande loop is Zuid-, en 60 Westwaards; in haaren loop
ontvangt zy een aantal grootere en kleindere Rivieren, die als 't ware schatting aan
die Hoofdrivier betaalen. De eenige hinder in deeze schoone Rivier is een
snelvlietende plaats, een en een halve myl lang en een vierde van eene myl breed,
de Falls of Ohio geheeten. Te deezer plaatze loopt de Rivier over een rotzigen
bodem, en de afdaaling is zo langzaam, dat de val waarschynlyk in 't geheel niet
meer dan twintig voeten zich uitstrekt. Op zommige plaatzen valt dezelve maar
eenige weinige voeten. Wanneer de Rivier laag is, kunnen ledige Vaartuigen hier
heen en weder vaaren; de laading moet te lande worden overgebragt; doch, het
water hoog zynde, kunnen gelaadene Vaartuigen deezen weg neemen. Uitgenomen
deeze plaats, is 'er geen schooner Rivier voor inlandsche Vaartuigen.
Eene andere voornaame Rivier is de Kentucky geheeten; dezelve ontspringt uit
drie bronnen, in het bergagtig gedeelte des Lands. De Noordlykste arm loopt halfweg
Westwaards, en heeft voor de andere helft een Noordwestlyke strekking, valt in de
o
Ohio op de Noorder Breedte van 38 , 27′, en loopt zeer kronkelagtig ter lengte van
meer dan 200 Mylen. Behalven deeze Rivieren, zyn, in het Landschap Kentucky,
Licking Rivier, de Red Rivier, de Elkhorn, Dick's Rivier, Green Rivier, Cumberland
Rivier, en de Great Kenhaway of Nieuwe Rivier.
Deeze Rivieren kunnen bykans tot derzelver oorsprongen bevaaren worden, voor
't grootste gedeelte van het jaar, zonder hinder van snelvlietende plaatzen. Het Land
is doorgaande vlak, en heeft overvloed van Kalksteen, die meestal zes voeten diep
ligt, uitgenomen in diepe
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plaatzen, waar de stroomen loopen, en men rots in den bodem der kanaalen aantreft.
De Watersprongen en Stroomen verminderen in Juny, en blyven laag; de vaart
verhinderende tot in November, wanneer de Herfstregens de Rivieren welhaast
geschikt maaken voor Vaartuigen, en het geheele Land van water voorzien; doch,
schoon in den Zomer de Stroomen afneemen, is 'er altoos waters genoeg ten
huislyken gebruike. Men vindt veele schoone Watersprongen, die altoos water
opleveren; ieder Landbouwer heeft 'er ten minsten één, en heerlyke Waterwellen
kunnen gemaklyk gegraaven worden.
Het Land is, in eenige gedeelten, bykans vlak, in andere minder plat, in andere
wederom heuvelagtig, doch niet sterk, en in deeze vindt men het meeste water. De
vlakke landen zyn niet als een vloerkleed, maar doormengd met kleine hoogten en
laagten; 't welk een schoon gezigt verschaft. Een groot gedeelte van den grond is
verbaazend vrugtbaar, een ander minder, en eenige streeken zyn schraal. De
Inwoonders onderscheiden die hoedanigheden, door ze landen van den eersten,
tweeden en derden, rang te noemen; naauwlyks zodanig iets, als een Moeras, wordt
'er gevonden.
Dit Landschap is gemaatigder van Lugtstreek, en gezonder, dan de andere
bewoonde deelen van America. In den Zomer heeft het de zandige hitte niet, welke
Virginia en Carolina ondervinden; de Rivieren verfrissen de lugt. In den Winter, die
ten langsten drie, en gewoonlyk twee, maanden duurt, en zelden streng valt, kunnen
de Inwoonders het wel houden in slegte huizen, en de Beesten hebben overvloed
van eeten, zonder voeder te behoeven. De Winter begint omstreeks Kerstyd, en
eindigt omtrent het begin van Maart, of strekt zich niet verder dan de helft dier maand
uit. Sneeuw valt 'er zeldzaam diep, en ligt niet lang.
De Westewinden voeren 'er niet zelden stormen aan, en de Oostewinden klaaren
de lugt op; doch ten deezen opzigte is 'er geen zo vasten staat op 't weêr te maaken
als in de Noordlyker Staaten. De Westewinden zyn zomtyds koud. De Ohio in die
rigting loopende, en in dien oord bergen liggende, verzamelen de Westewinden,
langs die toppen, in de koude gewesten der lugt, en over een groote streek
bevroozen waters, veel koude, en voeren die over in het Landschap Kentucky; doch
het
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weêr is zo scherp koud niet als het door deeze Winden in Pensylvania wordt. De
Lugtsgesteltenis en de Jaargetyden hangen veel van de Winden af, in zo verre het
hette en koude, droogte en vogtigheid, betreft.
De Grond van Kentucky is losse, zeer zwarte, aarde, zonder zand, in landen van
de eerste soort omtrent twee of drie voeten diep, en allerweelderigst in alle
voortbrengzelen. Op andere plaatzen helt de aarde tot het bruine over. In zommige
is het hout, als het natuurlyk gevolg van een te ryken grond, van weinig waarde;
doch die streeken zyn niet groot. Het Land, in 't algemeen, is wel voorzien van
Houtgewas, en brengt groote Boomen voort van veelerlei soort; in verscheidenheid
daar van overtreft geene Landstreek Kentucky.
Byzonder eigen aan Kentucky is de Sugar-tree, welke overal in grooten overvloed
groeit, en alle Gezinnen overvloedig van zeer goede Zuiker voorziet. - De
Honeylocust is op eene aartige wyze omzet met groote doornagtige steekels, draagt
breede en lange vrugten, van gedaante als erten; deeze zyn zoet van smaak, en
dienen om uitsteekend Bier van te brouwen. - De Coffee-tree gelykt zeer veel op
de Black Oak, groeit hoog, en draagt een schil, waarin de Koffyboon verborgen zit.
- De Papwa-tree bereikt geene groote hoogte, is zagt van hout, draagt een fyne
vrugt, in gedaante en grootte zeer gelykende op een Komkommer, en smaakt lekker.
- De Cucumber-tree is klein en zagt, met wonder vreemde bladeren, en de vrugt
gelykt zeer op het gewas van 't welk dezelve den naam ontleent. - De Black
Mulberry-tree is 'er veelvuldig. - De Wild Cherry-tree treft men overvloedig aan, en
zeer groot; de Inwoonders krygen 'er planken van tot hunne huizen. - Men heeft
hier ook de Buck-eye-tree, een zeer zagt hout, draagende een zeer zwarte vrugt;
benevens eenige andere Boomen, die men elders niet algemeen aantreft.
Groot is in Kentucky de overvloed van heerlyk Riet, waar mede het Vee zich
voedt, en zeer vet wordt. Deeze Plant groeit doorgaans van drie tot twaalf voeten
hoog, hard van zelfstandigheid, met leden op acht en tien duimen afstands van
elkander; uit dezelve komen bladeren voort, die van een Wilgenboom gelykende.
Men treft Rietbosschen aan zo dik en sterk, dat het onmogelyk is 'er door heen te
booren. Waar geen Riet groeit is een overvloed van wilde Rogge, Klaaver en Gras;
Gewassen,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

531
die wydstrekkende landstreeken bedekken tot uitsteekend voedzel voor het Vee.
De velden zyn vol van in 't wild groeiende Kruiden, in andere Landen niet gemeen;
en die ongetwyfeld uitsteekende kragten bezitten. Men ziet hier de schoonste
Kroon-Imperiaalen, de Flos-Cardinalis zo uitmuntend door haare scharlaken roode
kleur. Het geheele jaar door, de Wintermaanden uitgezonderd, zyn de Vlakten en
Valeijen vercierd met eene verscheidenheid van Bloemen van de uitsteekendste
schoonheid. Men vindt hier ook de Tulip-bearing laurel-tree, of de Magnolia, welke
zeer aangenaam ruikt, en verscheide maanden agter den anderen bloeit.
Dit Landschap is het rykst van de hooge landen, wanneer men de beste laage
gronden, in de bebouwde streeken van het Vasteland, uitzondert. Bebouwd zynde,
(*)
brengt het doorgaans vyftig en zestig schepels op een Akker voort . Geloofwaardige
Persoonen hebben my verzekerd, dat meer dan honderd schepels goed koorn van
een Akker in één Saisoen zyn ingeoogst. Het land van de eerste soort is te ryk voor
Tarw; het moet door vier of vyf jaaren beteelens verzwakt zyn. Collonel HARROD,
een Heer van goede trouwe, heeft onlangs de proeve genomen van de voortbrenging
der Graanen, en betuigt, dat hy vyf en dertig schepels Tarwe, en vyftig schepels
Rogge, van een Akker inzamelde. Ik geloof, dat, naar eene gemiddelde berekening,
het land, doorgaande, omtrent dertig schepels Tarwe en Rogge, elke Akker,
voortbrengt. Dit ook is het algemeen gevoelen der Inwoonderen.
Wy mogen veronderstellen, dat Garst en Haver 'er zeer wel zullen slaagen; doch
heeft men 'er geene genoegzaame proeven tot nog van genomen. De grond is zeer
geschikt tot Hennip, Vlas, Raapzaad, Aardappelen en Katoen, 't welk 'er in overvloed
groeit. Landen van de derde en vierde soort zyn zeer geschikt voor klein Zaadgewas.
Deeze berigten van zulk eene verbaazende vrugtbaarheid mogen zommigen
ongelooflyk voorkomen; doch ze zyn volstrekt waarheid. Elk Landman kan een
goeden Tuin of Akker hebben, zonder water, zonder mest. De grond,

(*)

Een Americaansche Akker lands houd 38,284 vierkante voeten. - Een Americaansche Schepel
weegt ten naasten by 60 ponden.
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die van geen dorstigen aart is, wordt doorgaans met overvloedigen regen bevogtigd.
Yzer-erts en Lood wordt 'er in overvloed gevonden; doch wy hebben niets
vernomen van Goud- of Zilvermynen.
De Westlyke wateren brengen eene menigte van Visch en Gevogelte voort. De
Visch, algemeen in de wateren van de Ohio, zyn de Buffalo-fish, van eene
aanmerkelyke grootte, en de Cat-fish, zomtyds meer dan honderd ponden zwaar.
Forellen van dertig ponden vangt men in Kentucky. Het ontbreekt niet aan Aal, en
andere Riviervisch; doch men heeft 'er geen Elft of Haring. Wy mogen met eene
maate van zekerheid vaststellen, dat 'er groote onderaardsche Waterleidingen
gevonden worden, waar uit in veele oorden Springwellen ontstaan, die 'er eene
verscheidenheid van Visch brengen. Op de wateren in Kentucky, en byzonder op
de Ohio, zyn de Ganzen en Eendvogelen zeer veelvuldig.
De Landvogels zyn Kalkoenen, in groote menigte; Phaisanten en Patryzen. Onder
deeze Landvogelen telt men de Ivory-bill Woodcock, witagtig van kleur, met een
witte pluim: men wil dat de snavel van deezen Vogel zuiver groen zy; eene zeer
zeldzaame byzonderheid in de gevleugelde Bende. De groote Uil gelykt naar de
Uilen elders; doch slaat een geheel ander geluid, dat zomtyds zeer vreemd is, en
gelykt naar dat van een Mensch, die zich in groot gevaar of zwaarigheid bevindt.
Slangen zyn 'er niet veel, en zodanige als men elders op het Vasteland vindt;
eenige soorten uitgenomen, welke men geheel niet aantreft. Moerassen zyn 'er
weinig, en dus ook niet veel Kikvorschen en andere Dieren, welke zich in dezelve
onthouden. 'Er zyn ook geen Byenzwermen, dan die de tegenwoordige Bewoonders
'er hebben ingevoerd.
(*)
Onder de Dieren daar vallende, telt men den Urus, of Zorax , door CESAR
beschreeven, wy noemen het Buffalo; dit Beest heeft veel gelykheids met een
grooten Stier, breed van kop, met dikke korte gekromde hoorns, breeder van vooren
dan van achteren. Op de schoft is een groote vleeschklomp, bedekt met een dik
bosch lange wol en gekruld hair, van een donker bruine kleur. Zy staan niet van
den grond op als ons Rundvee, maar

(*)

Bison.
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springen op éénmaal met de vier pooten van den grond. Schoon zy een log
voorkomen en korte pooten hebben, loopen zy snel, en wyken, gejaagd zynde, voor
niets dat hun in den weg komt, boomen uitgezonderd. Zy weegen van vyf honderd
tot duizend ponden; het vleesch is uitsteekend, en verzorgt de Inwoonders daar van
overvloedig; van de huiden maakt men zeer goed leder. Ik heb een Jaager hooren
zeggen, dat hy, op éénmaal, duizend van deeze Dieren zag by de Blue Licks: zo
veelvuldig waren zy, eer de eersten, die zich hier hebben nedergezet, te roekloos
met het leeven deezer Dieren speelden. 'Er is nog een groot getal over in de buitenste
deelen der Volkplanting. Zy voeden zich met riet en gras, gelyk het andere Vee, en
zyn onbeschadigend van aart.
In Kentucky zyn ook veele Harten, Elanden en Beeren, binnen den omtrek des
Lands, doch veel meer op de grenzen; als mede Panthers en Wolven. - In de wateren
zyn veel Bevers, Otters en Muskusratten. Het ontbreekt 'er niet aan Beesten, elders
gemeen, als Vossen, Buidelratten en Vledermuizen. De meeste soorten van
viervoetige Huisdieren, als Paarden, Koeijen, Zwynen, zyn zints de oprigting der
Vastigheid ingevoerd, en verbaazend vermenigvuldigd. Men laat ze, zonder eenigen
Oppasser, in de velden en bosschen loopen, en brengt ze t'huis als men ze noodig
heeft.
'Er wordt een naauwkeurig boek gehouden van alle de Manlyke Inwoonders boven
de zestien jaaren, die men schat tot het betaalen der kosten van het Landsbestuur,
onder den naam van Tithables: hier uit mogen wy opmaaken, dat, gesteld zynde
dat deeze dus opgeschreevenen een vierde gedeelte van het geheel der
(*)
Inwoonderen uitmaaken, Kentucky, tegenwoordig, meer dan 30,000 zielen bevat :
zo verbaazend spoedig is, in weinige jaa-

(*)

Noodig is het hier te herinneren, dat de gemelde begrooting der Inwoonderen gemaakt is in
den Jaare 1784. In de Nieuwe Reize in de Vereenigde Staaten van Noord-America, door J.P.
BRISSOT, te Amst. by M. DE BRUYN, IIde D. bl. 280, vinden wy, wegens de Volkrykheid diens
Landschaps, deeze nadere toelichting: ‘Kentucky, dat eerst in 't Jaar 1775 begon bewoond
te worden, telde in 't Jaar 1782 zeven tot acht duizend Inwoonders; in 't Jaar 1787 vyftig
duizend; en in 't Jaar 1790 zeventig duizend.’ Zodat aan des Schryvers welgegronde verwagting
deeze Volksvermeerdering ten vollen heeft beantwoord.
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ren, de aanwas deezer Volkplanting geweest. Dagelyks wordt het aantal
vermeerderd, en men verwagt een gestadigen aangroei: dit doet het welgegrond
uitzigt gebooren worden, dat dit Landschap, binnen korten tyd, zeer volkryk zal
weezen. De Inwoonders zyn nog niet zeer goed gehuisvest; doch dit is doorgaans
het geval in nieuw opkomende Volkplantingen.
De Inwoonders van Kentucky zyn, over 't algemeen, beschaafd, beleefd, gastvry
en vriendlyk. Uit onderscheide deelen van het Vasteland verzameld, treft men by
hun eene groote verscheidenheid van Zeden, Gewoonten en Godsdienstbegrippen,
aan. Alsnog vereenigd met den Staat van Virginia, worden zy volgens de Wetten
van dien Staat bestuurd, die met voeglykheid en kragt gehandhaafd worden. Men
heeft 'er Opvoedingsschoolen ingesteld, en een Collegie beraamd volgens eene
Acte der Vergadering in Virginia, 't welk onder Opzigters in Kentucky zal staan, en
landen ten gebruike van 't zelve zyn afgestaan. Aan deeze Kweekschool is ook
eene Boekery verleend door den Eerw. JOHN TODD van Virginia.
De Anabaptisten waren de eersten die den Openbaaren Godsdienst in Kentucky
vaststelden; en de Presbyteriaanen hebben drie groote Vergaderingen by Harrod,
en den Eerw. DAVID RICE ten Leeraar verkoozen. Te Lexingson, vyf en dertig mylen
van daar gelegen, hebben zy een vierde groote Gemeente, en den Eerw. Mr. RANKIN,
uit Virginia, tot het Leeraarampt beroepen. Voor als nog zyn 'er geene andere
Godsdienstige Genootschappen gevormd, schoon verscheide andere Gezindheden
een talryken aanhang hebben. Doch, uit deeze vroegtydige schikkingen, is het te
hoopen, dat Kentucky eerlang in Geleerdheid en Godsvrugt zal uitmunten, en hier
door den wensch van elk braaf Burger vervullen.
(Het Vervolg by eene nadere gelegenheid.)
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Beschryving van het eiland Senegal. Door den heere Saugnier.
Het Eiland Senegal is, eigenlyk gesprooken, een Zandbank in 't midden der Riviere,
duizend geömetrische schreden lang, en omtrent zestig breed, op 't breedste
genomen; het ligt omtrent met de Rivier en de Zee waterpas; tegen de laatste
beschermd wordende door de punt Barbarye geheeten, welke hooger ligt dan de
plaats der Volkplanting. De Oostlyke arm der Riviere is de aanmerklykste van beide;
zynde omtrent vierhonderd roeden wyd: terwyl de Westlyke slegts van vyftig tot
tweehonderd roeden haalt.
Geheel bestaat het Eiland uit brandend Zand, op welke dorre oppervlakte men
zomtyds vuursteenen verspreid vindt, met de ballast uitgeworpen door Schepen
van Goree komende, of bezet met de ruïnen van Gebouwen, voorheen door de
Europeaanen daar opgerigt. Naauwlyks iets, 't welk na een Tuin gelykt, is op het
Eiland te vinden. Zaaden, uit Europa herwaards overgebragt, willen 'er over 't
algemeen niet voort.
De onvrugtbaarheid deezes Eilands moet niemand bevreemden; de lugt is
dermaate bezwangerd met Zeezout, dat het op alles werke, en zelfs yzer, binnen
korten tyd, verteert. De Hette is verbaazend, en wordt nog ondraaglyker door de
wederomkaatzing van het zand, zo dat het van tien uuren 's morgens tot vier uuren
's naamiddags, bykans onmogelyk is eenig werk te doen. Geduurende de maanden
January, February, Maart en April, is de Hette draagelyk; doch in Augustus en de
volgende wordt dezelve zo drukkend, dat de Inboorelingen zelve 'er door lyden.
Welk eene uitwerking moet dezelve, derhalven, hebben op Europeaanen, schielyk
overgevoerd onder deeze brandende Lugtstreek? De nagten zyn eenigermaate min
heet; egter niet altoos; maar alleen wanneer de Zeewind waait. 't Is dan dat de
Bewoonders der Volkplantinge een frisser lugt scheppen, na welke zy den geheelen
dag smagtend verlangd hebben; doch deeze lugt zou in onze Lugtstreek een
brandende damp schynen. Niettegenstaande de verkoeling der Zeewinden, zyn de
nagten verveelend. Op 't oogenblik dat de zon ondergaat wordt men bespron-
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gen door eene ontelbaare menigte Muggen, Mosquitos geheeten. Derzelver steeken
zyn zeer pynlyk, en zy komen in grooten getale ter ontrustinge aan. De Inwoonders
vinden slegts weinig beschuttings by hunne gaazen gordynen. Wat my zelven in 't
byzonder betrof, deeze Insecten deeden my weinig hinder; dewyl ik onder de Mooren
geleefd had. Half een Wilde zynde, voelde ik geene begeerte om my beminnelyk
te doen voorkomen by de schoone Sexe; en vondt dus geene noodzaaklykheid om
te letten op persoonlyke bevalligheid. In naavolging myner voorgaande Meesteren,
besmeerde ik my met vet, en dit hulpmiddel bewaarde my ten allen tyde tegen deeze
lastige steekers en vyandlyke ontrusters van het menschdom.
Is het voorkomen van Senegal niet bevallig voor het oog, nog minder zyn het de
omliggende streeken, die enkel met zand bedekt zyn, en als overstort met brokken.
Zonder vergrooting mag men zeggen, dat men op 't geheele gelaad des bewoonden
Aardryks geen rampzaliger oord aantreft, of eene plaats waar de gewoone
Leevensnoodwendigheden met meer moeite te bekomen zyn. Het water, dat
onmisbaare vogt voor den mensch, is hier niet drinkbaar. Men graaft Wellen in het
zand, ter diepte van vyf of zes voeten, en verkrygt, door dit middel, water; doch,
welke moeite men ook aanwende om het versch te maaken, het behoudt zyne
brakheid. Ik heb dit water zelve overgehaald; het bleef onaangenaam van smaak,
en kon niet nalaaten der gezondheid nadeelig te weezen; 't is waar, wanneer het
Rivierwater hoog is, stroomt het fris; doch het water is des te gevaarlyker. Dit slegte
water is oorzaak van de meeste dier Ziekten, welke de Europeaanen zo schielyk
wegrukken, dat, naa het verloop van drie jaaren, de Volkplanting een aanvoer van
nieuwe Inwoonders ontvangt. De Zwarten zelfs, schoon gewoon aan de Lugtstreeke,
zyn in dat Saisoen niet vry van ziekte.
'Er is geen goed water in het Land te krygen, dan 't geen veertig mylen de Rivier
afgebragt, en door de besmettendste swampen heen gevoerd, wordt. Een Wel van
goed water ontspringt 'er, nogthans, vier mylen boven Gandiole, op den weg van
Senegal na Goree; doch dezelve is niet overvloedig genoeg om van algemeene
nuttigheid te kunnen weezen.
Wat de andere Leevensnoodwendigheden aanbelangt,
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deeze zyn even ongezond, niettegenstaande het leugenagtig verslag van Reizigers
en derzelver Beschryveren, die, in hunne berigten van dit rampzalig Land, zich om
stryd schynen te beyveren, om elkander in valschheid te overtreffen. Het Vleesch
is, over 't algemeen, vreeslyk slegt, en de Visch kwaad van smaak. Dezelve moet
gekookt worden op den dag der vangst; want den volgenden morgen is dezelve
bedorven. De Ossen verschaffen het beste Vleesch; doch deeze zyn niet half zo
groot, of vet, als de Fransche, of zelfs de Engelsche.
De Heeren ADANSON en DUMANET hebben vermaak geschept in het opschikken
der Verhaalen, welke zy wegens deeze Landstreeken opstelden, waar zy, by elken
voetstap, iets wonderbaars aantroffen. Wat my betreft, die de meeste deezer Oorden
bezogt heb, ik vond het Land alleen meer of min verwenschlyk. Niemand kan ten
voordeele daar van spreeken, of hy moet een byzonder oogmerk hebben. De
Compagnie van Senegal trekt groot voordeel van den Handel, en heeft dus belang
om het Land als een aardsch Paradys af te schilderen; want kende men het zo als
't in de daad is, zy zou niemand vinden, genegen om derwaards te gaan; de kans
is als vyf tot één, dat, wie 'er heen trekt, niet weder zal keeren (de gevaaren van de
Reis niet mede gerekend,) en dat in den tyd van drie jaaren.
Men moet, nogthans, erkennen, dat dit uitlokkend Gewest één voordeel heeft,
hier in bestaande, dat, indien een Mensch zyn leeven moede is, hy gemaklyk een
einde aan 't zelve kan vinden, zonder het misdryf van Zelfmoord te pleegen. Hy
heeft alleen op Senegal eenigen tyd te verblyven; of, indien hy het nog korter wenscht
uit te houden, dat hy dan eene reis na Galam onderneeme. - De zodanigen, in
tegendeel, die hun leeven een weinig wenschen te rekken, moeten zich vergenoegen
met het voedzel der Negeren, en Hemel! welk een voedzel. De Vrouwen maaken
meel in houten mortieren op het zand; doch houden het zo weinig zuiver, dat de
spys, 'er van gebakken, tusschen de tanden knarst.
Uit wandelen te gaan, of te paard ter uitspanning te ryden, is hier geen uitspanning;
dewyl het altoos met gevaar vergezeld gaat, en 'er geene draaglyk aangenaame
plaatzen zyn dan op tien mylen afstands van de Volkplanting. Daarenboven vindt
zich iemand ten allen tyde blootgesteld aan het gevaar van door de Inwoonderen
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des Lands gevangen genomen, of verscheurd te worden door wilde Beesten, als
de Leeuw en de Tyger. Zelfs kan men dergelyke uittochten niet zonder gevaar doen
wanneer de Volkplanting in vrede is met de Inwoonderen des Lands. Hierin ligt
geene tegenstrydigheid opgeslooten; want 'er zyn in Senegal, gelyk in alle andere
streeken van Africa, Rooverbenden, die alles, wat zy ontmoeten, medevoeren, en
de hand tegen allen hebben opgeheeven. Iemand kan, uit dien hoofde, gevaar
loopen, zelfs in vredestyd, daar deeze of geene dier zwervende Rooverbenden
altoos als geessels het Land doortrekken. Nimmer vallen deeze Roovers de
Inwoonders der Volkplantinge aan op hun eigen grond; maar, wanneer zy ze
aantreffen op het grondgebied hunner vyanden, missen zy nimmer om zich van de
gelegenheid te bedienen, ten bederve van hem, die zich door zyne nieuwsgierigheid
liet verlokken om zich zo verre te begeeven.
Met één woord, om een juist denkbeeld te geeven van dit elendig Land, is het
genoeg, dat men, zonder vergrooting, 'er van zegge, dat het de verwenschlykste
plek gronds is op den geheelen Aardbodem; en niets dan volstrekte onkunde, of
een volkomen gebrek om eenig ander middel van bestaan te krygen, kan iemand
beweegen om zich daar neder te zetten.

De winter.
Herderszang.
Ernstige overdenkingen.
Het was Winter, en Amintas met Mirtil zaten op eenen avond by elkanderen. Een
vuur van drooge takkebosschen verwarmde de Hut, in welke zy zaten. Het helder
Maanlicht drong door een nauw venster, vereenigde haar bleek schynzel met de
flikkeringen der brandende takkebosschen, en verspreidde aldus een genoegzaam
licht door de gansche hut. - Een dik dekzel van sneeuw lag 'er allerwege op de
velden. - Ook lag het stroodak der Hut geheel overdekt met sneeuw. - De snerpende
Noordewinden huilden door de dorre takken der boomen, en fluitten op de verdorde
stoppelen. De nog onlangs hobbelende golfjes waren nu
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door de felle koude verstyfd, en tot een hard kristal gevormd. - Al de Schaapjes
lagen, in eene diepe rust, vreedzaam en onbezorgd neder in den warmen stal, en
al 't Gedierte had zich in diepe holen in het digte woud verborgen tegen de nypende
koude, terwyl zich al de Natuur in eene kwynende, in eene stervende, gedaante
vertoonde. Het Gevogelte zweeg, ook zweeg al 't Gedierte des wouds, en men
hoorde geen geluid, uitgezonderd nu en dan het heesch gekras der Nagtuilen. Amintas begon hierop de volgende aanmerkingen te maken, welke van Mirtil
beantwoord wierden, en zy koutten dus zo lang met elkanderen, tot hunne
takkebosschen verbrand waren, en de zagte slaap hen ter zoete rust riep.
Amintas.

ô Gy barre Winter! hoe hebt gy al de Natuur ontluisterd! Velden, Beemden, Bosschen,
Boomen, Kruiden en Gewassen, alles heeft eene doodsche gedaante aangenomen.
- Alles is zonder gevoel, ten eenemaal levenloos. - De bladerlooze takken der
boomen zyn met een wit kleed van sneeuw omhangen. - Al het woud is verdord,
en, in plaats van groene bladeren, welke lang verwelkt zyn, is het nu overdekt met
sneeuw. Hier en daar ziet men eenen kalen tak uitsteeken, zich vertoonende als
een arm die verstorven is. Al 't gras is verdord, en in stede van dat men de Velden
als met een geborduurd tapyt, waarin allerlei coleuren zich vertoonen, bekleed ziet,
zyn ze nu als met een wit doodkleed bedekt. - De stroomen en de vloeden zyn met
een harde Yskorst overtoogen, en daar nog korts te vooren de witte Zeilen voeren,
dulden zy nu, dat duizenden voetgangers derzelver rug bewandelen, of dat de vlugge
schaatsryder over dezelve heen glyde, of dat de moedige klepper daar op drave. De ruischende golfjes der hobbelende beekjes zyn nu veranderd in het hardste
kristal. Het spartelend Vischje heeft zich in de diepte, naar den peilloozen afgrond,
begeeven. - Al de Natuur is stervende, en in eene dorre woesteny verkeerd; het
doorslaandst zinnebeeld van den dood.
Mirtil.

Schoon de strenge Winter der Natuur veele schoonheden ontrukt - nochtans is hy
ryk in statige vertooningen. -
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Welk een schoon gezicht! - Welk eene eenvouwige doch treffende vertooning. Dikke Wolken pakken zich oppen, en beginnen zich weldra van een te overvloedig
vogt te ontdoen - de nederdalende druppels verstyven, door de koude, onder het
nedervallen, en komen als dunne vlokken op het aardryk neder. - Zy spartelen in
den dampkring dooreen, even als eene kudde Schapen, die door de wyde vlakten
dartelt. - Dan eens word de lugt met dikke nevels vervuld, die zich over 't wyde
aardryk verspreiden. - Schielyk ontstaat 'er een scherpe noordewind, verdryft alle
de nevels, de lugt word klaar, de vrolyke zon schiet hare stralen, de door de nevels
agtergelaten, en nu door de koude verstyfde, druppelen glinsteren, door de zon
beschenen, dat men 'er geen oog op houden kan. ô Welk eene heerlyke - welk eene
ryke, vertooning! - De Winter levert ons ook schoone en voortreffelyke tooneelen
op; tooneelen, aandoenlyk voor 't gezicht, en treffend voor het opmerkaam hart!
Amintas.

Gy, ô Winter! waar en zigtbaar zinnebeeld van den dood, - waar heên vervoert gy
myne dwalende denkbeelden? Verdorde struiken en stoppelen, waar op de huilende
winden fluiten, - in u ontdek ik het waaragtig beeltenis van den doodstaat! - Gy ô
statige Eiken! uwe donkere en zwarte takken verspreiden eene akelige
doodsschaduwe! - Hoe treurig ziet 'er alles uit! - Het gevederd Choor, nog onlangs
zo vrolyk, laat zyne blyde stem niet meêr hooren; - verstyft van de koude, versteekt
het zich in het diepste woud; verbergt zich in spleeten en holen! - Zo ver myn oog
reiken kan, zie ik niets dan eene barre woesteny, eene treurige wildernis.
Mirtil.

Laat vry de Winter gestreng zyn, hoe gestreng ook, nochtans is hy niet zonder
bekoorlykheden, niet zonder schoonheden. - Dan ziet men de zon eens vrolyk ryzen,
en zich met dubbelen glans van agter eenen drom van nevels, van dikke nevels,
vertoonen. - Nu verheft zy zich boven de heuvels, en spreid, langs de wyde vlakten,
de lange schaduwen. - Dan ziet men haar weêr de
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verkwikkelykste stralen werpen op het jeugdig koorn, dat zyne groene puntjes even
uit den zwarten grond steekt. - Dan weer schitteren hare stralen op de glansryke
en hagelwitte sneeuw, en doen het gezicht schemeren. - Nu weer doet zich een
treffend schouwtoneel voor het opmerkzaam oog op, in eene menigte kale dooreen
gevlogten takken der boomen in bosch en wouden - of de dooreen verwarde scherpe
takjes van de digt ineen gevlogten doornhagen. - Dan weer glinsteren de tedere
telgjes der omliggende jeugdige boompjes, waarop zich millioenen van glansryke
paarlen gezet hebben, die, door de vorst verstyfd, van alle kanten eenen
verrukkenden glans van zich werpen. - Waarlyk, in den Winter is de Natuur ook ryk
in treffende schoonheden!
Amintas.

Ja, maar in den Winter heeft al de Natuur ook de somberste gedaante aangenomen,
en nergens eenige bekoorlykheden overgehouden. - Pikzwarte wolken verduisteren
geheel het daglicht, en een dikke mist verandert vaak den dag in eenen donkeren
en akeligen nagt. - Dan ryzen de duistere schemeringen spoedig uit het Oosten,
maken zeer korte dagen, en verdrietige lange nagten. Al het Plantgewas treurt ook treuren de bladerlooze boomen. - De woeste bosschen verheffen een kermend
gehuil, en schynen van droefheid te sterven. - Van alle sieraden beroofd, treuren
zy over 't gemis hunner bladeren, die, lang afgevallen, op den grond tot stof vergaan
zyn. - Nergens vind men eenige schoonheden, nergens eenige bekoorlykheden, in
de Natuur meer!
Mirtil.

Verliest dan het geschapene alle zyne bekoorlykheden, alle zyne wonderen, in den
strengen Winter? - 't Is waar de Landen schynen eene woeste wildernis. - Het Vee
is in de warme stallen opgesloten. - Men hoort de stem, het gekwinkeleer, der
Vogelen, in de bladerryke bosschen, niet meer, noch het geloei der Runderen in de
bogtige dalen. - Ook ziet men geene kudden grazen door malsche klaverbeemden.
- Dan, beschouwt men eens met aandagt de nederdalende sneeuwvlokken, daar
in zal men duizend wonderen ontdekken, die
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ons in verrukking wegvoeren. - Op de verbazendste wyze is ieder sneeuwvlokje
gevormd, en onder zo veele tallooze millioenen zal men 'er geene twee aantreffen,
die elkanderen volmaakt gelyk zyn. - Vestigt men weer de aandagt op het geboomte,
nu in eene stervende gedaante, - in dien staat egter herstelt het zyne kragten weder,
welke het door het dragen van Vrugten, en door de hitte des Zomers, had verlooren.
- Schielyk uitgeput van alle kragten ging het haastig verlooren. - De barre Winter
heeft nog ontelbare nuttigheden meer, welke nimmer hoog genoeg te waardeeren
zyn.
Amintas.

De Natuur is echter overal in eenen stervenden staat. - Al wat men ziet heeft eene
stervende gedaante aangenomen, daar al 't Aardryk, verdord, nergens meer kruid
noch lover oplevert. - Waar zyn nu die zoele Westewindjes, zo verkwikkelyk in den
Zomer? - Waar speelen zy nu met de dartelende golfjes? waar vermaken zy zich
met de ritzelende blaadjes? - Van al dat aangename is nu geen enkel spoor meer
overgebleven. - Werwaards nu het gezicht zich heen wend, vertoont zich thans een
toneel van naarheid. - Alle vermaken zyn weg, zyn verdwenen, en, in plaats van
deze, treft men, in ieder voorwerp, dat ons bejegent, de ware beeldtenis des doods
aan.
Mirtil.

Zou dan de Winter geene verrukkende wonderen bevatten. 't Is waar, hy heeft al 't
geboomte van bladeren, alle de velden van gras, alle de vlakten van kruiden en
bloemen, beroofd. - Dan, dit alles geschied om de landen des te vruchtbaarder, het
woud en geboomte des te bladerryker, te maken. - Straks verschynt weer de
verkwikkelyke Lente, en men ziet weldra alles herleven - Kruiden, Planten en
Bloemen, Boomen, Bosschen en Wouden. - Alles ryst als uit den dooden op, en
ontvangt weer een nieuw leven - en waar nu al 't woud treurt, en van 't gevogelte,
van inwooners, en van bladeren, ontbloot is, en al 't veld van den kwinkeleerenden
wildzang beroofd, uitgezonderd van de eenzame Musch, die hare stem nog laat
hooren in het geboomte, wier kale takken zy naarstig bezoekt, om aas op
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te halen, terwyl de Schildvink slaat, en de gemeenzame en vrymoedige Musch den
ingang onzer hutte durft naderen, en stout de stulpdeur inhuppelt. - Wanneer de
blyde Lente aankomt, en hoe ras zal dat geschieden, dan zullen de wyde vlakten
weer schateren van het geluid van den vrolyken wildzang, en de digte bosschen
van eene mengeling van zoete en zagte toontjes, die de ooren streelen, en hart en
ziel verrukken. - Tot dit alles bereid de Winter de Natuur, en tot nog oneindig meer.
Menalkas en Mirtil zouden hunne bespiegelingen nog verder hebben laten gaan
- dan, hunne takkebosschen waren verbrand, de Maan zakte in de Westerkimmen
neder - een gedeelte van den nagt was reeds voorby - de oogen der Herders
begonnen tot den slaap te neigen. - Zy begaven zich ter rust, met harten vol
dankbaarheid aan de Godheid dezer streeke, die aan dezelve veelvuldige weldaden
schenkt.
C. V.D. G.

Leerzaame beschouwing van het schaap.
- - - - ô Schaapen, waard' geschooren,
Onnooz'le Kudden, slegts tot 's Menschen heil gehooren,
Wier uier, overlaên, hem melk en room verschaft,
Wat hebt ge toch verdient, dat noodig dient gestraft?
Gy, die ons kleedt met wolle, en nutter met uw leven,
Dan door uw sterven, zyt.
VONDEL.

Is de kennis van het Geschapene een der beste middelen, zo niet het allerbeste,
om den Mensch tot den eeuwigen Oorsprong der dingen op te voeren; en, uit
voorwerpen die zich geduurig aan ons oog aanbieden, gelegenheid tot ernstige
bedenkingen te ontleenen? - laat dan de leerzaame beschouwing van het Schaap
ons ook hier toe opleiden: want, de groote voordeelen, die het Schaap aanbrengt,
overweegende, moeten wy opgeleid worden tot den milddaadigen Alverzorger, die,
in ééne soort van Beesten, dat zo overvloedig, en bykans overal, gevonden wordt,
ons eene menigte van nuttigheden schenkt; nuttigheden, welke wy, om dat ze
daaglyks en algemeen zyn, veelal niet opmerken, of maar ter loops beschouwen;
welke
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onopmerkzaamheid de algemeene oorsprong is van een ondankbaar gedrag.
Het Schaap heeft op fraaiheid van gestalte niet veel te roemen; het lichaam
vertoont zich als een hoop wols, rustende op vier schraale en styve pootjes; vlugheid,
byzonder als het mer zyn vagt belaaden is, en kragt, ontbreeken het beide; de oogen
zyn groot, zonder vuur, wyd van elkander staande; 't voorhoold is bultig; de snoet
lang en dun; de hoornen der Rammen, en ook die der Schaapen welke hoornen
hebben, zyn nederwaards geboogen. - Men vindt dit Beest in 't wilde, in de hooge
Gebergten van Zwitzerland, als mede in Noovwegen, Ysland, Ierland en Schotland,
in Spanje, Frankryk, Engeland, en in Holland; inzonderheid maakt men op het Eiland
Texel veel werks van de tamme aan te kweeken en op te passen; zy zyn meest vuil
wit, en weinigen zwart, van kleur.
Het getal deezer nuttige Dieren is verbaazend groot; de zorgvuldige hoede der
Menschen, over dit Dier, brengt hier zeker veel aan toe. Zy zyn ter voortbrenging
van hun geslacht eerst op het tweede jaar bekwaam, 't welk op haar zevende of
achtste jaar veeltyds ophoudt. De Lammers, wanneer zy den behoorlyken ouderdom
bereikt hebben om kruiden te kunnen eeten, worden van de Moeder verstooten;
duurende dus de teêrhartigste liefde niet langer dan het Lam dezelve noodig heeft,
als wanneer het Schaap nog eenige maanden den Mensch haare nuttige melk geeft.
Hoe gunstig is deeze schikking der Voorzienigheid! hoe ryklyk wordt de moeite,
welke de Mensch van dit Dier heeft, beloond!
Dan, hoe veel nuts zy ons ook aanbrengen, zyn zy egter, wat natuurlyke
begaafdheden aanbelangt, niet uitmuntende; zy schynen onder de domsten der
viervoetige Dieren te moeten geteld worden: een dreigend gevaar weeten zy zelden
te myden; vanhier vallen zy dikmaals in het water, 't geen een wissen dood ten
gevolge heeft, zo zy van Menschen niet geholpen worden, ten minsten op dien tyd
als zy in de wol zyn: want deeze, van het water doortrokken, maakt het lichaam te
zwaar om by den wal te kunnen opklimmen, waartoe de pooten ook niet zeer geschikt
zyn: zy zyn vreesagtig, en vlugten op het minste gerugt, elkanderen als verdringende;
zy bezitten, het geen wy zagtmoedigheid noemen, in zulk een hoogen trap, dat zy,
hoe geslagen, hoe gepynigd, naauwlyks geluid geeven; ook ondergaan zy den dood
bykans zonder eenige tegenkanting. Men mag dus de Schaapen vry weerloos
noemen; ja zelfs in het voortbrengen der Lammeren hebben zy dikwils de hulp van
ons Menschen noodig.
Wonderbaar, in de daad, is de behoestigheid van dit nutte
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Schepzel; dat ons, ter belooning, veele behoeften des leevens schenkt.
Wat het voedzel deezer zagtäartige Dieren betreft, elk weet, dat zy allerlei kruid
niet even gretig eeten, het welig opgeschoten gras laaten zy staan, en zoeken een
kort en sappig soort; ook scheeren zy het land, daar de Ossen het weligste gras
afgeslaagen hebben, met hunne scherpe tanden, gaarne na.
Welk een voordeel voor het Menschdom, dat zy op éen land de Koe, het Paard
en het Schaap, elk zyn nooddruft kunnen laaten zoeken.
Met welk eene onderscheiding, voorzigtigheid en bedagtzaamheid, weet elk aan
de tafel, door de Natuur gedekt en voorzien, het uutte te kiezen, en het schadelyke
te vermyden, dat weder aan een ander tot heilzaam voedzel strekt. - Veelvuldig zyn
de nuttigheden van dit Beest, wilde men zich tot alle deszelfs byzonderheden
inlaaten: van de Melk der Schaapen maakt men in zommige Landen zeer
aangenaame Kaas, waar van de Rochefortsche in Frankryk, en onze Texelsche,
kan getuigen: en wie weet niet, hoe de Wol, welke men jaarlyks van dit Beest scheert,
en dus van eene vragt verlost, die het anderzins zoude laaten vallen, ons tot
verscheidenerlei soort van dekzel en kleeding dient, en, van den Koning tot den
Slaaf, van den ryksten tot den behoeftigsten, daaglyks gebruikt wordt, in stoffen van
verschillende benaamingen, te breed om hier alle op te noemen: doch de
hoedanigheid der Wol verschilt zeer veel, naar de verscheidene Landen. Het
Uitwerpzel, of de Mest, der Schaapen is een alleruitmuntendst middel om zommige
landen, tot het voortbrengen van een en ander gewas, zonderling bekwaam te
maaken, om nu niet te spreeken van de geneezende kragt, welke zommigen daarin
hebben gemeend te ontdekken. In de Noordsche Landen gebruikt men de
Schanpenvagten, op eene byzondere wyze, om de knellende koude af te weeren:
van de Huid wordt leder en pergament vervaardigd; en, welk een overvloed van
aangenaam, ligt verteerbaar en voedzaam, Vleesch zy verschaffen, weet elk.
Ziedaar de voornaamste byzonderheden van het Schaap voorgesteld.
Wie nu kan het Schaap in zyne nuttigheden beschouwen, zonder tot
dankërkentenisse, aan de wyze en goede Voorzienigheid, te worden opgewekt? Ik
geloof en hoop, elk onzer heeft die aandoening. Eene milddaadigheid, die alle dagen
vernieuwd wordt, verdient eene onophoudelyke dankbaarheid.
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Eene alleraangelegenste geneeskundige ontdekking over de kwaal
van schelden.
(Uit het Engelsch.)
Van de dagen des Spectators af, tot op den tegenwoordigen tyd, hebben de
Zedeschryvers in hunne Vertoogen uitgevaaren tegen het Schelden, ter oorzaake
van eene blykbaare misvatting omtrent de waare natuur, den oorsprong en het
bedryf, van Schelden zelve. Ja, onze Voorouders waren nog meer te berispen;
dewyl zy verder gingen, en, het Schelden voor eene misdaad houdende, 'er eene
straffe op stelden. Veel lichts heeft men nooit over dit onderwerp verspreid; doch,
dewyl ik my op de kennis daar van byzonder heb toegelegd in de laatste vyf en
dertig jaaren myns leevens, juist den tyd zints ik in den gezegenden Huwlykenstaat
tradt, zo hoop ik in staat te zullen weezen, om de duisterheden der dagen van
onkunde en van vervolging te verdryven, en iets te kunnen toebrengen, om die
onredelyke Vooroordeelen uit te rooijen, welke veelen, nog heden ten dage, tegen
Schelden koesteren.
Men heeft in de Theorie van 't Schelden zeer misgetast. 't Geen eene Kwaal is,
heeft men voor een Misdryf genomen: daar, in de daad, Schelden eene Kwaal is,
die voornaamlyk in de Longen zit; en, wanneer de kwaade stof langen tyd
opgehouden is, doet dezelve de Spraakdeelen op eene zeer zonderlinge wyze aan,
en ontlast zich met een geweld, 't geen, daar het den Patienten ligtenschap geeft,
zeer strekt, om de bystanders te ontrusten en te verschrikken, en, die het kunnen
hooren, magtig te ontstellen.
Zodanig is myne Theorie van het Schelden. En, indien wy alle de verschynzelen,
welke het zelve oplevert, in onderscheidene Gezinnen, naagaan, zullen wy bevinden,
dat ze alle deeze Leer bevestigen. Het is, overzulks, de grootste wreedheid, en de
droevigste onkunde, het Schelden voor een Misdryf te houden. Men mag, even
goed, iemand, om dat hy de Koorts heeft, in de Gevangenis werpen, of, om dat hy
aan Podegra sukkelt, na de eene of andere Volkplanting overvoeren, als iemand
over het Schelden straffen: dewyl het in allen gevalle eene Kwaal is, uit de reeds
gemelde oorzaaken herkomstig.
En niet alleen is het eene Kwaal op zichzelve, maar wordt, op eene ongepaste
wyze behandeld zynde, de oorzaak van veele andere Ongesteldheden.
Verwaarloosde Scheldvlaagen hebben dikwyls Stuipen voortgebragt. En, wanneer
de stoffe dier Kwaale lang wordt opgehouden, zonder daar aan eenigzins lugt te
geeven, twyfel ik niet, of 'er kan Longteering uit ontstaan,
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of hystericaale ongesteldheden, die, indien ze niet spoedig doodlyk zyn, althans het
leeven verdrietig en bitter maaken, voor veele waardige Leden der Maatschappye.
- Alle deeze Ongemakken zou men hebben kunnen voorkomen, indien de
Geneeskundige Faculteit het Schelden uit het oogpunt eener Kwaale beschouwd,
en, overeenkomstig met myne Theorie, behandeld, hadt. Ik gaa nu voort tot het
opgeeven der

Kenmerken en verschynzelen.
Men kan ontdekken, dat iemand met deeze droeve Kwaale behebt is, aan zyn Pols;
dezelve slaat doorgaans honderd slagen in één minuut; de Oogen zyn zeer
ontstooken, puilen uit, en staan dreigende; dikwyls vertoont zich een roode gloed
op 't aangezigt: op andere tyden, en geduurende de uitbarsting der Ongesteldheid,
wordt het gelaad beurtlings rood en bleek; men bespeurt eene ongeregelde, maar
sterke, beweeging in handen en armen, en een stampen met den rechter voet; de
Stem is zeer sterk, en, als de Kwaal toeneemt, wordt dezelve schor en ongeregeld:
het geheele gestel is in verwarring. - Naa dat deeze Toevallen eenigen tyd
aangehouden hebben, bedaaren ze allengskens, of gaan zomtyds schielyk over,
wanneer de Oogen een vloed van traanen storten, en de Lyder tot voorige
bedaardheid komt. - Doch de Ongesteldheid laat eene groote maate van zwakheid
naa, en eene byzondere neergeslaagenheid in de oogen, bovenal, wanneer eenige
vreemde Persoouen by de vlaag van Schelden tegenwoordig geweest zyn. - Ik heb
ook opgemerkt, dat het Geheugen eenigzins verzwakt is. De Lyder schynt eene
zeer onvolkomene herinnering overgehouden te hebben van het gebeurde, en als
het hem eenige omstandigheden erinnert, worden deeze door hoofdigheid ontkend.
- Gemelde Kenmerken en Verschynzels, begrypt men ligt, verschillen zeer veel in
onderscheidene Patienten; doch, waar zy zich gedeeltlyk ten zelfden tyde opdoen,
behoeft men weinig aan het daadlyk daar zyn der Kwaale te twyselen.

Voorgeschiktmaakende oorzaaken.
In alle Kwaalen zal men bevinden, dat de kennis der Voorafgeschiktmaakende
Oorzaaken veel afdoet om ons in de Geneezing bystand te bieden. In het
tegenwoordig geval zyn deeze, Ligtprikkelbaarheid van het vaatagtig Stelzel, sterkte
van Drift, en gebrek aan Bedaardheid.

Aanleidende oorzaaken.
De Aanleidende Oorzaaken tot Schelden zyn veelvuldig. On-
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der dezelve mogen wy tellen, het breeken van een Porceleinen Schotel; het verkeerd
opzetten van een Hoed; het openlaaten van een Deur; het te gaar of ongaar kooken
van het Eeten; het uit laaten gaan van het Vuur; het niet passen op den Tyd, van
Kappers, Baardschraapers, enz., niet noodig hier verder op te noemen; dewyl deeze
Oorzaaken zo natuurlyk zyn, dat men ze niet kan voorkomen; als mede, om dat,
welke ook de Aanleidende Oorzaak zyn moge, de Verschynzels dezelfde zyn, en
de wyze van Geneezing dezelsde blyft.

Geneezing.
Verscheide Geneesmiddelen heeft men tegen deeze Ongefteldheid uitgedagt; doch
alle tot hier toe van een ruwen en geweldigen aart; die, derhalven, indien zy al de
Verschynzels voor een oogenblik mogen doen ophouden, eene grootere geschiktheid
dan te vooren tot die Ongesteltenisse agterlaaten. - Onder deeze schryft het
Gemeene Volk veelal een Eikenstok, een Zweep of een Bullepees, voor; doch die
Middelen zyn alle onderheevig aan het reeds aangeduidde gebrek. - Anderen hebben
het bybrengen van Bewysredenen aangepreezen; doch deeze zullen, even als de
Inënting der Kinderziekte, geen baat toebrengen, of de Lyder moet eenigerwyze
voorbereid weezen om dezelve te ontvangen. - Eenigen hebben veel op met het
Stilzwygen van alle Persoonen, die zich omtrent den Lyder bevinden; doch ik moet
bekennen, dat, zo menigmaal ik dit middel zag beproeven, de Kwaal veeleer
verslimmerde. - Het zelfde mag gezegd worden van Inschiklykheid, waar door men
den Lyder zyn eigen gang laat gaan. Dit werkt omtrent even eens als het drinken
geeven aan een Waterzugtigen, of het toedienen van brandewyn aan iemand in
een heete Koorts.
Naardemaal het hoofdoogmerk van dit myn schryven is, om te bewyzen, dat
Schelden eene Kwaal, en geen Misdryf, is, zal ik niet breed uitweiden over de
Geneeswyze: naardemaal, op 't eigen oogenblik dat myne Theorie wordt
aangenomen, elk in staat zal weezen, om de Ongesteldheid, naar de regelen der
Kunst, of secundum artem, gelyk men het noemt, te behandelen. Ik zal egter het
volgende Voorschrift opgeeven, 't geen ik, wel toegediend, nooit zag missen:
Neem: Van Gemeen Verstand, dertig Greinen.
Van Betaamelyk Gedrag, één Scrupel.
Van Behoorelyk Overleg, tien Greinen.
Meng en bespreng dit alles met één oogenblik Bedenkens; en neem het
in, zo ras een der Aanleidende Oorzaaken zich opdoet.
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Wat de Leevenswyze betreft, schoon het niet noodig zy den Lyder tot Melkspyze
of Moeskruiden te bepaalen, heb ik altoos goed bevonden hem ernstig te
waarschuwen tegen Geestryke Dranken, en alles wat het Bloed verhit.
Dan, het is noodig, dat ik eene zaak van de uiterste aangelegenheid melde, ter
Voorkoming van deeze Ongesteldheid, en welke ik tot hier toe verzweegen heb, op
dat alles, wat ik ten aanziene van myn onderwerp te zeggen heb, te onderscheidener
begreepen worde. - Men vooronderstelt doorgaande, en, in de daad, men heeft het
menigvoud beweerd, dat deeze Ongesteldheid meest eigen is aan slegts één der
beide Sexen: en ik vertrouw het is onnoodig die Sexe te noemen. Maar, hoewel het
waarheid moge weezen, dat deeze 'er meest aan onderheevig zy, gaat het, nogthans,
zeker, uit myne vooraf opgegeevene Theorie, ten opzigte van de
Voorgeschiktmaakende Oorzaaken, dat de Mannen even zeer gevaar loopen. - Van
waar mag het dan bykomen, dat wy niet zo veel Mannen met Schelden behebt
vinden als Vrouwen? De beantwoording deezer vraage ligt gereed. Schelden is,
gelyk ik boven beweezen heb, het uitwerkzel van eene zekere opgehoudene kwaade
stoffe. Deeze stoffe heeft zo veel by de Mannen plaats als by de Vrouwen; doch de
laatstgemelde hebben zo veele gelegenheden ter ontlasting niet als de Mannen.
De Vrouwen vinden zich, door de Mode, en eene meer bepaalde leevenswyze,
uitgeslooten van die openbaare Gezelschappen, Clubs, Koffyhuizen, enz. enz.,
waar de Mannen steeds gelegenheid aantreffen, om zich, van 't geen de
Ongesteldheid veroorzaakt, te ontdoen, en dus voor te komen, dat die stoffe zich
immer in eene zo groote hoeveelheid ophoopt, dat de voorgemelde Verschynzels
plaats grypen. Dit, en dit alleen, is de rede, waarom die Kwaal het meest by de
Vrouwlyke Sexe wordt waargenomen.
Was ik een Wetgeever, of had ik invloeds genoeg om de Mode te regelen, dan
zou ik voorstellen, dat de Vrouwen ook haare openbaare Gezelschappen, Clubs,
Koffyhuizen, of zelfs haar Parlement, hadden. In zodanige plaatzen zouden zy
gelegenheid vinden tot die oefening, welke zo zeer strekt tot het te onder houden
der Kwaale, die, naar de tegenwoordige leefwyze der Vrouwen, zich ophoopt, en,
wanneer de natuur zich poogt te ontlasten, gaat die ontlasting vergezeld van al dat
geweld, en alle die ongeregeldheden, welke ik reeds beschreef.
Zo veel heb ik gewaagd te zeggen van het Schelden, en ik hoop dat ik zal geslaagd
weezen in het wegruimen der onredelyke Vooroordeelen, welke gekoesterd zyn
door eene aangemaatigde meerderheid in onze Sexe, gevoegd by een deel onkunde,
die, om 'er het minst van te zeggen, die meerderheid zeer twyfelagtig maakt.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

550
Alleen heb ik er by te voegen, dat myne beweegredenen in dit alles belangloos
geweest zyn, en dat ik my zeer gelukkig zal agten, als ik raad mag geeven aan
eenig Persoon, met deeze Kwaale behebt. De Brieven kunnen vragtvry gezonden
worden aan
CELSUS BOERHAAVE, M.D.

London.

De heerschende zugt tot het spel tegengegaan.
Daar zyn eenige onderwerpen, op welke de verbeelding zich gaarne bepaalt, schoon
dezelve bykans uitgeput zyn, en waarover de Menschen gaarne schryven, schoon
zy weeten, dat zy niets nieuws daar over kunnen voortbrengen. Nogthans moet
eenige verdienste toegekend worden aan de zodanigen, die het hun pligt agten,
eene Ondeugd te verfoeijen, terwyl dezelve blyft bestaan, zelfs dan, wanneer zy
geene wapenen hebben, om 'er tegen te gebruiken, of ze zyn reeds duizendmaal
gebezigd; het is door aanhouden alleen, in het voordraagen van eenige weinige
eenvoudige en welbekende waarheden, dat het Gemeen eindelyk een gevoel van
schaamte krygt, en bezield wordt met een yver ter hervorminge. Dit is de schande,
dit is de lof, welke hem kan naagaan, die tegen de Ondeugd van het Spel zyne
redenen aanvoert; een onderwerp, waarover zo veel geschreeven, en vergeefsch
geschreeven, is; waarover zo weinig nieuws kan worden bygebragt; en 't welk niet
te min, indien dezelve ooit wyke, moet wyken op een aanhoudenden tegenstand,
en herhaalde klagten.
'Er is ééne rede, in de daad, waarom wy niet moeten verslappen in onze
poogingen, noch aflaaten van onzen yver, in eene bestendige en welbelegde
tegenkanting, welke ik hoop, dat men als volwigtig zal laaten gelden. Deeze is de
toeneemende voortgang, die het Spel maakt, deszelfs vorderingen in de laagere
rangen der Maatschappye, en de koele onverschilligheid, waar mede de schriklyke
verwoestingen, daar door aangerigt, by het gros des Menschdoms beschouwd
worden. De Menschen schynen te begrypen, dat het eene verdwaazing is, aan
gekheid grenzende, en zy vergeeten de aandoeningen van verontwaardiging, terwyl
zy de taal des medelydens uiten; doch men mag wel in twyfel trekken, of het
medelyden, in dit geval, wel besteed is, en of wy geregtigd zyn, in één enkel punt,
iets toe te geeven aan de Voorstanders van het Spel; eene Ondeugd, welke, ten
minsten in één opzigt, alle andere Ondeugden overtreft: dewyl dezelve gepleegd
wordt in
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de bedaardste oogenblikken der rede, en men het stelzel daar van voortzet met
voordagt, overleg, en eene geregelde volharding, niet ongelyk aan die, waar mede
men zyn beroep waarneemt. Men kan dit niet zeggen van misdryven, gepleegd door
den aandrang van schreeuwende behoesten, of door de schielyke opwellingen van
drift. In de daad, men kan zelden dit zeggen van Dievery of Moord. Het Spel bevat
in zich alle Ondeugden.
In het Spel is Gierigheid en Ondankbaarheid; het bevat in zich eene geheele
vervreemding van de zagte en medelydende gevoelens onzer natuure. De Speeler
van beroep is een vyand des Menschdoms, en kent den band niet, door welken de
Menschen verbonden zyn om elkander te helpen en by te staan. Doet hy eene
edelmoedige daad, of 't geen eenigen met dien eernaam bestempelen, deeze komt
eer voort uit verkwisting dan uit goeddaadigheid, en het is zeer zeldzaam, dat hy
voor zulk eene daad zich niet ruim en ryklyk vergoeding verschaft, door elders een
groot ongelyk te pleegen. - De Eer van een Speeler is mogelyk een der belachlykste
uitdrukkingen in onze taal: want elk Speeler van beroep weet, dat zyn bedryf niets
zou te beduiden hebben, indien hy zich niet bevlytigde, om, door alle mogelyke
middelen, voordeel te behaalen op zyne party, en, inzonderheid, om de laagste en
snoodste, en nogthans glimpig bedekte, kansen af te zien van de Jeugd, de niets
ergdenkende goedwilligheid en onbedreevenheid. Dit is het echte Character van
een Speeler, en zag immer iemand zulk een Character zonder afschrik aan?
‘Het Spel,’ zegt een uitmuntend Schryver, ‘schynt niet alleen de zugt om uit te
munten, maar ook de begeerte tot vermaak, verkragt te hebben; het heeft de vlam
des Minnaars zo wel als den yver des Patriots uitgebluscht, en dreigt, indien het
verder de overhand neeme, alle onderscheidingen van rang en sexe te verdelgen,
alle eerzugt, dan die van bedrog, te fnuiken, en Menschen van alle leevenskringen
te bederven, wier Voorouders door hunne deugd, door hunne nyverheid, of door
hunne zuinigheid, hun in staat gesteld hebben, om buitenspoorig, niets nuts
bedryvend, en oudeugend, te leeven, en hun geheel zonder kundigheden te laaten,
dan die van het Spel, dat in de mode is, en zonder eenigen wensch, dan om een
gelukkigen Speelkans.’
Een denkbeeld als dit, omtrent veertig jaaren geleeden opgegeeven, is zeker
meer toepasselyk op den tegenwoordigen tyd: veel van deeze voorzegging is met
de daad vervuld. De zugt om uit te munten in 't geen waarlyk pryzenswaardig is, en
de trek tot redelyk vermaak, is met de daad verdweenen. Het Spel dooft alle andere
Driften uit, of, om naauwkeuriger te spreeken, richt ze alle tot één voorwerp, en dat
wel tot het onbe-
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valligste voor eene edeldenkende Ziel, de slordige zugt tot Winst. En, wanneer wy
deeze zugt de heerschende vinden in een jeugdig hart, moeten wy dezelve, als iet
geheel onnatuurlyk, doemen. Het is, nogthans, het waare weezen en het
kenmerktekenende van het Spel, dat het veranderingen in onzen aart te weege
brengt, welke niets anders kan veroorzaaken.
Wy zyn niet geheel ontbloot van Wetten tegen deeze Ondeugd; maar die Wetten
hebben weinig of geen kragt; en dit zou het geval blyven, zelfs dan wanneer ze
vermenigvuldigd wierden: want dit is een der zonderlinge gevallen, waarin de Wetten
geen goed zullen doen zonder de medewerking van den geest des Volks. Wetten
kunnen, op haar best genomen, alleen zekere toevallen van openbaare
buitenspoorigheid verbeteren; maar het Volk kan alleen eene Ondeugd als deeze
haatlyk doen worden, en buiten zwang brengen. De Wetten tegen 't Spel, behoorelyk
ter uitvoer gebragt, zouden Huizen, om te speelen opengezet, kunnen vernietigen;
maar zy kunnen in de Huizen van byzondere Persoonen niet werken. En het is een
bekend en openbaar stuk, dat, in het punt van misdrys, geen Huizen, die voor Huizen
waar men speelt bekend staan, de schadelyke Kaartpartyen overtreffen, by zekere
Lieden van Aanzien, of van de Groote Wereld, gelyk zy zichzelven noemen, schoon
dat aanzien, die grootheid, niets anders is dan een voorrang in de Ondeugd, en
eene meerderheid van onbeschaamd te roemen op zyne schande.
Het vooruitzigt van het opgroeiend Geslacht is, uit dat oogpunt beschouwd, in de
daad dulster en bedroevend. Hoe veele ryke Familien hebben zich, door deeze
verwenschlyke hebbelykheid, bedorven! Hoe veele zyn met schulden bezwaard en
overlaaden! Welk een aantal Kinderen zullen, groot geworden, als zy ten eenigen
tyde ontdekken waardoor hunne Ouders ten val gebragt zyn, met de hoogste reden,
het Spel, als de bron van ramp, vervloeken! In welk eene slegte Naagedagtenis
moeten die Ouders niet zyn by de arm en berooid gemaakte Kinderen, onschuldige
Slachtoffers van der Ouderen Dwaasheid - ik zeg te weinig - Verkeerdheid, tot een
trap van boosheid opgeklommen, die de verbeelding in haare vlugt te vergeefsch
zoekt te bestygen, om 'er een evenmaatig denkbeeld van te vatten en op te geeven!
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve over de eenzaamheid, of de afzondering.
(Uit het Engelsch.)

Indien gy zult willen, myn Kind! zo zult gy onderweezen worden, en indien
gy uwe ziele daar toe begeeft, zo zult gy gantsch kloek worden.
JESUS SIRACH.

Onlochenbaar werd de Mensch voor de Zamenleeving gebooren. Deeze waarheid
wordt bekragtigd door het overweegen van de veelvuldige en ontelbaare Behoeften
en Zwakheden der Menschlyke Natuure, zo wel als van alles wat de Vermaaken,
de Gemakken en de Vertroostingen, des Leevens uitmaakt. Dit is een dier
grondstellingen, die, daar zy eens algemeen de toestemming des Menschdoms
verkreegen hebben, aangemerkt worden als van zelve spreekende waarheden, die
geen tegenspraak gedoogen, en dus op geenerlei wyze eenig verder onderzoek
behoeven. En, indien onze Pligten in den staat der Zamenleevinge recht verstaan
wierden, indien de Menschen min overhelden om alles tot uitersten te brengen,
welke onaangeraakt behoorden te blyven, zou 'er weinig reden zich opdoen om by
te brengen wat ik voorheb in deeze Proeve te beweeren - naamlyk, dat de Mensch
voor de Gezelligheid of de Maatschappye niet alleen gebooren is, en dat
Eenzaamheid en Afzondering een aanspraak op ons hebben, welke niet kan
gelochend, en niet behoort wederstreefd, te worden.
Dichters, en verbeeldingvolle Schryvers in Onrym, hebben veel gezongen en
geschreeven tot Lof der Afzonderinge; als of zy wilden, dat de Aarde zou verdéeld
worden in kleine afperkingen, beantwoordende aan de maate der Volkrykheid; en
dat elk Mensch zich in zyn afgeperkt gedeelte zou onthouden, zonder eenige
gemeenschap met de plek gronds zyns Nabuurs. Zy hebben de
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Eenzaamheid verbeeld als de eenige dampkring waarin de Deugd onbesmet kan
ademen; en de met mosch begroeide cel als de eenige Tempel van Godsdienst en
Deugd. Het Gezellig en Maatschappyelyk Leeven hebben zy eenpaarig
gebrandmerkt, als altoos in verbintenisse staande met Godloosheid en Ondeugd,
en, in hun verrukte geestdrift voor het vermaak en de geneugten der Eenzaamheid,
een vloek uitgesprooken over elke plaats, waar de Gezelligheid de Menschen in
zekeren getale zamenbrengt.
Het is der moeite niet waardig, den laster te wederspreeken van deeze Dichterlyke
misduidingen; naardemaal ze, in onze dagen, geen gewigt hebben, en om dat de
neiging des Menschdoms zo zeer overhelt tot het tegenovergestelde uiterste, dat,
om het behoorelyk evenwigt te herstellen, het noodig wordt de zugt tot Afzondering
zo veel te verlevendigen, als met de Pligten der Zamenleeving bestaan kan; en het
genot van de Verkeering binnen zulke perken te bepaalen, als de Eenzaamheid
noch nutloos, noch verveelend, doet worden.
De groote zaak, waar op het in het Menschlyk Leeven aankomt, is te weeten, hoe
Gezelligheid en Eenzaamheid, in zulk eene maate, te mengen, dat de uitkomst niet
anders is dan Geluk, Orde en Rust; dat niets ongedaan blyft wat afgedaan moet
worden, en geen Tyd onverantwoord overschiete, of uuren van welke wy geen
rekenschap in 't geheel kunnen geeven.
Daar is een algemeen Spreekwoordlyk zeggen, 't welk toegepast mag worden
op Menschen, te zeer overgegeeven aan de vermaaken der Verkeering. Het is de
eerste wensch van kinderlievende Ouders, te zien, dat hun kleine Knaap, of Meisje,
bekwaam is om alleen te loopen; en zy smaaken geen gering genoegen uit de
bestendige poogingen van hun Kroost, om dit eerste tydperk des woeligen en
werkzaamen leevens te bereiken. Het zou nogthans een wenschlyker zaak weezen,
indien zy, wanneer de jaaren van rypen ouderdom gekomen zyn, leerden alleen te
loopen, zonder het behulp van ydele vermaakneemingen, en ydel gezelschap, om
hun op den weg des leevens te geleiden. Het zou voor hun een zegen zyn, indien
zy vroegtyds leerden die Leidbanden af te werpen, welke de Ziel in een staat van
Kindschheid houden, langen tyd naa dat het Lichaam de volwassenheid bereikt
heeft. Wanneer gy een Man ziet, dermaate overgegeeven aan Vermaak, dat hy
nooit op Afzondering gesteld is, die nimmer zich
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gelukkig agt, dan in den kring van eenig Gezelschap, hoedanig ook, en in het genot
van alle mogelyke verftrooiende verlustigingen, en die zo zeer eens anders is, dat
hy nooit zyn eigen mag heeten; dan moogt gy veilig besluiten, dat hy een van die
overgroeide en bedorven Kinderen is, die niet alleen kunnen gaan.
MIRA zou eene van de aangenaamste Vrouwen weezen, eene der beste
Egtgenooten en Moeders, was zy geene geslaagene Vyandin van een enkel uur
Afzonderings. Haare Morgen-uuren, die een aanvang neemen met het geen 't
Gemeen den Dag noemt, zyn verdeeld tusschen de noodwendigheden van den
slaap, kleeding, bezoeken, het gaan zien van verkoopingen, en de eene winkel
voor, de andere naa, in te slenteren, enz. Haar Dag besteedt zy in gezelschap, of
binnen of buiten's huis, in openbaare Vermaaken, en Kaartpartyen. De minste
lichaamsongesteldheid is eene ondraaglyke last, door den onvoeglyken hinderpaal,
welken dezelve oplevert, om te voldoen aan eene gemaakte afspraak, haar
beroovende van het geluk om een uitgekoozen gezelschap te zien, en, 't geen nog
erger is, schoon een gevolg van het ander, haar bepaalende tot haare eigene
gedagten; die, door mangel aan schikking, langen tyd een enkele chaos geweest
zyn, of, om een nieuwe Fransche spreekwyze te bezigen, zich in een geduurigen
staat van Regeeringloosheid bevinden. - Maar, helaas! hoe weinig beduidend is
deeze leevenswyze, om de bedenkingen uit te sluiten van die kwelling, en de
herinnering van 't geen waarover wy ons schaamen. - MIRA zal welhaast een
aandoenlyk voorbeeld opleveren van de onheilen, welke ontstaan uit de
onbekwaamheid van alleen te kunnen gaan.
Een Fransch Schryver, wiens Naam ik my niet kan herinneren, zegt, dat elk niet
weet hoe eene wandeling te neemen; en men moet bekennen, dat dit eene kunst
is, die men niet kan leeren in de geduurige tegenwoordigheid van Medgezellen. Gezelschap is, in alle opzigten, gevaarlyker voor de Ziel, dan Afzondering, want,
indien wy hartlyk deel neemen in de vermaaken der Verkeering, verleeren wy ras
de pligt van overdenking, en keuren dezelve onnoodig, dewyl wy ons van de wysheid
van anderen bedienen; maar de Man, die altoos leent, kan niet ryk weezen. - In
Afzondering is het geval geheel anders; want, indien een Mensch 'er geene
buitengewoone verkleefdheid aan verkrygt, ('t geen
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zeer zeldzaam, en in deeze dagen niet zeer te dugten, is,) keert de zugt tot
Gezelligheid, door den Maaker der Natuure ons ingeplant, allengskens weder; hy,
die het gemurmel van een beekje zogt, verwisselt dit zagt gedruisch met de woeling
der menschen. Zyne Ziel heeft ondertusschen eene groote maate van voorzigtigheid
en wysheid opgedaan. - In de daad, elk een mag veilig aan de Afzondering worden
toevertrouwd; doch de meeste gevaaren, die de Jeugd omringen, ontstaan daar uit,
dat zy aan de Verkeering, zonder Gids, overgelaaten worden. Ik vertrouw, dat dit
geen nader bewys behoeft, dan 't 't geen de oppervlakkigste waarneeming ons kan
opleveren.
De minste van de nadeelen, welke ontstaan uit een afkeer van Eenzaamheid,
zyn losheid, onstandvastigheid van neiging, en kragtloosheid in besluit. Uitwendige
omstandigheden kunnen voorkomen, dat deeze geene andere gedaanten
aanneemen; een Man of Vrouw moge een bedryflooze Weetniet, en niet ergers,
worden; doch dit is geenzins altoos het geval. Zeer dikwyls geeven zy aanleiding
tot ondeugd, door de beschutzels tegen verzoeking weg te neemen, en ons te
ontzetten van die vertroostingen, welke ramp en tegenspoed draaglyk maaken. Ook
zyn losheid, wispeltuurigheid en besluitloosheid, niet geheel onschadelyk te agten;
naardemaal zy veelal buitenspoorigheid en kostbaare Vermaakneemingen
veroorzaaken; waaruit dan verlies van middelen gebooren wordt, welk verstandigen
en braaven alleen kunnen verdraagen zonder tot wanhoop over te slaan. Wanneer
wy niets van onszelven kunnen hoopen, zal de bystand van anderen, in 't uur des
rampspoeds, niets betekenen.
'Er zyn, men moet het toestaan, eenige gevallen, waarin de kring der Verkeering,
met voordeel, kan worden aangeraaden. Daar zyn zekere zielsongerustheden,
ontstaande uit eene zieklyke lichaamsgesteltenis, of uit de overblyfzels eens
toevalligen ongemaks; in welke gevallen, vrolyk Gezelschap, en eene opeenvolging
van onschadelyke uitspanningen, zeer eigenaartig worden aangepreezen. Gezelschap heeft men desgelyks aangemerkt als een zagt, en egter kragtdaadig,
geneesmiddel tegen zekere bekommernissen, ontstaande uit tederheid van
genegenheden; en 't zelve kan, met de medewerking des tyds, ongetwyfeld aan de
verwagting beantwoorden. Ongetwyfeld heeft men te meermaalen ondervonden,
dat, by zulke
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gelegenheden, de Eenzaamheld schadelyk is, als voedzel geevende aan hooplooze
zwaargeestigheid. Maar het is geenzins noodig, dat het geen aan den eenen als
een Geneesmiddel wordt voorgeschreeven, door allen als een doorgaande Dieet
zal aangenomen worden. Onze Geneesmiddelen behooren ons dagelyks Brood
niet te zyn. En mogen wy hier opmerken, dat zy, die, om ingebeelde ongesteldheden
te voorkomen, steeds Geneesmiddelen gebruiken, dikwyls daadlyke ongesteldheden
krygen, waar tegen de Geneeskunst vrugtloos alle haare poogingen aanwendt. Wat
kan een Geneesheer voorschryven aan iemand, die, door het hebbelyk gebruik van
versterkende middelen, zich verzwakt heeft?
Een bewys, dat aangevoerd kan worden ten voordeele van Afzondering op zyn
tyd, is van zulk eenen aart, dat het zeker het zwaarste gewigt behoort te hebben by
de zodanigen, die de grootste Liefhebbers zyn van vermaak. Ik bedoel, dat, hoe
meer wy vermaak neemen, het daar door te smaakloozer wordt, en dat wy, wanneer
het scherpe der nieuwigheid is afgesleeten, en 'er geene verscheidenheid zich meer
opdoet, onze geesten uitputten in het zoeken na vermaak, 't welk niemand kan
verschaffen, en in een geduurig poogen om iets te verwekken, langen tyd naa dat
de vinding heeft opgehouden van te werken, en alle haare kragten verlooren.
Niemand kan het zoet des Gezelschaps smaaken, die de weelde niet kent van
alleen te zyn. - In de daad, Gezelligheid en Eenzaamheid zyn voor elkander zo
volstrekt noodzaaklyk, dat het bykans onmogelyk te begrypen valt, hoe men ze ooit
heeft kunnen vaneen scheiden. Ongelukkig moet die Man zyn, die deeze verbintenis
verbrak; want hy heeft daar door overgelaaten aan het kort en smertvol uur des
doods, wat de bezigheid hadt behooren te zyn van een lang en gerust leeven.
Ik ben zo wel overtuigd van de noodzaaklykheid der Afzonderinge op geschikte
tyden, dat ik overhel om veele ongeregeld- en onvoegelykheden, welke, naar 't
gevoelen van veelen, aan geheel andere oorzaaken moeten worden toegeschreeven,
aan 't verzuim der Afzonderinge toe te kennen. Nimmer zie ik eene ongerymde
Mode, by voorbeeld, stand grypen, zonder die te wyten aan de ligtzinnig- en
bedagtloosheid der zodanigen, die zich aan geen oogenblik bedaard denkens kunnen
overgeeven. Indien eenige van die ongehuwde Dames, die onlangs de
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vertooning van zwangere Vrouwen aannamen, in haare kamer waren gaan
nederzitten, om, voor eenige weinige minuuten, op het voeglyke of onvoeglyke
deezer Mode te denken, zo hou ik my verzekerd, zy zouden, met versmaading,
weggeworpen hebben, zo verregaand eene schennis van vrouwlyke kieschheid,
zulk eene openbaare vertooning van het verval der kuischheid, en zo groot een
hoon der Sexe aangedaan, door met de kleeding aan te duiden, dat men eene jonge
(*)
Juffrouw te meer agtte, om dat zy 'er uitzag als eene openbaare Hoer .
Indien ik overhelde, om, voor een oogenblik, het ongerymde denkbeeld plaats te
geeven, dat de Godsdienst niets anders is dan eene Staatkundige Instelling van
menschlyke vinding, zo zou ik betuigen, dat een van haare staatkundigste en wysste
schikkingen bestondt, in het bestemmen van een Rustdag van den dagelykschen
arbeid. By de zodanigen, wier Beroepsbezigheden, geduurende de week, dringende
zyn, moet deeze Dag hooggeschat worden, niet alleen als een dag, waar op zy vry
zyn van alles wat hun tot werken dryst; maar als een dag, op welken zy eene schoone
gelegenheid hebben, om de verstrooide en verwarde gedagten van een week te
verzamelen en in orde to schikken; en, door agterwaards zo wel als voorwaards te
zien, de schatten der ondervinding op te leggen, en een voorraad van noodige
wysheid te verzamelen. Gelegenheden tot zulk eene voordeelige bedagtzaamheid
komen zeldzaam, zeer zeldzaam, voor te midden der woelingen des bezigen leevens.
Verscheide zor-

(*)

Misschien is het noodig het hier gezegde des Engelschen Schryvers op te helderen: hy doelt
op eene Mode, die, in den aanvang deezes Jaars 1793, te Londen plaats greep: verscheide
ongehuwde Dames van aanzien droegen een stuk kleeds, een Cestina, of Pad, geheeten,
welk haar de gedaante gaf, als of zy hoogzwanger waren. Deeze Mode hieldt eenige maanden
stand, niet zonder aanstoot; doch is thans meest verdweenen, en het overblyfzel alleen te
vinden by eenige weinige Dames, wier gewoon bedryf het is, alles uit te tarten wat haare
Characters opspraaklyk kan maaken, en elk schynen te willen bewyzen, dat zy geen Character
te verliezen hebben. - Of de Cestina, of Pad, ook herwaards overgekomen zy, weeten wy
niet, wel dat het onder de Sexe by ons niet ontbreekt aan zodanige, die, in zulk een geval,
dezelve zouden gedraagen, en mogelyk nog niet afgelegd, hebben.
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gen en onvermydelyke afroepingen dringen in op elk uur als dan ter overdenking
bestemd; maar op den Rustdag heeft men de schoonste gelegenheid, om te rugge
te zien op het voorledene, om dwaaling te ontdekken, en plans van verbetering te
vormen. Zonder de onderhouding van den Sabbath op de wyze der Puriteinen aan
te pryzen, of gestrengheden voor te schryven die door de Wereld zouden uitgelachen
worden, mogen wy het als een onbetwistbaare stelling ter neder zetten, dat het in
zyne magt te hebben, één dag van de zeven te genieten, ontslagen van alle
bezigheid, van alles wat kan afwenden, en van alles wat kan verbysteren, een zegen
is, welken geen verstandig man zal versmaaden, en dien niemand ooit strafloos
kan verwaarloozen.

Waarneeming eener pis-opstopping, en den blaassteek boven de
schaameeensvereeniging.
Door G.J. van Wy,
Anat. Chirurg. et Artis Obstetr. Lector, Lid van de Haarlemsche en Utrechtsche
Maatschappyen van Weetenschappen, en van het Genootschap ter bevordering
der Heelkunde te Amsterdam. - Stads Heel- en Vroedmeester te Arnhem, enz.
Zedert het begin van Oogstmaand van dit Jaar, tot aan heden, ben ik meer dan ooit,
in zulk eenen korten tyd, zeer dikwyls in de gelegenheid geweest, om, zo wel by
Vrouwen als by Mannen, te ondervinden, dat de inbrengingen van Catheters ter
ontlasting van pis uit de blaas, in gevalle van opstoppingen, het werk niet altyd is
van ieder die daartoe geroepen word, zo wel als het ook dikwyls ondoenlyk is, de
pisontlaster, zelfs by Vrouwen, in de blaas te brengen; althans niet, wanneer 'er
(*)
tegenstandbiedende beletzelen in den weg zyn .

(*)

Dit een en ander heb ik naauwkeurig aangetoond, en af gehandeld, in myne openbaare
Lesgeevingen en Onderwyzingen op een Lyk, in 't Jaar 1789, voor de Chirurgyns en Leerlingen,
en by andere gelegenheden aan de Vroedvrouwen.
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Betrekkelyk de mislukking, in de inbrenging van eene Catheter ter ontlasting van
pis uit de blaas, in geval van opstopping by Mannen, werd ik, beneffens myn kundige
Vriend, O. DE RUUCK, Stads Med. Doct. alhier, in de voorige maand September, in
het geval van den ruim 80 jaarigen Man, G.J.A., bevestigd. Immers deeze Lyder
wierd van den 15 tot den 18 's avonds afgemat, door herhaalde vrugtelooze
beproevingen met de Catheter, ter aftapping, terwyl de pisontlaster niet in de blaas
geraakte, en de inbrenging tot aan den ingang derzelve, niet dan pynen, kwetzingen
en bloedontlastingen, te wege gebragt hadden; tot dat ik, op nadruklyken aandrang
van den zeer Geleerden Heere O. DE RUUCK, geroepen zynde, den Lyder met de
meest mogelyke gemaklykheid, in het geval van Stranguria Spasmodica, de Catheter
inbragt, en ruim drie ponden pis aftapte.
Byzonderheden hieromtrent, (die zeker niet geheel onwaardig zouden zyn ter
mededeeling) zal ik nu agterwege laaten; bedoelende voor tegenwoordig geheel
iets anders mede te deelen; alleen zal ik 'er thans het volgende op aanmerken: de
binnenbrenging van de Catheter word doorgaans als een Kunstbewerking van zeer
weinig aanbelang aangemerkt, (ze is ook dikwyls zo, by Vrouwen) en vallende onder
het bereik van ieder Heelmeester; ik kan echter verzekeren, zegt GARENGEOT, met
eene zeldzaame openhartigheid, (welke ieder kundig Heelmeester behoort te
bezielen, en iederen belyder eere aandoet,) dat ik, hoe naauwkeurig de voorschriften
der beroemdste Heelmeesters opvolgende, altoos eenige moeijelykheid daar by
ben ontwaar geworden: voorts geeft deeze Heelkundige, uit 't geen hy laat volgen,
te kennen, dat, by eene ontleedkundige kennis der deelen, eene menigvuldige
oefening moet plaats hebben. - Hierom raad ook de geoefende en kundige D. VAN
GESSCHER, in zyne Oefenende Heelkunde, ‘uit hoofde der veelvuldige alzints
gevaarlyk toevallen, welke eene, of onkundige of onvoorzigtige, inbrenging des
Catheters kunnen naar zig sleepen, dat onbedreevene zig daar mede geheel niet
moeten bemoeijen; maar de toevlugt neemen tot de hulp eens meer bekwaamen
en geoefender Heelmeesters.’
Betrekkelyk het tweede hier voorgestelde Geval, wanneer, namelyk, de inbrenging
eener pisontlaster, zelfs by Vrouwen, in geval van onöverwinlyke tegenstandbiedende

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

561
beletzelen, (zeer dikwyls alleen Stranguria Spasmodica) verhinderd word, en de
Blaassteek, boven de Schaambeensvereeniging, vereischt; hier van had ik
voorgenomen, thans iets opmerkelyks den Heeren Schryveren der Algemeene
Vaderlandsche Letteroefeningen, ter plaatzing en almeenmaaking, mede te deelen.
***
Ik wierd ter aftapping van water uit de blaas, in geval van opstopping, na dat een
onzer Stadsvroedvrouwen reeds alle moeite daar toe vrugteloos aangewend had,
op aanraading van myn beroemden Vriend, den Stads Med. Doct. F.H.C. HOFF, den
19 van Herfstmaand, verzogt, by T.V.D., Huisvrouw van J.W.S., oud ruim 30 jaaren.
By ondervraaging, was het volgende al 't geen men my, vooraf, berigtte: - Zy had
te vooren tweemaalen gekraamd, en daar was van de laarste verlossing, te
vroegtydig in de achtste maand voorgevallen, na voorafgaande storting, nu een jaar
geleden, den 31 Augustus, voor 't eerst verhindering in de waterloozing bespeurd,
en 't zelve alleen druppelsgewyze kunnen kwyt raaken: ondertusschen zeide zy,
reeds in July pynelyke waterloozing ontdekt te hebben.
Den 4 September, had zy, klaagende inzonderheid over buikpynen, den zeer Gel.
Heere F.H.C. HOFF om hulp gevraagd, en zyn Wel Edele had haar vervolgends van
tyd tot tyd bezogt, en hulpmiddelen toegediend; by afwisseling met verligting en
verheffing van pynen en zwelling van den buik. Veele Darmspuitingen waren ook
altoos pynelyk, en vrugteloos, zonder opvolgende ontlastingen, geappliceerd.
De Maandzuiveringen hadden zig in dien tyd geregeld, doch weinig, vertoond.
Voor 't overige zal ik al het geen niet ter zaake deezes Gevals dient, in dit verhaal,
agterwege laaten, en tot den Catheterismus, op den 19 September, toen ik haar
voor 't eerst zag, overgaan.
By de inbrenging van de Blaassonde stuitte ik, zo 't my voorkwam, tegen een vast
lichaam, en konde met geen mogelykheid in de blaas geraaken, en by het toucheeren
vond ik den hals en mond van den Uterus zeer vast, en, zo het my toescheen, hard,
nederwaards gedrongen; het welk my deed vreezen voor eene ontaarting van dit,
en mis-
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schien ook het ander, gedeelte van den Uterus en agterkant der blaas. Voor het
overige was de buik aanmerkelyk opgespannen, en hard.
Ik gaf eenige blyken van de noodzaakelykheid eener aanstaande zekere Operatie
ter aftapping van het water; doch bespeurde daartoe eene groote afkeerigheid,
waarom ik my bedienen moest van andere palliative middelen, met voorneemen,
om nader en sterker tot de Operatie aan te dringen, wanneer 'er geen ontlasting
van water volgde.
Het is overtollig die middelen, welke ik ter voorkoming der Kunstbewerking, en
met overleg van den Wel Ed. Heere F.H.C. HOFF, van tyd tot tyd voorgeschreeven
heb, op te geeven, om redenen dat zy, volgens de algemeen bekende voorschriften,
ingericht waren; maar het is misschien meer noodzaakelyk, ter waarschouwing voor
anderen, dat ik aantoone hoe men zig in agt moet neemen, om misleiding, ter
afweering eener Operatie, voor te komen. Immers, de schrik voor de Kunstbewerking,
welke ik, schoon op de voorzigtigste en voordeeligste wyze, ter ontlasting van 't
water uit de blaas, voorgesteld had, deed de Lyderesse by herhaaling zeggen, (en
my misleiden, gelyk naderhand bleek uit 't verhaal eener Naastbestaande,) dat zy
veel beter was, weinig pynen gevoelde, en van tyd tot tyd beter, en genoegzaam,
pis loosde; en in de daad, onder het aanhouden van de uitgekozene middelen,
tusschen beide zagte Laxantia en Clysmata, zomwylen met, doch meestal zonder
veel effect, zag ik evenwel nu en dan eene kleine hoeveelheid ontlaste pis; ook
wierd de buik eenigzints dunner en zagter, zo als zulks door gemelden Heere HOFF
met my bespeurd wierd: intusschen was deeze schynbaare verligting en verbetering
van korten duur; de pynen verheften zig op nieuw, de buik zette zig meer en meer
op; doch de Lyderesse, uit vrees voor de inbrenging van de Catheter, die pynelyk
geweest was, en beangst om eene andere Kunstbewerking, ter ontlasting van 't
water, te ondergaan, berigtte my, by ieder ondervraaging, dat zy, nu en dan, nog al
eene aanmerkelyke hoeveelheid water loosde; tot dat zy door eene haare
Naastbestaanden in zo verre daar in tegengesproken wierd, dat haare pisontlastingen
van zeer weinig aanbelang waren, en hierom liet ik my, ter overtuiging, de
druppelsgewyze ontlaste verzameling, van 's avonds tot 's morgens, bewaaren,
waar uit bleek dat de
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Kunstbewerking allernoodzaaklykst was, aangezien die hoeveelheid niet boven een
klein bierglas vol uitmaakte, en meer uit den overmaate uitgerekten, en daardoor
eenigzints opengerekten, mond der blaas, dan uit verbetering haars gevals, ontstond,
terwyl de buik meer en meer, door de opgezette blaas, oprees. - Met moeite konde
ik ter tweede beproeving met de pisontlaster geraaken, en hier by ondervond ik
weder dezelfde moeijelykheid, tegenstand en onmogelykheid, ter binnenbrenging,
en als nog geene mogelykheid om de Lyderesse tot de punctie boven 't schaambeen,
om redenen der bedrieglyke waterontlasting, te beweegen.
Tot aan den 1 October duurden de vrugtlooze poogingen ter herstelling met uiten inwendige hulpmiddelen, zo wel als myne aandringingen tot eene onvermydelyke
Operatie. - Maar toen, de uitgezette blaas, duidelyk, tot de uiterste grenspaalen aan
de boven- en voorzyde van den buik opgespannen voelende, wilde ik niet langer
aanschouwer van zulk een akeligen, kwynenden en gevaarlyken, toestand zyn, en
drong derhalven nu met dien aandrang daar op aan als ik voor 't laatst ter
toestemming noodig oordeelde; doch niet, als of dit een middel ter radicaale
herstelling zyn konde, maar alleen dienende om voor te komen, dat de opstopping
van pis geene oorzaake des doods zyn zoude, daar men thans, in die gevallen,
zulke zekere middelen ter voorkoming magtig is.
Den 2 October wierd ik hier in gesterkt door myne Vrienden, de Wel Ed. Heeren
F.H.C. HOFF en O. DE RUUCK, welke ik daartoe verzogt had.
Ik plaatste de Lyderesse, om redenen haarer geweldige pynen, zo gemakkelyk
mogelyk, over dwers op haar bed, met de beenen van dezelve af, en deed de
kunstbewerking, ter ontlasting van de blaas, door middel van eene rechte wyde en
(*)
maatig lange Troiscar, op den raad van den Hoogleeraar A. BONN ; dringende
eenigzints schuins bovenwaards met de priem door de bekleedzelen en peritoneum,
in 't midden der buik en linea alba, een en een halve duim boven de kraakbeenige
vereeniging der Schaambeenderen, tot in de blaas; en ontlastte, na

(*)

Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der Heelkunde, te Amsterdam, IIde
Deel, bl. 304.
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de uithaaling van de priem, niet minder dan 13 ponden pis, medicinaal gewicht,
behalven het gestorte water, 't welk nog op een pint geschat wierd: onderwylen, en
na de ontlasting van de blaas, beproefde ik de inbrenging van een dunne buigzaame
Catheter van veerkrachtige hars, verscheide maalen; doch konde dezelve by geene
mogelykheid binnen brengen, door de onöverkomelyke tegenstandbieding; welker
oorzaak ik niet zeker bepaalen kan, en 'er hierom geene gissing van wil opgeeven,
dewyl ik aan de blaas, na den dood der Lyderesse, niets ongestelds bespeurd heb.
Myn oogmerk was, de Catheter van veerkrachtige hars door de Canul van de Troiscar
(*)
in de blaas te brengen, om redenen door Prof. A. BONN opgegeeven; zyn Hoog
Ed. zegt: ‘Het inbrengen van een dunne buigzaame Catheter van veerkrachtige
hars, door de zilveren ontlastpyp heen, en het uithaalen deezer laatste over den
eersten, met achterlaating van denzelven, is een eenvoudig en zeker middel om
alle zorg weg te neemen en hinder te voorkomen.’
In dit geval liet ik de zilveren Canul in de blaas blyven, terwyl ik dezelve door
middel van twee linnen bandjes om de dyen verzekerde; dekkende voor 't overige
de opening der Canul met een compres; verzekerende het een en ander met een
breeden linnen band om 't lichaam; laatende dus het water uit de blaas vryelyk
uitvloeijen, en de Lyderesse ter ruste leggen.
De Opmerkingen, onder de aflooping der pis, zyn deeze: de blaas trok zig,
gradatim, en voelbaar voor de vingeren, als een bal, tot even boven de kraakbeenige
vereeniging der schaambeenderen, in: ondertusschen liet zig eene afzonderlyke
dikte aan de regterzyde van den buik, beneden den navel, voelen; doch
aanmerkelyker in 't midden van den buik agter de blaas, en deeze harde zwelling
was op 't aanvoelen omschreeven, en vier vingerbreed boven den navel zig
uitbreidende.
Het scheen ons (schoon onzeker) waarschynelyk toe, dat eene of andere
ontaarting, vreemd lichaam, of iets dergelyks, in den Uterus, en mogelyk ook in het
rechter Ovarium, zig ophield.
Den avond na de kunstbewerking, was de Lyderesse

(*)

Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der Heelkunde, te Amsterdam, IIde
Deel, bl. 305.
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in pynen merkelyk verligt, doch koortzig als te vooren; de braakingen, die ook eenige
dagen te vooren zig vertoond hadden, en nu en dan met drekstoffen gemengd waren
geweest, bleeven aanhouden, zo wel als de hik, die met de drekbraakingen een
aanvang genomen had.
Den 3 October, 's morgens, was het verhaal, dat de Lyderesse eene groote
hoeveelheid drekstoffen door den mond geloosd, en aanhoudende hik gehad, had.
'Er had zig eene groote menigte pis door de Canul ontlast, en eene nieuwe
beproeving, ter inbrenging van de veerkrachtige Catheter, was even vrugteloos als
te vooren.
De darmspuitingen en andere toegediende middelen bleeven vrugteloos; de
eersten veroorzaakten geweldige pynen, en wierden terstond uitgeperst, en de
laatsten konden door geduurige braakingen, wat men daar tegen ook aanwendde,
zo als te vooren, niet ingehouden worden; ondertusschen ontlastte zig deezen dag
zeer veel pis langs den gewoonen weg.
Den 4 dito, was de Lyderesse zeer in krachten verminderd; de drekbraakingen,
met doodelyke benaauwdheden verzeld, namen toe, en 'er ontlastte zig dien dag,
tweemaalen, zeer veel pis door de Urethra, en zeer weinig door de Canul:
ondertusschen was een kort aanstaande dood, uit de omstandigheden, ontwyfelbaar
te voorspellen, en ophanden, gelyk bleek; den 5 dito, 's morgens om 3 uuren,
overleed zy.
Denzelfden namiddag haalde ik den Man, met veel moeite over, tot de opening
van het Lyk, en zulks geschiedde in tegenwoordigheid van bovengemelde Heeren
F.H.C. MOFF en O. DE RUUCK, en by dat onderzoek, alhoewel met overhaasting, bleek
't volgende:
Na de opensnyding des buiks, vertoonden zig de ontbloote darmen, zonder eenig
spoor van het Omentum. De darmen waren onderling zodanig, door een uitgestort,
en tot een membrana, op veele plaatzen ter dikte van een guldenstuk, verdikt Serum,
vereenigd, dat zy eenen klomp uitmaakten.
De maag, in zyne gewoone plaats, bood aan de vingeren eene verharding aan,
ter grootte van een ganzeney, en geplaatst in de nabyheid van den Pylorus, welke
verharding by de doorsnyding kraakbeenig bevonden wierd.
De lever en milt wierden gezond bevonden, doch het
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Pancreas was tot eene considerabele grootte uitgezet, en geheel door Gangrana
aangedaan.
De dunne darmen, bovenop leggende, zeer ineen gepakt en klompachtig
opgespannen, (maakende die hardheid uit, welke ons, na de Kunstbewerking, op
't aanvoelen bedrogen, en ons voor den opgezetten Uterus toegescheenen, had,)
verborgen de dikke darmen voor het gezigt, uitgezonderd het Coecum en Colon in
de linker zyde, ter plaatze der flexura Coli.
Na dat het vereenigend vlies, uit uitgestort en verdikt Serum bestaande, en 't welk
de darmen over haar geheele oppervlakte bedekte, voorzigtig met de vingeren
tusschen dezelve losgepeld, vaneen gescheiden, en dus het darmcanaal van dit
bindzel vrygemaakt, was, bleek het, dat die geheele Tubus, van de maag tot aan
den anus, door heftige ontsteeking was aangedaan; doch vooral had deeze plaats
aan en naby het Coecum, 't welk, benevens het Colon, daar ter plaatze tot Gangroena
was overgegaan; ook was, vooral daar, de Gangroena in het Mesenterium te
bespeuren, 't welk daarenboven tegennatuurlyk dik, en van eene taaije leerachtige
gedaante, was.
Noch de blaas, noch de Uterus, vertoonde iets tegennatuurlyks; de eerste was
tot een kleinen klomp zamengetrokken.
Arnhem,
12 Octob. 1793.

Byzonderheden wegens den wilden muilezel, een weinig eekend
viervoetig dier.
(Overgenomen uit STELLER's New System of the Natural History.)
De Wilde Muilezels schuwen de boschagtige oorden, en de hooge bergen met
sneeuw bedekt. In Siberie komen ze niet veelvuldig voor. Die men daar ontmoet
zyn doolenden, afgezworven van de groote Benden, welke het Zuiden van de
Russische Bezittingen bewoonen. In Tartarye worden ze meest gevonden in de
streeken die het Meir Tarniecnoor omringen; een zout Meir, dat zomwylen droog
loopt.
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Deeze Dieren leeven in afgezonderde Benden, bestaande uit Wyfjes en Jongen,
met een oud Mannetje aan 't hoofd. Zeldzaam is zodanig eene Bende sterker dan
twintig; meermaalen haalt dezelve by lange dat getal niet.
Het midden of het einde van Augustus is de Paartyd. De Wyfjes brengen niet
meer dan één Jong te gelyk voort, althans de voorbeelden, dat zy te ééner dragt
'er meer werpen, zyn zeer weinig. Met drie jaaren heeft het Jong den vollen groei,
en de kleur welke het altoos behoudt. Als dan dryven de Ouden ze uit hunne
maatschappy, en zy rigten eene andere op met die van gelyke jaaren zyn.
De Wilde Muilezel draagt doorgaans den kop laag, en op gelyke hoogte met het
lyf. Maar loopende steekt het dien overeinde, en den staart uit. Hy grinnikt op een
zwaarder toon, en met een helderder geluid, dan het Paard.
Zeer vreesagtig, en naauwlettend om gevaar te ontwyken, betoont zich de Wilde
Muilezel. Een der Mannetjes wordt op schildwagt geplaatst, om de nadering des
vyands te ontdekken, en de overigen te waarschuwen. Om de waakzaamheid van
dit schildwagt-houdend Dier te bedriegen, kruipt de Jaager dikwyls met den buik op
den grond, tot dat hy digt by het Dier genaderd is. Zo ras het Dier een mensch op
die wyze ziet naderen, maakt het een grooten omweg, en doet verscheide wendingen
om het te zekerder te neemen. In 't einde waarschuwt het de Bende, die, met eene
groote snelheid, op de vlugt gaat. Zomtyds schiet de Jaager den Schildwagt vóór
dat dezelve zyne nieuwsgierigheid voldaan heeft.
De Wilde Muilezel is van eene verbaazende snelheid, en overtreft daarin de
Antelope zelve. Zyne snelheid is een spreekwoord geworden by de Volken, die dit
Dier in den wilden staat kennen. De Inwoonders van Thibet geeven denzelven ten
Rydpaard aan hunnen Chammo, of God des Vuurs.
Zomtyds vangen de Tartaaren jonge Wilde Muilezels; doch zy blyven woest en
ontembaar. Misschien zouden de Europeaanen in deeze kunst van tammaaken
beter slaagen; maar, wanneer het gelukte om ze te temmen, en in een mak Huisdier
te hervormen, zouden zy mogelyk verbasteren, den moed en de snelheid, zo
doorstraalende in
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den wilden staat, derven, althans in eene vry groote maate verliezen.
De middelen van aanvallen en verdeedigen der Wilde Muilezelen zyn dezelfde
als die van het Paard; byten en agteruitslaan. Ten tyde van regen en onweêr, zyn
de Wilde Muilezels min wild en min vooruitziende, dan op andere tyden. Uitgenomen
in die tyden, of wanneer de Jaager een der agteraanloopenden verrast, of als 'er
een in een kuil ligt uit te rusten, te drinken gaat, of bezig is met het zout der woestyne
te lekken, is het onmogelyk ze te schieten of te vangen.
De Mongaliers en Tungusen geeven aan het vleesch der Wilde Muilezelen de
voorkeus boven dat van Paarden, of zelfs van Beeren. Zy houden het voor zeer
voedzaam en gezond. Van de huid vervaardigen zy hunne laarzen.

Waarneemingen over Tartaryen en de Tartaaren. Door Sir William
Jones, Voorzitter in de Societeit te Bengalen.
(Getrokken uit de Asiatic Researches, or Transactions of the Society instituted in
Bengal, for inquiring into the History and Antiquities, the Arts, Sciences and Literature,
of Asia. Vol. II.)

Tartaryen neem ik volgens de uitgebreidste schaal, en men begrype, om de verste
grenzen, die daar aan toegeschreeven kunnen worden, te verstaan, eene lyn,
getrokken van den mond van den Oby tot dien van den Dnieper, en brenge dezelve
te rugge oostwaards over den Euxinus, zo dat ze het Schiereiland de Krim insluite;
en breide die uit langs den voet van het Gebergte Caucasus, over de Rivieren Cur
en Aras, tot de Caspische Zee, van den tegenoverliggenden oever, van welke de
lyn den loop volgt van de Jaihun en de Keten van 't Caucasische Gebergte tot die
van Imaus; en voorts zich uitstrekt over den Chineeschen Muur tot den Witten Berg,
en het Land van Yetso, langs de grenzen van Persie, Indie, China, Corea, doch
insluitende een gedeelte van Rusland, met alle de Landschappen, liggende tusschen
de Yszee en de Zee van Japan.
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De Heer DE GUIGNES, wiens Werk, over de Hunnen, meer een schat van bondige
Geleerdheid, dan cieraaden van welzeggen, bevat, verschaft ons, egter, een heerlyke
afbeelding van dit wyduitgestrekt Gewest; 't zelve beschryvende als een verbaazend
groot Gebouw, welks kolommen en pylaaren bestaan uit hooge Gebergten, welks
dak een verbaazend hooge Berg is, waaraan de Chineesen den naam van Hemelsch
geeven, met een groot aantal wyde Rivieren van de zyden afvloeijende: indien de
verblyfplaats zo heerlyk is, het Land daar rondsom is naar evenredigheid uitgestrekt,
en vol van de wonderbaarste verscheidenheden: eenige gedeelten van 't zelve zyn
met Ys bekorst, andere worden door een verzengende Lugt geschroeid, en bedekt
met eene soort van Lava; hier ontmoeten wy onmeetelyke streeken van
Zandwoestynen, en bykans ondoordringbaare Bosschen; daar Tuinen, Velden, vol
riekende Gewassen, bewaterd door ontelbaare Riviertjes, overvloeijende van
Bloemen en Vrugten; van het Oosten na het Westen liggen verscheide aanmerkelyk
groote Landschappen, die zich als Valeyen vertoonen in vergelyking van de daar
boven hangende Bergen; doch met de daad de vlakke toppen zyn van de hoogste
Bergen in de Wereld, of ten minsten de hoogste in Asia. In byna een vierde van de
Breedte deezes zonderlingen Gewests, heeft men dezelfde bekoorelyke
Lugtsgesteltenisse, als in Griekenland, Italie en Provence; in een ander vierde
gedeelte die van Engeland, Duitschland, en de Noordlykste Gedeelten van Frankryk.
Dan de Noordlykste Streeken van Tartaryen kunnen weinig schoonheden bezitten
om dezelve aan te pryzen, althans naar de tegenwoordige Lugtsgesteltenisse; in 't
Zuiden, op de grenzen van Iràn, vindt men de schoone Valeijen van Soghd, met de
beroemde Steden Samarkand en Bokhárà; op die van Tibet zyn de Landen van
Cashghar, Khoten, Chegil en Khátà, alle beroemd van wegen de Reukwerken en
de schoonheid der Inwoonderen; aan die van China ligt het Land van Chín, oudtyds
een magtig Koningryk, welks naam, gelyk die van Khátà, in laateren tyde, gegeeven
is aan 't geheele Chineesche Gebied, waar men Zulk eene benaaming voor een
hoon zou gerekend hebben. Wy moeten niet vergeeten hier by te voegen het heerlyk
Land van Tancùt, den Grieken bekend onder den naam van Serica, en door hun
aangemerkt als het Oostlykst einde van de bewoonbaare Wereld.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

570
De schrandere Heer BAILLY is de eerste die dit Ryk aangemerkt heeft als de Wieg
des Menschdoms, en verondersteld, dat de geheele Oude Wereld verlicht wierd
door Weetenschappen aangebragt uit de Noordlykste Gedeelten van Scythia,
(*)
bovenal van de Oevers van Jenisea, of de Hyperboreaansche Gewesten .
Alle de Fabelen van oud Griekenland, Italie, Persie en Indie, leidt de Heer BAILLY
uit het Noorden af; en men moet erkennen, dat hy zyne Wonderspreuk met veel
scherpzinnigheids en geleerdheids beweert. Groote geleerdheid en schranderheid,
gepaard met de bekoorelykheden van een inneemenden styl, waren 'er, in de daad,
noodig, om een Stelzel draaglyk te maaken, 't welk een Aardsch Paradys, de Tuinen
van Hesperus, de Eilanden van de Macares, de Lustplaatzen van Elysium, indien
niet van Eden, den Hemel van Indra, de Peristan of het Toverland der Persische
Poeeten, met de Stad van Diamanten, en het Land van Shádcàm, zo genaamd van
wegen Vermaak en Liefde, niet plaatst in eene Lugtstreek, welke het menschlyk
verstand in 't algemeen houdt voor den zetel van aardsche gelukzaligheden; maar
verder dan den mond van den Oby, in de Bevroozen Zee, in een Gewest alleen
geëvenaard door dat, waar de verwilderde verbeeldingskragt van DANTE hem
vervoerde om de verblyfplaats te bestemmen ter straffe van de snoodste booswigten
naa hunnen dood; en om welk hy, naar zyn eigen zeggen, niet zonder huivering
kon denken. - Eene plaats by PLUTARCHUS deedt BAILLY Ogygia in 't Noorden
plaatzen, en hy besluit, dat dit Eiland de Atlantis van PLATO is; doch vindt zich
verleegen, om te bepaalen, of het Ysland of Groenland, Spitsbergen of Nova Zembla,
ware; onder zo veele bekoorelyke Landschappen viel het zeker moeilyk eene keuze
te doen; dan onze Wysgeer, schoon zo zeer verleegen, omtrent eene verkiezing
van Schoonheden, als de Schaapherder van Ida, schynt over 't algemeen te denken,
dat Nova Zembla de gouden vrugt tockomt: dewyl dit ongetwyfeld een Eiland is,
tegen over een Golf ligt, digt aan een Vast Land, van 't welk een

(*)

Dit Werk is by een der Uitgeeveren deezes, A. VAN DER KROE, in den Jaare 1781 uitgekomen,
onder den Tytel: Brieven over den Oorsprong der Weetenschappen, en de Herkomst der
Volken van Asia, door den Heer BAILLY.
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groot aantal Rivieren in den Oceaan stort. Hy blykt even twyfelagtig en verleegen
te zyn, welke van de vyf Volken, weezenlyke of ingebeelde, by de Grieken den naam
van Atlantes droegen: en zyn besluit, in beide de gevallen, herinnert ons een
Raarekykvertooner te Eton, die in zyn Kasje alle de gekroonde Hoofden der Wereld
vertoonde, en door de Schooljongens, die het Spel keeken, gevraagd, wie de Keizer,
wie de Paus, wie de Sultan, wie de Groote Mogol, was? antwoordde: ‘die 't u blieft,
jonge Heeren, die 't u blieft!’
Volgens den geleerden Vader VISDELU, ving de eerste Koning der Hyumnus, of
Hunnen, zyne Regeering aan, omtrent 3560 jaaren geleeden. - Wat de Taal en
Letteren der Tartaaren aanbelangt, ten dien opzigte doet zich een droevig vak op,
met een vooruitzigt zo dor en verveelend als hunne Woestynen. De Tartaaren, over
't algemeen, hadden geen Letterkunde; de Turken hadden geen Letters; de Hunnen
hadden, volgens PROCOPIUS, 'er nooit van gehoord: de groote CHENGIZ, wiens Ryk
omtrent tachtig vierkante mylen besloeg, kon geen van zyn eigen Mongalen vinden,
in staat om zyne Brieven te schryven; en TAIMUR, met groote natuurlyke vermogens
bedeeld, en sterk gesteld op het hooren voorleezen van Geschiedenissen, kon zelve
noch schryven noch leezen.
In zommige gedeelten, nogthans, als te Khátà, in Zuid-Tartaryen, op de grenzen
van Indie, hadden zy eene soort van Letteren, genaamd Dilberjin: deeze heeft men
vermoed dat Letters van Tibet waren, duidelyk Indiaansche. Men wil ook, dat het
Volk van Oighùr, of Eighùr, een stel van slegts veertien Letteren hebbe; doch dit
wederspreekt de algemeene Stelling niet, dat de Tartaaren ongeletterd zyn. Dewyl
de Tartaaren niet schryven, is het geenzins te verwonderen, dat hunne Taalen, even
als die van America, zeer onvast zyn, en dat men meer dan vyftig Uitspraaken heeft
tusschen Moscow en China. Van de Tartaarsche Taalen ken ik 'er slegts een, de
Turksche, die te Constantinopole gesprooken wordt; doch deeze is zo ryk, dat hy,
die dezelve grondig verstaat, gemaklyk met de onderscheide Taaluitspraaken te
regt kan. De Taal der Moguls, in welke zommige Geschiedenissen van TAIMUR, en
diens Afstammelingen, oorspronglyk geschreeven zyn, wordt in Indie Turcì geheeten;
niet dat dezelve volkomen gelyk is met het Turksch van de Othmanlus; maar
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de twee Taaleigens verschillen misschien minder dan het Zweedsch en Hoogduìtsch,
of het Spaansch en Portugeesch, en zeker minder dan het Welsche en Versche.
Indien de grond der Wester Turksche Taal, afgescheiden van het Persisch en
Arabisch, waar mede men dezelve versraaid heeft, een tak zy van de verlooren
geraakte Oghuziaansche Taal, kan ik stellig verzekeren, dat dezelve geen de minste
gelykheid heeft, of met het Arabisch, of met de Sanscrit, en uitgevonden moet
weezen door een Geslacht van Menschen, gansch van de Arabieren en de Hindus
verschillende. Over 't geheel is 'er geen beter proef, dan die de Taal der
Brachmannen opleevert, van een onheuglyk en volslaagen onderscheid, tusschen
de Wilden van 't Gebergte, gelyk de Chineesen met het grootste regt de Tartaaren
noemen, en de zich oefenende, vreedzaame en aan beschouwing overgegeevene,
Bewoonders der vlakten van Indie.
De oorspronglyke Godsdienst der Menschen, of de zuivere Aanbidding van Eénen
Schepper, hadt in Tartaryen plaats geduurende de eerste Geslachten van YáSET;
doch was bedorven vóór de geboorte van OGHUZ, die denzelven in de Landen zyner
Heerschappye herstelde: eenige Eeuwen naa hem vervielen de Mongals en Turken
weder tot groove Afgodery; doch CHENGIZ was een Theïst, die, in zyne Gesprekken
met de Muhammedaansche Leeraaren, hun toestondt, dat hunne bewyzen, voor
het Aanweezen en de Eigenschappen van GOD, onwederleglyk waren, terwyl hy de
blykbaarheid der Zendinge van hunnen Propheet betwistte.
Uit oude Grieksche bescheiden leeren wy, dat de Massageten de Zon vereerden;
en het verhaal eens Gezantschaps van JUSTINUS aan den Khákàn, of Keizer, die
zich toen onthieldt in eene schoone Valei, naby den Oorsprong van de Irtish, gewaagt
van de Tartaarsche plegtigheid der zuiveringe van de Romeinsche Afgezanten,
door dezelve tusschen twee Vuuren heen te geleiden: de Tartaaren van dien tyd
worden beschreeven als Aanbidders der Vier Hoofdstoffen, en Geloovers in een
onzigtbaaren Geest, welken zy Stieren en Rammen offerden.
Hedendaagsche Reizigers verhaalen, dat, op de Feesten van eenige Tartaarsche
Stammen, de Tartaaren eenige weinige druppels van een geheiligd vogt op de
Standbeelden hunner Goden laaten druipen; naa 't welk een der Bystanderen een
weinig, dat overblyst, driemaal spren-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1793

573
kelt na het Zuiden, ter eere van het Vuur, na het Westen en het Oosten, ter eere
van het Water en de Lugt, en even zo veel keeren na het Noorden, ter eere van de
Aarde, die de overblyfzels hunner Voorvaderen besloot: dit alles kan zeer wel
waarheid weezen, zonder dat het eene Volksverwantschap insluite tusschen de
Tartaaren en de Hindus; want de Arabieren aanbaden de Planeeten en de Kragten
der Natuure; de Arabieren hadden gesneeden Beelden, en plengden offerwater op
een zwarten Steen; de Arabieren keerden zich in hunne Gebeden na de
onderscheide Hemelstreeken; nogthans weeten wy, met volle zekerheid, dat de
Arabieren een onderscheiden Geslacht zyn van de Tartaaren: wy zouden even goed
mogen beweeren, dat zy hetzelfde Volk waren, om dat zy ieder hunne Nomades,
of zwervende Herders, hadden, en om dat de Turcomans, beschreeven door
IBNUARABSHáH, en door hem Tátárs geheeten, gelyk de meeste Arabische Stammen,
een herdersch en krygshaftig Volk zyn, gastvry en edelmoedig, 's Zomers en 's
Winters zich in onderscheide Vlakten onthoudende, ryk in kudde en vee, paarden
en kameelen; dan deeze overeenkomst in Zeden ontstaat uit de gelykaartigheid
hunner onderscheidene Woestynen, en de gelykheid der keuze van eene vrye en
zwervende leevenswyze, zonder dat het iets ten bewyze strekke van eene
gemeenschap in oorsprong, welke zy niet wel zouden kunnen gehad hebben, of zy
zouden ten minsten eenig overblyfzel van Taalgemeenschap bezitten.
Van eenige Wysbegeerte, uitgezonderd de Natuurlyke Zedeleer, welke de ruwste
Staat der Maatschappye vordert, en de Ondervinding aan de hand geeft, vinden wy
in het Asiatisch Scythia geen meer voetstappen dan in het oud Arabie; en zou de
naam van een Wysgeer en een Scyth nooit zamengevoegd geweest zyn, indien
ANACHARSIS Athene en Lydia niet bezogt hadt, om 'er dat onderwys te haalen, 't
welk zyn Geboorteland hem niet kon verschaffen: maar ANACHARSIS was de Zoon
eener Grieksche Vrouwe, die hem haare taal geleerd hadt, en welhaast versinaadde
hy zyne eigene. ANACHARSIS was, buiten tegenspraak, een Man van gezond verstand,
en uitsteekende zielsbekwaamheden; en onder de geestige gezegden, die hem den
naam van een Vernuftig Man, zelfs in Griekenland, deedt verwerven, verhaalt
DIOGENES LAëRTIUS, dat, wanneer een Athener hem verweet dat
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hy een Scyth was, hy ten antwoord gaf: ‘Myn Vaderland strekt my in de daad tot
oneere; maar Gy zyt een schande voor uw Vaderland!’ - Hoedanig zyn Vaderland
was, ten opzigte van Zeden en Burgerlyke Pligten, mogen wy opmaaken uit zyn lot
in 't zelve; want toen hy, by zyne wederkomst uit Athene, eene pooging deedt om
't zelve te hervormen, door het invoeren der wyze Wetten van zyn Vriend SOLON,
werd hy, op eene Jagtparty, gedood, door een pyl van zyn eigen Broeder, een
Scytisch Opperhoofd. Dit was de Wysbegeerte van des Heeren BAILLY's Atlantes,
de eerste en meest verlichte aller Volken!
Hadt men de Godsdienstige begrippen en zinnebeeldige Fabelen der Hindus uit
Scythia ontleend, dan moesten de Reizigers in dat Land 'er eenige geheele
overblyfzels van ontdekt hebben: dan men heeft geene overblyfzels gevonden welke
eene Verwantschap aanduidden tusschen de Godsdienstige Plegtigheden en de
Weetenschappen dier beide Volken.
Ook doet 'er zich geen grond op, om, uit de algemeen heerschende Zeden en
het Character der Tartaaren, te besluiten, dat zy vroegtydige vorderingen in Kunsten
en Weetenschappen gemaakt hebben; zelfs zyn 'er geene egte Stukken van
Dichtkunst voorhanden, uitgenomen eenige Oorlogszangen vol schriklykheden.
Eenige Stammen der Zwervende Tartaaren bezaten misschien weezenlyke
kundigheden om Kruiden en Delfstoffen tot geneezing te gebruiken, en gaven voor
in de Toverkunde bedreeven te zyn; maar het algemeen Character diens Volks
schynt hier op neder te komen, dat zy Jaagers of Visschers van hun beroep waren,
en, uit dien hoofde, in Bosschen, of digt by groote Rivieren, woonden, onder ruw
opgeslaagene hutten, of in tenten, of in wagenen door hun Vee van woonplaats tot
woonplaats getrokken. Zy waren behendige Boogschutters, afgerigte Ruiters, stoute
Krygslieden, schynende dikwyls in wanorde de wyk te neemen, om hun aanval met
nieuw voordeel te hervatten; zy dronken Paardenmelk, en aten het vleesch van
Veulens. Hier door geleeken zy, in veele opzigten, op de oude Arabieren; doch in
niets sterker dan in hun trek tot sterken Drank; en in niets minder dan in een smaak
voor Dichtkunde, en het verbeteren hunner Taale.
Uit alles blykt, dat verre het grootste gedeelte van Asia, van onheuglyke tyden af,
bevolkt en bezeten geweest
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is door drie groote Volken, welke wy, by gebrek van beter benaamingen, Hindus,
Arabieren of Tartaaren, noemen. Ieder derzelven is verdeeld, en verder gesmaldeeld,
in een oneindig aantal van takken; allen verschillen zy dermaate in Gestalte,
Weezenstrekken, Taal, Zeden en Godsdienst, dat, indien zy oorspronglyk uit één
en denzelfden Stam voortspruiten, zy eeuwen geleeden van elkander afgescheiden
moeten geweest zyn. Of 'er meer dan drie oorspronglyke Stammen kunnen gevonden
worden, met andere woorden of de Chineesen, Japanners en Persiaanen, geheel
van hun verschillen, of door vermenging gevormd zyn, zal ik vervolgens onderzoeken.
Tot welke besluiten deeze Naaspeuringen ons zullen brengen, kan ik nog niet
duidelyk onderscheiden; maar, byaldien ze ons ter waarheid geleiden, zal ik my der
moeite, in het doorzwerven van het duister Ryk der Oude Geschiedenissen, niet
beklaagen; terwyl wy hier in van stap tot stap voortgaan, en elke flikkering van zeker
licht, welke zich opdoet, volgen, moeten wy op onze hoede weezen tegen valsche
schynzels en lichtgeevende dampen, die de Asiatische Reizigers misleiden, door
eene schynvertooning van Water; doch, by een digter nadering, bevonden worden
Zandwoestynen te weezen.

Aardrykskundige beschryving en omstandig berigt van den staat
Kentucky, in Noord-America.
(Overgenomen uit IMLAY's en FILSON's Topographical Description of the Western
Territory of North-America.)
(Vervolg en Slot van bl. 534.)
Onder de Natuurlyke Zeldzaamheden van het Landschap Kentucky, verdienen de
kronkelende oevers, of liever steilten, der Kentucky- en Dick-Rivieren de eerste
plaats. Het verwonderd oog aanschouwt daar bykans overal drie of vier honderd
voeten van vaste lynrecht overeind staande kalksteene rots; op zommige plaatzen
schoon wit marmer, of fraay boogswyze, of op elkander gestapeld als steenen van
een gebouw. Deeze steilten zyn gelyk de kanten van een Kanaal; het land daar
boven vlak zynde, uitgenomen waar men kreeken vindt, en
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bezet met schoone bosschen van rooden Ceder. Het is alleen op byzondere plaatzen
waar men deeze Rivier kan overtrekken: een derzelven is verwonderenswaardig:
een groote weg, breed genoeg voor wagens, gemaakt door de Buffels, loopt, met
eene langzaame afhelling, van den top tot het benedenst van een zeer grooten
steilen berg, tot of na de Rivier boven Lees-town.
Verbaazende onderaardsche Holen vindt men in dit Land. In eenige derzelven
kan men verscheide mylen reizen onder rots van kalksteen, gesteund door schoone
boogen en pylaaren; in de meeste stroomt een waterbeek.
Naby den oorsprong van de Salt-River, heeft men onlangs een onderaardsch
meir of grooten poel ontdekt. Colonel BOUMAN zegt, dat hy, met nog iemand
vergezeld, vier uuren in hetzelve omreisde, tot hy gelukkig den mond weder aantrof.
Dezelfde Heer gewaagt van een ander, 't welk werkt als een lugtfornuis, en veel
zwavels bevat. Wie zich in een van deeze beide waagt zonder licht, kan een
volkomen denkbeeld krygen van de oorspronglyke duisternis.
Groote natuurlyke Verzamelplaatzen van Zwavel en Zout zyn 'er in dit Land. Een
Bron te Boonsburrow werpt, by aanhoudenheid, zwavelagtige deeltjes op; en digt
by dezelfde plaats is een Zoutbron. Een tweede Zwavelbron is by Four Mile Creek,
een derde aan Green-River, en veele andere op onderscheide plaatzen, overvloed
opleverende van dit nuttig Mineraal.
'Er zyn drie bronnen van Joodenlym by Green-River, die geen stroom vormen,
maar zich in een algemeenen Verlaatbak ontlasten. Deeze stoffe, in Lampen gebruikt,
beantwoordt aan alle de einden van de beste Olie.
Verscheide plaatzen hebben overvloed van Koperrood, gemaklyk te bekomen,
en, in den ongezuiverden staat, genoegzaam tot gebruik der Inwoonderen; en,
gezuiverd, zo goed als eenig in de wereld.
Aan de Zuidzyde van Cumberland-River is een Aluinbank, gelegen aan een
afhelling van rotzen, daar over uitsteekende. In den tegenwoordigen staat heeft
hetzelve 't voorkomen, en bezit de kragten, van dat Mineraal, en is, gezuiverd, zeer
schoone Aluin.
Veele schoone Zoutbronnen brengen gestadig water voort, 't geen, bewerkt, veel
zeer goed Zout oplevert. Voor tegenwoordig is 'er slegts één, Bullets-Lick geheeten,
aan den gang, en geeft Zouts genoeg voor geheel
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Kentucky; ook wordt 'er van uitgevoerd na de Illinois. Drinnons-Lick, de Bigbone en
de Blue-Licks, geeven stroomen Zoutwater uit. De Nob-Lick en verscheide andere
brengen geen water voort, maar bestaan uit klei, gemengd met Zoutdeelen; na
dezelve vervoegt zich het Vee, en brengt, door gestadig getrappel, hooge heuvels
eer tot daalen dan tot vlakten. De verbaazend groote kudden Buffels, die derwaards
heenen trekken, vervullen den Reiziger met verwondering en schrik, door derzelver
menigte en grootte; inzonderheid als hy opmerkt de ontzaglyke wegen, welke zy
gemaakt hebben van alle kanten, even als of dezelve na een volkryke Stad liepen.
De groote uitgestrektheid lands, rondsom deeze Bronnen, is zo verwoest, als of 'er
een stroopende vyand geweest ware; de hoogten zyn gevlakt; want het land,
omstreeks deeze Bronnen, is zeer heuvelagtig. Dit zyn waarlyk Zeldzaamheden,
en het oog kan zich naauwlyks van bewondering verzadigen.
Een Geneeskragtige Bron heeft men gevonden by Greatbone-Lick; deeze heeft,
door éénmaal 'er in te baaden, de Schurfdheid geneezen; de ondervinding zal met
den tyd meer geneeskragts daar in ontdekken. Men trest 'er een van gelyken aart
aan, niet verre van Drinnons-Lick.
Digt by Lexington zyn zeldzaame Begraafplaatzen te zien, vol van
Menschengeraamten. Die Begraafplaatzen zyn in deezer voege vervaardigd. Eerst
liggen op den grond groote breede steenen, op deeze zyn de Lyken geplaatst, van
elkander door zwaare steenen afgescheiden, overdekt met andere, die ten
grondvlakte dienen tot een volgende byeenschikking van Lyken. In deeze orde zyn
ze gebouwd, zonder kalk, en loopen allengskens naauwer toe, tot een mans hoogte.
Deeze wyze van begraaven verschilt geheel en al van die thans by de Indiaanen
in gebruik is.
By een Zoutbron aan de Ohio treft men zeer groote Beenderen aan, in kloekheid
verre te boven gaande die van eenige soort van Dieren, nu in America voorhanden.
De Kop blykt omtrent drie voeten lang geweest te zyn, de Ribben zeven voeten, de
Dybeenen omtrent vier; een derzelven is te vinden in de Boekery te Philadelphia,
en men zegt, dat het acht en zeventig ponden weegt. De Slagtanden zyn meer dan
een voet lang; de Kiezen of Maaltanden omtrent vyf duimen vierkant, en acht duimen
lang. - Deeze Beenderen hebben even
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zeer de verwondering gaande gemaakt der onkundigen, als de aandagt des
Wysgeers getrokken. Stukken van dezelve heeft men na Frankryk en Engeland
gezonden, waar men dezelve naauwkeurig onderzogt, en, by vergelyking, bevonden,
heeft, dat het Overblyfzels waren van dezelfde soort van Dieren, die de opgedolven
Beenderen opleverden, welke ontdekt zyn in Tartarye, Chili, en verscheide andere
plaatzen, zo in de Oude als in de Nieuwe Wereld.
Welk een Dier dit is, en hoe het bykome dat de Overblyfzels van 't zelve gevonden
zyn in Gewesten, zo verre van elkander verwyderd, en waar tegenwoordig geen
zulk Dier bestaat? is een Vraagstuk zeer moeilyk op te lossen. De Tartaaren kennen
die Beenderen toe aan een Schepzel, door hun Maimon geheeten, 't welk die
onkundigen en bygeloovigen zeggen, dat zich doorgaans op den grond der Rivieren
onthoudt, en van welken Maimon zy veele wonderbaare zaaken vermelden; doch,
daar deeze verzekering bewys van waarheid, en zelfs van waarschynlykheid,
ontbreekt, is dezelve, met het hoogste regt, door de Geleerden verworpen; en, aan
den anderen kant, gaat het vast, dat geen zulk Tweeslachtig Dier in onze
Americaansche Wateren bestaat.
De Beenderen zelve hebben eene groote gelykheid op die van den Olyphant. 'Er
is tegenwoordig geen ander Landdier bekend, groot genoeg om ze omgedraagen
te hebben. De Slagtanden, met welke zy even zo voorzien waren, leveren ook even
zo het waare Yvoor op. Deeze uitwendige gelykvormigheden hebben oppervlakkige
Waarneemers, over 't algemeen, doen besluiten, dat zy niet kunnen toebehoord
hebben aan eenig ander Dier dan dit grootste onder de thans bekende viervoetige
Dieren; en, toen zy eerst de aandagt der weetgierige wereld trokken, schynen de
Wysgeeren dit gevoelen onderschreeven te hebben.
Maar, indien het zo ware, hoe komt het, dat deeze geheele Dierensoort uit America
verdwenen is? Dat de Peruviaanen een zo werk- en zo leerzaam Dier, als de
Olyphant, indien 't zelve in hun Land bestaan hadt, over 't hoofd konden zien, daar
zy Dieren, als de Llama en de Paca, in die hoedanigheden zo veel minder, tot
dienstbaarheid en een tammen staat opbragten? Van waar komt het, dat deeze
Beenderen gevonden worden in Lugtstreeken, waar de Olyphant, een Inbooreling
van de Brandende
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Wereldriem, in zynen natuurstaat niet kan leeven, en, getemd, niet voortteelt? Dit
zyn zwaarigheden, geschikt om de Ligtgeloovigheid zelve over staag te werpen.
Eindelyk kwamen de naaspeuringen van Dr. HUNTER aan den dag. Deeze
beroemde Ontleedkundige, Beenderen van de Ohio gekreegen hebbende, onderzogt
ze met die naauwkeurigheid, waarin hy zo zeer uitstak. Hy ontdekte een groot
verschil tusschen de gedaante en het maakzel van deeze Beenderen en die van
den Olyphant. Hy ontdekte, uit de gedaante der Tanden, dat ze moesten behoord
hebben aan een Vleeschvreetend Dier; terwyl de Olyphant verre is van zulk voedzel
te nuttigen, en de kaaken geheel onvoorzien zyn van Tanden, ten dien einde noodig.
Uit alles maakte hy op, tot groot genoegen der Natuurkundigen, dat deeze.
Beenderen behoord hadden tot een viervoetig Dier, thans onbekend, en welks Ras
waarschynlyk is uitgestorven, of 'er moesten overblyfzels van gevonden worden in
het wyduitgestrekt Vasteland van Nieuw-Holland, in welks diepe schuilhoeken, de
nieuwsgierigheid of winzugt der beschaafde Volken, tot nog niet is doorgedrongen.
Kan dan zulk een groote schakel uit de keten der Natuure verlooren geraakt
weezen? Gelukkig onzer dat het kon! Hoe schriklyk een Vyand voor het Menschdom,
een Dier zo groot als de Olyphant, de Dwingeland der Bosschen, misschien de
Verslinder der Menschen! Volken, als de Indiaanen, moesten, by het bestaan van
zulke Dieren, in gestaâge onrust leeven. De oneenigheden tusschen de onderscheide
Stammen moesten opgeschort blyven, tot dat de algemeene Vyand, die aller bestaan
dreigde te vernietigen, uitgedelgd ware. - Aan deeze omstandigheid zyn wy,
waarschynlyk, verschuldigd eene Gebeurtenis, welke misschien éénig is in haare
soort, de uitdelging van een geheel Ras van Dieren uit het stelzel der Natuure.
De Heer FILSON besluit zyn Verslag van Kentucky met de volgende.
Waarneemingen over de gelukkige omstandigheden, die de Inwoonders van
Kentucky waarschynlyk zullen genieten, daar zy een Land bezitten zo uitgebreid
en zo vrugtbaar.
'Er zyn vier natuurlyke hoedanigheden noodig om een Land gelukkig te maaken;
te weeten een goeden Grond, Lugt, Water en Handel. Deeze zamengenomen bezit
Kentucky, de laatste uitgenomen, in eene hooge maate;
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en, overeenkomstig met ons vetslag van den Westlyken Handel, besluiten wy, dat
dezelve ten naasten by gelyk zal weezen aan eenigen anderen Handel aan de Vaste
Kust van America; en dat de ongelegenheden, waaraan dezelve blootgesteld mag
weezen, ruim zullen vergoed worden door de vrugtbaarheid van den grond.
Dit vrugtbaar Landschap, overvloeiende van alle de natuurlyke weelde, voorzien
met alle de voornaamste benoodigdheden voor kunst en vlytbetoon, bewoond door
deugdzaame en verstandige Ingezetenen, moet in 't algemeen de aandagt des
Menschdoms trekken, gelegen zynde in het middelste gedeelte van het
wyduitgestrekte Americaansche Ryk, waar Landbouw, Vlytbetoon, Wetten, Kunsten
en Weetenschappen, bloeijen; waar bedrukte Menschheid haar hangend hoofd
opbeurt; waar een Oogst voor de Armen rypt; waar het Geweten ophoudt verslaafd
te weezen, en de Wetten niets anders zyn dan de verzekering van Geluk; waar de
Natuur vergoeding doet voor den Mensch geschaapen te hebben, en het
Staatsbestuur, zo lang schendig misbruikt tot de misdaadigste oogmerken, eene
Vryplaats opent in de Wildernis voor de verlegenen onder het Menschdom.
Het vermelden van uw Geluk zal tot uw Land alle de ongelukkigen op aarde
roepen; zy, die verdrukking, Staatkundige of Godsdienstige verdrukking, geleden
hebben, zullen daar ontheffing voelen van die knellende ketenen. Tot u zullen
ontelbaare menigten uittrekken uit de haatlyke Gewesten, waar de Dwinglandy ten
zetel zit; en gy, gy zult hun zeker verwelkomen als Vrienden, als Broeders, - gy zult
hun verwelkomen om met u, in uw Geluk, te deelen.
Laat de gedagtenis van LYCURGUS, den Spartaanschen Wetgeever, die gierigheid
en gouddorst uit zyn Land verdreef; laat de uitmuntende LOCKE, die eerst de Leeder
Verdraagzaamheid predikte; laat de eerwaardige PENN, die de eerste Stigter was
eener Stad van Broederen; laat WASHINGTON, de Verdeediger en Beschermer der
vervolgde Vryheid - laaten die uitsteekende Mannen altoos de voorbeelden zyn van
uw Staatkundig gedrag! Maakt u de weldaadigheden der Natuur ten nutte, en van
het vrugtbaar Land 't welk gy bewoont.
Laat het Yzer uwer Mynen, de Wol uwer Kudden, uw Vlas en Hennip, de Huiden
der wilde Dieren die in uwe Bosschen omzwerven, verwerkt worden, en
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trek allen voordeel van den arbeid uwer handen. Dan zult gy met de overtolligheden
van Europa om den voorrang dingen, en weeten, dat het geluk kan gevonden worden
zonder den Koophandel, zo algemeen by de Menschen begeerd.
In uw Land, gelyk het Beloofde Land, van Melk en Honig overvloeiende; een Land
van Water, van Watersprongen en Diepten, voorzien, die voortkomen uit de Valeijen
en Heuvelen; een Land van Tarw en Rogge, en alle soorten van vrugten; zult gy
uw brood eeten zonder schaarsheid, en geen ding in 't zelve ontbreeken. - Gy krimpt
'er niet door de koude van den Steenbok, noch wordt geschroeid door de brandende
hitte van den Kreeft: de zagtheid uwer Lugtsgesteltenisse is zo groot, dat gy noch
de uitwerkzels voelt van besmettende nevels, noch verpestende dampen gewaar
wordt. Dus zal uw Land, begunstigd met den lach des Hemels, waarschynlyk de
woonstede maaken van het gelukkigst Volk, 't geen de Wereld immer kende.

Verdraagzaamheid en weetenschappen in Amerika.
(Naar het Hoogduitsch.)
De Weetenschappen zyn in dit Land (onder de Duitschers) nog in de
morgenschemering. Maar 'er is een School te Philadelphia, ook een Kollegie te
Princetown, in Nieuw Jersey, en nog aan eenige andere plaatzen. Doch het ontbreekt
slegts aan bekwaame Leeraars.

De godsdienst.
Ik weet geen Land onder de zon, waar men zo veele Godsdienstige partyen en
Sekten heeft, dan in Noord-Amerika, in de Dertien Vereenigde Staaten. Geen
Godsdienst, geene Sekte, is de heerschende. Onder alle Godsdiensten zyn de
(*)
Protestanten , de Engelsche, zo wel

(*)

De Schryver schynt het woord Protestant in eenen engen zin te neemen, en 'er alleen
Gereformeerden en Lutherschen door te verstaan.
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als de Duitsche, de talrykste. Men vindt hier ook Engelsche Bisschoplyke Kerken,
zo wel als Presbyteriaansche. Alle Godsdienstbelyders hebben hier Kerken, Biden
Vergaderingshuizen, zo als: Protestanten, Roomschgezinden, Methodisten, enz.
De Doopsgezinden, die voornaamlyk in Lancaster Country woonen, zyn in twee
partyen verdeeld. Zommigen houden den Zondag, met ons, anderen den Zaturdag,
voor hunnen Rustdag. Deeze hebben ook een Klooster, twaalf Engelsche mylen
van Lancaster, Efrata genaamd. Verder worden nier te lande veele Hernhutters
gevonden. In 't kort zyn 'er ook Socinianen by ons aangekomen. Ook zyn hier
Naturalisten, ja zelfs Atheisten. De Jooden zyn hier slegts weinig in getal. Een
Leeraar moet zich hier byzonder wapenen, wanneer hy dergelyke partyen wil
overwinnen, en zelfs niet overwonnen worden. Over de Termini Technici, in de
Godgeleerdheid, lagchen zy, en de geleerde bewyzen uit de Dogmatica of Polemica
worden van hen veracht. Een Predikant hier of in Duitschland te zyn, maakt, uit
hoofde deezer Sekten, een zeer merklyk onderscheid. Men heeft in Duitschland
met zulke heden weinig of niets te doen. Hunne leeringen en dwaalingen heeft men
wel in Geschriften voor zich, en dan kunnen ze spoedig wederlegd en overwonnen
worden. Doch met hen zelfs te disputeeren, hen van hunne dwaalingen te overtuigen,
en ze voor de waarheid te winnen, daar op moet een Predikant, die uit Duitschland
komt, op nieuw studeeren, al is hy anders nog zo bekwaam. Men moet hen tot
eenvouwige en onlochenbaare stellingen te rug brengen, hun de onafscheidbaare
verbindtenis van deeze met andere Godsdienstige waarheden, en in het byzonder
ook uit de Geschiedenis den oorsprong hunner dwaalingen, aantoonen, en hoe de
Stigters van hunne Sekten tot dezelve vervallen zyn, enz.

De leeraars.
De Duitsche Luthersche Predikanten zyn - gelyk ook de Hervormden, tot een lichaam,
of Ministerium, met elkanderen vereenigd. Zy zelfs verkiezen onder zich, en uit het
Ministerium, eenen Voorzitter. Geen Predikant hangt van den anderen af. Ieder
heeft eene vrye stem in het Ministerium, als hy ingezegend is. By aangelegenheden,
die de Kerk en het Kerkwezen in 't ge-
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heel aangaan, by Synoden, het onderzoeken der Kandidaaten, enz. kan hy vry voor
of tegen stemmen. De Predikanten vergaderen jaarlyks gewoonlyk agt of veertien
dagen na Pinksteren, op eene plaats, waarover zy zelfs zyn overeengekomen.
Deeze Synode heeft het beste van Kerk en Godsdienst, gelyk mede de aanspooring
tot trouw en iever in zyn ambt, en in het byzonder ook tot eenen goeden wandel,
ten oogmerk. - Zelfs in Nieuw York, Nieuw Jersey, Maryland en Virginie, staan
Predikanten, die onder het Ministerium in Pensylvanie behooren. In Philadelphia
zyn twee Hoogduitsche Luthersche Kerken, en Gemeenten. Ieder Predikant heeft
zynen vryen wil, om deeze of geene te bedienen. Het Ministerium kan niemand
verplaatzen, als hy niet zelf wil. De Predikant en de Gemeente maaken een accoord
voor zekeren tyd; zy vernieuwen dit accoord, of verbreeken het zelve, naar maate
zy met elkanderen te vrede zyn geweest. Een bepaald inkomen hebben de
Predikanten hier niet; zy krygen slegts het geen, waarover beide partyen het eens
geworden zyn, of zy laaten het over aan het geweeten en de goedhartigheid hunner
Ledemaaten, hoe veel zy hun willen geeven. In de Steden Philadelphia, Lancaster,
Nieuw York, Baltimore, Rending en Fredrikstown hebben zy gewoonlyk slegts ééne
Gemeente te bedienen; zommige hebben 'er ook nog wel eene in het Busch te
voorzien. Busch heet alles wat eenen Colonist toebehoort, van Velden, Akkers,
Weilanden, Tuinen, Boschaadje welke omtuind is, benevens zyne Wooning; in één
woord: eene Colonie. In York heeft de Gereformeerde Predikant zes Gemeenten
te voorzien: de Luthersche juist ook zo veel; zelfs anderen hebben 'er wel zeven:
zy preeken onder dezelven op de Zondagen en de Werkdagen. Des Zondags
voorzien zy gewoonlyk, buiten de korte dagen, twee Gemeenten, als zy niet boven
de twee uuren gaans van elkanderen liggen. Die, welke meerdere Gemeenten
hebben, houden hunne Rypaarden. Tot inkomsten hebben de Predikanten op het
Land, ook gedeeltlyk in de Steden, geld, hout, hooi, haver, enz. Op het Land zyn
het meest Pastorygoederen. Men heeft ook Predikanten, welke eigene huizen en
goederen bezitten. - 'Er zyn hier veele anderen, welke overal preeken, zich ook
Luthersche Predikanten noemen, maar met het Ministerium niet vereenigd zyn.
Bekwaame en rechtschapene Predikanten zyn
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hier moeilyk om te krygen; men zou 'er thans veele van plaatzen kunnen voorzien.
Veele Gemeenten hebben al boven het jaar geen Predikant gehad. By Pittsburg,
en in deszelfs omtrek, was voor eenige jaaren zulk een gebrek aan Kerken en
Schoolen, als mede aan Predikanten en Schoolmeesters, dat een Predikant, dien
zy vervolgens kreegen, in veele huizen van vyf tot zes kinderen toe moest doopen.

De schoolen en schoolmeesters.
Hier kan school houden, die wil, zonder dat hy noodig heeft, zich vooraf door het
Ministerium, of een' Predikant, te laaten onderzoeken. In de Steden zyn meestdeels
Orgels in de Kerken; deswegens moet hy, die in eene Stad een
Schoolmeestersplaats begeert, ook het Orgelspeelen verstaan. Daar geene
Predikanten zyn, leest de Schoolmeester des Zondags eene Leerrede uit eene
Postille voor. In verscheidene Schoolen leeren de Schoolmeesters de Kinders ook
tevens het Engelsch. Hun inkomen is onderscheiden, en de wyze van betaaling als
by de Predikanten. De Hoogduitsche Luthersche Schoolmeesters moeten hunne
Kinderen in het Hoogduitsch, leezen en schryven, ook in het rekenen, onderwyzen,
en hun den Katechismus zoeken te doen verstaan. Ten aanzien der Predikanten
en Schoolmeesters, is het met de Gereformeerden eveneens gesteld, als met de
Lutherschen. Op het Land bedienen zich de Gereformeerde en Luthersche
Predikanten ook gemeenschaplyk van dezelfde Kerk, en zy prediken in dezelve by
beurten. Ja de Verdraagzaamheid gaat hier zo ver, dat, ten aanzien der actus
ministeriales en derzelver verrichting, tusschen de Luthersche en Gereformeerde
Predikanten geen onderscheid gemaakt word. Is 'er geen Luthersch Predikant
tegenwoordig, dan doopt de Gereformeerde Predikant, trouwt en doet Lykredenen,
en zo omgekeerd de Luthersche. In de Geloofsgronden zyn wy beide toch van het
zelfde gevoelen. Hier is geen zulke afkeerigheid tusschen de Lutherschen en
Gereformeerden, als in veele Landschappen van Duitschland, tot schande en ten
nadeele van den Christlyken Godsdienst, welks geest een geest van vrede is, en
die zo zeer op eene liefderyke verstandige Verdraagzaamheid aandringt.
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Kort geschiedkundig berigt van de stad en haven van Toulon.
Toulon, dat thans aller oog en aandagt trekt, daar de Engelschen die Stad onlangs
bemagtigd hebben, en de Franschen alles te werk stellen om die allergewigtigste
Plaats, aan de Middellandsche Zee, weder te krygen, in gevolge waarvan, op het
deerlyk Schouwtooneel des Oorlogs, aldaar eene bloedige rolle zal gespeeld worden,
is eene beroemde Stad en Zeehaven van Frankryk, in dat gedeelte 't welk voorheen
Provence heette, en thans het Departement van de Var genoemd wordt.
De Stad is zeer oud, en, naar het algemeen gevoelen, door een Romeinsch
Veldheer gestigt. Thans is dezelve de Hoofdstad van het gezegde Departement,
en was, vóór de groote Omwenteling, in den Jaare MDCCLXXXIX, een Bisschoplyke
Zetel. Men begroot het getal der Inwoonderen op niet meer dan 80,000, waarover
men zich niet zal verwonderen, als men bedenkt, dat die Stad drie maalen in de
Vyftiende Eeuwe, te weeten in de Jaaren MCCCCXVIII, MCCCCLXI en
MCCCCLXXVI, het vreeslyk woeden van de Pest onderging; éénmaal in de Zestiende
Eeuwe, in het Jaar MDLXXXVII, en vier maalen in de Zeventiende, in MDCXXI,
MDCXXX, MDCXLVII en MDCLXIV, en ééns in deeze tegenwoordige, in MDCCXX,
de slagen van dien volkvernielenden geessel gevoelde.
Toulon is verdeeld in het Oude en Nieuwe Kwartier. Het eerstgemelde is vry slegt
gebouwd, en heeft niets merkwaardigs dan de Rue aux Arbres, (de Boomstraat,)
en het Stadhuis; boven den ingang van 't zelve is een Balcon, onderschraagd door
twee Termini, of Grensbeelden, meesterstukken van den beroemden Beeldhouwer
PUJET.
Het Nieuwe Kwartier, 't welk als 't ware eene nieuwe Stad uitmaakt, bevat,
behalven de groote Werken, daar aangelegd onder de Regeering van LODEWYK DEN
XIV, veele schoone Huizen, onder welken dat van het geweezene Seminarie, buiten
tegenspraak, den voorrang verdient; ook is 'er een groot langwerpig Plein, met
boomen omzet, 't welk tot een Paradeplaats dient.
De Haven, tot de beide Kwartieren behoorende, is des-
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gelyks onderscheiden door de naamen van de Oude Haven of de Koopmans Haven;
en de Nieuwe Haven of de Konings Haven; doch deeze laatste Benaaming is
verdweenen met de afschaffing van de Koninglyke Waardigheid, in de algemeene
vernietiging van alles wat tot aandenken van dezelve kon dienen. - De Koopmans
Haven, langs welke eene schoone Kaay loopt, waarop het Stadhuis staat, wordt
beschermd door twee steenen Beeren, die HENDRIK DE IV begon aan te leggen. De
Nieuwe Haven werd gebouwd door LODEWYK DEN XIV, die ook de Vestingwerken
deezer Stad aanlag. Aan deeze Haven vindt men een Arsenaal, 't welk alles bevat
noodig tot het bouwen en uitrusten van Schepen. Het eerst dat het oog trekt is een
Lynbaan, geheel overdekt; zich zo verre uitstrekkende als het oog kan reiken,
gebouwd naar het ontwerp van VAUBAN. Hier vervaardige men de zwaarste
Kabeltouwen; boven vindt men alles wat tot het berelden van de Hennip behoort.
Hier is een Wapenhuis, gevuld met Snaphaanen, Pistoolen, en verder Geweer. Op
het Plein liggen stapels van Kanonnen en Mortieren, Kogels van allerlei zwaarte,
aan bergen, in eene verwonderlyk fraaije orde, geschikt. De plaats voor het Zeilwerk,
de Geschutgietery, de Dokken, enz. zyn alle ten uitersten bezienswaardig.
De Galeien, eenige jaaren geleden van Marseille herwaards gebragt, liggen in
een gedeelte van de Nieuwe Haven. Veele van de Galei-slaaven zyn Werklieden,
andere dryven Koophandel, en men zegt, dat men op deezer laatste goede trouwe
volkomen kan staat maaken. De Slaaven slaapen niet langer aan boord der Galeien;
maar hebben onlangs aan land een verblyf gekreegen in een groot Gebouw, ten
dien einde opgerigt. Toulon is de éénige Marktplaats aan de Middellandsche Zee
tot het weder uitvoeren der Oost-Indische voortbrengzelen.
Omtrent op het einde van de Tiende Eeuw werd Toulon verwoest, en door de
Africaarsche Zeeroovers uitgeplunderd; doch welhaast weder herbouwd. De
Constable van BOURBON bemagtigde deeze Stad in 't Jaar MDXXIV, dit deedt ook
CAREL DE V in 't Jaar MDXXXVI; maar, in de volgende Eeuwen, kon CAREL EMMANUEL,
Hertog van Savoye, deeze Stad niet overwinnen, en Prins EUGENIUS belegerde
dezelve te vergeefsch, in den Jaare MDCCVII.
Beide de Oude en de Nieuwe Haven hebben een door-
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gang tot een ruime Reede of Buitenhaven, omringd door bergen, door de natuur
bykans een cirkel maakende. De omtrek is zeer uitgebreid, en de ingang wordt te
wederzyden verdedigd door een sterk Fort. Met één woord, de Havens, de Doks,
de Wapenhuizen, en álles wat tot het uitrusten van Oorlogschepen dienstbaar is,
en in Toulon gezien wordt, wettigen het zeggen van een Reiziger, ‘dat de Koning
van Frankryk zich te Toulon grooter vertoonde dan te Versailles.’ - Toulon ligt aan
o

o

een Baay van de Middellandsche Zee, op 5 57″ Ooster Lengte, en 43 7″ Noorder
Breedte.

Plan, ter oprigting eener nieuwe hoogeschool.
Aan de Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
MYNE HEEREN!

Schoon men zou mogen veronderstellen, en zeker met niet weinig schynbaarheids,
dat wy in ons Vaderland genoeg Hoogeschoolen, en mindere Kostschoolen, hebben,
voor de Jeugd van beide Sexen geschikt, en dat deeze volstaan kunnen ter bereiking
van alle de oogmerken der Opvoeding, ben ik gansch nederig van gevoelen dat 'er
nog eene Leerschool ontbreekt tot het aanleeren van Kundigheden, in de gemelde
niet onderweezen.
De Opvoeding moet zich, even als alle dingen, naar den loop en de zeden der
tyden rigten. Ondergaan deeze laatstgemelde eene weezenlyke verandering, de
eerstgenoemde behooren desgelyks veranderd te worden.
Het groote gebrek, in onze Hooge- en mindere Schoolen, bestaat daar in, dat,
het geen men 'er leert, zelden in 't werk gesteld wordt; en dat, het geen elk meent
te moeten doen, daar ononderweezen blyft, althans voor zo verre ik heb kunnen
naagaan.
De bevalliger Weetenschappen, welke wy in 't openbaar leeven moeten
medebrengen, leert men nergens in onze Schoolen: terwyl, in tegendeel, onze
Zoons en Dogters een goed gedeelte van hunnen jeugdigen leeftyd doorbrengen,
en ten koste van niet weinig gelds, om Grieksch, Latyn, Wysbegeerte,
Geschiedkunde, Aardrykskunde, Muzyk en Jufferlyke Handwerken, te leeren; en
dus kundigheden opdoen, welke zy vervolgens niet verkiezen te werk te stellen, of
die zy ten hunnen voordeele niet kunnen aanwenden.
Doch waar hebben wy eene School om de beschaafde en
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nutte Kunsten te leeren om den Tyd te dooden, om Geld te verspillen, en als Lieden
van de Groote Wereld te leeven? Men heeft tot nog gebrek aan leerregelen voor
deeze uitgebreide Weetenschappen; zelfs de byzondere takken daar van laat men
zonder behoorelyk onderwys. Nogthans gaat het onlochenbaar vast, dat deeze de
bezigheid uitmaaken van het leeven veeler duizenden, die, het smert my dit te
moeten zeggen, deeze werkzaamheden zeer slegt en broddelagtig verrigten; alleen
overgelaaten zynde aan het volgen van voorbeelden zo gebrekkig veelal als zy
zelve, beroofd van geregeld onderwys, en een beloop van lessen, om hunne stappen
te bestuuren.
Om deeze reden, myne Heeren! verzoek ik dat Gl., in uw Maandwerk, plaats zult
gunnen aan een Plan, door my gevormd, tot het oprigten eener Nieuwe Hoogeschool,
om gebouwd, en by openbaare Inschryving voorzien, te worden met de noodige
Professoren, om elke Weetenschap, Kunst, of Tak van dezelve, te leeren, die
eenigermaate betrekking hebben op het leeven naar den trant; verschoon dit woord;
het is misschien wat laag; doch het drukt myn denkbeeld best uit.
Het Gebouw, daar toe dienende, moet gemaakt worden naar een zeer grootsch
ontwerp. De juiste plaats, waar het staan moet, weet ik nog niet te bepaalen; doch
zo veel durf ik wel zeggen, dat deeze zo veel mogelyk zyn moet in het harte des
lands, en, zo naby het vallen kan, op eene plek geschikt ten openbaaren vermaake;
het moet, om zo te spreeken, de Hoofdtempel van Mode en Verlustiging weezen.
De bedoelde Hoogeschool moet alle andere in grootheid en uitgebreidheid
overtreffen, en, ter oorzaake van de veelvuldige Weetenschappen daar aan te
leeren, onderscheiden weezen in Collegien, die elk hun Hoogleeraar, en bepaalde
Lessen, hebben. Ik zal dit myn veelbevattend denkbeeld nader ontwikkelen.
Het Kans-Collegie, by voorbeeld, moet het wyde veld afloopen van
Kansberekeningen, geschikt voor elk Hazard of Dobbelspel. De Hoogleeraar moet
een Man zyn tot dit onderwys ten vollen geschikt; die ten minsten twintig jaaren Lid
geweest is van eenig voornaam Speelgezelschap; die, in dat tydsverloop, ten minsten
genomen, vyftig goede Kapitaalen, zyn eigen daar by gerekend, na de Maan
geholpen heeft, zo als men zegt; ook zal het hem tot eene byzondere verdienste
strekken; tot het bekomen van deeze post, als hy een honderd Erfgenaamen bedierf
vóór dat zy de jaaren bereikt hadden om hun Erfgoed in handen te krygen. - Het
oogmerk zyner Lessen moet strekken om alle de onderscheidene wyzen te
ontvouwen, tot nog maar aan de weinige bevoorregten bekend, hoe men best de
Kaart en Dobbelsteen gebruikt.
In dit zelfde Collegie wilde ik gaarne een Pathologisch Pra-
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fessor hebben. Onder deezen grootschen Tytel bedoel ik een Man, die Lessen geeft
over de Driften; de kunst leerende om onze eigene te verbergen, en elk mogelyk
teken daar van te onderdrukken; en hoe wy best de Driften in eenen ander kunnen
opwekken, om 'er, op zyn tyd, voordeel mede te doen. - Dat dit een noodzaaklyke
tak is, in de Kunst van Speelen, zal niemand lochenen; doch, dat dezelve weinig
gekend wordt by de Nieuwelingen, zal elk, des eenigzins kundig, gereedlyk
onderschryven. In de daad, een Jongeling in de Groote Wereld te brengen eer hy
dit geleerd hebbe, is zo ongerymd, als dat men een Kind ter Schoole bestelt eer het
kan spreeken, of een Jongeling na de Hoogeschool eer hy kan leezen.
Het lydt geen twyfel, of 'er moet een Collegie zyn, waarin de taak des Hoogleeraars
bestaat, om de beginzels en regels te onderwyzen van alle Spelen, van de hoogste
tot de laagste soort; want elk behoort naar zyn vermogen en sinaak Lessen te
kunnen ontvangen. Deeze Lessen zullen vergezeld gaan van, en opgehelderd
worden door, Proeven: hier voor zyn de onderwerpen zo goed geschikt als de
Natuurkunde, waar toe men zulk een magtigen Aparatus behoeft: een kleine Toestel
kan het afdoen. - Met veel vrugts zou men Eerepryzen voor de Leerlingen kunnen
ophangen, Gouden en Zilveren Medailles, gestempeld met het Zinnebeeld en de
Spreuk der Hoogeschoole; byzonderheden, die nog nader te bepaalen staan, en
ligt zullen kunnen gevonden worden, als de geopende Inschryving, waar voor ik
geen vrees van mislukken heb, een grooten toeloop krygt.
Want, dit moet ik 'er byvoegen, en 't zal zeer kunnen dienen om de lust ter
Inschryvinge op te wakkeren. Dit Collegie, gelyk ook alle andere van deeze nieuw
op te rigtene Hoogeschool, zal kunnen gehouden worden door jonge Juffrouwen
zo wel als door jonge Heeren. - Men hebbe hier geen dugten voor iets euvels; want
het steunt op veelvuldige waarneeming, dat, hoe meer men op het Spel verslingerd
raake, hoe doffer en werkloozer de dierlyke Driften, en hoe onverschilliger de Sexen
omtrent elkander, worden. Het aantal van schoone ongehuwde Dogters, in de Groote
Wereld, levert biervan een voldingend bewys op; en zelfs zy, die door de eene of
andere vlaag in het Huwelyk geraakt zyn, weeten, hoe menigmaal hunne
Egtgenooten liever een Donkertje over aan de Speeltafel, dan aan hunne zyde op
het Ledikant, doorbrengen.
Het doorbrengen van zyne Middelen, is een voorwerp van eene erkende
aangelegenheid; het groot Desideratum in deezen is, te weeten hoe dit te doen op
de bevalligste en schielykste wyze. Veel hiervan, ik beken het, kan geleerd worden
in de reeds gemelde Collegien; by welke ik, ware het niet wat
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te omslagtig, en van te veel zwaarigheden omzet, gaarne een Collegie van
Harddraavery zou gevoegd hebben; doch dit zal, als het andere opneemt, ook wel
gevonden kunnen worden, en niet weinig luisters aan de Hoogeschool byzetten; ja
ik word langs hoe meer overtuigd, dat men het 'er niet wel buiten zal kunnen stellen,
aangezien de Weddingschappen, en andere Geldverteerende omstandigheden,
daar mede vergezeld gaan, en waaromtrent men wel degelyk onderwys noodig
heeft. - Doch, terwyl dit aangelegen stuk nog in overweeging hangt, zal ik voortgaan
met andere Hoogleeraarschappen, die onverwyld moeten plaats grypen, aan te
duiden.
Een Hoogleeraar, in een ander Collegie, moet les geeven over de Ydelheid der
Rykdommen, derzelver ongenoegzaamheid om den Mensch gelukkig te maaken,
ons onvermogen om iets van dezelve met ons in 't graf mede te neemen; en de
daar uit volgende Wysheid, dat wy 'er van afstappen, langen tyd vóór dat wy
derwaards heenen gaan. Deeze Hoogleeraar zal eene groote verscheidenheid van
onderwerpen, niet min belangryk dan vermaaklyk, moeten behandelen; als het
geeven van Concerten, van Maaltyden, het houden van Tafelschuimers, de Kleeding,
en bovenal de Weetenschap om buiten 's Huis alleen vermaak te vinden; het houden
van Matressen, enz. - Misschien hebben eenigen, op het hooren van dit laatste,
nog eenige ouderwetsche vooroordeelen omtrent het Huwelyksleeven en de
Egtverbintenis; doch de dwaaze schroomvalligbeden, hier uit gebooren, zullen
welhaast verdwynen, als myne Hoogeschool aan den gang is, en de Lessen, daar
gegeeven, de gewenschte uitwerking baaren op de begrippen en Zeden myner
Landsgenooten, die, ik zeg het met hartzeer, by andere Volken vergeleeken, nog
in de eerste beginzels van de Bon Ton zyn.
Dan, (om hier over niet uit te weiden, terwyl ik nogthans, daar het my te binnen
schiet, de Agterlykheid der Nederlanderen in de Bon Ton een der Hoogleeraaren
wel wil opgeeven tot een gepast onderwerp zyner Intree-redenvoering,) eene andere
Weetenschap, welke op myne Hoogeschool moet onderweezen worden, en die
zeer veel werks in zal hebben ter behoorelyke ontvouwing, waarom de Hoogleeraar
in dien Tak een eerste kop moet weezen, is de Weetenschap, of liever de
Verborgenheid, om van Niets te leeven, en egter overvloed van alles te hebben! Dit luidt wonderspreukig, en men zou het voor eene, zichzelve omverstootende,
tegenzeggelykheid houden. Om der waarheid hulde te doen, kwam het my in de
dagen myner eenvoudigheid zo voor; maar ik ben nu ten vollen overtuigd, dat 'er
zulk een Weetenschap bestaat, en niet in bespiegeling, maar in de daadlyke
uitoesening, bovenal in de laatste jaaren; eene groote vordering in de Kunst des
Leevens, welke onze Eeuw, en misschien bepaalder on-
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ze Leestyd, tot onverwelklyke eere strekt! Immers, ik meen 'er verscheiden te kennen,
die een heerlyk Huis in de Stad, en een fraai Buiten, hebben, beide op het kostbaarst,
en in den eersten smaak, gemeubileerd, wier Rydtuigen, Stoet, en Gastmaalen, op
ettelyke Duizenden 's jaars te staan komen, en die minder met de daad, in vryen
eigendom, bezitten, dan de schuld by den Vleeschhouwer bedraagt. - Een Kunst
als deeze te leeren, is zeker zeer te verlangen; dat ze kan geleerd worden, blykt
Proefondervindelyk uit de gemelde voorbeelden; en wie weet niet, hoe veelen, die,
zints jaaren, minder dan Niets hadden, nog trots veele daadlyk Ryken leeven. Dat
men in die Kunst wel eens faalde, waarvan de bewyzen in overvloed rondsom ons
zyn, is geen tegenwerping; het strekt alleen ten blyke, dat men de Kunst niet
volkomen verstond, en men zou zulks niet mogen toeschryven aan het gebrek van
zulk een Kweekschool, als ik thans de eer heb voor te draagen. - Indien de Praktyk,
meesterlyk jaaren lang uitgeoefend, iemand geregtige tot het Hoogleeraarschap in
dit Vak, waar ondervinding blykbaar veel, zeer veel, afdoet, en een onmisbaar
vereischte is, zou ik zeker Edelman, indien hy zich wilde vernederen om een post
in de Hoogeschool van myn Ontwerp te bekleeden, daar toe aanpryzen. Allen, die
hem kennen, bewonderen hem als een Heer van de uitsteekendste verdiensten in
de Weetenschap om van Niets te leeven, en egter overvloed van alles te hebben.
ô, Die groote Man! zyn Borstbeeld, zo hy geen Hoogleeraar wordt, verdient boven
den ingang van het Collegie, waar men deeze Lessen geeft, te pronken.
In den aanvang van myn opgegeeven Ontwerp, heb ik met een woord gedagt
aan het Tyddooden, als eene noodwendige begaafdheid deezer dagen. En, dewyl
het onmogelyk is tot alle byzonderheden af te daalen van de byzondere
Weetenschappen, op deeze Nieuwe Hoogeschool aan te leeren, zal ik my bepaalen
tot eenige weinige Aanmerkingen over het Tyddooden; in de hoope van dan genoeg
gezegd te hebben, om elk onbevooroordeelde te overtuigen van de nutheid, ik had
bykans noodzaaklykheid geschreeven, van myn Plan, 't welk voor veele verbeteringen
vatbaar is, en waartoe ik de hulp en medewerking van UEd., of van uwe geëerde
Cortespondenten, verzoek.
De Tyd is de groote vyand van veele duizenden: zy zyn 'er, uit dien hoofde,
gestadig mede in oorlog; doch, by mangel aan onderwys, slaagen zy 'er zelden
gelukkig in. De Lessen in een der Collegien van myne Hoogeschool moeten gaan
over het gebruik der wapentuigen in deezen zwaaren kryg; - als, by voorbeeld, het
te bedde liggen tot den middag; het bywoonen van Verkoopingen, zonder op eenig
ding te bieden; en bovenal het rondloopen in de Winkels;
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de geliefde bezigheid van veele onder de Sexe. Immers, zy gaan de eene Winkel
uit, de ander in, zonder iets op te doen. De Winkelierster haalt alles overhoop; doch
van koopen ontslaat men zich, door aan te merken, dat het een te fyn, het ander te
grof, is; dat het een te duur, en het ander geen geld waardig, is: dit zou wel aanstaan,
maar men heeft iets dat 'er veel op lykt; het ander is goedkoop genoeg, doch
ondraaglyk leelyk: die stof komt schoon, maar krank, voor; geene zo sterk, dat
dezelve veel langer zou duuren, dan de Mode gedoogt: tegen een derde heeft men
niets in te brengen, dan men is niet zeker, dat het zyn Man, of Mama, zal aanstaan.
- Kortom, men zal eens wederkomen!
Openbaare Vermaaklykheden, Schouwburgen, Concerten, Danspartyen, enz.
kunnen veel toebrengen om den Tyd te dooden, en dit Zamenstel zal in volle lengte
uitgelegd worden, en alles, zo veel mogelyk, door proeven bevestigd. - Proeven,
ja, daar aan zal het, in deeze Proesondervindelyke Eeuw, niet ontbreeken!
Myne Heeren! ik heb de vryheid genomen om dit ruwe Ontwerp eener Nieuwe
Hoogeschool u onder het oog te brengen. De byzonderheid van dezelve is een
genoegzaame waarborg, dat geene andere reeds gevestigde Hoogeschoolen in
den Lande, of bevoorregte Kostschoolen, daar tegen zullen opkomen. - Vergun my
nog te mogen aanmerken, dat wyne Hoogeschool, (ik noem ze zo, om dat de eere
der Uitvinding my toebehoort,) in één opzigt van alle andere verschilt. Zy, naamlyk,
gaan van de Theorie tot de Praktyk over; deeze zal beproeven, of zy Praktyk by
Theorie kan voegen; of, met andere woorden, of onze heerschende Ondeugden en
Dwaasheden de opmerking kunnen verdraagen van de bedaarde en bedagtzaame
oogenblikken, die de stilte der Hoogeschool aanbiedt, by het houden der Lessen:
- want, by het doen der Proeven, moet noodwendig de stilte, in veele gevallen,
wyken; en zullen deeze de plaats kunnen bekleeden van de Beweegingen, die men
anders der studeerende Jeugd, ter noodige afwisseling en uitspanning, met zo veel
ernsts aanraadt. - ô Hoe veel loopt 'er zamen om myn Plan aan te pryzen! Ik word
bykans onder het schryven van ongeduldigheid, om het te werk gesteld te zien,
vermeesterd. De Praktyk, die men tot nog alleen zonder Theorie gevolgd heeft, is
niets meer dan een kruipende naavolging te agten: men wordt, als geblinddoekt, in
den beginne medegesleept; en, by gebrek aan Theorie, worden meestal ons de
oogen geopend even vóór dat wy ze voor altoos sluiten.
Ik zal er niets meer aan toevoegen om myn Ontwerp aan te pryzen; het spreekt
dermaate voor zichzelven, dat ik aan myn onderwerp te kort zou doen met meer
woorden te bezigen. Hoogleeraars te bekomen, zal geene zwaarigheid baa-
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ren. Behalven den opgemelden Edelman, heb ik 'er reeds op 't ooge, die waardig
de aanzienlyke Leerstoelen zullen vervullen, geschikt om te voldoen aan het zeggen
van JUVENALIS, dat wel het Opschrift myner Hoogeschoole zou mogen weezen, en
waarmede ik de aankondiging van myn Plan sluite:
POTANDA FERENS INFANTIBUS UBERA MAGNIS.

Sterkspreekend voorbeeld van zelfbedwang in een
Americaanschen Indiaan.
(Eene waare Geschiedenis, ontleend uit W. BARTRAM's Travels through North and
South Carolina, &c.)
Buiten de uiterste grenzen van de Bezittingen der Blanken myne reis voortzettende,
vond ik my, by het vallen van een schoonen avondstond, in een verruklyk oord,
terwyl ik bezig was met het beschouwen van de stille bekoorelykheden der Natuure,
op 't onverwagtst, verrast, door een Indiaan, die op een vry verren afstand voor my
heen den weg overreedt. Bemerkende, dat hy met een snaphaan gewapend was,
ontstelde ik, op het eerste gezigt, en poogde zyn oog te ontkomen, door langzaamer
te ryden, en, zo veel mogelyk, groote boomen tusschen ons beiden te houden; doch
hy ontdekte my; zich omwendende, zette hy zyn paard aan, en kwam in vollen gallop
op my af.
Nimmer te vooren was ik vervaard geweest op het zien van een Indiaan; doch ik
moet bekennen, dat ik thans ten uitersten ontsteld was; ik begreep, op de minste
bedenking, dat ik, ongewapend zynde, geheel in zyne magt was; en, thans maar
weinige oogenblikken over hebbende om my tot sterven te bereiden, gaf ik my
geheel aan den wil des Almagtigen over; op diens genadige bescherming, te myner
behoudenisse, vertrouwende. Dit schonk my gerustheid, en ik besloot den zo
gevreesden vyand bedaard en rustig te gemoet te gaan.
De onverschrokken Indiaan hieldt schielyk stil, op den afstand van eenige voeten,
zag my stilzwygend aan, met een gelaad vol toorn en woede, zyn snaphaan van
den eenen schouder op den anderen liggende, na alle kanten omkykende. Ik trad
na hem toe, boodt hem, met een vertrouwende houding, myn hand aan, hem Broeder
noemende; hierop trok hy schielyk zyn arm te rugge; misnoegen, versmaading,
kwaadaartigheid en woede, stonden op zyn gelaad te leezen. - Vervolgens, my
weder met aandagt bekykende, naderde hy met een bedaard en ernstig gelaad, en
reikte my de hand. Misschien was de stille taal van zyn hart; geduurende deeze
oogenblikken van opgetoogenheid, (want ik geloof vast, dat zyn oogmerk, toen hy
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my eerst naderde, geen ander was, dan om my van kant te helpen) deeze: ‘Blanke!
gy zyt myn Vyand; gy en uwe Broedets zoudt my van 't leeven berooven: dit moet
niet geschieden, en, ware het zo, gy zyt nu alleen, en in myne magt. - Leef, de
Groote Geest verbiedt my de hand aan u te slaan. - Gaa heen tot uwe Broederen,
zeg hun, dat gy een Indiaan in het woud ontmoette, die wist medelyden en
menschlykheid te betoonen.’ - Althans, de uitslag was, dat wy elkander de hand
gaven, en vriendlyk van elkanderen scheidden, te midden van een eenzaam bosch;
hy onderrigtte my van den afstand en den weg na een Handelplaats; waar ik
ontdekte, dat hy daags te vooren eene zeer slegte bejegening ontmoet hadt.
Want, toen ik daar kwam, en myne ontmoeting met den Indiaan verhaalde, gaf
de Opperste, met een gelaad, dat teffens verbaasdheid en blydschap aanduidde,
my te verstaan: ‘Myn Vriend! gy moogt van geluk spreeken; die Knaap is een der
snoodste Schurken op den aardbodem, een bekende Moordenaar, en door zyn
eigen Volk, als een onwaardige, uitgebannen. Gister avond was hy hier; wy ontnamen
hem zyn snaphaan, braken dezelve in stukken, en gaven hem zwaare stokslagen;
hy ging heen, en wist, zich wegmaakende, een nieuwe snaphaan te krygen;
zeggende, toen hy heenen vlood, dat hy daar mede den eersten Blanken, die hem
op den weg ontmoette, zou dooden!’
De Heer BARTRAM voegt by dit verhaal. Het gedrag van deezen Indiaan mywaards,
zo korten tyd naa dat hy zulk eene ruwe behandeling van de Blanken ontvangen
hadt, deedt de volgende bedenkingen in my opkomen. Kan het gelochend worden,
dat het Zedelyk Beginzel, 't welk de Wllden aanzet tot deugdzaame en
pryzenswaardige bedryven, natuurlyk of ingeschaapen is? Zeker missen zy den
bystand der Letteren, of de hulpmiddelen der Opvoeding in de School der
Wysbegeerte, waar de deugdzaame gevoelens en daaden van de uitsteekendste
Characters opgehaald, en der Jeugd, by beschaafde Volken, met veel
zorgvuldigheids voor oogen gehouden worden: derhalven moet dit Zedelyk Beginzel
natuurlyk of ingeschaapen weezen; of zy moeten staan onder den onmiddelyken
invloed en het geleide van een Godlyker en magtiger Onderwyzer, die, by deeze
gelegenheden, hun onmiddelyk in, blaast, en, als met een straal van Godlyk licht,
hun eensklaps ontdekt, de waardigheid, de voeglykheid en de schoonheid, der
Deugd.
*** By den Heer BARTRAM, die tot de Kwaakers behoort, moge dit laatste denkbeeld
ingang, en veelligt de voorkeus, vinden; wy voor ons neigen veel meer tot het eerste,
als het natuurlykste, en ontheeven van eene menigte zwaarighedên, die het ander
begrip drukken. - Geen Leezer zal dit verhaal overweegen, zonder het gegeeven
opschrift, Sterkspreekend voorbeeld van Zelfbedwang, te wettigen.
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Zedelyke bedenkingen.
Het hart is de bron, waaruit alle 's menschen bedryven, zo wel goede als kwade,
voortkomen. - Indien dan 's menschen harte boos is, dan zyn alle zyne handelingen
kwaad, en strekken zo tot bederf van zich zelven, als tot nadeel van anderen en
van de geheele Maatschappy. Dan, is zyn hart goed, dan stroomen 'er niet dan
geheele rivieren van goed, heilzaam voor hem zelven, heilzaam voor de
zamenleeving, en heilzaam voor het menschelyk geslacht. Met het hoogste regt
mag men den eersten ongelukkig noemen, en den laatsten zeer gelukkig schatten.
- De booze sluit zyn hart voor al wat goed is. - De brave lyd by hem verdrukking,
den vroomen en deugdzamen vervolgt hy. - Den boozen en den kwaden helpt hy,
en is voor deezen de gewoone toevlugt. - Zyn huis staat open voor hun, die de
grootste snoodheden bedryven, en hy is listig om den boozen raad te geeven, ten
einde zich aan de regtvaardige straf, welke zyne bedreven misdaad vordert, te
onttrekken; voor den armen en nooddruftigen zyn zyne ooren gestopt. - De
ongelukkige word van hem verstooten, en vind in zyne hulp de minste toevlugt niet.
- Zy, die met regtmatige klagten tot hem toevlugt neemen, worden voor 't hoofd
gestooten, terwyl hy, in tegendeel, de gelegenheden opzoekt, om, waar hy kan of
mag, het kwaad en de misdaad te beschermen, en te helpen verdedigen. - Welk
een nemelsbreed verschil is 'er tusschen zulk een hatelyk karakter en het
beminnelyke van een braaf en deugdzaam man. - Deze is de toevlugt der verdrukte
onnoozelheid, de veilige toevlugt der blanke onschuld. - Zyn boezem gloeit altyd
van ware edelmoedigheid, en is geheel vervuld met de beminnelyke deugd van
goedwilligheid. - Liesddadigheid en liefde is zyn grootste vermaak - om die te
bewyzen aan alle menschen is steeds zyn yverigste toeleg. - De armen en
nooddruftigen wyst hy niet van de hand, of zend hen ledig weg, maar in hem vinden
zy hun veiligste toevlugt. - Het geluk van zynen evenmensch is zyne grootste
blydschap; daarom bevordert hy hetzelve waar hy kan. - Geen mensch word van
hem ongelyk aangedaan, en, moet hy het van eenen anderen lyden, men vindt hem
dra gereed om 't zelve te vergeeven. - Bereidvaardig kan hy goed voor kwaad
vergelden - het ongelyk, hem aangedaan, uit zyn geheugen wisschen, en zelfs, in
plaats van zyne vyanden te haten en kwaad te doen, dezelven, volgens de les van
zynen zagtmoedigen Meester, goed doen, liefhebben, en hun de misdaden, tegen
hem misdreven, kwytschelden, en uit grond van zyn hart vergeeven. - Vervolgingen
noch wraakzugt kunnen by hem eene plaats vinden - daarom wend hy
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alle poogingen aan, indien 'er ergens eenige twist of tweedragt, haat of toorn,
ontstaan is, om die te stillen, om de rust en vrede te herstellen, om het geluk van
zynen evenmensch, en het heil, de voorspoed, der Maatschappy, waarvan hy een
der waardigste Leden is, te bevorderen. - In zyn eigen boezem huisvesten nimmer
haat of nyd; maar, in tegendeel, liefde en goedheid. - Gelukkig - ja driewerf gelukkig,
zulk een mensch, wiens hart en borst vervuld is met zulke edelmoedige
grondbeginzelen! - Gelukkig zulk een Land - gelukkig die Maatschappy, in welke
men veel zulke Leden aantreft. - Ieder streeve dierhalven daar na, om zulk een
karakter te verkrygen, en zich den eernaam waardig te maken van een braaf, eerlyk
en deugdzaam, mensch te weezen.
Geene rust of vrede in de Maatschappy kan van duur zyn, wanneer de
rechtvaardigheid en trouw in dezelve word veronagtzaamd. - De rust en vrede
verschaffen der Maatschappy het grootste heil, den grootsten bloel; want waar geen
rust en vrede is, daar heeft verwarring en wanorde plaats, en waar die gevonden
word, daar gaat een Gemeenebest te gronde. - De rust en vrede is gegrond op de
rechtvaardigheid en trouw. Waar de trouw geschonden, de rechtvaardigheid
vertreeden, word, daar ziet men de banden van vrede en rust verscheuren, en alom
de grootste wanorde heerschen.
De loffelykste poogingen, welke van eenen sterveling hier op aarde kunnen
aangewend worden, zyn de zulke, die strekken om zich zelven en anderen te
verbeteren. - De gansche Maatschappy, wy allen, het zy wy hoog of laag in rang
zyn, het zy wy ryk of behoeftig, schrander of stomp van vernuft, zyn, in wat staat
geplaatst, of in welke omstandigheden wy ons mogen bevinden, wy allen hebben
de grootste, de duurste, verpligting aan menschen, wier edele toeleg is, nuttige
Leden voor de Maatschappy te maken; en dat kan nooit beter geschieden, dan door
alle zyne poogingen aan te wenden, om zyn eigen gebreken en die van anderen te
verbeteren. - De deugdzamen zyn de steunpilaren waarop het gebouw eener
Maatschappy zeker rust. - Wie altoos zyne eigen belangen boven die van het
algemeen stelt, is een zeer schadelyk Lid in de zamenleeving. - Hy, die langs wegen,
't zy van regt of onregt, altoos zyn eigen voordeel op 't oog heeft, is nog veel
verderfelyker voor de Maatschappy. - Dan hy, die, zonder gevoel, zonder klopping
van zyn geweten, de deugdzaamste Leden vervolgt, en hen allerlei nadeel zoekt
aan te brengen, ten einde op der zulker verderf zyn eigen grootheid te bouwen, zulk
een is volstrekt een pest voor den Staat; terwyl hy de hand leent, om de Maatschappy
te helpen verwoesten, waarvan hy zelve een Lid is. - Welk eene ongehoorde
uitzinnigheid! - o Horridum facinus!!
C. V.D. G.
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