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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Het Tweede Boek van Samuël; naar het Hebreeuwsch: door
Ysbrand van Hamelsveld: Korte Aanmerkingen over het Tweede
Boek van Samuël, voor Ongeleerden, (door denzelfden). Te
Amsterdam by M. de Bruyn, 1792, In gr. 8vo. 100 en 94 bl.
Op onzen gewoonen voet in de aankondiging van dit nuttig Werk voortgaande,
vinden wy terstond in het Eerste Hoofddeel een Stuk, het welk wy niet nalaaten
kunnen aan onze Lezers mede te delen, namelyk den Klaagzang van DAVID op SAUL
en JONATHAN, door den Here HAMELSVELD op deze wyze vertaald:
Dus werdt dan Israëls sieraad op uwe heuvels verslagen!
Hoe vielen, helaas! de Helden!
Ach! maakt het te Gath niet bekend;
Verkondigt het niet op Askelons straaten!
Op dat de Filistynsche dochters zich niet verblyden,
De dochters dier onbesnedenen van vreugde niet dartlen!
ô Gilboä's berg, daauw, noch regen, moet u immer besproejen!
Noch de akkers, zoo vruchtbaar in godgewyd graan!
Ach! daar viel het schild der Helden, met smaad, op den grond;
Het schild van Vorst SAUL! - als ware 't nooit gezalfd,
JONATHANS boog ontspande zich nooit,
Dan verzadigd van bloed, van 't merg
Der verslagene Helden!
Nooit keerde SAULS zwaard onvoldaan in de schede!
SAUL en JONATHAN! beminlyk paar!
In hun leven verëenigd, in hunn' dood niet gescheiden!
Sneller waren zy dan arenden!
Hun moed was leeuwenmoed!
Weent, Israëls dochters! weent over SAUL;
Die u in 't kostbaarst purper kleedde,
Die uw gewaad met gouden kleinodien sierde!
Hoe vielen de Helden, op het bloedige slagveld!
JONATHAN, helaas! verslagen op uwe heuvels!
Om u, myn broeder, myn JONATHAN! ben ik ontroostbaar!
ô Lust van myn leven,
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Dien ik vuuriger, dan ooit eene schoonheid, beminde!
Helaas! hoe vielen de Helden!
Hoe lagen de wapens in 't ronde verstrooid!

Het achttiende Vers van dit Eerste Hoofdstuk, dat in de gewoone Vertaaling geheel
onverstaanbaar is, krygt in die van onzen Schryver een zeer goeden zin: ‘DAVID
maakte dezen Klaagzang - welken hy gebood, dat die van Juda's Stam zouden
leeren zingen, gelyk zy ook, [onder den titul] de Boog, geplaatst is in het Boek der
Gezangen.’ De Lykzang kreeg, gelyk hy 'er in de Aantekening byvoegt, waarschynlyk
dit Opschrist, uit het gewag van JONATHANS Boog in denzelven; gelyk zo meermaals
de Liederen der Oosterlingen Opschriften draagen naar eene zaak, welke byzonder
aangeroerd wordt.
De moeilyke plaats, Kap. V:6-8, vertaalt de Heer HAMELSVELD: ‘De Jebusiten
zeiden tegen DAVID: Gy zult hier niet binnen komen, alzoo de kreupelen en blinden
u genoeg zullen afweeren, door te roepen: DAVID komt hier niet binnen! - Evenwel
veröverde DAVID het burgslot Ziön, dat naderhand DAVIDS Stad genoemd is. - By
deze gelegenheid zeide DAVID: Al wie de Jebusiten doodslaat, wanneer men by de
waterleiding doordringt, [die verslaat] die kreupelen en blinden, wier geslagen vyand
DAVID is. - Vandaar is het spreekwoord afkomstig: Een kreupele en blinde komen
niet in den tempel.’ - Ter nadere verklaaring zyner mening, zegt hy in de
Aantekeningen: ‘De Jebusiten, steunende op de sterkte van het bergslot, het welk
zy voor onwinbaar hielden, en niet min op het heiligdom, het welk zy waanden, dat
door de magt der Goden genoeg zou beschermd worden, bespotten DAVIDS
onderneeming; zeggende: Dat kreupelen en blinden hem wel zouden asweeren,
door enkel te roepen: DAVID komt hier niet binnen. DAVID bemagtigde echter de
bergvesting - en, als men nu genoegzaam meester was van de sterkte, doordien
men doorgedrongen was tot aan de waterleiding; (om dit te verstaan, moet men
weten, dat de bron Siloäm, door eene waterleiding, aan den burg Ziön water
bezorgde, en dat een Belegeräar van Jerusalem, meester zynde van deze bron en
waterleiding, den belegerden het water kan afsnyden, en dus tot de overgave
dwingen) als DAVID, zeg ik, nu meester was van deze waterleiding, en dus op het
punt om de vesting te bemagtigen, wilde
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hy dezelve niet verwoest, maar gespaard, hebben. Hy zeide, vs. 8. Al wie, enz. Zyne
meening is: Men zal de Jebusiten in het leven spaaren; met hen te dooden zou men
geen meer eere inleggen, dan of men kreupelen en blinden versloeg, dan of men
byzonder die Afgoden versloeg, welker geslagen vyand DAVID was, en die, in de
daad, zoo magteloos waren, als lammen en blinden. - Vanhier kwam nu het
spreekwoord: “Een kreupele en blinde komen niet in den tempel,” in dat heiligdom.
Het zal den Jebusiten, ééns vandaar verdreven, of hunne Goden, onmooglyk zyn,
om 'er zich ooit weder te vestigen.’
Kap. VI:4, houdt onze Schryver het zeer waarschynlyk, dat de naam UZZA, uit den
Hebr. Tekst uitgevallen is. Wy hebben het reeds dikwyls te vooren gezien, dat de
Heer HAMELSVELD volkomen vry is van het vooroordeel, voor de zuiverheid en
ongeschondenheid der tegenwoordige uitgaven van den Hebr. Bybel; en hy geest
daarvan ook by dit Boek meerdere bewyzen.
Van de yzelyke wreedheid, waar mede DAVID de verwonnen Moabiten behandelde,
volgens Kap. VIII:2, zegt de Heer HAMELSVELD: ‘Deze daad kunnen wy, volgends
onze zeden en gewoonten, niet vry plyten van wreedheid. Doch wy weten niet alle
de omstandigheden, welken hem daar toe aanleiding gegeven hebben; het
voetenspoelen, dat onze Voorvaders omtrent de Spanjaarden oesenden, was ook
wreed, maar noodzaakten de Spanjaards zelven hen 'er niet toe? - zoo veel weten
wy, dat het doel der verbonden magten, onder welken ook de Moabiten behoorden,
niet minder was dan de Israëliten geheel uit te roeijen, Ps. LXXXIII:5.’ [Zou de
Schryver hier niet uit eene poëtische figuur ten onregte besluiten, door dezelve,
naar den letter, als eene historische waarheid op te vatten?] ‘Verders mag men zich
beroepen op het Krygsrecht van die tyden, enz.’
Kap. XII:31. De Heor HAMELSVELD hadt te vooren, in zyn' Bybel Verdedigd, III,
362, zich niet ongeneigd getoond, om de vertaaling, door SCHULZE van deze plaats
gegeven, aan te nemen, en dus de wrede daad van DAVID, die mer gemeld wordt,
in een ander licht voor te stellen. Doch met genoegen zien wy, dat hy thands dit
gevoelen verlaat, De woorden dulden, in de daad, geen zachteren zin. De redenen
ondertusschen, die eeniger-
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maate de zwaare schuld van den Koning in dit geval kunnen verligten, zyn door
onzen Schryver goed voorgesteld, en in het gemelde Werk, en in zyne Aantekeningen
op deze plaats. Men vergelyke vooral MICHAëLIS, Mosaïsch Regt, I Deel, bl. 322, en
verv.
Over de geschiedenis van den ongelukkigen ABSALOM, Kap. XVIII:9, vinden wy
de volgende Aanmerking: ‘Dat ABSALOM aan zyn hoofdhair is blyven hangen, is wel
eene algemeene gedachten, die JOSEFUS ook heeft; doch de Tekst zegt 'er niets
van. Hy kwam onder de dichte takken van een' Terpentynboom doorryden, en raakte
tusschen twee laager hangende takken, onder welken hy, bukkende, meende door
te ryden, met het hoofd verward, waar toe zyn hair ook wel iet kan toegebragt
hebben; door den schok raakte hy van den Muilëzel af, dien hy, naar de gewoonte
by de Arabieren nog heerschende, zonder Zadel of Stygbeugels bereedt, en bleef
dus aan zyn hoofd, niet eigenlyk aan zyn hair, hangen. Het blykt, eindelyk, uit de
uitdrukking, dat zekere bekende Terpentynboom door den Schryver aangeduid
wordt.
Van de twee schoone Dichtstukken, die Kap. XXII en XXIII voorkomen, geeft de
Heer HAMELSVELD schoone metrische Vertaalingen. Wy kunnen niet nalaaten het
twede, het welk het kleinste is, hier nog tot eene proeve mede te delen:
Een Godspraak van DAVID, ISAïS Zoon;
Een Godspraak eens mans, op het hoogste verheven!
Tot Koning gezalfd, door Israëls God,
Geliefd in de liederen, die Israëls zingt.
De geest van JEHOVA spreekt heden door my,
Zyn redenen vloejen my thans van de tong,
Want Israëls God heeft tot my gesproken,
Want Israëls rotssteen heeft aan my beloofd:
EEN HEERSCHER DER WERELD, GROOT EN RECHTVAARDIG;
EEN HEERSCHER, DIE GODLYKEN EERBIED VERWEKT.
Gelyk het licht van den morgen, by 't ryzen der zon,
Ja van eenen onbenevelden morgen;
Gelyk de glans na den regen
Op 't jeudige kruid,
Zie! zoo is myn huis by mynen God!
Dit is zyn verbond, voor eeuwig gestaafd,
In alles bepaald, in alles gehouden!
Zie! zoo zal myn heil, zoo zal myn wensch,
Ook glansryk uitspruiten!
Daar tegen zyn snoodaarts den doornen gelyk,
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Die elk zoekt te myden;
Geen' hand aan durft vatten;
Wie ze uitrukt, voorziet zich
Met spiessen met yzer beslagen.
Zy worden ten laatsten
Verbrand, daar zy staan!

Wy sluiten deze aankondiging met het begin mede te delen der Aantekening van
onzen Schryver op de historie van DAVID'S Volkstelling, Kap. XXIV:1: ‘Men heeft
zwaarigheden gevonden, in het hoofd van deze geschiedenis, om dat 'er gezegd
wordt, dat JEHOVA DAVID aanporde, enz. Doch men bedenke, dat de Schryvers des
O.T., alle de gebeurtenissen der ondermaansche waereld aan de Goddelyke
Voorzienigheid onderwerpende, meermaalen dus spreken, en aan God, als de
Opperöorzaak aller dingen, toekennen, het geen aan de middeloorzaaken het naast
moet worden toegeschreven. De Schryver van het Boek der Chronieken heeft
daarom het woord Satan in de plaats gesteld, waar over wy te dier plaatse spreken
zullen.’

De Oplettende Bybelbeschouwer, het Hoogduitsch van den Heer
J.L. Ewald, vry nagevolgd door J.A.S. Hoekstra, Leeraar der
Doopsgezinden te Utrecht, (thans te Altona,) en Lid van
verscheidene Taal-, Dicht- en Letterkundige Genootschappen.
Eerste Deel. Te Utrecht. by de Wed. S. de Waal en Zoon, 1792. In
gr. 8vo. 503 bl.
Onvergelykelyk veel hebben de aankoomende Kinderen van onzen leeftyd vooruit,
by die van vroegere dagen - van slegts twintig of dertig jaaren rugwaarts gerekend.
Indien de volgende Geslagten beantwoorden aan de moeite, welke thans, zints
eenigen tyd, wordt aangewend, om het verstand der Jeugd met nutte kundigheden
te verryken, zal de verlichting, ten deezen opzigte een hoogen trap bereikt hebben.
Zo verre onze opmerking strekt, is deeze moeite niet geheel zonder vrugt. Onder
de menigte der Boeken, welke door onze handen gaan, ontvangen wy hierom met
genoegen elk Geschrift, waar door het heilzaam doelwit der verlichtinge des
verstands kan bevorderd worden. By Christenen moet de
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kennis der gewyde Geschiedenissen van het letterkundig vak der Opvoedinge niet
worden uitgeslooten, maar veeleer daarin eene ruime plaats beslaan, mids de
voordragt daar van worde ingerigt op eene wyze, berekend naar de Kinderlyke
vatbaarheden. Van deeze inrigting hangt, voornaamelyk, af, de beslissing der Vraage,
of de Kinderen vroegtydig met den Bybel moeten bekend en gemeenzaam worden?
Het Werk, welk wy thans aankondigen, koomt ons voor, gestelde vereischte vry wel
getroffen te hebben. Alleenlyk zouden wy in bedenking geeven, of een Boek van
ruim vyfhonderd bladzyden, door de groote uitgestrektheid, de jonge Leezers wel
niet konde afschrikken. Doch dit zou eenigzins kunnen verholpen worden, indien
de Ouders zich verledigen, om, op gezette tyden, zich eenig gedeelte te doen
voorleezen, en, op een gemeenzaamen trant, over het geleezene met hunne
Kinderen te spreeken.
Van de natuur en de uitvoering des Werks, zullen wy een kort verslag doen, en
voorts iets ter proeve mededeelen. Over het geheel genomen is het Werk, door
regelrechte aanspraak, onmiddelyk tot de Kinderen ingerigt. Naa een algemeen
berigt, wat men door den Bybel te verstaan hebbe, gaat de Heer EWALD over tot
eene afzonderlyke beschouwing van ieder Boek, in den gewyden Bondel begreepen,
van het Boek Genesis af, tot dat der Openbaaringe aan Joannes; geevende een
kort berigt, zo van elken Schryver, als van den algemeenen inhoud en bedoelinge.
Over de Brieven der Apostelen, in 't algemeen, geeft hy aan zyne Leerlingen dit
verslag: ‘In veele groote Steden waren reeds geheele aanzienelyke Christen
Gemeentens, die op eene regelmaatige wyze byeen kwamen, hunne Beschermers,
Opzienders, Leeraars en Ouderlingen, hadden, en ook tot elkanderen in een
allernaauwst verband, door de heiligste betrekkingen, stonden. Gy kunt u zeer
gemakkelyk voorstellen, dat het in deze Gemeentens niet altoos na de juiste orde
verricht wierd, wat ter instandhouding derzelver verricht moeste worden, dat 'er
verscheidene misbruiken van tyd tot tyd insloopen, dat de Christenen dikwerf niet
zoo leesden, als zy wel behoorden te doen, en dat 'er vaak zulke gevallen in hun
midden plaats konden grypen, in welken zy zich zelve met wel te rechte konden
helpen. - Jesus Apostelen konden niet altoos na de Gemeentens zelve rei-
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zen, daarom schreeven zy, ter vervulling hier van, hunne Brieven aan de
onderscheidene Christen Gemeentens, welke dan openlyk voorgeleezen, en niet
zelden aan andere Gemeentens in de nabyheid gezonden, wierden.’
Aldus den Kinderen een algemeen denkbeeld van den Bybel gegeeven hebbende,
gaat de Heer EWALD over om de aanmerkelykste gebeurtenissen in een
gemeenzaamen trant te verhaalen; om voorts, meestal, uit de gebeurtenissen
zodanige nutte leeringen af te leiden, welke daarin onmiddelyk liggen opgeslooten,
en naar de vatbaarheden van Kinderen berekend zyn. Tot een staal zullen wy hier
laaten volgen, het verhaal der ontmoetinge van Moses met den Egiptischen man,
en des Schryvers aanmerkingen op dit verhaal: ‘Moses had wel eens gehoord, dat
hy van geboorte geen Egyptenaar, maar een Jood, was. - Hy bezogt dikwerf dan
ook de Jooden, en hoe meer hy met hen omging, des te meer zag hy, hoe zy
onderdrukt, en door Pharao en zyne Hovelingen benadeeld, en onrechtvaardig
behandeld, wierden. - Dit was hem hartelyk leed, want hy was zeer goedaardig van
natuur, en kon in 't byzonder geheel niet verdraagen, dat men iemand onrechtvaardig
behandelde. Op eenen zekeren tyd weder tot hen gaande, ziet hy, dat een Egyptische
Huurvoogd eenen onschuldigen Jood erbarmelyk slaat, en als een laagen slaaf tot
den geringsten arbeid aanzet. Dit maakt hem toornig - hy valt met eene edele zugt
voor recht en gerechtigheid op den Egyptenaar aan - en slaat hem dood. - Ziende
wat hy gedaan had, en welke gevolgen dit zoude kunnen hebben, vergraaft hy hem
onder een hoop zand, en gaat zyns weegs. - Voorzeker heeft hy op het ernstigste
den geredden Jood aanbevolen, om het toch aan niemand te willen zeggen. - Maar
deze konde niet wel zwygen; hy verhaalt het aan alle Jooden, die hy ontmoet. Dezen
verhaalen het weder aan anderen, en zo verbreid zich het gerucht weldra onder
alle de Jooden, die in Egypten woonden. - Moses wist van dit alles niets, - maar,
op eenen anderen keer weder uitgaande, treft hy twee Jooden aan welke elkanderen
sloegen; weldra bemerkte hy wie dezen twist en ongeregelde handelwyze begonnen
had, en spreekt met verachting hem aan, hem met verwyt onder de oogen brengende
het schandelyke zyner daad, dat hy zynen broeder sloeg.
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Maar deze, in plaats van geroerd te worden door zyne aanspraak, word boos, en
zegt, wat hebt gy my te beveelen, dat is in 't geheel uw zaak niet, houd gy u buiten
ons geschil, of zyt gy ook voorneemens, om my even zo moorddadig om het leeven
te brengen, als gy den Egyptenaar om het leeven gebragt hebt? - Moses verschrikte,
en werd van schrik dood bleek, toen hy dit hoorde, wyl hy gedacht had, dat niemand
van dit voorval iets wist. - Niet lang daarna hoorde hy, dat dit geval ook reeds aan
Pharao gemeld was, en dat deze een heimelyk voorneemen had opgevat, om hem
om het leeven te brengen. Nu zag en begreep hy duidelyk, dat hy zyn leeven niet
meer zeker zoude zyn - indien hy in Egypten bleef. Wat zou hy derhalven doen?
Hy ging in het geheim op de vlugt, en verliet Egypten, zonder te weeten waar hy in
't eind belanden zoude.
****
‘Hier zal ik u iets zeggen, lieve kinderen! dat gy ter deegen in uw geheugen ingrissen
en bewaaren moet.
Dikwyls leezen wy in den Bybel, dat ook vroome menschen nu en dan dingen
deeden, die, wel bekeeken, niet goed en rechtvaardig zyn: zoo als by voorbeeld
hier van Moses verhaald word, dat hy een Egyptenaar doodgeslagen heeft. Zulk
een daad ware daarom niet goed of rechtvaardig, wyl ze door een anders goed en
rechtvaardig man gedaan werd. - Neen - kwaad is kwaad, en verandert niet, alschoon
het ook door den anders braaven Moses bedreeven word. - De lieve God heeft daar
geen behaagen in, en in zulke daaden moet men de vroome menschen niet navolgen;
want, wanneer de vroomen altoos onvroome en ondeugdzaame daaden doen, dan
zyn zy geene vroome, maar godlooze, menschen. Moses en veele andere
Bybelheiligen worden daarom vroom en braaf genoemd, en ons ten voorbeelde
gesteld, wyl zy altoos eene hartlyke genegenheid tot het goede hadden, - altoos de
overhellende keus hunner harten was, om God te vreezen en zyne geboden te
onderhouden, - veele goede daaden verrichtten, en dat uit zuivere en aan God
geheiligde beginzelen, - en overigens maar weinige kwaade daaden deeden, en
dat nog niet met voorbedachten raad, maar doorgaans by overyling, zoo als hier
het geval van Moses omtrent den
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Egyptenaar geweest is; en zoo ze eene kwaade daad begaan hadden, dat zy alsdan
terstond getroffen waren door het leevendigste berouw en het hartelykste bezef van
schuld, en zich oogenblikkelyk aan God en hun eigen geweeten verbonden, om
voortaan wyzer en beter te zullen handelen, en zich in het toekomende voor deze
en dergelyke daaden te hoeden. - Hierin nu, lieve kinderen! en niet in haare
gebreken, moeten wy deze vroome lieden navolgen, en het ook zoo maaken, als
zy het gemaakt hebben.
Daarom, mag ik u bidden, lievelingen van myn hart! in wier geluk ik zoo veel
belang stel, lieve kinderen! tracht 'er toch altoos na, om langs hoe meer goed en
deugdzaam te worden: gehoorzaamt toch bestendig uwe lieve Ouderen - uwe heve
Leermeesters - en, boven alles, - uwen lieven God. - En hebt gy eens wat kwaads,
wat onrechtmatigs - gedaan, ô dat het u toch schielyk leed zy en hartelyk berouwe;
en dus moet gy, met een biddend hart tot God, alle uwe vermogens in het werk
stellen, om het nooit weer te doen. - Dan ook zyt gy vroome kinderen, en zult steeds
geliefd en hartelyk bemind worden van den lieven God.
Nu myne lieve kinderen! het geen ik u daar gezegd heb is voor u veel waardig;
ô bewaart deze lessen dan toch in uwe harten, en doet 'er uw voordeel mede.’

Leerredenen over eenige Onderwerpen, betreffende de beöefening
van den Christelyken Godsdienst. Door Robert Walker, Bedienaar
van het H. Euangelie, in de Hoofdkerk te Edenburg. Uit het
Engelsch vertaald. Derde Deel. Te Utrecht by W. van Yzerworst,
1792. In gr. 8vo. 502 bl.
Een achttiental bevat dit Derde en laatste Deel der Leerredenen van den
Godvrugtigen WALKER. In een Voorberigt ontmoeten wy eenige karaktertrekken van
den Schryver, overgenomen uit eene Lykrede, op denzelven, uitgesproken door
den beroemden, en by ons genoeg bekenden, HUGH BLAIR, den vriend en medgezel
zynet jeugd, en bykans vyf en twintig jaaren 's Mans Amptgenoot in den dienst der
zelfde Kerke; ‘geduurende wel-
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ken langen tyd,’ schryft de Lykredenaar, ‘hoe zeer wy dikwyls verschilden in denkwys
over publieke zaken, heeft egter dat verschil nooit ons hartlyk vertrouwen
asgebroken, noch eenige kreuk van onderlinge vriendschap veröorzaakt.’ Volgens
eene Aantekening aan het einde des Voorberichts, zyn wy de Vertaaling der negen
eerste Leerredenen deezes Deels verschuldigd aan de kunde en vlyt van wylen
Vrouwe SOPHIA THEODORA DE BEVEREN, Dochter van den Heere THUOD. FELTMAN DE
BEVEREN, laatst Predikant te Utrecht, en in haar leeven gehuwd aan Mr. MEINARD
TYDEMAN, Griffier der Ed. Mog. Heeren Staaten van Overyssel. - Wat de Leerredenen
zelve aangaat, zy zyn achttien in getal, en van de zelfde strekking, als wy, ten
aanzien der voorgaande Deelen, reeds hebben aangekondigd; van een stigtelyken
inhoud, en met gemoedelyken ernst aandringende op de beoefening der waare
Godzaligheid. Het lust ons thans, iets ter proeve mede te deelen uit de achtste en
negende Leerrede, handelende over het gebod, Exod. XX:8. Gedenkt des
Sabbathdags, dat gy dien heiligt. Twee zaaken, behalven het toepasselyk gedeelte,
behandelt aldaar de Leeraar. Vooreerst onderzoekt hy, hoe verre het gebod in den
Text de Christenen verbinde; vervolgens, op hoedanig eene wyze dit gebod moet
onderhouden worden. Uit het eerste deel, zullen wy het hoofdzaaklyke van 's Mans
bedenkingen overneemen.
De Heer WALKER, zich verklaarende voor de pligtmaatigheid, om, van tyd tot tyd,
éénen dag aan den dienst des Allerhoogsten toe te wyden, houdt de volgende
stellingen voor erkend en toegestaan: Vooreerst, dat een gedeelte van onzen tyd
moet besteed worden in den onmiddelyken eerdienst van God. Vervolgens, dat het
regt, om te bepaalen, welk tydsgedeelte, of welke staatelyke tyden, moeten besteed
worden in den dienst van God, aan God toekoome. Eindelyk, dat God werkelyk,
door zyn gezag in dit stuk, is tusschen beiden gekoomen, en, door eene stellige
wet, voor zich zelven éénen dag uit zeven heeft voorbehouden. Doch, hoewel dus
de Sabbath van eene verbindende kragt ware voor de Jooden, tot welke deeze wet
regelregt was ingerigt, is het, egter, eene zaak van nader onderzoek, of dezelve
onder de bedeeling der Christenen haare kragt behoude. De Eerw. WALKER houdt
het daar voor, dat dit gebod nog van kragt is, in zo verre naamlyk hetzelve eene
verklaaring
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van Gods wil behelst, dat een dag van de zeven aan Godsdienstige oogmerken
moet worden toegewyd. ‘Met opzigt op den byzonderen dag, welke moet worden
waargenomen, alle de dagen in zig zelve gelyk zynde, zo moet de vaststelling
derzelven van een stelligen aart zyn, en kan daarom verwisseld worden, naar het
welbehagen van den Wetgever.’ Wat 'er, intusschen, zy van de aanmerkelyke
verandering, daar omtrent door de Christenen gemaakt, en of dezelve op
genoegzaam Godlyk gezag stenne, lydt een verder onderzoek. De Heer WALKER is
van meening, dat voor de gewoonte, om, in de plaats van den laatsten, den eersten
dag ter weeke godsdienstig te onderhouden, voldoende redenen kunnen worden
aangevoerd. Zie hier het hoofdzaaklyk beloop deezer redenen:
Vooreerst, zegt hy, blykt het uit de Schrist, ‘dat deeze de dag was, op welken de
Apostelen en eerste Christenen hunne plegtige zamenkomsten hielden, tot de
openbare oefeningen van Godsdienstigen eerdienst.’ Ten bewyze hier van beroept
zich de Schryver op Hand. XX:7 en 1 Kor. XVI:1, 2. Omtrent den eersten Text, in
welken gesproken wordt van de byeenkomst der Discipelen, op den eersten dag
der weeke, om brood te breeken, of het H. Avondmaal te vieren, merkt hy aan, dat
aldaar niet slegts een Kerkgebruik beschreeven, maar hetzelve door de vaststelling
van eenen door den Heiligen Geest schryvenden Apostel bekragtigd en bevestigd,
wordt. Of wil men het werk van dien dag bepaalen tot het inzamelen van aalmoezen,
waarvan in de andere plaats wordt gesproken, ‘dan nog sluiten de woorden
noodwendig in, dat deeze een weekelyksche dag was, toenmaals in gebruik, op
welken de Christenen hunne wereldsche bezigheden staakten, en zamen kwamen
tot de gemeenschaplyke aanbidding van God; en dat de Apostel deeze handelwyze
regtvaardigt en goedkeurt.’ Hier by koomt, dat de gemelde dag, in de vroegste tyden,
onderscheiden wierd door de benaaming van den dag des Heeren; ‘den dag, op
welken de Verlosser zegepraalde over den dood, en welken Hy, door zyne
opstanding op denzelven, verheerlykte boven alle andere dagen.’ Gelyk nu, onder
het O. Testament, de zevende dag geheiligd wierdt ter gedagtenisse der Scheppinge,
om dat God op dien dag rustte van alle zyne Werken; ‘is het dan niet even redelyk
en welvoegelyk
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(vraagt de Heer WALKER) dat onder de Euangeliebedeeling de eerste dag zoude
geheiligd worden, daar wy zien, hoe, op dien dag, de groote God en Zaligmaker
rustte van allen zynen arbeid, in den staat zynes lydens volbragt, en uit den dood
verrees, ter getuigenis dat 's menschen Verlossing volkomelyk was daar gesteld?
voorzeker, de vernieuwing der wereld, nadat de zonde, in zekeren zin, dezelve
gesloopt hadt, is een even heerlyk en Godlyk werk, als de eerste schepping derzelve,
en even waardig, om door ons dankbaar gedagt te worden.’ In de derde plaats
beroept zich de Schryver op het standvastig gebruik, zints den leeftyd der Apostelen,
waar omtrent nimmer eenig verschil heeft plaats gehad, hoe zeer anders de
Christenen, omtrent het vieren van andere heilige dagen, onderling mogen verdeeld
geweest zyn. Eindelyk beroept zich de Schryver op eene menigte gunstbewyzen
en geestlyke zegeningen, in vroegere en laatere tyden, op deezen dag door den
Geest Gods aan de Geloovigen verleend; waar omtrent hy vraagt, of het wel
geloofbaar zy, ‘dat de Heilige en Regtvaardige Regeerer der Wereld zyne schepzelen
zoude aanmoedigen in eene bygeloovigheid van hunne eigen vinding, tot openlyk
en weeklyksch verzuim van eene klare en stellige wet?’ Uit dit alles oordeelt de
Heer WALKER te mogen besluiten, dat het Textgebod ‘als nog in kragt is, zo ver het
groote doelëinde en oogmerk deszelfs aangaat; en dat de verandering van den dag,
welke alleen tot de omstandigheden behoort, zodanige blykbare kenmerken van
Godlyk gezag draagt, welke het eenstemmig begrip, en de onafgebrokene praktyk
van alle de Christelyke Kerken, genoegzaam regtvaardigen.’
Wy twyfelen niet, of de aangevoerde bedenkingen zullen den Leezer voorkoomen,
wel zo veel kragt te bevatten, dat, hoewel hy den Heere WALKER, omtrent alle de
byzonderheden, niet kunne toevallen, het aangenomen gebruik der Christenen daar
door genoegzaam gebillykt wordt. - Om niet te uitvoerig te worden, kunnen wy onzen
Schryver niet volgen, in zyn onderzoek van de wyze, op welke het Textgebod, door
de Christenen, moet volvoerd worden. De zulken, welke in eene Leerrede niet zo
zeer fyn uitgeploozene redeneerkunde, of diepzinnige bespiegelingen, als
gemoedelyke stigting, zoeken, kunnen wy de aandagtige leezing deezer
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Leerredenen met volle ruimte aanpryzen, al is het ook, dat ze aan zommige van
des Schryvers gezegden en grondstellingen hunne toestemming niet kunnen geeven.

Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden
Godsdienst, uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd Genootschap.
XIIIde Deel. Te Haarlem by J. Enschedé en Zoonen en J. van Walré.
In gr. 4to. Behalven de Voorreden, 339 bl. Nederduitsch, en LXXIV
bl. Latyn.
Wanneer de Leden van TEYLER'S Godgeleerd Genootschap ten Prysvraag hadden
opgehangen het Voorstel: In welken zin kunnen de Menschen gezegd worden
elkanderen Gelyk te zyn; en welke zyn de Regten en Pligten die uit deeze Gelykheid
voortvloeijen? lazen wy in zeker Periodiek Papier, dat de Leden diens Genootschaps
wel schielyk in het Godgeleerde uitgevraagd moesten weezen, daar zy dus eene
Vraag, het Natuurlyk Regt betreffende, voordroegen; wy hoorden ook te meermaalen
dergelyk eene aanmerking maaken. Ongegrond, vermoedden wy, was dezelve, en
durven thans in 't zekere verklaaren, dat ze ongegrond is. Het inzien des Berigts,
voor 't Eerste Deel deezer Verhandelingen geplaatst, ontdekte ons volledig het
wydstrekkend veld, waarin zich die Leden mogen begeeven, om Vraagen uit op te
zamelen. Des Heeren TEYLER'S Uiterste Wil, hun regelmaat, geregtigt hun, om 's
jaarlyks eene Vraag uit te schryven, behoorende tot den Godsdienst, of
Godsdienstige Waarheden, en deszelfs Vryheid in den Burgerstaat. Overeenkomstig
met welk doel ook het Randschrift op de rechte zyde van den Eerpenning luidt:
WAARE GODSDIENSTKENNIS BLOEIT DOOR VRYHEID. Wy merken dit op, om dergelyke
voorbaarige en ongegronde Aanmerkingen te voorkomen, in gevalle dit Genootschap,
vervolgens, mogt goedvinden, meer Vraagen van dien aart te doen. Terwyl men,
des betressende, ook toelichting kan vinden in de Voorreden voor dit XIIIde Deel.
Wy keurden deeze Vraag, toen dezelve werd voorgesteld, voor hoogst belangryk,
en zeer gepast in de toenmaalige tydsömstandigheden, naamlyk die des Naajaars
van MDCCXC; en wordt dit, in de laatstgemelde
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Voorreden, ook zeer gepast aangevoerd. Zodanig moet de Vraag ook voorgekomen
weezen aan eene Menigte van Schryveren die na den uitgeloosden Eerprys dongen;
althans blykt het dat ze uit dit oogpunt in 't ooge straalde aan de twee Hoogleeraaren,
in deezen bekroond; de aanvang van beider Verhandelingen wyst zulks ten
overvloede uit.
Met eene voldoening, geëvenredigd aan ons verlangen, hebben wy en de
Verhandeling van den Amsterdamschen Hoogleeraar H.C. CRAS, welke den Gouden
Eerprys streek, en die van den Utrechtschen Hoogleeraar L.W. BROWN, door Heeren
Directeuren met een Zilveren Penning begiftigd, geleezen.
Onderscheiden zyn ze in waardye, en overeenkomstig met dezelve bekroond.
Wy kunnen bykans volledig onderschryven den grond, op welken de Beoordeelaars
in hunne Beoordeeling te werk gingen, in de Voorreden breedvoeriger opengelegd
dan men gewoon is de Voorberigten diens hooggeschatten Genootschaps aan te
treffen. Wy leezen aldaar: - ‘Hoe men ook over de zaak in geschil denke, men zal
deezen Schryver, (te weeten den Hoogleeraar CRAS,) niet wel den lof kunnen
ontzeggen, dat hy het Onderwerp diep doordagt heeft, en in de bearbeiding van 't
zelve niet ongelukkig geslaagd is. By eene zeer naauwkeurige onderscheiding en
ongemeen juiste bepaalingen, weet hy zyne gedagten naar eisch uit elkander te
zetten, en dezelve met de noodige klaarheid, bondigheid en aangenaame
bevalligheid van styl en taal, voor te draagen; terwyl hy zyne gevoelens met eene
zedige bescheidenheid, en te gelyk met eene edele rondborstigheid, bepleit en
verdedigt, en over het geheel, naar het ons toeschynt, eenen verstandigen
middenweg tusschen de beide uitersten inslaat, en ten einde toe betreedt.
De Bepaaling van den Hoogleeraar BROWN, in zyne beantwoording van het eerste
Lid der Vraage, kwam ons min juist en min volledig voor, als slegts den ontkennenden
zin, (waar naar eigenlyk niet gevraagd was,) aanwyzende en ophelderende; terwyl
hy, in 't algemeen, niet meer dan gedeeltlyk de Vraag, volgens haar uitgestrekt doel,
onzes eragtens, beantwoordt, en voorts, in zyne uitweidingen over de door hem
daar uit afgeleide Regten, niet overal zo openhartig en duidelyk zyne gevoelens
aan den dag schynt te leggen,
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of 'er blyst, hier en daar, plaats over, om naar eenige nadere verklaaring te verlangen.
- Ondanks dit alles, twyfelen wy geenzins, of de kundige en onzydige Leezer zal
met ons, ook in deeze Verhandeling, zeer veele schoone gedagten, uitmuntende
gezegden, (waar van 'er als gulden Spreuken mogen aangemerkt worden,) en
bondige redeneeringen, vinden; en den meesterlyken styl en schryfwyze, welke
ons, meer dan ééns, onder het doorbladeren, verrukte, bewonderen. Byzonder munt
ook deeze Verhandeling uit, door eene zo fraaije als uitvoerige uitweiding over 's
Menschen Pligten; welke met des te meer oplettenheid verdient geleezen te worden,
naar maate ons de ondervinding van alle tyden leert, dat het gros der Menschen
ruim zo veel agt slaat op hunne weezenlyke of vermeende Regten, en derzelver
gronden, dan op hunne tegenoverstaande Pligten, en de laatsten dikwerf het meest
uit het oog verliezen, wanneer zy het sterkste voor de eersten yveren, of 'er onderling
over twisten.’
Bykans volledig zeiden wy dien grond der beoordeelinge te kunnen onderschryven;
om dat in de Verhandeling van den Hoogl. CRAS, onzes inziens, de Pligten, schoon
wel degelyk in de Vraag, niet min dan de Regten, bedoeld, te schaars behandeld
worden, en zulks, ondanks het gezegde diens Hoogleeraars, bl. 162 enz., een
weezenlyk gebrek is in dit anders wel uitgewerkt Antwoord. Het strekte ons dus ten
genoegen, dit gebrekkige eenigermaate vergoed en aangevuld te zien door zynen
Mededinger, wiens Verhandeling, ten deezen opzigte, al den lof verdient, in het
gedeelte der even aangehaalde Voorreden hem toegezwaaid.
De Verhandeling van den Hoogl. CRAS, oorspronglyk in 't Latyn geschreeven,
vindt men, naar gewoonte, hier mede gedrukt, en de Nederduitsche Vertaaling is
van des Opstellers eigen hand: zo dat 'er geen twyfel kan vallen, of de zin en meening
van het Oorspronglyke is wel getroffen, en naar behooren uitgedrukt; terwyl de
veelvuldige Aanhaalingen uit POPE's Proeve over den Mensch in Nederduitsche
Verzen voorkomen, naar de nog onuitgegeevene Vertaaling des Heeren P. VAN
WINTER N.Z., die deeze Dichter de vriendlykheid gehad heeft, aan den Hoogl. CRAS
toe te schikken. - De Vertaaling der in 't Engelsch ingeleverde Proeve van den Hoogl.
BROWN,
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is vloeibaar genoeg om voor oorspronglyk in 't Nederduitsch geschreeven te kunnen
doorgaan.
Zo veel van beide de Verhandelingen. - Wy zullen ons voor tegenwoordig tot de
Eerste bepaalen, om vervolgens van de Tweede aszonderlyk te spreeken.
De Hoogl. CRAS geeft, naa de belangrykheid van het Onderwerp kortlyk vermeld
te hebben, de wyze op, hoe de oplossing dient te geschieden, en zyne
Hoofdverdeeling bestaat in twee Hoofddeelen, overeenkomstig de tweeledige
Vraage.
Het Eerste Deel, in Vyf Hoofdstukken nader onderscheiden, vervat de volgende
byzonderheden: - 1. Hoofdst. Over het denkbeeld van Gelykheid in 't gemeen. 't
Welk in 't eerst Taalkundig, volgens den aart der Latynsche Taale, de oorspronglyke
der Verhandelinge, en voorts Wysgeerig, het woord AEqualitas, of Gelykheid,
verklaart, om 'er den waaren zin van te bepaalen, en wat het in heeft te ontvouwen.
't Geen strekt ten grondwerk der geheele Verhandelinge.
Het Tweede Hoofdstuk, ingerigt tegen de vreemde en harssenschimmige
denkbeelden, door ROUSSEAU, aangaande de Natuurlyke of Oorspronglyke Gelykheid,
gevormd, heeft ten opschrift: Over den Natuurlyken Mensch van ROUSSEAU.
By dit Schepzel der Verbeeldinge, steekt de Natuur-Mensch, in het Derde
Hoofdstuk naar waarheid geschetst, overheerlyk af. Wy waren in bekooringe om
deeze, tegen elkander overgesteld, ter proeve te neemen; doch dit zou ons de plaats
ontrooven ter geheele korte ontleeding der Verhandelinge bestemd. Deeze
welopgemaakte Schets gaat gepaard met eene ontvouwing van de Gelykheid, welke
daar uit voortvloeit. Byzonder staat de Hoogl. stil op de Zedelyke Gelykheid, die
ook, onzes agtens, in de Vraage voornaamlyk bedoeld wordt. Hy zegt 'er van: ‘Met
één woord, indien de Menschen alleen naar hunne louter algemeene natuur
beschouwd en geschat worden, dan zyn zy onderling geheel en al Gelyk. En het is
deeze overeenkomst, deeze eenpaarigheid van Regten en Pligten, die de eigenlyk
genaamde Gelykheid, dat is de Zedelyke Gelykheid, uitmaakt: opdat zy onderkend
worde van de overeenkomst en gelykenis van Lichaam en Geest; welke geene
Zedelyke, maar slegts eene Natuurlyke (Physique) Gelykheid is, en genaamd kan
wor-
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den.’ In eene Aantekening toont hy, dat de Franschen deeze Zedelyke Gelykheid
beoogen, als zy, in hunne Stellingen wegens de Regten van den Mensch, aldus
aanvangen: De Menschen zyn in Regten gelyk. Hy gaat het ten onregte berispen
van deezen Grondregel, door den Heer NECKER, te keer, en wyst aan, dat het de
Franschen niet zyn, welke thans het eerst gezegd hebben, dat de Menschen gelyk
in Regten gebooren worden. Dit alles in het beloop deezes Hoofdstuks breeder
ontwikkeld hebbende, trekt hy het zamen, en is het antwoord, op het eerste Lid der
Vraage, door hem in deeze weinige woorden begreepen: ‘De Menschen zyn in dien
zin met elkanderen gelyk - vooreerst; dat zy, wat het lichaam, wat de ziel, wat de
natuurdriften en verlangens, wat het lot van gebooren te worden en te sterven,
aangaat, met elkanderen ten eenemaale overeenkomen; dat is, dat zy allen een en
dezelfde natuur met elkanderen gemeen hebben. Ten tweeden; dat, uit hoofde van
die gemeenschap aan dezelfde natuur, noodzaaklyk ook de Regten en Pligten,
welken uit die gemeene natuur der Menschen alleen voortvloeijen, even zeer en
gelyklyk tot alle Menschen behooren; en dat die Gelykheid van Regten en Pligten
nog stand grypt onder verscheide Menschen, en ook onder de vrye Volkeren, die
door geenen anderen band van betrekking, dan alleen door dien van de algemeene
menschlyke natuur, onderling verbonden zyn.
Ter naauwkeuriger aanwyzinge van deeze Gelykheid, oordeelt de Schryver het
noodig, twee Hoofdstukken te besteeden, om ook de Ongelykheid breeder in
overweeging te neemen, en wel vooreerst, De Ongelykheid der Menschen in den
Staat der Natuure, en ten anderen, De Ongelykheid der Menschen in den
Burgerstaat. Twee Hoofdstukken, die, keurig uitgewerkt, den Schryver tot dit besluit
brengen, 't welk ter verdere beantwoording van het eerste Deel der Vraage dient,
en door hem met deeze woorden wordt opgegeeven: ‘Dat de Menschen in dien zin
met elkanderen gelyk zyn, dat de Regten en Pligten, welken uit de algemeene natuur
der Menschen voortvloeijen, even zeer en gelyklyk tot alle Menschen behooren: dat
de Menschen, derhalven, gelyk zyn, vooreerst in den Staat der Natuure, voor zo
ver noch eenige byzondere natuurlyke betrekking, noch eenig regtmaatig beding
en overeenkomst - en
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ten anderen, in de Burgerlyke Zamenleeving, voor zo ver noch eenig regtmaatig
beding, noch de aart van de Burgermaatschappy, en het Burgerlyk Oppergebied
zelve, aan zommigen, boven anderen, eenige byzondere Regten heeft gegeeven;
of ook eenige byzondere Pligten opgelegd.’ - En voegt hy 'er, met het hoogste regt,
by: ‘Deeze oplossing der voorgestelde Vraage is niet alleen op zichzelven zeer
gewigtig; maar ook vooral nuttig en geschikt om den waaren aart en de zekere
grenspaalen van alle Oppermagt, byzonder van het hoogst bewind in de
Burgermaatschappyen, af te bakenen, en daar uit de eerste grondwetten der
Burgermaatschappyen af te leiden.’
Hier mede treedt de Heer CRAS, ter beantwoording van het tweede Lid der Vraage,
in het tweede Hoofddeel zyner Verhandelinge, gesplitst in twee Hoofdstukken; waar
in hy naspeurt, De eigenlyke Regten en Pligten, die uit de Gelykheid der Menschen
voortvloeijen.
In dit gewigtig onderzoek volgt hy deeze natuurlyke orde, dat hy, in het eerste
deezer Hoofdstukken, het oog vestigt op die Regten en Pligten, uit de Gelykheid
der Menschen ontstaande, die in den Staat der Natuur kragt hebben. Hier treft de
Vriend der Vryheid in het Burgerlyke en Godsdienstige een alleraangenaamst
onderhoud aan; en zal hy niet minder stigting raapen uit het volgend Hoosdstuk, 't
welk ten opschrift draagt: Over de eigenlyke Regten en Pligten, die, uit de Gelykheid
der Menschen voortvloeijende, ook nog in den Burgerstaat, kragt hebben; om dat
zy, zelfs niet door de Burgerlyke Heerschappy, noch verdelgd, noch verdrukt, noch
verduisterd, konden worden. Uit een vooraf betoogde en dus vaste en onwrikbaare
Stelling leidt de Hoogleeraar af: ‘Dat 'er in den Burgerstaat, uit zynen aart, geen
byzondere Burgerlyke Ongelykheid onder de Menschen gevonden wordt, dan
eeniglyk en alleen zodanige, welke de natuur en het weezen der Burgerlyke
Vereeniging noodzaaklyk medebrengt. Maar de aart, de natuur en het weezen, der
Burgermaatschappy kan geene andere Ongelykheid medebrengen, dan alleen
zodanige, welke het algemeen welzyn van den Staat, die hoogste wet en maatstok
van alle Burgerlyke inrigtingen, bewind en besluiten, volstrekt vordert en vereischt.
Waar uit wy dan dit wettig besluit en deezen gewigtigen Regel mogen opmaaken:
Dat ook zelfs
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in den Burgerstaat, voor zo verre het algemeene welzyn niet anders gebiedt, de
Burgers, enkel onder elkander als Burgers beschouwd, onderling Gelyk zyn, en
even dezelfde Regten genieten, en door den band van dezelfde Pligten verbonden
zyn.’ Op die Leidstar gaat de Hoogleeraar af, en houdt, in zyn voordragt der
veelvuldige zaaken, welke hier in overweeging komen, den veiligen middenkoers
tusschen geweldige Verdrukking en Losbandigheid, die beide op verkragting der
Vryheid uitloopen. Wat de byzonderheden betreft, moeten wy onze Leezers ter
Verhandelinge zelve verzenden; waar in eene beleezenheid van oude en nieuwer
Schriften over dit Onderwerp, en 't geen 'er toe betrekkelyk is, met de beoordeeling
van dezelve, voorkomt, die een schat van kundigheden oplevert. Wy moeten ons
vergenoegen met de opgave van de uitkomst van het betoogde, en de oplossing
der geheele Vraage. ‘I. Dat de Menschen in dien zin Gelyk zyn, dat, alle byzondere
betrekkingen en bedingen, en alle burgerlyke vereenigingen, ter zyde gesteld zynde,
de Pligten en Regten, welke alleen uit de algemeene natuur der Menschen
voortvloeijen, eenpaariglyk tot alle Menschen behooren; doch dat die Regten en
Pligten, welke uit eenige byzondere betrekking of beding, of ook uit het Burgerlyk
Oppergebied, ontstaan, alleen die geenen aangaan, welke door die byzondere
betrekkingen zyn verbonden; dat de Menschen dus, wat deeze laatstgenoemde
Regten en Pligten betreft, aan elkanderen Ongelyk zyn. - En II. Dat uit de Natuurlyke
Gelykheid der Menschen, welke wy zagen dat plaats heeft, als uit eene eigenaartige
oorzaak, verscheidene Regten, en, tegen die Regten overstaande, evenredige
Pligten, gebooren worden; naamlyk zodanige Regten en Pligten, welke noch eenige
natuurlyke betrekking of eenig beding in den Staat der Natuur, noch eenig Burgerlyk
Oppergebied of beding in de Burgerlyke Maatschappy, heeft kunnen vernietigen;
of, indien het die al had kunnen vernietigen, egter niet vernietigd heeft.’ Wy kunnen
ons niet wederhouden van het Slot deezer Verhandelinge af te schryven. ‘Dat zy
dan vry kómen, die het onderwerp van deeze geheele overweeging, en dit betoog,
of kleinagten, of ook zelfs bespotten! - Dat zy vry komen en oordeelen, daar zy
zichzelven in de strikken van hunne fyne scherpzinnigheden verwarren, met welk
een regt zy anderen de verkeerdheid en het
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kwaad gebruik van fyn, maar valsch, gesponnene redeneeringen verwyten ! - Dat
zy vry komen, en beslissen, of het betaamlyk is, alle hunne opgesmukte
welspreekenheid uit te stallen en te misbruiken, om de goede zaak, de zaak der
Menschlykheid, te onderdrukken en te overrompelen! Of het betaamt, enkel om de
misstappen der Menschen, aan welke de zwakheid en bekrompenheid van het
menschlyk vernuft in veele zaaken ons blootstelt, de heilige Regten, aan het
Menschdom door den weldaadigen Schepper zelve geschonken, slegts voor
beuzelingen te houden, of ook geheel te veragten en te vertreeden! Of het betaamlyk
is, met stoutheid en eenen vloed van woorden, ja zelfs met eenige trotsheid, de
agtbaarheid te beschimpen van die mannen, die den Mensch op eenigen prys
stellen, en zyne Regten nog eerbiedigen! - Dat zy vry komen, die enkel met
uitwendigen luister, met rykdommen, met het vermogen van aanzienlyken,
ingenomen, en, door dien uiterlyken glans bekoord, der braaven geringheid veragten,
(†)
of der geringen deugd en schuldeloosheid, als eene kleinigheid, verwerpen ! - Dat
zy komen, dat zy zien en oordeelen, of die Regten en Pligten van Gelykheid en
Vryheid, welken uit de voortreffelykheid der algemeene menschlyke natuur ontluiken,
of dezelven, 't zy door het stigten van Burgerstaaten, het zy door andere menschlyke
instellingen, zo geheel en al hebben kunnen worden uitwischt en verdelgd, dat geen
de minste, of niet dan flaauwe, voetstappen derzelver meer overig en te vinden zyn;
en dat zelfs een enkel denkbeeld en gunstiger gedagten der Burgers aangaande
die nog overgebleevene Gelykheid, en haare Regten en Pligten, zo te berispen zy
en te verwerpen, als ware daar van

(*)
(†)

‘Het opstel van de Regten van den Mensch is sterk gegispt door den Heer BURKE, in zyn
Werkje tegen de Omwenteling in Frankryk, in 't licht gegeeven in 't Jaar 1790.’
Nadat de rykdommen begonden tot eer te strekken, en ‘dezelve van roem, oppergebied en
magt, vergezeld wierden, toen begon de deugd te kwynen, de armoede voor een schande,
en de onschuld voor kwaadwilligheid, gehouden te worden. SALLUSTIUS, Bell. Catil, Cap. 12.’
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het grootste gevaar en het dreigendst verderf voor den Burgerstaat te dugten!’
Wy vereenigen ons met den Schryver in de Slotbede. ‘GOD schenke ons die gunst,
dat de Burgerstaaten en Volkeren dermaate geregeld worden, dat, van den eenen
kant, de grootste eerbied voor het Oppergezag en Staatsbestier de gemoederen
van Burgers en Ingezetenen beziele, en deszelfs agtbaarheid ongekwetst, deszelfs
gezag kragtig, zy, en vermogende om de kwaade begeerlykheden en schandelyke
neigingen der boozen, en alle snoode en verderflyke losbandigheid, (welken de
Vyanden van rust, veiligheid en geluk, den heiligsten naam misbruikende, ten onregte
Vryheid onderstaan te noemen,) te bedwingen en te beteugelen; om alle Burgers
en Ingezetenen de waare en zuivere Vryheid te doen genieten; om allen eene
volkomene zekerheid en veiligheid, (zonder welke geene Vryheid bestaat of mogelyk
is,) voor lyf, leeven, goederen, eer, en al wat dierbaar is, te doen genieten.
De GODHEID schenke ook teffens en bewyze ons die gunst, dat, aan den anderen
kant, die gemaatigdheid en wysheid in alle Burgerlyk Bestier uitblinke, dat alle
Burgers en Ingezetenen, welken, in zekeren zin, nog in de daad, ook in den
Burgerstaat zelven, gelyke en vrye Menschen zyn, ook als zodanigen mogen
beschouwd, geagt en behandeld, worden! Dat die Gelykheid overal in het oog der
Oppergebieders heilig en onschendbaar zy! en door geen geweld, wapenen, en
overheersching van onmenschlyke Geweldenaars, worde onderdrukt! Het
OPPERWEEZEN, de Stigter en Bewaarder der Volkeren en Burgerstaaten, bevestige
deeze onze hartelyke wensch en bede!’
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T.L. Oskamp, A.L.M. Med. Philos. & Artis Obstetr. Doctoris Tabulae
Plantarum Terminologicae, adjecta Systematis Linnaei
Explicatíone, nec non praecipuos Vegetabilium Characteres
eruendi Methodo brevissima. Lugd. Bat. apud A. & J. Honkoop,
1793. In fol. m.f.
De geleerde Autheur levert ons hier een, voor de Minnaars der Kruidkunde,
allernuttigst Handboek, doordien men hierin, als met een opslag van het oog, de
geheele Leer der Plantkunde, met alles wat daartoe vereischt word, kan overzien:
dan daar de Schryver, by ondervinding, wist, hoe moeijelyk, en teffens hoe
noodzaakelyk, het voor een Leerling in deeze Weetenschap is, om alle de hiertoe
behoorende Kunsttermen in zyn geheugen te prenten, zo heeft hy, om dit
gemakkelyker te maaken, eene wel korte, maar echter voldoende, verklaaring van
dezelve uit het Grieksch daar by gevoegd; terwyl hy, tot de zamenstelling van dit
Werk, zich van de beste en nieuwste Schryvers, gelyk uit de zeer wel geschreeven
Voorreden blykt, heeft bediend.
Het bevat zes groote Tafelen, in welker eerste de Wortelen en Stam, in de tweede
de Bladen, in de derde de Steelen of Steunsels, in de vierde de Bloemen, en wel
voornaamelyk alle de deelen die tot de Voortteeling der Planten behooren, en
waardoor het onderscheid der Geslachten bepaald word, alle, volgens derzelver
onderscheidene deelen, zeer juist beschreeven en gerangschikt worden; de vyfde
behelst het Systema van LINNAEUS, volgens de laatste Uitgave van den Heer
SCHREBER, met byvoeging der nieuwste ontdekkingen in de vier-entwintigste Classe;
de zesde, eindelyk, strekt om eene gemakkelyke handleiding te geeven, ten einde
een Plant, in alle derzelver kenmerken, volgens het Stelzel van den Heer LINNAEUS,
te kunnen kennen, evenwel op zodanige wyze, dat men dezelve ook aan het Systema
van den Heer GLEDITSCH toetzen en beproeven kan.
Het zal onnoodig zyn, hier iets meerder ter aanpryzinge van dit Werk te zeggen,
daar men, uit de opgegeevene Schets van deszelss Inhoud, het wezentlyk nut, dat
de Beoefenaars dier Weetenschap uit hetzelve trekken kunnen, genoegzaam kan
epmaaken.
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Onderricht voor de Officieren die zich in den Velddienst zoeken
bekwaam te maaken, of doch den Veldtogt met nut bywoonen
willen. Door Voorbeelden uit den Zevenjaarigen Oorlog
opgehelderd, en met de noodige Plans voorzien, door Johan
Gotlieb Tielke, Capitein by de Cheurvorstel. Saxische Artillerie.
Naar den vierden veel vermeerderden Druk, uit het Hoogduitsch
vertaald, en met de nooaige Byvoegzels vermeerderd. IIde en IIIde
Deel. Te Arnhem by J.H. Möeleman, 1791 en 1793. In gr. 8vo., 608
en 136 bl., behalven de Voorrede, en eene menigte Plaaten.
Het nut, dat dit onderricht van Kapitein TIELKE voor MARS Aankweekelingen kan
hebben, is door ons, by de beöordeeling van het Eerste Deel dezer Vertaalinge,
(*)
reeds gemeld . Had de Schryver, in dat Deel, de verrichtingen van den
Veld-Ingenieur doen kennen; hy deelt nu, in het Tweede, XIX Byvoegzels tot dezelve
mede, die alle hunne betrekking tot het verhandelde hebben, en het eens geleerde
duidelyk maaken. Het Derde Deel handelt over het opneemen en vervaardigen van
Militaire Plans; beschryvende, in XXIX Hoofdstukken, het vervaardigen der Maatstok;
het opneemen met behulp van Landkaarten, en zonder dezelven; als mede door
middel van een Compas, en nog een ander Instrument. Het opneemen naar Mansen Paardenschreden; als mede van Legers, Rivieren, Bosschen, Gehugten, Steden,
Dorpen, enz.; het maaken van een Plan van een Bataille; het legeren en
verschansen. En eindelyk alles wat tot het maaken, versieren, verven en couleuren,
van Plans, en derzelver opplakking, behoort; wordende het geheele Werk door een
Tafel der verschillende voetmaaten, naar de Parysche en Rhynlandsche verdeeling
geschikt, gesloten.
Proeven te geeven uit een Werk van deezen aart, zou aan het algemeen weinig
voldoen, als hebbende maar weinigen van onze Leezers belang by het kunstmaatige
van den Krygsdienst. Dan, daar de Schryver hier en daar eenige verhaalen, of
zogenaamde Anecdoten, heeft ingevlogten, die ook voor Lieden, die geene Officieren
zyn, eenig vermaak kunnen aanbrengen, door dezelve

(*)

In de Alg. Vad. Lett. van 1791, bl. 411.
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te overweegen, neemen wy een enkel staaltje, uit het zestiende Byvoegzel, over;
zynde de aantooning eener schoone manaeuvre van een Fransch Officier, welke,
door zyn verstandig gedrag, met 400 man, een zeer inportante post, tegens een
Armee van 40 tot 50,000 man, bewaarde, die de Vyand anders, zonder zwaarigheid,
zou hebben kunnen inneemen.
‘Deeze Officier stond, in 1708, geduurende den Italiaanschen Oorlog, op de
Hoogte van een Berg, die het Dal van Oulx van dat van Paragelos scheidt. Hy kwam
daar op aan om deeze Hoogte te bewaaren, en de Fransche Armee, die veel verder
daar van daan was dan de Keizerlyke, tyd te geeven om daar zelve te kunnen
komen. Hy liet ten dien einde, tegen den nacht, 5 of 6 vuuren op de Hoogte, ongeveer
100 schreden van elkanderen, maaken, zo dat men in het vyandelyke Leger dezelve
zien konde. Hier na liet hy, den geheelen nagt dóór, zyne 400 man voorby de vuuren,
naar de vyandelyke zyde, zodanig heen marcheeren, dat zy altyd agter het vuur in
de schaduw weêr te rug kwamen; en liet zulks 10 tot 12 maalen herhaalen; zo dat
de Vyand niet twyfelde, of een groot Corps van de Armee had reeds deeze Hoogte
ingenomen. In deeze overtuiging stelde de Vyand zyne verdere beweeging uit, en
de Marechal VAN VILLARS bekwam daar door tyd aldaar aan te komen; waar door
de Vyand nu niet alleen gehinderd wierd om in het Dal van Paragelos voort te rukken,
maar ook eene geheel andere positie neemen moest.’
Onder de Hulpmiddelen, door den Schryver opgegeeven, om afstanden en wegen
te meeten, hebben wy den Schredewyzer niet gevonden, welke NICOLAI, in zyne
Reizen door Duitschland, gebruikte, en zo sterk aanpryst: welligt zou die Wyzer van
veel nut in de Krygskunde kunnen zyn, om dat men 'er het tellen der schreden meer
wiskunstig door doet.
Het spyt ons, verscheidene Taalfeilen, vooral in den eersten Naamval, in dit Werk
aangetroffen te hebben. Schoon wy gaerne willen gelooven, dat veele Leezers van
hetzelve dit niet merken zullen, had men het voor de keurigen toch gemakkelyk
kunnen voorkomen. Papier en Letter zyn evenredig met zulk eene keurige uitvoering:
die intusschen van een Officier niet te vergen is; maar die sommige Spraakkundigen
nog al gaerne op zich neemen.
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Verhandelingen den Vestingbouw betreffende, door N. Ypey,
Hoogleeraar in de Wiskunde aan de Hoogeschoole te Franeker.
Met Plaaten. Te Amsterdam by J.B. Elwe, 1793. In gr. 8vo. 216 bl.
Eene vernieuwde uitgave van Verhandelingen, welke, in deeze oorlogzuchtige tyden,
niet minder dan voorheen, de oplettenheid van alle Krygskundigen vorderen. Zy
zyn de volgende tien. 1.) Oplossing van een Vraagstuk in de Krygsbouwkunde; door
P. DE LAVAUX, Majoor in dienst der Vereenigde Nederlanden. ‘Dewyl de kragt van
een Vestingwerk alleen afhangt van de ruimte, die binnen in een Bolwerk is, en van
de grootheid van deszelfs verdediging, zo is het zeker, dat de allervolmaaktste wyze
van een Vestingwerk te maaken, die geene zal zyn, die voor een ieder Veelhoek
(Polygone), aan den bestreeken hoek (angle flanque), aan de halve keel, en aan
den Vleugel tevens, de allergrootste uitgestrektheid verschaft. Maar, volgens alle
de tot nog bekende wyzen van Vesting - werken te maaken, kan de bestreeken
hoek niet aangroeijen, ten zy de Vleugel verkleind worde; en, dit gesteld zynde, zo
volgt uit den aangroei van den Vleugel noodzaakelyk het afneemen van de halve
keel; gelyk, aan den anderen kant, uit het aangroeijen van de halve keel, het
verminderen van den Vleugel geboren wordt.’
De meeste Schryvers, en voornamenlyk DE VAUBAN, pasten de wyze van Vestingen
te maaken op een Zeshoek toe. Doch eindelyk deedt de Hoogleeraar YPEY, in den
Jaare 1749, te Franeker, in eene Academische Redevoering over de Vestingwerken,
zien, dat men te gelyk den bestreeken hoek, de halve keel, en den vleugel, zoo
groot kan maaken als mogelyk is. De Hoogleeraar gas geene oplossing van dit
schrander uitgedacht Vraagstuk, het welk den Aucteur dezer Verhandeling
aanzettede, om, in het volgend jaar, zyne oplossing van dat Problema, aan den
Leydschen Hoogleeraar JOHAN LULOFS, en anderen, in geschrifte, mede te deelen.
Reeds in den Jaare 1737, was de wiskundige GEORG WOLFG. KRAFFT bedacht
geweest, om de hoogere gedeelten der Stelkunde op den Vestingbouw toe te passen;
hy gebruikte daar toe de zogenaamde Methodus, de maximis & minimis, doch
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vond eenige zwaarigheden, die hem eenen anderen weg deeden kiezen. Doch nu
maakte de Heer DE LAVAUX, van het evengemelde Vraagstuk, een Meet- en
Stelkunstig Voorstel, het welk door MAC-LAURIN, in deszelfs Treatise of Fluxions, Art.
910, en nog duidelyker door SIMPSON, Treatise of Fluxions, Section XI, Prob. V,
behelzende the Resolution of Problems of various Kinds, opgelost wordt. Welke
oplossing uit het Engelsch vertaald, bl. 12-14, wordt opgegeeven; en op dezelve
eene Meetkundige aftekening, voor alle soorten van geregelde Veelhoeken,
gegrondvest. De Hoogleeraar LULOFS heeft deeze belangryke Verhandeling uit het
Fransch vertaald.
De Heer DE LAVAUX, in den Jaare 1752, met den onvermoeiden Heer D.
KLINKENBERG in kennis geraakt zynde, deelde dit Theorema, door hem in weinige
dagen gevonden, aan denzelven mede, welke laatste echter zoo spoedig daar in
niet konde slaagen. De Formule, na eenige maanden, mede gevonden hebbende,
werdt hy daarnaa een' anderen regel of eigenschap ontwaar, van welke de
beschryving, met de noodige en wel uitgewerkte Tafelen, ten dienste der
minstgeoefenden, in deze Verhandelingen voorkomen, onder den tytel: 2.)
Beschouwing van de deelen van het Bastion, volgens een daaröver opgegeeven
Voorstel van den Hoogleeraar N. YPEY, door D. KLINKENBERG, Ordinaris Klerk ter
Secretaryë van Holland. Deze Verhandelingen gaven den Hoogleeraar YPEY
aanleiding, om den Beminnaars der Vestingbouwkunde de gronden mede te deelen,
op welken de Heeren DE LAVAUX en KLINKENBERG hunne regelen gevestigd hebben.
Geschiedende dit in de 3.) Verhandeling, over de Beginselen, op welken het
Problema, om een gegeeven Veelhoek met het meeste voordeel te versterken, is
gegrond. - 4.) Verhandeling over de Profilen der Vestingen, door N. YPEY. Het
bepaalen der Profilen, zodanig dat dezelve het meest aan het oogmerk voldoen, is
een der gewigtigste deelen in de Krygsbouwkunde. Het denkbeeld, dat hooge wallen
noodzaakelyk zyn, is, na de uitvinding van het Buskruid, tot nadeel van de
hedendaagsche Vestingen, te veel overgebleven. De ondervinding heeft,
genoegzaam in alle laatere belegeringen, aangetoond, dat, de glacis en bedekte
weg ingenomen zynde, de overige Vestingwerken, na evenredigheid, geen
tegenstand hebben geboden; het welk alleen veroorzaakt is, om dat de
borstweeringen van dezelve, door de Be-
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legeraars, op een verren asstand, eer zy de glacis en bedekten weg hadden
vermeesterd, reeds buiten staat van tegenweer waren gebragt, daar echter de
Capitaale Werken dan eerst dienden uit de werken, dat het oprechten der vyandelyke
Contrebatteryën op de glacis, en het vullen der gragten, kragtdaadig wierde belet.
En dewyl het blykt, dat men zich in de laagste Werken, dat is in de bedekte wegen,
zelfs tegens de verschrikkelyke Ricochetschooten, geweldig kan verdedigen, zoo
zal uit derzelver werkingen geen bewys tegens de laage Capitaale Wallen kunnen
worden bygebragt. In deeze onderstelling nu, dat de laagste Werken de beste zyn,
tracht de Hoogleeraar wiskunstig te bepaalen, zo wel voor één, als voor veele,
Figuuren, hoe de Profilen voor een natten en droogen Horizont, op een effen Terrein,
in een oneindigen Veelhoek, of regte linie, (die hier toe de gemakkelykste is,) welkers
linien van defensie met regte bolwerkshoeken regthoekig op elkanderen staan, en
waar voor geene Buitenwerken, behalven de bedekte weg en glacis, zyn gelegt,
moeten gemaakt worden.
Op deeze belangryke Verhandeling volgt 5.) Oplossing van drie Vraagstukken in
de Vestingbouwkunde, van denzelsden Aucteur. 6.) Verhandeling over de Profilen
der Muuren, door denzelfden. Het bepaalen der steenen Profilen, welke de drukking
van den grond kunnen verdraagen, het zy dezelve tot het bouwen van Kaaijen, het
zy dat ze tot bewaaring der Wallen van eene Vesting zullen worden gebruikt, is
altoos eene zaak van het grootste belang in de Bouwkunde. De Baron VAN KOEHOORN
schynt byzondere Regelen gehad te hebben, naar welken hy de Muurwerken der
Vestingen bepaalde, welke hy echter niet goedgevonden heeft te openbaaren. Maar
de beide groote Krygslieden, de Marechal DE VAUBAN, en Brigadier BELIDOR, hebben
in hunne Werken algemeene Tafelen gegeeven, uit welke men, de hoogte van den
muur gegeeven zynde, de boven- en benedenbreedte van denzelven kan vinden;
hebbende de laatste vooral, in zyne Science des Ingenieurs, zeer vernuftige
beginzelen medegedeeld, volgens welke deeze Weetenschap, op eene wiskunstige
wyze, kan behandeld worden. Deze beginzelen van den Heer BELIDOR legt de
Hoogleeraar ten grondslage in deeze Verhandeling; trachtende, volgens dezelve,
het maaken van Muuren aan Vaste Regelen te verbinden.
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De Zesde Verhandeling gaat over de onregelmaatige Vestingbouw. Door
onregelmaatig verstaat men eene Vlakte, welker Grondliniën, met ongelyke hoeken,
aan malkanderen sluiten, of van eene ongelyke lengte zyn; zodanig, dat men geenen
Cirkel kan trekken, in welkers omtrek de toppunten van deeze hoeken liggen; terwyl
de zyden, van eene gelyke lengte zynde, ook gelyke hoeken bevatten. Sterkten,
die nevens zulke grondliniën worden gebouwd, hebben van daar den naam van
onregelmaatige Vestingen ontvangen. Deze op eene regelmaatige wyze aan te
leggen, wordt in deeze Verhandeling geleerd.
De Liniën, naar het Voorschrift van DE VAUBAN gemaakt, op dat een Leger zich
agter dezelve zoude kunnen beveiligen, hebben zeer weinig voordeel aangebragt;
blykende genoegzaam in de Geschiedenissen van den Oorlog wegens de Spaansche
Troonsöpvolging. Dit weinig voldoen aan het oogmerk, deedt den Marquis DE
FEUQUIERE tot het besluit vervallen, dat deeze Liniën geheel geen nut in de
Krygsbouwkunde hadden. DE CLAIRAC, daar tegen, erkende het nut, maar zag groote
gebreken in de Liniën der Franschen. Even zo deedt de Marquis DE SANTA CRUZ,
welke, in derzelver plaats, platte Bastions, en buiten dien Ravelins, in het midden
der Courtines wilde leggen; denkende dat deeze voorzorg, door het nadeel, dat de
Soldaaten den Vyand zouden toebrengen, rykelyk vergolden zoude worden. Van
dit gevoelen was ook de Marquis D'ASFELD, toen hy, in de belegering van Philipsburg,
het Fransche Leger in een Retranchement besloot, dat uit Bastions en Courtines
was te samengesteld, het welk, wegens zyne kleine uitgestrektheid, en overgroote
sterkte, zo ontzagchelyk in de oogen van Prins EUGENIUS van Savoyen was, dat hy
niet durfde besluiten, om hetzelve met een Leger van 70,000 mannen aan te tasten.
De noodzaakelykheid der Bastions aan een Retranchement dus bewezen zynde,
heeft zy den Ingenieur LANDSBERGEN nieuwe regelen, tot het aanleggen van dezelve,
doen uitvinden. Het verzwygen van dezelve, als mede het te veel zamengestelde
van zulk een Retranchement, heeft den Hoogleeraar YPEY een eenvoudiger soort
doen uitvinden; wordende naauwkeurig beschreven in de 7.) Verhandeling over de
Retranchementen.
De Agtste Verhandeling van denzelfden Aucteur ontvouwt de Voor- en Nadeelen,
die men, door een Werk op
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verschillende wyzen te maaken, verkrygt. Daar het by veelen voordeelig wordt
gehouden, sommige Werken zodanig te maaken, dat 'er of nimmer, of ten minsten
niet dan na verloop van eene groote menigte jaaren, eenig onderhoud aan behoeft
te geschieden; zo is dit besluit nogthans van de volgende vier oorzaaken afhangelyk.
1. Van de kosten, welken 'er worden vereischt, om een Werk op die wyze te
vervaardigen. 2. Van de kosten, waar voor het op eene andere wyze, die binnen
eenen bepaalden tyd vernieuwing noodig heeft, tot denzelfden dienst, met eene
gelyke veiligheid, gemaakt kan worden. 3. Van den tyd, op welken de vernieuwing
moet geschieden; en eindelyk; 4. Van de Renten, welke, volgens den gemeenen
loop van het geld, te bekomen zyn. - De Hoogleeraar onderzoekt deeze oorzaaken
op eene stelkunstige wyze; moetende de uitkomsten, (zo als men ligt ziet,) naar de
onderstellingen verschillen.
Eindelyk sluit de Hoogleeraar zynen arbeid met eene 9.) uitgebreide Verhandeling
over de Gewelven; wordende het geheele Werk gesloten door eene 10.)
Verhandeling over de Natuur der Bastions, door A. LIEFTINCK. De Krygsbouwkundigen
doorgaans van gevoelen zynde, dat de Bastions of Bolwerken, uit haar eigen aart,
van twee Facen en twee Flanquen zyn ingesloten, en daar eene bepaaling op
gronden; zo beweert de Heer LIEFTINCK in deeze: dat die bepaaling niet net is; nadien
de Bastions ook wel twee Facen, twee Gordynen, twee Strykflanquen, en twee
Bresflanquen, kunnen hebben. Zo dat uit gemelde bepaaling niet kan bewezen
worden, dat een Bastion uit twee Facen, en twee Flanquen, moet bestaan.
De Uitvoering deezer Verhandelingen verdient allen lof.

Byvoegsels en Aanmerkingen voor het Zesde 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, 1792. In gr. 8vo, 121 bl.,
behalven eene Bylaage. - Zevende Deel, 139 bl.
Wie eenigzins werk maakt van de Geschiedenissen van ons Vaderland weet, dat
het Zesde Deel der His-
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torie van den uitmuntenden WAGENAAR begint met het aanvaarden der regeeringe
door PHILIPS den II, en eindigt met de belegeringe en het ontzet van Leyden; terwyl
in het Zevende Deel het verhaal van 's Lands gebeurtenissen wordt voortgezet tot
op den dood van Prinse WILLEM den I. Tot dit tydvak van omtrent negen-en-twintig
jaaren behooren dus de Aanmerkingen en Byvoegsels, welke in deeze beide Stukjes
den Nederlandschen Leezer worden medegedeeld. Over de waardy van deezen
letterarbeid der in den bovenstaanden titel genoemde Heeren hebben wy, weinig
(*)
tyds geleden, onze gedachten gezegd , en vinden ons hier weder bevestigd in ons
gevoelen, raakende de dankbaarheid, den geleerden mannen verschuldigd, welken
deeze taak op zich hebben genomen. Het is onnoodig daarover uit te weiden in
breedvoerige betuigingen: de geachte Schryvers zullen ze niet vorderen; en het
uitkippen van eene en andere byzondere plaatze, om ze den Leezeren te toonen
(†)
als monsters van de doorgaans uitmuntende Waaren, welke hier hun worden
aangeboden, zal wel rykelyk zo veel ruimte wechneemen, als wy met gevoeglykheid
daartoe kunnen bespaaren: terwyl wy tevens oordeelen de lengte onzer berichten
en uittrekselen liever naar de waardy dan naar de dikte der boeken te moeten
regelen.
Gaarne zouden wy een begin maaken met de eerste Aanmerkinge van het Zesde
Stukje, over het bewaaren en byeenzoeken der Privilegien en oude Handvesten,
indien niet de lengte dier Aanmerkinge ons noodzaakte daarvan af te zien. Alleenlyk
kunnen wy niet nalaaten ons te bedroeven over de weinige zorge, welke men heest
aangewend, om veele Gedenkstukken der Oudheid in tyds aan het verderf te
(‡)
ontrukken . Door zulke achteloosheid zyn, misschien, niet weinige papieren van
aanbelang, welke aan sommige deelen van 's Lands oude Geschiedenissen
aanmerkelyk licht konden byzetten, on-

(*)
(†)
(‡)

Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1793. 1 St. bl. 536, enz. 587, enz.
Doorgaans zeggen wy; want niemand kan eischen, niemand zal verwachten, dat in een Werk
van deezen aart alles even gewigtig of belangryk zal weezen.
Zie, bl. 8, het verslag, daarvan gedaan in het Jaar 1589, en, bl. 10, de aantekening van den
Heere G. SCHAEP.
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herstelbaar verlooren. En is dit het geval in stukken, welke, als onder het oog der
opperste magt zelve, in daartoe geschikte plaatzen bewaard werden, hoeveel erger
moet het lot zyn van papieren, welke onder byzondere persoonen berusten, door
erfenisse, koop, of andere toevallen, geduurig van bezitter veranderen, en veeltyds
in onkundige handen vervallen? Welken dank is men, derhalven, niet schuldig aan
de naarstigheid en vaderlandsliefde der geenen, welken, in onze dagen, hun werk
maaken van de nog overgebleven stukken te verzamelen, en, door middel der
drukperse, der vergetelheid te ontrukken; en hoezeer moet men wenschen, dat
diergelyke poogingen yverig voortgezet, door allen, welken daartoe gelegenheid
hebben, begunstigd en bevorderd, en zelfs door openbaar gezach mogen
aangemoedigd, worden. - Doch wy keeren weder tot onze Schryvers.
Van bladz. 32 tot bladz. 45 vinden wy verscheidene aanmerkingen, raakende het
character en de handelingen van den beruchten Kardinaal GRANVELLE. Eene derzelve,
welke de inborst van deezen bekwaamen en moedigen, maar staatzuchtigen, man
(*)
duidelyk kenmerkt, zullen wy afschryven. Ter gelegenheid dat WAGENAAR
twyffelachtig spreekt van eenen aanslag tegen des Kardinaals leeven, leezen wy,
bl. 37; ‘dat, egter, de Kardinaal zelve, aan soortgelyke gerugten, geloof sloeg, maar,
des niet te min, met zyne zaaken doorging, blykt uit een Brief, den 27 van
Wintermaand des Jaars 1567, door hem, uit Besançon, aan zekeren CLAUDE BELIN
CHASNEY .... geschreeven. “Gy moet (zegt hy) zo kleinmoedig en vreezagtig niet
zyn. Indien gy in myne plaatz geweest waart - toen men, twee jaaren lang - daaglyks
voorspelde, dat sommigen my poignards steeken geven zouden, gy waart van angst
gestorven; en, zelfs hier, moet ik nog op myne hoede zyn. Die voort wil komen moet
voor zyn huid niet vreezen.”’
Over het bekende Verbond der Nederlandsche Edelen, ter handhaavinge van 's
Lands Vryheid, wordt niet veel aangetekend. Men wyst ons hier, bl. 47, tot de Historie
van het Verbond en de Smeekschriften der Edelen, door den Hoogleeraar TE WATER
in het licht gegeeven. Raa-

(*)

Vad. Hist. D. VI. bl. 85.
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kende het invoeren der openbaare preeke door de Hervormden, gedraagt men zich
aan deszelfden Verhaal der Reformatie van Zeeland, en andere, na den tyd van
WAGENAAR, gedrukte stukken. Over de beeldstorming, welke, helaas! zo dikwyls op
het preeken volgde, wordt even weinig gezegd, behalven met betrekkinge tot het
gebeurde in den Briel, bl. 58, en te Gouda, bl. 59, in welke laatstgemelde Stad het
voorzichtige beleid van den Slotvoogd KORNELIS VAN DER MYLE, en van de overige
leden der Regeeringe, de rust bewaarde, en de plondering voorkwam.
Gaarne zouden wy, van bl. 62, enz., overneemen, hetgeen daar voorkomt,
raakende de heillooze gevolgen, welke de onverdraagzaamheid der Lutherschen
en Calvinisten onder elkander, maar voornaamelyk der eerstgemelden, voortbragt
tot nadeel der verdrukte Nederlanden. Doch, om niet te breed uit te weiden, en
eenige ruimte voor eene andere aanmerkinge over te houden, zullen wy alleenlyk
zeggen, dat men van den uitmuntenden Brief van ANTONIUS CORRANUS, ter dier
plaatze gemeld, een uitvoerig uittreksel vindt in G. BRANDT's Hist. der Reform. D. I.
bl. 430, enz. - Om gelyke reden gaan wy voorby hetgeen de Schryver, bl. 69,
aanmerkt ten opzichte ‘der geenen, die, uit de Commissien der Graaflyke
Stadhouderen, opmaaken, dat de vereenigde waardigheden van Stadhouder,
Kapitein en Admiraal Generaal tot onze Constitutie behooren.’ Gelyk ook de
aantekening, bl. 72, over het ongehoorde vonnis der Spaansche Inquisitie, door
den Koning bevestigd, waar by, in 't Jaar 1568, alle Nederlanders, eenigen ....
uitgenomen, voor Kettersch of Kettergunstig, en, uit dien hoofde, schuldig aan
Majesteitschennis verklaard werden.
Breedvoerig is de Schryver over die gewigtige gebeurtenisse, waaruit, gelyk
WAGENAAR zich uitdrukt, de behoudenis of herstelling van 's Lands Vryheid sproot.
Met eenige verkortinge, en aflaatinge van aanhaalingen, zullen wy hetgeen de Heer
VAN WYN (want aan deezen is men weder deeze aanmerking, en, waarschynelyk,
deeze beide Stukjes, verschuldigd) daarvan zegt (bl. 76, enz.) onzen Leezeren, als
een, ongetwyffeld, aangenaam onthaal voorzetten. ‘Hoe zeer onze WAGENAAR hier
't voornaamste aantekent, 't geen onze Schryveren opgeeven, eischt egter deeze,
alleropmerkenswaardigste, zaak 'er eenige, veelal onbekende, byzonderheden by
te voegen.
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Wat de Engelsche Haven betreft, uit welke VAN DER MARK herwaarts steevende,
schynt men, zoo niet om Douvres, immers om een nabygelegen oort, te moeten
denken: want, schoon onze oudste Schryvers de plaatz niet noemen, getuigt egter
één hunner, dat de Watergeuzen zig, meestal, “onderhielden onder Engeland in de
(*)
Duinen , ende tot Doeveren.” Ook zegt een Schryver der XVIIde Eeuw, dat de Vloot
in Douveren was vervaardigd. Hier toe zoude ook kunnen dienen zekere Zinneprent,
enz.
Dat de tyd der inneeming op den eersten April, (die op een Dingsdag viel) moet
geplaatst worden, blykt, om geene Schryveren aan te haalen, ontegenzeglyk, uit
het hoofd eener oorspronglyke Thesaurie-Reekening der Stad Briele, alwaar men
leest, “expireerende den eersten Aprilis anno twee ende tzeventich, als den Grave
van der Marck binnen derzelver Stede quam.”
De Watergeuzen den koers naar Texel zettende, waren gekoomen tot voor
Egmond aan Zee. Op deeze hoogte draaide de wind; zy keerden toen weder, en
liepen, met klein zeil, de Maze in; alwaar, des middags om twee uuren, by schoonen
dage, de Hopluiden BRAND en DAAM, voor den Briel streeken, kort daar op, door de
rest, gevolgd. BRAND was een Veerenaar, en DAAM, eigenlyk gezegd ADAM VAN
HAREN, een Luiksch Edelman, die het Verbond der Edelen voorheen getekend hadt.
Naauwlyks lagen deeze twee voor Anker, of BRAND begaf zig naar HAREN, hem
vraagende, of hy wat te eeten hadde? Waarop deez hem 't laatste stuk Kaas, 't geen
(†)
hy aan boord hadt, toereikte . Ik teekene

(*)
(†)

Hiermede meent VAN METEREN, van welken deeze woorden zyn, gewisselyk Downs, of, zo
als wy het veelal noemen, Duins. R.
‘“Et vint a mon Bort MARIN BRAN de CAMUEER, le quel me di a tu a mangè? & lui donnoit mon
dernier Fromage.” Deeze woorden schreef my wylen Jonkheer O.Z. VAN HAREN, (wiens staal
geheugen aan veelen nog bekend is,) meêr dan eens geleezen te hebben in, en onthouden
uit, het Journal, 't geen door zyn'... Voorvader, DAAM VAN HAREN, van deezen en andere togten,
eigenhandig was gehouden. Dit onwaardeerbaar Handschrist, 't geen men zegt, veele
byzonderheden te hebben bevat, wierdt, met de Boekery, op WOLVEGA, in den nagt van den
eersten van Louwmaand, des Jaars 1733, door de vlammen verteerd. De tyding hiervan zou
den toenmaligen Heer Griffier van Hun Hoogmog., Mr. FRANçOIS FAGEL, zo getroffen hebben,
dat hy verklaarde, zyn halve Bibliotheek te hebben willen missen, voor 't behoud van dit Stuk.
Brieven van O.Z. VAN HAREN van 21 January en 27 Mei 1777, aan my. De laatste, in hogen
Ouderdom overleden, Heer Griffier, Mr. HENRIK FAGEL, die dat Geschrift in zyne Jeugd
behandeld hadt, en de Geschiedenissen van zyn Land kende, heeft 'er my, te meermalen,
met lof, van gesprooken. - 'Er is, zo ver men weet, geen Afschrift van.’
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dit aan, om dat die schaarsheid een gevolg schynt van het streng verbod der
Koninginne ELISABETH, aan haare Onderdaanen, om den Watergeuzen geen
leevensmiddelen meer te verkoopen; 't geen deezen dwong te vertrekken.
Dat niemand, in den Briel en Maaslandsluis, thans aan Watergeuzen dagt, dan
de Veerman, JAN PIETERSZ KOPPELSTOK, (zo noemen hem Stads Archiven,) schryven
HOOFD en BOR, voor onzen WAGEN. Doch men heeft, voor eenige jaaren, te regt,
opgemerkt, hoe het, in deezen oort, geene vreemdigheid kon gerekend worden,
thans aan deezen te denken; daar zy (reeds in 1569 bekend en overal gevreesd,)
in den Zomer, des Jaars 1571, eene landing gedaan hadden in het nabuurig
Ooltgensplaat.... Ook blykt het zeker, dat die van binnen, al ras op onraad.... bedagt
waren, wyl KOPPELSTOK, by zyn' komst aan Land, de Poort geslooten en den Raad
vergaderd vondt. Maar op welken onraad kon men natuurlyker denken, dan op de
Watergeuzen?....
Dan, dit zy hoe 't wil; KOPPELSTOK, die, volgens de beste Schryveren, uit eigen
beweeging, TRESLONG aan boord voer, schynt geen vreez voor de Watergeuzen....
gehad te hebben, en dus.. een van die Burgers geweest te zyn, die 's Prinsen zyde
en der nieuwe leer waren toegedaan; dezelfde, die men, als Ouderling, in den Briele,
reeds ten Jaare 1569, vermeld vindt......
TRESLONG, een Brielenaar, zal hem en zynen stouten aart, denklyk, gekend, en,
op die gronden, by
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aangepreezen hebben, “als de regte man, om hem dienst te doen.”
't Is natuurlyk te denken, dat de Regeering zig zeer beklemd vondt, op den eisch
der Vlootelingen. Zy wist dat, .... veele aanzienlyken de nieuwe leer omhelsd hadden,
onder welken ook de geweezen .... Bailiu SANDYCK, Oom van TRESLONG, behoorde;
die, thans voortvlugtig, openbaarlyk was ingedaagd. De Wet hadt, zo 't my toeschynt,
dit werk, .... wel met veel bescheidenheid behandeld, en, nog onlangs, aan den
Bailiu Jr. JOHAN VAN DUVENVOORDE, verklaard, de zaak van zekeren AART PIETERSZ,
gebannen ter cause van troubelen voorleden, niet te kunnen afdoen, dan in 't volle
Collegie; maar op last van ALVA,... somtyds, strenger moeten handelen, eenigen ter
dood brengen, en de goederen van anderen aanslaan.... al het welke de
Watergeuzen, zo zy binnen kwamen, met woeker konden verhaalen. Die inkomst,
egter, was niet ligt te stuiten, daar 't ontzet ver af, en zy voor de poorten waren; te
minder, daar veelen.... heimlyk verlangden, ... zig van ALVA's juk te kunnen ontslaan,
en Roomsch en Onroomsch zynen tienden penning en Spaansche benden vloekte.
Die benden hadden, nog onlangs, der Stede op 't hart gelegen. Men hadt ze.... byna
van alles moeten voorzien, en, op Stads kosten, zekeren JOOST CORNELISZ moeten
aanneemen, voor dat hy die Burgers in 't Spaensch, jegens de Soldaeten, vertolkte.
De Stad ... was... eerst op den 19den van Slagtmaand, des Jaars 1571, dit Volk
kwyt geraakt...
Na veel raadpleegens egter, waar onder ook 't gevaar van 's Konings ongenade,
by de overgave, niet zal vergeeten zyn, kwam men tot besluit. JAN PIETERSZ NICKER,
(dien ik ook JAN PIETERSZ TINNEGIETER genoemd vinde,) ging voor.... De vreez van
geplunderd te worden, en de zorg, om zig en 't zyne, door de vlugt, te redden, was
by hem, zyn medegenoot, JAN JANSZ KOEKEBAKKER, en de andere Regenten, veelligt
de hoofdreden, waarom zy in de overgave stemden, en daar op den Raad verlieten,
zonder de vlootelingen daadlyke kennis van 't beslootene te geeven; waardoor
deezen verpligt wierden, zigzelven ruimbaan te maaken, LUMEI, door RÔBOL, de
Noortpoort deedt opbranden, en TRESLONG zig naar de
LUMEY
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Zuidpoort begaf, 't geen niet kan geschied zyn, zonder andere Poorten en
(*)
Muurdeuren voorby te trekken, die dus, denklyk, allen geslooten waren.
By d'inneeming, die hier op volgde, vondt men, volgens onze Schryveren,
d'aanzienlykste Inwoonderen gevlugt; één zelfs hunner vermeent, dat 'er naauwlyks
vyftig weerbaare mannen in de Stad gebleven waren, TRESLONG wederhield ... den
vlugtenden JOAN VAN DUVENVOORDE. Hy was niet alleen Rentmeester, maar, zo als
wy straks in 't voorbygaan zagen, ook Bailiu. In zekeren brief, vier dagen hier na
geschreeven, verhaalt men, dat verscheide Regenten naauw bewaard wierden. De
tweede Burgemeester, KLAAS JANSZ KOEKEBAKKER, schynt het met de vlugt te zyn
ontkoomen. Hy was nog afwezig in den Jaare 1575; maar in 1577 bevondt hy zig
(†)
weder in den Briele .
Dat, by 't overgaan der Stad, de woede der plundering, alleen op de Kerken en
Kloosters ... viel, is 't eenpaarig gevoelen van alle Schryveren, voor zo ver my bewust
is ... Dat de ... Geestelyke Gestigten zeer slegt behandeld wierden, is zeker; ook
schynen de Hoofden der Watergeuzen hun deel uit den buit gehadt te hebben, en,
(‡)
daar onder, VAN HAREN, een schoone geborduurde Casuyffel ; maar wat de Burgerye
betreffe, zo de minderen al vry kwamen, kan dit, in 't algemeen, niet van de
aanzienlyksten,

(*)
(†)

(‡)

(a)

‘Dat 'er zodanige waren, leeren de Stads Archiven.’
Is deeze niet dezelfde, van welken boven, onder den naam van JAN JANSZ. KOEKEBAKKER,
gesproken wordt? Zo ja, gelyk alles aanduidt, dan moet, of daar, of hier, en wel waarschynelyk
daar, eene schryf- of drukfeil zyn. R.
‘Un beau Casuffle brodé. Brief van Jonkheer O.Z.V. HAREN, van 27 Mey 1777, aan My. Men
(a)
beschuldigt [FOKKE ABELSZ, één der Bevelhebberen onder de Watergeuzen ], dat hy aan
boordt, geene andere dan gewyde Kelken, enz. uit de geplunderde Kerken, gebruikte, CAROLUS
[de rebus C.A ROBLES in Frisiâ gestis] p. 9 & 10. Toen TRESLONG, den 20sten van Bloeimaand,
naar Vlissingen.. overstak, was zyn Volk met Kappen en Kasuyffelen der Geestlykheid gekleed.
BOR, 6 B. bl 370.’
Dat deeze woorden hier moeten ingevoegd worden, blykt uit de aangehaalde plaatze van ,
en uit de Verbeteringen geplaatst achter het Achtste Stuk deezer . R.
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met naame van de Leden der Regeering, worden gelegd. Immers in de Thesauriers
Reekening, eindigende met 10 April 1572, en gedaan ten Jaare 1580, wordt, nopens
den voorzittenden Burgemeester NICKER, geleezen, dat de pennyngen van de wyn
excys, met zyne goederen, int incomen van Lume, binnen dezer stede van den
Briele, genomen ende hem afhandigh zyn gemaect. Scheldende men hem,
vervolgens, die gelden kwyt, nadien hy presenteerde zulx by eede te affirmeeren.
Ook leez ik, in de Resolutien van Holland, ten Jaare 1579, een verzoek der
Erfgenaamen van den bovengem. Jr. JOHAN VAN DUVENVOORDE, in zyn leven
Rentmeester van Voorne, om Remboursement van f 6000, ten tyde van den Graef
VAN DER MARCK, uit desselfs comptoir afhandich gemaect. Dat ook, by de inneeming,
eenige huizen in brand geraakten, b.v., dat van PIETER PAUWELSZ STEURS, op den
Timmerwerf, en andere, leeren de Stads Boeken van den Briele; die, voor 't overige,
(*)
sedert den 1 April tot den isten van Hooimaand, meestal ontbreeken, en , zelfs een
pooz daarna, zeer verward en voornaamste Vlugtelmgen dienden terstond voor
LUMEI en zyne Hopluiden. dienden terstond voor LUMEI en zyne Hopluiden. De
Onder-Admiraal, BARTEL ENTENS, hadt zyn intrek in dat van den geweeken Schepen
KAREL GANSZ, alwaar LUMEI, en anderen Bevelhebberen, dikwyls eene vrolyke Maaltyd
hielden.
Wat de Inneemers van den Briele betresse, men heest 'er, na onzen Schryver,
(†)
uitvoeriger Lyst van gemaakt, die in de hier onder aangehaalde Schryveren kan
nagezien worden; by welken men nog voegen kan WILLEM en FREDERIK VAN DORP,
en een Edelman uit het Geslagt van RENGERS. WAGENAAR spreekt van OOM HEDDING
D'OVELENS, als van één'

(*)

(†)

‘'t Geen ik hier zeg van den Briel, heeft, dat zeer te bejammeren is, ook elders, omtrend
deezen tyd, plaatz. De Memoriaalen van 't Hof van Holland worden vermist van 31 July 1571
tot 4 December 1572. En de Resolutien der Staaten van den 7 December 1571 tot den 25
Augustus 1574.’ enz.
‘VAN HAREN, Geuzen, in 't Histor. Verhaal. CLEYN. Dankoffer, bl. 73 en 74. TE WATER, tweede
Eeuwgety, enz. bl. 28-36.’
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persoon; doch ik zoude ze liever voor twee houden; zo om dat HOOFD en BOR duidelyk
(*)
leezen “OOM HEDDING, en D'OVELENS,” als om dat HOMMO HETTINGA en LA DOUVE,
by andere gelyktydige Schryveren, onder de Scheepskapiteinen der Watergeuzen
worden geteld. 't Kan zyn, dat ook zekere VAN TOL, C. MUSIUS, en VAN DER LAAN, tot
deezen behooren.
Na LUMEI, in 't vervolg, de Stad, tegen den aanval van BOSSU, verdeedigd hadt,
wierdt zy meer gesterkt, de Noord- en Zuidpoort hersteld, en, voor deeze laatste,
een nieuw Bolwerk gelegd, sedert LUMEI's Bolwerk genoemd, doch 't geen, met de
beide oude Poorten, niet meer aanweezig is. TRESLONG wierdt, sedert, Gouverneuren Kapitein-Generaal der Stad. Hy komt dus reeds voor op den 17 van Hooimaand
des Jaars 1572. De Regeering .... bleef, na den eersten April, meest buiten bewind,
en op den 1 van Hooimaand wierden nieuwe Leden aangesteld. DUVENVOORDE,
egter, behield het Bailiuschap, waar in hem TRESLONG ook, naderhand, opvolgde.’
Niet minder naauwkeurige en uitvoerige Byvoegsels geeft ons de Schryver over
het gebeurde in Zeeland, kort na de verovering van den Briel, over de belegering
en het ontzet van Leyden, in het Jaar 1574, en het oprichten der beroemde Hooge
- Schoole in de laatstgemelde Stad, waaromtrent eene en andere kleine misvatting
van WAGENAAR verbeterd wordt. Dan hoe gaarne wy hiervan iets

(*)

‘CAROLUS de reb. gest. CASPARI A ROBLES, pag. 11, die zynen naam door HOMERUS overzet;
doch de naam van Homme was, voor lang, in Friesland bekend ..... en dit Homme kan, in
onzen tongval, ligtelyk in Oom veranderd zyn; ook droegen meer Lieden dien Voornaam .....
Hedding kan, op gelyke wyze, van Hettinga komen; ten zy men liever dagte op Hiddinck, 't
geen een Geslagt in Groningen was,’ enz. De geleerde Schryver beroept zich in deeze noot
meer dan eens op het aangehaalde Werk van JOANNES CAROLUS. Doch in mynen druk van
het Jaar 1750 vinde ik de bedoelde woorden niet op de aangehaalde bladzyden. De Heer
VAN WYN heeft, misschien, den eersten druk gebruikt. In eene zo bekende zaak, als het gebraik
van den naam Homme in Friesland, hebbe ik niet noodig geoordeeld veel tyds aan nazoeken
te besteeden.
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wilden bybrengen, wy moeten de Leezers tot het Werk wyzen, om nog iets van het
volgende of Zevende Stukje te kunnen zeggen.
(Dit by de naaste gelegenheid.)

Reize door Spanje, gedaan in de Jaaren 1786 en 1787, in 't
byzonder met opzigt tot den Landbouw, Manufactuuren,
Koophandel, Bevolking, Belastingen en Inkomsten, van dat Land;
door Joseph Townsend, A.L.M. en Predikant te Pewsey in het
Graafschap Wilts. II Deel 1 Stuk. Te Haarlem by A. Loosjes Pz.,
1792. In gr. 8vo. 212 bl.
Indien wy, in onze Leezing, ter Boekbeoordeeling, altoos naar onze verkiezing te
werk gingen, zouden wy reeds voorlang den waarneemenden Reiziger TOWNSEND
in Spanje gevolgd hebben; dan wy oordeelen het rechtmaatig, dat wy, naa eene zo
ras mogelyke bekendmaaking eens Werks, 't geen uit verscheide Deelen bestaat,
ten gevalle onzer Leezeren, en ter beantwoording aan den aart onzer
Letteroefeningen, met de volgende Deelen eenigen tyd te mogen neemen, om
tusschen beiden andere Nieuwe Werken te beoordeelen en plaats te geeven; terwyl
de veelvuldigheid der Boeken in dit ons Vak, ondanks deeze voorzorge, te wege
brengt, dat ze niet zo schielyk vermeld worden, als en Schryvers en Boekhandelaars
wel zouden wenschen. Enkel aankondigen, waar toe de Dagbladen, die veelvuldig
uitkomen, moeten dienen, en beoordeelen, zyn twee zeer onderscheide zaaken.
Een Tytel in te zien en af te schryven, met een woord, of ettelyke, 'er by te voegen,
is een gereed werk, en zo vaardig afgedaan als ondernomen; maar een Boek te
doorleezen, met de pen in de hand te doorleezen, 'er by gelegenheid aanmerkingen
by te voegen, of met oordeel het belangryke uit te kippen, gaat zo vlot niet.
Wy wilden dit, om reden, onzen Leezeren eens met een kort woord onder 't oog
houden; en zullen nu voortgaan om van het Tweede Deels Eerste Stuk deezer
belangryke Reize verslag te geeven. Het algemeen oordeel, over dit Werk by de
eerste Bekendmaaking gestree-
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(*)

(†)

ken , en vervolgens bevestigd , zullen wy niet herhaalen; wat wy ter welverdiende
Aanpryzing, te eerst aangetoogene plaatze, gezegd hebben, gelat ten vollen omtrent
dit vervolg, en zal het een en ander, daar uit aangestipt, zulks ten vollen bekragtigen.
Asturien is het eerste Gewest, waar in wy den Eerw. TOWNSEND aantreffen. Zyne
byzondere aanbeveeling aan den Graaf VAN PENALBA, den Vriend van den zo
beroemden CAMPOMANES, een Heer die zeer veele bekwaamden bezat, en voor een
Spaansch Edelman zeer goed onderwys hadt genooten, gaf hem gelegenheid, om
dit gedeelte van Spanje, in diens gezelschap, meer te doorkruisen, en meer in 't
zelve te zien, dan doortrekkende Reizigers meest mag gebeuren. Van hier de
uitvoerige beschryving niet alleen van de Hoodstad Oviedo, maar ook van Aviles
aan de Zeekust, werwaards hy trok om de Kermis by te woonen, en van Luanjo,
het Landgoed Carrio, de kleine Stad Gujon. Gemeenzaame huislyke verkeering
onder de Spanjaarden van aanzien geeft gelegenheid tot het vermelden van veele
kleine byzonderheden, die haare bevalligheid hebben, en eene Natie juist
kenschetzen. Grootere worden van hem niet verzuimd op te tekenen. Wy kunnen
hem in alles niet volgen. Overneemenswaardig dagt ons dat in Spanje de Bezittingen
van den Man, in den volmaaktsten zin, onderscheiden zyn van die der Vrouwen.
‘Zo lang de laatste leeft,’ schryft onze Reiziger, ‘kan haar niemand haare bezittingen
ontneemen, en wanneer zy sterst, gaan dezelve over op haare Kinderen; of, zo het
Leengoederen zyn, vervallen deeze oogenbliklyk aan haaren oudsten Zoon, die
daar van bezit neemt op den ouderdom van een - en - twintig jaaren, of zo veel
vroeger als hy jonger komt te trouwen, al ware het dat zyn Vader als dan nog leefde.
Bezit de Vrouw adelyke tytels, dan behoudt zy deeze naa haar Huwelyk, en brengt
ze over op haaren Erfgenaam. Wanneer een Huwelyks Contract geslooten wordt,
maakt de Man eene gerechtlyke verklaaring, wegens de bezittingen, die
onafscheidelyk aan

(*)
(†)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1792. I D. 1 St. Bl. 424.
- - - - - - - voor 1793. I.D. 1 St. bl. 84.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

41
hem zelven, en die aan zyne Vrouw, toebehooren; aan welke laatstgenoemde haar
eigendom zo wel verzekerd is, dat, in gevalle de Man een bankbreuk mogt begaan,
zyne schuldeischers echter geene magt hebben om haar goed aan te tasten; doch
indien daarentegen naa zyn overlyden blykt, dat het hem in de waereld wel gegaan
is, mag zy haar gerechtlyk aandeel, in de geheele overwinst, operschen. Deeze
laatste voorzorg is, buiten tegenspraak, zeer verstandig; doch het is te denken, dat
de eerste vry wat aanleiding moet geeven tot bedrog. Dit is ook werkelyk het geval,
hoewel het geenzins ontbreekt aan drangmiddelen, ten einde den Mensch tot
eerlykheid te noodzaaken. Eén voorbeeld hier van mag genoeg zyn. Zeker Koopman
te Oviedo maakte, toen hy in het Huwelyk trad, eene valsche Verklaaring op, met
oogmerk om zyne schuldeischers te benadeelen, indien hy het ongeluk hadde van
ooit een bankbreuk te moeten maaken. De Vrouw stierf kort naa het voltrokken
Huwelyk, en nu eischten haare Nabestaanden alle die goederen, als haar wettig
eigendom, waar van hy in de Verklaaringe gewag gemaakt hadde; waar door de
Koopman, die vóór zyn Huwelyk een welgesteld Man was geweest, zich, zonder
herstel, eensklaps in armoede zag gedompeld.’
Naar gewoonte naauw agt slaande op alles wat den Landbouw betrest, vermeldt
de Eerw. TOWNSEND: ‘Om te wannen, hangt men in Asturien ten eenemaale van
den wind af, alzo men daar geen denkbeeld heeft van cenigerhande werktuig, waar
mede men zulks in de schuuren kan verrigten. Zo men hier eens een Wan te zien
kreeg, gemaakt naar het modél van een werktuig, dat eerst uitgevonden is door
KEISELIUS, van Wurtemberg, by den naam van Rotatilis suctor & pressor, doch
naderhand verbeterd door Dr. PAPIN, en vervolgens uit Holland in Engeland
overgebragt, is het te hoopen, dat de Spanjaarden, zonder door vooroordeel of
beschroomdheid daar tegen vooringenomen te zyn, dat werktuig ook terstond by
hun zouden invoeren, en dat geen dweepzugtig Priester, gelyk in Schotland, het
gebruik daar van als een godlooze daad veroordeelen zoude, onder het belachlyk
voorwendzel, dat men niet vertrouwde op de Voorzienigheid, in het beschikken van
eenen gunstigen wind, die in staat is om het koorn uit te wannen.’
De Natuurlyke Historie, waar in onze Reiziger sterk
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is, trekt, zo onder den weg als in de Kabinetten, zyne aandagt, en geeft zulks
aanleiding tot het mededeelen van gewigtige byzonderheden: als zodanig zal men
zeker keuren het volgend verslag: ‘Toen ik te Oviedo was te rug gekomen, werd my
door zeker Heer aldaar eene verzameling geschonken van Amber (of Barnsteen)
en Git. Beiden worden in deeze Provincie overvloedig aangetroffen; doch de twee
aanzienlykste Mynen daar van liggen in het grondgebied van Beloncia, de eene in
een Valei, las Guerrias genaamd, de andere ter zyden van eenen hoogen Berg in
het Dorp Arenas, in het Kerspel Val de Soto. De eerste wordt gevonden tusschen
leijen, in de gedaante van hout. Dit hout gebrooken zynde, ontdekt men in deszelfs
knoesten eene witte korst, insluitende een geel, helder en doorschynend, Amber.
Waar deeze is vindt men ook altyd Git, benevens eene soort van Steenkool, in
Engeland bekend onder den naam van Kennel - koolen. De Natuurlyke Historie
deezer Zelfstandigheden is als nog zo duister, dat alles, wat eenige betrekking daar
toe heeft, zorgvuldig behoorde byeen verzameld en opgetekend te worden. Voor
weinige jaaren wierd de Barnsteen alleen gevonden aan de Zeekusten, waar zy
door de Golven aangespoeld wordt; doch ook toen beweezen reeds de
onderscheiden gekorven diertjes, als mieren, vliegen, enz. welke daar in dikwyls
opgeslooten zyn, dat die Zelfstandigheid een voortbrengzel van het land is. Dewyl
thans, aan verscheiden plaatsen, insgelyks delfbaare Barnsteen wordt gevonden,
zo wyst zulks eenige betrekking aan tusschen die stoffe en de harsten; en wy kunnen
haar beschouwen als één schakel, in eene groote keten, van welke alle Wysgeeren
den oorsprong tragten te ontdekken. Men vindt deeze Zelfstandigheid in sommige
landstreeken, waar de haar insluitende laagen of beddingen, die belaaden zyn met
Zee - schelpen en Zee - gewassen, ten duidelyksten aantoonen, dat beide de eerste
(*)
en de laatsten door den Oceaan daar ter plaatze nedergelegd zyn .’

(*)

Wy herinneren hier onze Leezers aan het Uittreksel eens Briefs, uit Koningsbergen aan den
Heer CRELL geschreeven, ever het Succin, of Geel Amber of Barnsteen, en de ontdekte
Vorming daar van, uit het Journal de Physique, met eenige Aanmerkingen, geplaatst in het
Mengelwerk onzer Letteroefeningen voor den Jaare 1792, bl. 233.
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De Reis uit Asturien na het Escuriaal verschaft, onder den weg, zeer veele en zeer
verschillende voorwerpen, als de Merino Schaapen, de Steden en Dorpen, met de
kleindere en grootere ontmoetingen. Den weg over Salamanca neemende, waagde
hy het, den Marquis DE OVIEDO, aan wien hy bevolen was, daar niet aantreffende,
zich te laaten aanmelden by Doctor CURTIS, Voorzitter van het Iersch Collegie, die
hem als een huisgenoot de dagen zyns verblyfs in Salamanca aanmerkte. Hier door
bekomen wy een breed verslag van dit Collegie. Ten aanziene van Doctor CURTIS,
geeft de Engelsche Predikant dit getuigenis, en laat hetzelve vergezeld gaan van
de volgende aanmerking; naa dat hy de manier van Onderwys aldaar, boven de
Voorleezingen op de Academien gebruiklyk, heeft aangepreezen: ‘Dr. CURTIS leeft
met zyne Studenten als een Vader met zyne Kinderen; en, alhoewel hy zich bevindt
in een staat van bannissement, schynt hy nogthans gelukkig in het waarneemen
van zyn gewigtig Ampt. Is het in waarheid niet te beklaagen, dat hy, benevens zo
veele andere Iersche Roomschgezinden, in de noodzaaklykheid gebragt is, om in
een vreemd, en van zyn geboortegrond verre afgelegen, Ryk, eene schuilplaats,
en die bescherming, te gaan opzoeken, welke hun eigen Vaderland aan hen
behoorde te verleenen. Deeze soort van vervolging en geweetensdwang, welke
onze (de Britsche) regeering zich veroorlooft, is even min staatkundig als regtvaardig.
Het is zeker, dat onkunde en bygeloof zeer naauw aan elkander verknogt zyn. Wil
men nu de ingewortelde vooroordeelen uitrooijen, en het bygeloof verbannen? tragt
dan het Menschdom te verlichten. Wil men de liefde en toegenegenheid der
zodanigen verwerven, die in Godsdienstig geloof van ons verschillen? staakt dan
alle vervolgingen, omhelst hen als Broeders, en zy zullen van onze Vyanden onze
Vrienden worden; met de toeneemende verlichting verdwynt het onderscheid van
gevoelens. By de verlichter Natien zyn de Catholyken niet langer Papisten. Het
geheele Systema van den Roomschen Stoel valt langzaamerhand in duigen, en,
zonder aanspraak te maaken op meer dan gemeene scherpzinnigheid, mogen wy
het waagen te voorspellen, dat, naar maate
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het gebied der Verdraagzaamheid zich verder uitstrekken zal, alles, wat het licht
schuuwen moet, ook allengskens zal verdwynen, tot eindelyk het verschil tusschen
Roomschgezinden en Protestanten geheel en al ophoudt.’
De Stad Alba wordt naar verdienste beschreeven, met een breed verslag van St.
Teresa. De Reiziger doet een uitstap na St. Ildefonso, welken de Leezers, om de
beschryving, hem zullen dankweeten. ‘De Glasfabryk is daar gebragt tot een trap
van volmaaktheid, welke als nog in Engeland onbekend is. De grootste Spiegelglazen
worden vervaardigd in een koperen raam, honderd en twee en zestig duimen lang,
drie en negentig duimen breed, en zes diep, weegende naby de negen ton, of
achttien duizend ponden. Deeze zyn alleenlyk voor de koninglyke paleizen, en tot
geschenken, die de Koning uitdeelt.’
Het vervallen Segovia krygt zyne beurt, en men bedroeft zich, dit leezende; terwyl
men zich verbaast over het Klooster van St. Lorenzo en het Escuriaal. Wy neemen
'er niets van over, om plaats te vinden tot de volgende beschryving des Spaanschen
Monarchs: ‘De Koning brengt zyn tyd meerendeels met de jagt door. Naa zich des
voormiddags eenigen tyd vermaakt te hebben, keert hy te rug tegen het midden
van den dag, om den maaltyd te houden. Naa het eindigen van denzelven, spreekt
hy met buitenlandsche Ministers, begeeft zich vervolgens, voor weinige minuuten,
alleen met zynen Biechtvader, en verlaat dan gemeenlyk vóór drie uuren, doch
somtyds veel vroeger, het Paleis, en rydt tot den afstand van twintig of dertig
Engelsche mylen, eer hy begint te jaagen. Wanneer het donker wordt, treedt hy
weder in zyn rytuig, en keert na huis. Geenerhande weêr kan hem hier van te rug
houden; want hy vreest geen donder, bliksem, hagel, regen of sneeuw; maar is zyn
overrok doornat, dan trekt hy eenen anderen aan, en, wat zyn gevolg betreft, zegt
hy tot hetzelve zeer koeltjes: “De Regen breekt geen armen of beenen!” Ook zelfs
op heilige dagen moet aan deeze zyne liefhebbery voldaan worden; waar van,
echter, twee dagen, in de Passie-week, uitgezonderd zyn; en, hoewel hy uit den
aart zeer vriendlvk is, zegt men, dat de knorrigheid hem als dan zodanig beheerscht,
dat niemand gaarne tot hem nadert. Toen het eens gebeurde, dat een zyner Zoonen,
naar eens ieders oordeel, op sterven
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lag, ging hy evenwel, als naar gewoonte, op de Jagt, dringende 'er steeds op aan,
dat de Zieke zekerlyk herstellen zoude; doch, toen hem, kort daar naa, de tyding
wierd gebragt, dat zyn Zoon dood was, antwoordde hy, met zyne gewoone
bedaardheid: “Wel nu, dewyl wy niets daar tegen doen kunnen, moeten wy ons daar
in schikken!” - Zyn gevolg bestaat gewoonlyk uit den Prins van Asturien, den Kapitein
der Lyfwagt, zyn Groot-Stalmeester, Groot-Kleederbewaarder, Lyfarts en
Heelmeester. Deezen hebben te samen vyf Rydtuigen tot hun gebruik, en nog een
ander rydtuig dient tot berging van geneesmiddelen, schietgeweer, kruid en lood,
drooge kleederen, enz. Ieder Rydtuig wordt getrokken van zes Muilezels, en dewyl
voor deezen, als ook voor de hem verzellende lyfwagt, verscheide ontspanningen
op den weg gereed moeten staan, is het getal deezer dieren, die tot dagelyks gebruik
vereischt worden, omtrent twee honderd. De spoed, welke op reis gemaakt wordt,
is naar evenredigheid van twaalf (Engelsche) mylen in één uur, waar door niet zelden
aan menschen en muilezels ongelukken overkomen. - De Koning verlaat zich, onder
het jaagen, met geheel alleen op zyne honden; maar heeft ook gemeenlyk twee
honderd mannen by zich, die het Wild moeten opslaan, en het op bekwaame plaatsen
na hem toe dryven, waar hy en de Prins gereed staan, vergezeld van een
genoegzaam aantal Bedienden om de geweeren te laaden, en die, zo dra het één
afgeschooten is, hun een ander moeten toereiken.’ - Wy kunnen deezen NIMROD
niet verder op de Jagt volgen, noch overneemen de opgegeevene onberekenbaare
schaden, welke hy daar door aan zyne Onderdaanen doet; noch ook een Jagtparty,
Bastida genaamd, welke de Heer TOWNSEND bywoonde, beschryven; vier zodanige
worden 'er jaarlyksch gehouden. ‘De kosten van dit Jagtvermaak, zo bloedig en
martelend,’ dat hier zeer leevendig beschreeven wordt, ‘worden begroot op driemaal
honderd duizend Reaalen, of ten naasten by de drie en dertig duizend Guldens.’
De Eerw. TOWNSEND keert weder te Madrid te rug, om den winter in die Hoofdstad
door te brengen. Dubbel leezenswaardig is het denkbeeld, 't welk hy oplevert, van
de Leevenswyze, waar aan een Vreemdeling zich daar onderwerpen moet, en de
beschryving zyner waarneemingen, aangaande de gebruiken deezer Eeuw.
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De leefwyze, welke hy hieldt, de verkeering, welke hy met de eerste Staatsdienaars
van Spanje en buitenlandsche Mogendheden hadt, stelde hem in staat, om het
Hofleeven, en dat der Grooten, meer van naby te beschouwen; met de Geleerden,
en Liefhebbers van Weetenschappen en Kunsten, om te gaan, en de Huislyke Zeden
der Inwoonderen op te neemen. In deeze opgave krygen de Cortejos der Spaansche
Dames een ruim aandeel. ‘In de groote Steden zyn de Domheeren, of Kanunniken
der Kathedraale Kerken, de voornaamste Cortejos; doch in plaatsen daar
Garnisoenen leggen, neemen eerst de Officiers hunne keuze, en laaten dan de rest
de Kerkelyken over. In de vlekken en dorpen van het Platteland, regeeren de
Munniken over de harten der Vrouwen, ten minsten zo veel zy zulks in hunne magt
hebben, en zelfs ontzien veele Kloosterlingen zich niet, om in de Steden daar na te
streeven. Wat de Parochie-priesters aangaat, is het eene onbetwistbaare waarheid,
dat veelen onder hun Kinderen hebben, en zy al te zamen beschuldigd worden in
ontugt te leeven. - Geduurende myn geheel verblyf in Spanje, heb ik nooit eenig
mensch aangetroffen, die genegen was de Priesters van deeze algemeene
beschuldiging vry te pleiten; terwyl nogthars allen, als met ééne stem, getuigenis
gaven van de meerdere deugdzaamheid der Bisschoppen. En in de daad, voor zo
veel ik deswegens uit landeren vernam, en uit het geen ik door den gemeenzaamen
ommegang, waar mede sommigen van hen my vereerden, zelve heb waargenomen,
kunnen deeze eerwaardige Mannen nooit genoeg bewonderd worden om hunnen
yver, vroomheid en zuiverheid van zeden; daar en tegen schynen maar zeer weinigen
van de Geestlykheid, het zy Waereldlyken of Kloosterlingen, de kuischheid
noodzaaklyk te agten, of zulke flikkerende voorbeelden naa te volgen, voor zy na
het bezit der Bisschoplyke Waardigheid beginnen te reikhalzen.’ Dit geeft hem
gelegenheid, om over het ongehuwde leeven der Geestelyken uit te weiden.
De Schouwburgen betekenen, te Madrid, niet veel. En klaagt onze Reiziger, dat
men 'er, by weinige lieden, zugt voor Weetenschappen bespeurt. Waar deeze zugt
zich opdeedt, trok hy 'er, blykens het verhaal zyner ontmoetingen, voordeel van.
Hoe verbaazend groot zyn de Inkomsten veeler Spaansche Grooten, hoe talryk en
kostbaar hunne Huis- en Hofhouding! Is iemand begeerig
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den staat der Geldmiddelen des Spaanschen Ryks, zo juist mogelyk, te weeten, hy
vindt hier eene zeer naauwkeurige opgave. Uit dezelve blykt, dat de Inkomsten,
zedert veele jaaren, minder geweest zyn dan de Uitgaven. En is het dus niet te
hoopen, dat de Spaansche Monarch het voorbeeld zal volgen van FERDINAND DEN
VI, ‘die met de geleerdste Casuisten van zyn Ryk raadpleegde over de Vraag, of
een Souverain wel verpligt zy, de schulden van een voorgaanden Monarch te
betaalen? Deeze onnozele Vraag werd, met veel plegtigheid, ontkennenderwyze
beantwoord; en zo dra, ingevolge van dien, beslooten was, dat de Koning deeze
schulden niet betaalen zou, verzamelde FERDINAND aanmerkelyke schatten, en liet
by zyn overlyden een wel gevulde schatkist naa.’
Hier by voegt de Reiziger een verhaal van de Middelen, ter Geldbekoming te werk
gesteld; doch wy moeten, dit berigt reeds zo verre uitgeloopen zynde, den Leezer
tot de Reize zelve verzenden: met het Verslag van welker reeds uitgegeeven Deelen
wy minder hoopen te verwylen.

Burgerpligt leerende Redenvoeringen, gericht aan het Volk, door
Thomas Payne, Schryver van het Werk: De Regten van den
Mensch. Uit het Engelsch vertaald. Te Duinkerken, by van Schelle
en Comp., 1793. In gr. 8vo. 16 bl.
PAYNE, die zich elders, en ook hier te Lande, eenen Naam gemaakt heeft, door zyn
(*)
Geschrift: De Regten van den Mensch ; een Werk hoog gepreezen en opgehemeld
van deezen, diep verfoeid, en in den zwartsten afgrond verweezen, van geenen;
komt hier, als 't ware, ten kanssel, en neemt de Taak eens Redenaars voor 't Volk
op zich. - Kort is deeze Redenvoering. Dezelve heeft ten onderwerpe: Waarom
oordeelt gy niet altyd door u zelf over 't geen billyk is? Zyne bedoeling strekt, om
het Volk te toonen, dat hetzelve het Vermogen en de Bevoegdheid hebbe, om te
oordeelen over het Staatsbebestuur. - 's Mans denkbeelden, ten dien opzigte, zyn,
uit zyn grooter Werk, zo algemeen verspreid en geleezen, genoeg bekend. Alleen
worden ze hier in een gemeenzaamer vorm gegooten. En hebben wy in dit Eerste
Stukje gevonden, dat hy zyn weelderig en speelend Vernust, zo dikmaals in een
rui-

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. 1791. 1ste St. bl. 572, en 1793. 1ste St. bl. 32.
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mer bestek uitspattende, nu in dit engere perk beter weet te bepaalen. De Uitgeevers
berigten ons, dat het onthaal, 't welk, dit Eerste Stukje ontmoet, zal uitwyzen, of zy
met de Uitgave van de volgende Stukjes al of niet zullen voortgaan.

Wysgeerige en Staatkundige Geschiedenis van de Bezittingen en
den Koophandel der Europeaanen, in de beide Indien. Door den
Abt Willem Thomas Raynal. Uit het Fransch vertaald, volgens de
Geneefsche Uitgave van 1780. Eerste en Tweede Deel. Te
Amsterdam by M. Schalekamp, 1792 en 1793. Met Privilegie. In gr.
8vo. 492 en 542 bl., behalven het Voorwerk en de Kaarten en
Plaaten.
De bekwaame RAYNAL gaf zyn oorspronglyk Werk, in den Jaare 1773, het eerst in
't licht. Byna zo spoedig uitverkogt als uitgegeeven zynde, werdt hetzelve verscheiden
maalen herdrukt. Eene Nederduitsche Vertaaling werdt na eene verbeterde uitgave
van 1775 vervaardigd, welke Vertaaling mede spoedig aan den man was. In
Duitschland, Engeland, Italien Spanjen, zelfs in Constantinopelen, verscheenen van
tyd tot tyd Vertaalingen van dat Werk, ten blyke van deszelfs waarde. Intusschen
doorreisde de Schryver een aanmerkelyk gedeelte van Europa, met oogmerk om
nieuwe ontdekkingen te doen, of kundiger te worden, en zyn Werk daar door
volkomener te maaken. Van dien opgegaarden voorraad bediende hy zich in de
derde of laatste uitgave, welke Ao. 1780 te Geneve, in tien Deelen, in gr. 8vo, met
een Atlas van 50 Kaarten van BONNE, het licht zag. Naar deeze uitgave wordt deeze
nieuwe Nederduitsche bearbeid, welke, daar en boven, door een bekwaame hand,
met ophelderende Aantekeningen voorzien, en met zodanige Byvoegzelen verrykt,
als de gebeurtenissen, welke in en na de jongste Oorlogen hebben plaats gehad,
of de loop van den Koophandel, noodzaaklyk maaken. Welke verbetering ook in de
Kaarten plaats heeft; wordende dezelve naar de ontdekkingen der nieuwste Reizigers
hervormd. Deeze Nederduitsche uitgave zal derhalven de beste zyn van die immer,
in welk eene taale ook, verscheenen.
Twee Deelen van deezen druk zien reeds het licht. Het Eerste Deel bevat de
Bezittingen, Oorlogen en Koophandel, der Portugeezen en Hollanders in Oost-Indië.
By hetzelve is een Tafel van den Staat der Nederlandsche Oost-Indische Comp.,
haare Uitdeelingen tot op deezen tyd, en de onderscheidene waarde haarer Actien,
van 1723 tot heden; een Tafel van haare Uitrustingen en Verloopingen van 1720
tot 1729; als mede 6 Kaarten, en het Afbeeldzel van den Schryver, gevoegd.
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Het Tweede Deel behelst de Bezittingen, Oorlogen en Koophandel, der Engelschen
en Franschen in Oost-Indië, met de noodige Kaarten en Tafels.
Dit alleen meenden wy, van deeze nieuwe en alzins keurige Nederduitsche uitgave,
te moeten melden; van een Werk, dat al te bekend is om 'er uittrekzels van te geeven;
en van welkers Schryver de Monthly Reviewers, naar waarheid, zeggen: ‘'t Valt
moeijelvk te bepaalen of zyne Leezers meer onderrichting zullen trekken uit zyne
verhaalde Gebeurtenissen, dan uit zyne Aanmerkingen; niets kan zyne
naauwkeurigheid in de eerste, niets de doordringenheid zyner inzichten in de laatste,
overtreffen.’

Aan Nederland; ter gedachtenis van den dapperen Hopman Kropff,
na eene hardnekkige verdediging van de Vesting de Klundert
doorschoten. In 's Hage by J.F. Jacobs de Agé, 1793. 10 bl. in gr.
8vo.
Het algemeen gerucht schryft dit Dichtstukje aan den Heere BILDERDYK toe, met
regt, of ten onregte, kunnen wy niet beslissen. Maar dit is zeker, dat het eene
gunstige onderscheiding verdient onder de menigte Versen, die derzelver geboorte
verschuldigd zyn aan de gebeurtenissen, zedert eenigen tyd in Europa, en byzonder
in ons Vaderland, voorgevallen. 'Er zyn zeer schoone coupletten in, b.v.:
Gy wist, gy zaagt, den dood voor oogen,
Gy zaagt hem, maar uw' plicht met één'!
En, door uw hart-alleen bewogen,
Besloot gy, in dien dood te treên.

Minder behaagt ons de volgende plaats:
Wat Godheid thans bestiert uw slagen!
Wat bliksem knalt 'er om u heen!
Hoe! nog de zege weg te dragen:
Nog zegevierend door te treên?
*
‘Neen,’ zegt de Geest uit 's afgronds kolken,
Die 't Fransche woeden onderschaagt,
En de ondergang bezwoer der volken:
Hy, door uw stoutheid zelf vertsaagd.
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‘Neen,’ zegt hy, knettert op de tanden,
Terwyl gy duizend dooden tart;
Rukt zelf een roer uit Gauler handen,
En dryft u t doodlyk lood in 't hart.

Wy zyn er verre af, van het invoeren van hoogere wezens in zulke gevallen as te
keuren; maar het moet op eene wyze geschieden, die der waarschynlykheid niet
benadeelt, en de illusie niet verhindert. En wy twyfelen zeer, of dit hier in het oog
gehouden zy.
Voor het overige spreekt het van zelven, dat wy hier alleen dit Dichtstuk als
Dichtstuk beoordeelen, en de gevoelens van den Schryver voor zyne rekening
laaten.

De Moerbeziën-boom, Herders Zangspel: door Jan A. Backer. Te
Amsteldam by D.M. Langeveld, 1792. 46 bladz. in 8vo.
ALEXIS en GLICERUS, de Zoon en Dochter van ERGASTUS en PALEMON, twee
Arcadische Herders, waren reeds eenigen tyd aan elkanderen verloofd, en streelden
zich met het denkbeeld hunner aanstaande verbindtenis, toen hunne Vaders met
elkanderen in twist geraakten over een' Moerbezienboom, die het eigendom van
PALEMON was, maar welken de gierige ERGASTUS zich toeëigende. De jonge Gelieven
ontvingen nu het wreed bevel van elkanderen niet weder te zien, en alle hoop op
hun huwelyk scheen verlooren. Maar PALEMON, door zyn Zoon verbeden, was
edelmoedig genoeg, om den boom aan ERGASTUS af te staan, na dat deze echter
eerst, door tusschenkomst van THERMOSIRIS, den Priester van Pan, het eigendom
van PALEMON op denzelven erkend hadt. De twist was na bygelegd, en de jonge
lieden werden vereenigd. 'Er is noch in het plan, noch in de uitvoering, van het
Stukje, iets, dat byzondere aanpryzing verdient; en de Schryver begaat dikwyls
taalsonten, hoedanige iemand niet begaan moest, die voor het Publiek schryst, en
vooral niet, die zich in het vak der schoone Kunsten, of fraaije Letteren, begeeft.
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Eene Geschiedenis voor de Jufferschap, door Johannes Timotheus
Hermes. Drie Deelen. Te Utrecht en Amsterdam by G.T. van
Paddenburg en Zoon en M. Schalekamp. In gr. 8vo., te zamen 660
bl.
Onder de Boeken die wy met genoegen geleezen hebben, en die, om het nuttig
oogmerk, dat 'er zo duidelyk in doorstraalt, onze aanpryzing verdienen, bekleed
deze Geschiedenis voor de Jufferschap een der eerste plaatsen. Dezelve is
geschreven in Brieven van en aan byzondere persoonen, vertoonende deugdzaame
en ook zeer slegte karakters, welke met elkander hier in een sterk Contrast geplaatst
zyn. Een in 't geheim rondwaarend, en telkens aangroeijend, verderf, door het welk
veele jonge lieden, vóór hun' tyd, als wegkwynen, wordt, in deszelfs nadeelige
gevolgen, met sterke kleuren geschilderd en tegengegaan. De Heer HERMES
ondersteunt dus, met deze Geschiedenis, de Geneeskundige Waarneemingen van
TISSOT, ZIMMERMAN, VOGEL, en anderen, welke over deeze kwaal, de onnatuurlyke
Onanie en Nymphomanie, ernstige en gepaste Waarschouwingen schreven. De
Schryver heeft intusschen zeer wel gevoeld, hoe moeijelyk het zy, zich alleen door
schuldigen te doen verstaan, zonder door de onschuld verstaan te kunnen worden.
Zyn Ontwerp geheel nieuw, en zyn oogmerk zo uitsteekend nuttig, zynde, zullen wy
geene aanmerkingen op zommige wat al te sterke plaatsen, of te veel gerekte
beschryvingen, maaken; het welk anders ligt te doen zoude zyn.

Veit-Rosenstok. Een Geestige Roman. Door W.T. Te Utrecht by H.
van Emenes, 1792. In gr. 8vo. 538 bl.
Sedert langen tyd hebben wy geen Roman geleezen, van welken wy de uuren, daar
toe besteed, meerder moesten beklaagen, dan wegens deezen telkens afgebrooken
en lang gerekten Rosenstok. Indien langdraadige redeneeringen geestig mogen
heeten, dan stemt de inhoud met den tytel volkomen overeen. Intusschen zien wy
ongaerne zulke aanpryzingen op den tytel van een Boek, om dat wy, by ondervinding,
weeten, dat dezelve 'er dikmaals even zo min mede strooken, als gouden letters
op het bord van een Bierhuis, in een of ander gehucht. Schoon wy nergens gemeld
vinden, dat dit Boek eene Vertaaling is, zien wy het echter, zo uit de Geschiedenis
als uit den Styl, voor een Hoogduitsch Origineel aan; ja, het zoude ons spyten, indien
hetzelve in ons Vaderland oorspronglyk ware, nadien verscheidene Tafereelen in
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hetzelve, onder anderen die van zekeren Baron en Marquise, (bl. 481), zo wulpsch,
in plaatse van geestig, zyn, dat dezelve de beschaafde Zeden der Nederlanderen
kwetsen; stellende de Ech breuk op zulk eene wyze voor, dat dezelve meer
aanmoediging dan afkeer moet verwekken. Onder de veele Boeken, die men veilig
had konnen missen, behoort derhalven ook deeze Veit-Rosenstok.

De Maatschappy. Een Leesboek voor Lieden van Smaak en Vernuft.
Te Rotterdam by N. Cornel, 1792. In gr. 8vo. 176 bl.
Dat men tegenwoordig veel gemakkelyker Boeken schryft, dan men 'er bevallige
Tytels voor vindt, is aan veele Aucteurs, tot geene geringe pyniging van hunnen
geest, maar al te wel bekend. Dan, wie viel het tot heden in, om eene Verzameling
van Tafereelen, Bespiegelingen, Ontleedkundige Beschryvingen, Ontwerpen van
Operas, Fabelen, Minnehandelingen en Galante Nachtbezoeken, eene Maatschappy
te noemen? Zeker, dit was alleen voor een vindingryk Vernuft van het einde deezer
verlichte Eeuwe bewaard.
De Leden, die deeze zonderlinge Maatschappy uitmaaken, dus opgenoemd
hebbende, zullen wy alleen, ten opzichte van hun algemeen karakter, zeggen: dat,
indien het waar is, het geen de Schryver of Verzamelaar van dit Boekje zegt,
namelyk: ‘dat de bestbeöordeelde Boeken doorgaans, in het vertier, de vlag voor
de Prulschristen moeten stryken;’ dat dan deeze Maatschappy reeds lang uitverkogt
zal moeten zyn: het welk zeer goed komt; nadien wy, na eene ernstige leezing,
geheel geene vryheid gevonden hebben, om deeze Maatschappy, in een of ander
opzicht, onzen Leezeren aan te pryzen: Niet, om dat het Werk ons te zedig, maar
om dat het, op veele plaatsen, te zedebedervend, (zo als bl. 148, enz.) te galant,
te langdraadig, te slegt van styl, en te onzuiver in taale, voorkomt.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Aardrykskunde des Bybels, door Y. van Hamelsveld. Vierde Deel.
Te Amsterdam by J. Allart, 1792. In gr. 8vo. 478 bl.
Vier byzondere Boeken, in Hoofdstukken verdeeld, maaken den inhoud van dit
Vierde Deel, der Bybelsche Aardrykskunde uit; zynde het Vierde tot het Zevende
Boek van het geheele Werk. De Aardrykskunde van het Boek JOSUä, wordt in het
Vierde Boek; die van het Boek der Rechteren, en een gedeelte van I SAMUëL, in het
Vyfde; die van het overige der Boeken van SAMUëL, der Koningen en Chronieken,
in het Zesde; en de Aardrykskunde des Bybels, na de Babylonische Ballingschap,
wordt in het Zevende, Boek, omstandig voorgedraagen. Daar wy ons oordeel over
de drie voorgaande Deelen reeds medegedeeld hebben, en wy in dit Vierde Deel
niets gevonden hebben, waaröm wy 'er minder gunstig over zouden moeten
spreeken; zullen wy alleen de volgende Beschryving van Bethsaïda, als eene Proeve
der Aardrykskundige Ophelderingen des Nieuwen Testaments, overneemen:
‘De naam Bethsaïda is ongetwyfeld ontleend van de Vischvangst, waar van
derzelver inwooneren hun bestaan hadden, gelyk men dan ook weet, dat verscheiden
Apostelen van JESUS, die te Bethsaïda t'huis hoorden, Visschers waren.
Bethsaïda wordt dan eene Stad, dan een Vlek, genoemd, Joh. I:45. Luc. IX:10.
Marc. VIII:20, 21, 26; doch deze beide benaamingen worden van de Grieken dikwyls
verwisseld, byzonder wanneer 'er van kleine Steden gesproken wordt, gelyk RELAND
reeds heeft aangemerkt. - In het Nieuwe Testament wordt deze Stad in Galileë
geplaatst, Bethsaïda in Galileë vindt men uitdruklyk Joh. XII:21; waaröm ook de
Broeders ANDREäs en FILIPPUS, die men weet uit Bethsaïda geweest te zyn, Joh.
I:45, zo menigmaalen Galileërs genoemd worden. - Maar, hier hebben nu de heilige
Land-
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beschryvers zich eene zwaarigheid gemaakt; JOSEFUS zegt ons uitdruklyk, dat
Bethsaïda in Gaulanitis gelegen hebbe, dus niet in Galileë, naar het schynt; Galileë
is het landschap bewesten den Jordaan, en Gaulanitis beöosten die Rivier, want,
dat LIGTFOOT heeft misgetast, wanneer hy wilde, dat Galileë zich ook ten oosten
van den Jordaan zou hebben uitgestrekt, is door ons reeds aangemerkt. JOSEFUS
(*)
verhaalt ons , dat FILIPPUS, Viervorst van Itureê, Gaulanitis en Bataneë, aan
Bethsaïda, een Vlek aan den oever des Meirs Genezareth, de gedaante eener Stad
gegeeven, en hetzelve met inwooneren vermeerderd, en met eenige voorrechten
verrykt, hebbende, het ter eere van JULIä, de dochter van AUGUSTUS, Juliäs genoemd
(†)
hebbe. Hy zegt vervolgends , dat FILIPPUS eene Stad gebouwd hebbe, in
Neder-Gaulanitis, welke hy Juliäs noemde. PLINIUS plaatst insgelyks Juliäs ten
Oosten van de Galileesche Zee. - Wat moest men nu met deze zo openlyke
schynstrydigheid aanvangen? daar JOSEFUS Bethsaïda in Gaulanitis, en dus
beöosten, maar de Euängelisten dezelfde Stad in Galileë, en dus bewesten, de Zee
(‡)
van Tiberiäs plaatzen? Indien men den Reiziger POCOCKE volgt , dan heeft 'er, in
de daad, een Bethsaïda in Galileë gelegen; ten minsten in de Vlakte van Hutin, twee
mylen ten Westen van de Zee van Tiberiäs, en drie mylen West-Noord-West van
deze Stad, zyn, volgenes hem, de puinhoopen van eene Stad, of groot Vlek, te zien,
nog hedendaagsch Beitsida genoemd. Men ziet hier puinhoopen van eene groote
Waterkom en andere Gebouwen, en byzonder veele overblyfzels eener Kerk, waar
onder die van een ongemeen fraai gewerkt Deurraam van witten Marmersteen, en
eenige Zuilen, voornaamlyk uitmunten. - Dit Beitsida houdt POCOCKE, zonder te
twyfelen, voor het Bethsaïda der Euängelisten, en hy lost zelfs de bedenking op,
die men zou kunnen maaken, dat dit Beitsida twee Engelsche mylen van het Meir
of de Zee ligt, daar men verwagten zou, dat het, als eene Visschers-plaats, vlak by
het Meir moet gelegen hebben. Volgends den Munnik BROCHARDUS, by BACHIENE
aange-

(*)
(†)
(‡)

Ant. Jud. XVIII:2, 1.
De bello. 9. II:13, 2.
Reize. IIàe Deels 1ste Stuk, bl. 114.
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haald, lag Bethsaïda aan den hoek der Galileesche Zee, alwaar dezelve begint zich
van het Noorden naar het Zuiden te wenden.
(*)
De Heer BACHIENE heeft, ten einde deze zwaarigheid op te lossen, op het
voetspoor van RELAND gedacht, dat 'er twee Steden met den naam Bethsaïda
geweest zyn, eene in Gálileë, en ééne in Gaulanitis, het eerste in de Schriften der
Euängelisten, het laatste by JOSEFUS, voorkomende; echter meent hy, dat van
Bethsaïda in Gaulanitis tweemaalen by de Euängelisten gewaagd wordt, Luc. IX:10,
en Marc. VI:45, alwaar uitdruklyk gezegd wordt, dat JESUS van Kapernaüm, of, gelyk
anderen meenen, van Nazareth, beiden aan de Westzyde der Galileesche Zee, te
scheep vertrokken is, Matth. XIV:13, om te komen in de Woestyn van Bethsaïda;
maar aan den Westelyken oever der Zee in Galileë hadt men geene zodanige
Woestynen, of, gelyk LUKAS schryft, woeste plaatzen, doch wel aan de Oostzyde in
Gaulanitis; hier gebeurde het wonder der Spyziging van 5000 menschen met vyf
brooden en twee visschen, waarna JESUS zyne Leerlingen scheep deedt gaan, en
voor hem heen vaaren, aan de andere zyde, tegen over Bethsaïda, Marc. VI:45.
Deze Geschiedenis is, in de daad, ook zo duidelyk, dat men niet ontkennen kan, of
Bethsaïda moet zo gelegen hebben, dat men, van Kapernaüm te scheep derwaards
willende, dwars over de Galileesche Zee moest vaaren. - Doch, waar is eenige blyk,
dat 'er twee Steden van denzelfden naam Bethsaïda geweest zyn? In deze
Geschiedenis geven ten minsten de Euängelisten niet de geringste blyk, dat zy een
ander Bethsaïda bedoelen, dan het geen zy zo menigmaal noemen, en in Galileë
plaatzen. - En hoe komt het, dat zy enkel één Bethsaïda kennen, en JOSEFUS ook
niet meer dan één? Ondertusschen kan men deze schynstrydigheid heel wel
wegnemen, zonder het uiterste hulpmiddel te gebruiken, om, zonder grond, van
(†)
ééne Stad twee te maaken. Dit middel is door den schranderen SCHUTTE aan de
hand gegeven: door de waare ligging van Bethsaïda, of Juliäs, aan te wyzen,
volgends BROCHARDUS, in den hoek der Galileesche Zee, daar die begint zich van
het Noorden naar

(*)
(†)

IIde Deels 3de Stuk, bl. 1076.
Heil. Jaarboeken. IIde Deel, bl. 99, 100.
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het Zuiden te wenden; juist daar de Jordaan in het Meir Genezareth valt, gelyk
(*)
JOSEFUS het uitdrukt , zo dat een gedeelte van die Stad op den oostelyken, en een
gedeelte op den westelyken, oever gelegen hebbe; en de Rivier tusschen beide
doorliep. Zy lag dan in Galileë, daar JOäNNES haar plaatst, te meer, om dat misschien
de Broeders ANDREäS en FILIPPUS aan die zyde woonden; maar zy lag ook in
Gaulanitis, en daar toe brengt JOSEFUS haar, om dat zy aan de heerschappy van
den Viervorst FILIPPUS onderhorig was; de Woestyn van Bethsaïda lag ten Oosten
van de Stad, en dus aan de Oostzyde van het Meir. “Nu kan men verstaan, (zegt
de Heer SCHUTTE, en wy met hem,) dat JESUS, uit Galileë naar Bethsaïda reizende,
te scheep gaat over de Galileesche Zee, Matth. XIV:13. Marc. VI:32, Joh. VI:1, en
dat hy, uit Bethsaïda naar Kapernaüm zich begevende, in Galileë wederöm over
de Zee terug komt, Joh. VI:16-21, vergeleken met vs. 22-25. Eindelyk, dan kan men
eerst, zo de Heiland, volgends onze onderstelling, (zegt de Heer SCHUTTE, welke
meent, dat 'er van Nazareth eene beek geloopen heeft naar de Galileesche Zee,
en dat JESUS, by deze gelegenheid, met eene schuit die beek is afgevaren, en zo
in het Meir gekomen,) van Nazareth, om dat zyne Apostelen moede waren, te schepe
gegaan is naar Bethsaïda, zonder eenige de minste zwarigheid bevatten 't geen
MARCUS ons zegt, (Marc. VI:33,) dat de Schaaren, JESUS en zyne Apostelen ziende
heenen vaaren, gezamenlyk te voet liepen van alle Steden derwaards, en hem nog
voorkwamen, zo dat ze eer te Bethsaïda waren dan JESUS met zyne Leerlingen. Dit
is onmogelyk, volgends de gemeene onderstelling; doch, naar de onze, volgt het
van zelve. Want Nazareth, Bethsaïda, en de mond van de beek, de oosterbeek,
daar ze in de Galileesche Zee stort, maaken een driehoek uit; waar van de Schaaren,
die door het midden van Galileë te voet gingen, slechts ééne zyde, maar CHRISTUS
met de zynen, die in een Schip vertrokken langs de beek en de Galileesche Zee,
twee zyden, moesten afdoen.”’
Als eene uitsteekende blyk van de waarde deezer Bybelsche Aardrykskunde,
moeten wy, by deeze gelegenheid,

(*)

De bello. III:10, 7.
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melden, dat dezelve aan onze Nabuuren, de Duitschers, mede zeer wel bevalt;
nadat de Wel Eerw. R. JANISCH, Hoogduitsch Leeraar by de oude Luthersche
Gemeente te Amsterdam, zyne voorige Landgenooten, dit Werk, door eene
uitmuntende Vertaaling, heeft leeren kennen. Wy hoopen, dat de arbeidzaame VAN
HAMELSVELD genoegzaame gelegenheid zal vinden, om hetzelve spoedig te
voltooijen.

Leerredenen van Hugo Blair, Doctor der Heilige Godgeleerdheid,
een van de Predikanten der Hoofdkerk, en Hoogleeraar in de
Rhetorica en fraaije Letteren aan de Hooge - Schoole van Edinburg.
Naar den laatsten Druk uit het Engelsch vertaald. Vde en VIde Deel.
Te Amsterdam by W. Holtrop, 1793. In gr. 8vo., ieder 208 bladz.
Gedagtig aan het nut en genoegen, waar mede wy, nu reeds meer dan tien jaaren
geleeden, de voorgaande Stukken van BLAIR'S uitmuntende Leerredenen hadden
geleezen, zagen wy, zints de aankondiging van nog een volgenden bondel, de
daadelyke afgift daar van met verlangen te gemoet. Thans onzen wensch vervuld
ziende, willen wy niet draalen, om het leezend gedeelte onzer Landgenooten
eenigzins nader bekend te maaken met deeze meesterstukken van gezond Verstand,
redelyke Godsvrugt, en mannelyke Welspreekendheid. Met regt meenen wy de
aangekondigde Leerredenen dus te mogen kenmerken; en wy agten het, uit dien
hoofde, voor een geluk, dat zy gevallen zyn in handen van eenen Vertaaler, welke
het oorspronklyke in een niet ongevallig Nederlandsch gewaad getooid heeft. Wilden
wy de voetstappen drukken van onze waardige en veelgeagte Amptgenooten, de
Schryvers van de Monthly Review, een ruim veld zou voor ons openleggen, om in
breedspraakigen lof deezer Leerredenen uit te weiden. Want, hoewel onze Britsche
broeders, gemeenlyk, vry kaarig zyn in het pryzen van Leerredenen, besteeden zy
aan deeze alle de titels, met welke lettervrugten van deezen aart kunnen vereerd
worden. Hun gevoelen gaarne toevallende, willen wy het oordeel onzer Leezeren
niet vooruit loopen, maar zullen, door het mededeelen van eenige staa-
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len, gelegenheid geeven, om de waardy van het geheel te berekenen.
Ieder der aangekondigde Deelen bevat tien Leerredenen. Zie hier derzelver
Opschristen. 's Menschen waare Eer. Aandoenlykheid. Het ten nutte maaken van
den Tyd. De Pligten der middelbaaren Ouderdoms. De Dood. Voortgang der
Ondeugd. Kloekmoedigheid. Afgunst. Ledigheid. Het gevoel der Godlyke
Tegenwoordigheid. Lydzaamheid. Gemaatigdheid. Blydschap en Droefheid des
Harten. Kenmerken van onvolkomene Vroomheid. Het Sakrament van 's Heeren
Avondmaal, als eene Voorbereiding tot den Dood. Het gebruik en misbruik der
Waereld. De Uitersten in Godsdienstig en Zedelyk Gedrag. Het Spotten met den
Godsdienst. De Schepping - en de Slooping der Waereld.
Om nu te voldoen aan onze beloften, bepaalt zich, in deeze aangenaame
verscheidenheid, vooreerst onze keuze tot de Leerrede over den Dood. In het Derde
Deel hebbende gehandeld over de leeringen, welke ieder mensch, uit het vooruitzigt
van zynen eigen dood, kan afleiden, bepaalt de Heer BLAIR zich hier tot den dood
van andere menschen; onderscheidenlyk aantoonende, op hoedanig eene wyze
wy behooren aangedaan te worden door den dood van vreemden - van vrienden en van vyanden. In de eerste Afdeeling spreekende over het Graf, als de algemeene
Verzamelplaats van alle onze Natuurgenooten, en de gevoelens, welke het gemeene
sterflot in ons moet verwekken: ‘De kleine en de groote,’ schryft BLAIR met Jobs
woorden, ‘is daar. Daar, ten langen laatste, legt de behoeftige den last van zyn
kommervol leeven af. Niet meer zal hy zuchten onder het pak van armoede en
kommer. Niet meer zal hy hooren de onbescheidene eischen des meesters, van
wien hy zyn sober loon ontving. Niet meer zal hy gewekt worden uit noodige
sluimering op zyn bed van stroo, noch voortgejaagd van zynen schraalen disch, om
den herhaalden arbeid des dags te verduuren. Terwyl zyn nederig graf gegraaven
wordt, en eenige weinige armoedige en afgeleefde nabuuren hem derwaarts draagen,
mogen wy, intusschen, met vrugt bedenken, dat ook deeze mensch onze broeder
was; dat om hem de bedaagde en verlaatene huisvrouw en de behoeftige kinderen
nu schreiën; dat, hoe ongezien hy ook by de waereld was, hy, veelligt, zo weleen
gezond verstand, als een waardig hart, bezat; en nu
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gedraagen is van Engelen, om te rusten in den schoot van Abraham. - Niet verre
van hem wordt het graf geopend, om den ryken en trotschen mensch te ontvangen.
- Zyne rykdommen verhinderden niet, dat hy, nevens den armen man, in het zelfde
lot deelde; misschien verhaastten dezelve, door overdaad, zyn vonnis. Dan, in de
daad, gaan de rouwklaagers om in de straaten; en terwyl, met alle de staatelykheid
en pragt van treurigheid, de toestel tot zyne lykstatie wordt gemaakt, zien, intusschen,
zyne erfgenaamen, onverduldig na den inhoud van zynen laatsten wil, elkander aan
met jaloersche oogen, en maaken reeds eenen aanvang van krakeelen over de
verdeeling zyner nalaatenschap. - Den eenen dag zien wy de lykbaar van het lachend
kind voorby draagen; de bloem, verplet in 't eigen oogenblik, als zy onder der
Ouderen oog begon te ontluiken; op den volgenden dag zien wy den jongeling, of
de maagd, van bloeiende gestalte en veel beloovende verwagtinge, in een ontydig
graf nederleggen. Terwyl de uitvaart wordt verzeld van een talryk, onverschillig,
gevolg, met elkander spreekende over het nieuws van den dag, of over de gemeene
belangen des leevens, laaten onze gedagten zich liever wenden na het sterfhuis,
en zich voorstellen, wat aldaar gebeure. Daar zouden wy aanschouwen een
mistroostig gezin, nederzittende in zwygende droefheid, bepeinzende de jammerlyke
breuk, die in hun klein genootschap voorviel, en, met betraande oogen, ziende na
het vertrek, 't welk nu ledig staat, en na ieder gedenkteken, 't welk zich van hunnen
verscheidenen vriend aanbiedt. Door dusdanig eene opmerking van de smarten
van anderen, zal de zelszoekende verhardheid onzer harten allengskens verzagt
worden, en tot menschlykheid smelten.
Op een anderen dag volgen wy iemand na het graf, die in hoogen ouderdom, en
naa een langen leevensloop, in volkomene rypheid, ten langen laatste, tot de rust
is neêrgedaald. Terwyl wy over weg gaan na de wooning des doods, loopen,
eigenaartig, onze gedagten en gesprekken over alle de veranderingen, welke zulk
een persoon, geduurende zynen leeftyd, heeft gezien. Hy heeft, naar allen schyn,
veele geluksverwisselingen doorgestaan. Hy ondervondt voor- en tegenspoed. Hy
zag huisgezinnen en geslagten opkoomen en ten gronde gaan. Hy zag vrede en
oorlog elkander beurtelings vervangen;
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het gelaad zyns Vaderlands veele veranderingen ondergaan, en de stad zelve,
waarin hy woonde, in zekeren zin, nieuw worden. Naa al wat hy gezien heeft; zyn
nu zyne oogen voor altoos geslooten. Hy was een vreemdeling geworden, in 't
midden van eene nieuwe opvolginge van menschen. Een geslagt, welk hem niet
kende, was opgestaan om de aarde te vervullen. Aldus gaat de waereld voorby.
Door alle rangen en standen gaat het eene, en komt het andere, geslagt; en deeze
groote herberg wordt, beurtelings, ontruimd, en van nieuws aangevuld met troepen
van afwisselende pelgrims.’
By deeze schilderagtige beschryving voegen wy nog eene andere, uit de Leerrede
over de Schepping de Waereld. De Heer BLAIR, spreekende over het oogmerk der
Godheid, in het voortbrengen van het Heeläl, drukt zich, onder andere, in deezer
voege uit: ‘Kwaadwillig moet het hart van dien mensch zyn, met een verdraaid oog
moet hy de Schepping beschouwd hebben, die op het vermoeden kan vallen, dat
zy niet het voortbrengzel van oneindige goedwilligheid en liefde is. Hoe veele
duidelyke kenmerken van goedwillige bedoelinge vertoonen zich rondom ons! Met
welk eene milde hand is schoonheid en tooizel op het gelaad der natuure uitgestort!
Welk een pragtig schouwspel voor 's menschen oog ten toon gesteld! Welk een
onderstand voor zyne behoeften toebereid! Welk eene verscheidenheid van
voorwerpen hem aangebooden, om zyne zintuigen te streelen, zyn verstand
bezigheid te verschaffen, zyne verbeeldingskragt te oeffenen, zyn hart te verblyden
en te vervrolyken! In waarheid, de aanweezigheid zelve van het Heeläl is een
duurzaam gedenkteeken van de goedheid des Scheppers. Want niets, behalven
goedheid, konde oorspronklyk de Schepping daar stellen. Het Opperst Weezen,
van zelf bestaande, en algenoegzaam, hadt geene behoeften, welke Hy konde
tragten aan te vullen. Geen nieuw toevoegzel van geluk of heerlykheid konde Hem
toevloeien van de schepzels, die Hy formeerde. Goedheid was het, zich zelve
mededeelende en uitstortende goedheid; goedheid, welke vermaak schiep in het
mededeelen van geluk, in alle deszelfs gedaanten; die in den beginne den hemel
en de aarde schiep. Van hier de ontelbaare rangen van leevende schepzelen, met
welke de aarde is bevolkt; van de laagste klassen van gevoelige Weezens, tot aan
den hoogsten rang van reden en verstand. Overal, daar
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leeven is, is eenige maate van geluk; zyn 'er genietingen, naar de verschillende
kragten van gewaarwordinge berekend; en aarde, en lucht, en water, zyn, met
glorieryke milddaadigheid, met leeven bezwangerd.’
Met eenige trekken, uit de laatste Leerrede, over de Slooping der Waereld, zullen
wy deeze aankondiging eindigen. Uitvoerig gehandeld hebbende over de Schepping
en Slooping der Waereld, om te toonen, welk een grootheerlyk denkbeeld dit alles,
aangaande de Heerschappy des Almagtigen, moet doen opvatten: ‘Met eerbied,’
dus schryft hy, ‘beschouwen wy zyne hand in de treffende bedeelingen der
voorzienigheid onder de menschen: beslissende het lot der gevegten; koninkryken
doende opkoomen, of verdwynen; de hoogmoedigen nederwerpende, en de
vernederden opheffende uit het stof. Maar wat zyn dusdanige gebeurtenissen, by
de magt en wysheid, welk Hy in de volwigtiger omwentelingen van het Heeläl ten
toon spreidt; door zyn woord Waerelden sormeerende, of sloopende; naar zyn
welgevallen zyne schepzels verplaatzende, uit de eene waereld in de andere: opdat
Hy nieuwe ontwerpen van wysheid en goedheid moge voortzetten, en de geheele
ruimte met de wonderen der Scheppinge vervullen. Agtervolgende geslagten zyn
'er opgestaan om de aarde te bezitten. By beuiten zyn ze voorby gegaan, en verreisd
na onbekende oorden. Ons heeft Hy doen opstaan, om hunne plaats te vervullen.
Ook wy zullen binnen kort verdwynen. Maar de menschlyke aanweezigheid vergaat
nimmermeer. Het leeven verandert slegts van gedaante, en wordt vermeuwd. De
Schepping wordt telkens aangevuld, maar is nooit vol. Wanneer de geheele
bestemde loop van de geslagten der menschen zal geëindigd zyn, dan, even gelyk
een Herder zyne kudde van de eene weide in de andere leidt, zal de groote Schepper
de zielen, die Hy gemaakt heeft, in nieuwe en toebereide wooningen des leevens
overvoeren. Zy gaan, van deeze aarde, na eene nieuwe aarde, en nieuwe hemelen;
en evenwel verhuizen zy slegts uit het eene gewest der Godlyke heerschappye in
het ander. Te midden van alle deeze veranderingen der natuure, blyft de groote
Beheerscher zelve zonder verandering of schaduw van omkeeringe. Voor Hem zyn
deeze afwisselende omwentelingen des leevens slegts als de dag van gister, als
hy voorby is. Van zynen eeuwigen troon ziet Hy Waerelden opstaan, en verdwynen;
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begaaft de schepzelen, die dezelve bewoonen, met vermogens en bekwaamheden,
aan hunnen stand voegende; en deelt onder hen uit belooningen en straffen, aan
hunne daaden evenredig.’
Genoeg oordeelen wy deeze Proeven, ter uitlokkinge van Leeraars en Leeken;
de eerste, om BLAIR als een uitmuntend modél van naavolginge te gebruiken; de
andere, om verstandelyke en gemoedelyke stigting te zoeken. Onze eigen
ondervinding, indien deeze op onze Leezers iets vermoge, zouden wy, als eene
drangreden tot het laatste, kunnen aanvoeren.

Onderzoek, of en in hoe verre de Leeraars van Jezus Godsdienst
'er zelf oorzaak van zyn, dat het Christendom zo weinig vruchten
toont by deszelfs Belyderen; met opgave van eenige middelen,
om dit kwaad te verhelpen. Door Christianus. By de voornaamste
Boekverkoopers te bekomen. In gr. 8vo. 147 bl.
Een warm gevoel van de aangelegenheid zyns Onderwerps, leide de woorden in
de pen van den Opsteller deezer Verhandelinge. Zyn onderzoek stellig
beantwoordende, wagt hy zich, egter, voor het schimpend en smaalend uitvaaren
tegen alle Leeraars zonder onderscheid; een karaktertrek, te zigtbaar in menig een
Geschrift, welker Stellers, onder den dekmantel van het alleen gelaaden te hebben
op de openbaare Bedienaars, niet onduidelyk toonen, den Godsdienst zelven geen
goed hart toe te draagen. Den waardigen Leeraar den verdienden lof toezwaaiende,
gispt hy alleen de zulken, die hun gewigtig ampt misbruiken, of zonder gepaste
voorbereiding hetzelve aanvaarden. Veele nutte aanmerkingen bevat dit Boekje;
en wy gelooven, dat, indien de aankondigingen, daarin gedaan, door de zulken, tot
welke zy zyn ingerigt, algemeen gevolgd wierden, de goede zaak der Christenheid
merkelyk zou bevoordeeld worden. Ernstig pryzen wy daarom dit Onderzoek ter
leezinge aan by allen, die, 't zy door opleiding, onderwys, of eigen oeffening, by het
onderwerp belang hebben.
In de Inleiding maakt CHRISTIANUS eenige aanmerkingen over het belang, welk
de Menschenvriend stelt in de bevordering van waarheid, deugd en geluk, en over
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de beletzels, welke derzelver voortplanting belemmeren. Deeze beletzelen meent
hy, onder andere, te vinden in de wyze, op welke door zommigen het Leeraarämpt
bekleed wordt. De gebreken, welke hy optelt, ontdekt hy in de Leerredenen der
Predikanten - Catechisatien - Huisbezoekingen - bezoeken van de Zieken - en
Gedrag. Hier op volgt eene Schets van den waardigen Christen-Leeraar, in de
voorgemelde byzonheden; voorts eene aanwyzing van de oorzaaken der
bovengemelde gebreken, bestaande in de keuze van persoonen tot het Predikämpt
- in de gebreken op de Schoolen en Akademien - in het gebrekkig Examen - het
verwaarloozen van den Proponententyd - en eindelyk in de slegte Besoldigingen.
Als een hulpmiddel tegen de meeste deezer gebreken, stelt de Schryver, ten besluite,
voor, een Algemeen Magazyn voor Predikanten, waarvan hy een Plan opgeeft. Hier en daar ontmoet men Aanteekeningen ter verdere ophelderinge, en die tevens
blyken van des Schryvers beleezenheid, in Schriften tot zyn onderwerp betrekkelyk,
opleveren. Onder deeze hebben wy egter twee Aanteekeningen ontmoet, bl. 27 en
39, welke de Schryver, onzes oordeels, met voegzaamheid zou kunnen terug
gehouden hebben. Zulke historiëtjes laaten zich in een gemeenzaam gesprek niet
onaartig vertellen, doch strooken niet met de deftigheid des onderwerps in
openbaaren geschrifte.

Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden
Godsdienst, uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd Genootschap.
XIIIde Deel. Te Haarlem by J. Enschedé en Zoonen en J. van Walré,
1793.
(*)
Tweede Berigt .
De uitvoerigheid, welke ons Berigt kreeg over de Eerste, en met den Gouden Eerprys
bekroonde, Verhandeling, van den Amsterdamschen Hoogleeraar CRAS, verpligtte
ons, het Verslag over de Proeve, van den Utrechtschen Hoogleeraar BROWN, met
een Zilveren Eerprys door Heeren Directeuren beschonken, tot eene nadere gele-

(*)

Zie het Eerste, hier boven, bl. 13.
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genheid te verschuiven. Wy neemen de eerstvoorkomende waar, om deeze Stukken
niet te wyd vaneen te deen komen.
Van de betrekkelyke waardye tusschen de Verhandeling en deeze Proeve hebben
wy, ter aangetoogene plaatze, het onze gezegd, en de Toewyzing van den Eerprys
ten hoogsten gebillykt; en twyfelen wy geenzins, of de opgave van het beloop der
laatste, met de schikking van de eerste vergeleken, zal de regtmaatigheid van onze
oordeelvelling onderschraagen, en uitwyzen, dat, schoon het deeze Proeve aan
verdiensten op verre na niet ontbreeke, dezelve, egter, wat de rechtstreeksche
Beantwoording der Vraage, en de gezette Wysgeerige Behandeling des Onderwerps,
betreft, op een grooten afstand by de Verhandeling agteraan kome; een afstand,
misschien voor de meeste Leezers minder groot en merkbaar, uit hoofde van de
wyze van Voordragt, en den fraaijen Styl waarin dezelve geschreeven is.
De Belangrykheid des Vraagstuks en de gepastheid van 't zelve in het
Tydsgewricht der opgave maaken eene gepaste Inleiding uit. Waarin de Hoogleeraar,
onder andere, ook betuigt, dat hy, ‘zints hy bekwaam was eenigzins redelyk te
denken, zyne ziel aangevuurd vondt door de heilige vlam der Vryheid, vervuld met
een afschrik van Onderdrukking, en met die zugt tot Regtvaardigheid, welke een
gelyk genot van alle de oorspronglyke Regten der Menschlyke Natuure voorschryft.
Het groot Beginzel van de Natuurlyke Gelykheid der Menschen is, wél begreepen,
de eenige grondslag, op welken algemeen Regt en Vryheid vast gevestigd, en
standhoudend verzekerd, kunnen worden. 't Geen de Schryver van deeze Proeve
zich voorstelt onder 't ooge te brengen, is zo verre van de banden der Maatschappye
los te maaken, of die Ondergeschiktheid, zonder welke geen Staatsbestuur kan
bestaan, te verzwakken, dat het elke Maatschappyelyke band naauwer zal
toetrekken, en de Verpligtingen tot wettige Gehoorzaamheid, en de Regten van
wettig Gezag, te vaster bevestigen.
Genoeg bevroedt hy, dat de Beginzels, welke hy ten oogmerke heeft te ontvouwen,
niet zullen smaaken, of aan de ongemaatigde Voorstanders van Vryheid, of
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aan de slaafsche en dwinglandsche Verdedigers van willekeurige Magt. Die
Gemaatigdheid, welke voortvloeit uit liefde tot, en bevatting van, de waarheid, (welke,
in alle geschilstukken van deezen aart, doorgaans tusschen twee uitersten in ligt,)
is zeldzaam welkom by de menigte, die, onbekwaam in het gebruik van het misbruik
der dingen te onderscheiden, doorgaans zo driftig en buitenspoorig te werk gaat in
het handhaaven des Regts, als in het bestryden des Onregts. Het zyn alleen de
weinigen, die de ketens van vooroordeel en drift afgeschud, en den kerker, waarin
zy de ziel gevangen houden, verlaaten, hebben, die de voorwerpen kunnen
beschouwen, met genoegen beschouwen, gelyk zy zich vertoonen in het zuiver en
bestendig licht, waar mede de natuur dezelve beschynt. De oogen van de rest des
Menschdoms zyn of te zwak om dien glans te verdraagen, of, indien zy denzelven,
voor eene wyle, beschouwd hebben, worden zy dermaate schemerblind, dat zy het
gezigt verliezen van de voorwerpen, tot welker kennis dit licht hun moest brengen,
en dus beroofd van dat bestuur, ten opzigte van hun gedrag, welke het behoorde
te verleenen.’
Dan, laaten wy bezien welken weg de Hooggeleerde Schryver zich afbaakent,
om dit zyn doel te bereiken. Drie Hoofdverdeelingen, naar de Vraag ingerigt,
onderscheiden zyne Proeve: of hy stelt zich voor, in drie Boeken deeze drie Vraagen
te beantwoorden. Voor I. In welke opzigten kunnen de Menschen gezegd worden
Gelyk te zyn? - II. Welke zyn de Regten, uit die Gelykheid voortvloeijende? - III.
Welke zyn de Pligten, die deeze Gelykheid oplegt?
Het Eerste Boek voert ten Opschrift: De Natuurlyke Gelykheid des Menschdoms.
Aan dit Opschrift schynt weinig te beantwoorden dat des Eersten Hoofdstuks, Over
de Natuurlyke Verscheidenheden der Menschen; 't geen, hoe veel fraais het bevatte,
meer strekt om de Ongelykheid, dan de Gelykheid, der Menschen aan te toonen,
en dus ongeschikt is ter beantwoordinge van de Vraage, in welk een zin de Menschen
daadlyk Gelyk zyn. Deeze bepaaling ontbreekt, zo veel wy zien kunnen, in dit geheele
Eerste Boek. Of men moest daar voor laaten gelden, 't geen de Schryver, in het
Tweede Hoofdstuk, Over de Uitdeeling der Menschlyke Bekwaamheden en Talenten,
zelve als iets wonderspreukigs opgeeft: ‘dat het juiste
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denkbeeld der Natuurlyke Gelykheid van het geheele Menschdom, zo verre het
hunne onderlinge Pligten betreft, uit de Ongelykheid moet afgeleid worden; en dat
de Ongelykheid, hoe wonderspreukig het voorkome, de naauwkeurigste en
volledigste Gelykheid hervoortbrengt, ten aanziene van elke zedelyke en
maatschappyelyke verpligting.’
Het Derde Hoofdstuk loopt, in gevolge hier van, over de onderlinge Afhangelykheid
des Menschdoms, en de Gelykheid der Verpligting. Het slot zal ons eenigzins nader
toonen, welk eene Gelykheid de Hoogleeraar bedoelt, schoon niet naauwkeurig
genoeg bepaald en gesteld in eene gelyke betrekking van allen tot de Maatschappy,
en eene gelyke wederkeerigheid van Pligten, met een zeer welspreekend vermelden
van de Voordeelen dier Gelykheid. ‘Het is,’ schryft hy, ‘die Gelykheid des
Menschdoms, welke men zo dikwyls beweerd heeft, maar zelden recht verstaan is.
- Eene Gelykheid, welke de Trotsäart en Dwingeland versmaadt; dewyl dezelve
aangekant is tegen hunne zelfzoekenheid en traagheid. - Eene Gelykheid, welke
onrustige en byzondere oogmerken bedoelende Menschen gaarne misbruiken als
een werktuig om een geregeld Staatsbestuur overhoop te werpen, en die
regeeringloosheid in te voeren, te midden van welke zy zichzelven kunnen verheffen.
- Eene Gelykheid van behoeften, met eene verscheidenheid van middelen om
dezelve te vinden. - Eene Gelykheid van verpligting, met onderscheidene wyzen
om zich van dezelve te kwyten. - 't Is eene Gelykheid, die, door alle Rangen even
noodzaaklyk te stellen, allen, die hun pligt getrouwlyk volbrengen, even
agtenswaardig maakt in 't oog van GOD - doch, door hooger en laager rangen, door
veelvuldige onderscheidingen en kringen, te vorderen, onderscheide trappen van
aanzien en eer onder de Menschen vaststelt. - 't Is eene Gelykheid, welke niemand
vernedert dan den dwingeland, den schurk, den dief, den wellusteling en den luiaart
- en allen, behalven deezen, verhoogt tot de veredelende waardigheid van mede
uitmaakende Leden der groote Gemeenschap des Menschdoms, en van
Medeärbeiders met GOD, om het Geluk van zyne zedelyke en verstandige
Scheppinge te bevorderen.’
Het Vierde en laatste Hoofdstuk deezes Boeks wyst
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eenige Omstandigheden aan van Menschlyke Gelykheid, nog niet in overweeging
genomen. De laatste omstandigheid hier vermeld, en welke wy geheel overneemen,
wordt op deezen klemmenden trant voorgedraagen: ‘Alle Menschen zyn daarin aan
elkanderen Gelyk, dat zy zich geplaatst vinden in een Staat van Beproeving tot een
toekomenden Staat van Vergelding. De Natuurlyke en Geöpenbaarde Godsdienst
stemmen zamen om ons van deeze groote en ontzaglyke waarheid te overtuigen.
't Is niet min openbaar, volgens de eeuwige beginzels naar welke het Godlyk Bewind
bestuurd wordt, dat de Characters, welke de Menschen verkreegen hebben in dit
tegenwoordig bestaan, tot de eenige maat van hun toekomend lot zullen strekken.
Indien dan eenigzins agt geslaagen wordt op de verschillende Standen, welke de
Menschen hier beneden bekleeden, zal het alleen zyn om te bepaalen, hoe verre
zy de pligten, daar aan verbonden, volbragt hebben, en welk eene maate van
verdiensten of wanverdiensten aan elk moet toegekend worden, naar de Talenten,
welke hy bezat, en de Gelegenheden, welke hy genoot tot het betragten van elke
deugd. Hier zyn alle Menschen op den volmaaktsten trap van Gelykheid gesteld,
hebben dezelfde maate van Regtvaardigheid te wagten, en ontleene hunne
voornaamste hoop van dezelfde eeuwige Bron van Goedheid. Kan iemand, de
oogen op dit tooneel gevestigd houdende, met eenigen gepasten indruk van die
ontzettende volëindiging in zyn hart, (en dwaas moet hy zyn in wiens ziel zodanige
gedagten nimmer opkomen,) de Gelykheid der Menschen lochenen? Kan hy
naalaaten op te merken de nietsbetekenende Tytels, de valsch schitterende
Eeretekenen, de ydele Praalvertooningen, van dit voorbygaande tydperk; dryvende
voor zyn oog, en in het einde verdwynende, gelyk de droomen die zyne
verbeeldingskragt in den slaap bezig houden, doch verzwakken en vergeeten worden
als hy zyne oogen opent, en wederom het weezen der dingen geniet.’ - Hy besluit
dit Hoofdstuk met deeze Spraakwendingen, die de uitboezemingen mogen heeten
van een getroffen hart: ‘Gy stout en vermetel Sterveling! die, uit de hoogte uwer
ingebeelde grootheid, nederziet op uwe Medebroederen onder de Kinderen der
Menschen, en veronderstelt, dat zy alleen gevormd zyn om hunne gaven op uw
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Altaar te brengen, en voor u, in slaafsch huldebetoon, de knieën te buigen, weet,
dat uwe verheffing u alleen te zigtbaarder veragtlyk maakt! Overweeg, dat, indren
deezen, welken gy veragt, uwe Beginzels omhelsden, en de banden van
Maatschappyelyke Vereeniging, waar door zy alleen uwe Afhangelingen gemaakt
zyn, aan flarden rukten, de Magt aan hunne zyde is. Wanneer zy alleen hunne
ondersteunende hand te rugge trokken, zonder u eenig daadlyk leed te doen
wedervaaren, gy zoudt plotsling nederzinken tot eene laagte, veel dieper dan die
van den Daglooner, die zyn brood in het zweet zyns aanschyns wint. Minder tegen
gebrek gehard, zoudt gy min bekwaam weezen om in de vervulling van 't zelve te
voorzien, en minder reden hebben om deeze van anderer goedheid te verwagten.
- Overweeg, dat gy, zelfs in uwe tegenwoordige verheffing, in de daad afhangelyker
zyt dan zelfs de onedelste onder de Kinderen der Menschen. Is hy minst afhangelyk,
die 't minst de hulp van anderen behoeft, hy is het in de hoogste maate, die des het
meeste gebrek heeft. Met onzen Rang groeijen onze behoeften, onze eischen, onze
zorgen, aan. De schakels, met welke wy aan onze Medemenschen gehegt zyn,
vermenigvuldigen, en de eigenste omstandigheid, die onzen invloed uitbreidt, doet
onze innerlyke sterkte inkrimpen. - Hy, derhalven, die het grootste aantal
Afhangelingen telt, heeft alleen het grootste getal der zodanigen, aan welke hy zyn
aanzien en magt moet dankweeten. Hoe hooger en breeder een gebouw is
opgehaald, met des te grooter val stort het in, wanneer de ondermynde pylaaren
wankelen. Leer, overzulks, uwe Aangelegenheid en Waardigheid zoeken, waar gy
ze alleen kunt vinden, - in, door gemeenzaamheid en goeddaadigheid, troost en
geluk te verspreiden onder het Menschdom. Geniet, het schynbeeld van Trotsheid
vaaren laatende, de daadlyke voortreffelykheid der Deugd! - - Maar gy, die uwe
onderscheidende Bekwaamheden en verhevene Vermogens aanwendt tot de
oogmerken waar toe de Voorzienigheid dezelve verleende, vrees niet, dat eenig
deel van dat Ontzag, Gehoorzaamheid en Eere, waar toe gy geregtigd zyt, u zal
onthouden worden. Goedheid, zich in eenen verheven kring beweegende, en
bestuurd door waare Wysheid, schynt met zulk een bekoorely-
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ken luister, bezit zulk een overheerschenden invloed, en is zo onwederstandelyk
aantreklyk, dat zy heerscht over de harton der Menschen, en menigmaal moet
bloozen over de Hulde, die zy ontvangt; dewyl dezelve der Aanbidding zo naby
komt. Magt moge vrees aanjaagen; luisterryke Rang de oogen doen schemeren;
Vernust moge verbaazen; Goedheid, Goedheid alleen, kan het hart vermeesteren!’
De Regten, uit de Natuurlyke Gelykheid der Menschen voortvloeijende, beslaan
het Tweede Boek, en gaat het Eerste Hoofdstuk over de wyze, op welke wy ons
begrip van Regten verkrygen; het Tweede over de twee groote Verdeelingen der
Regten, die voortvloeijen uit de onderlinge Gelykheid des Menschdoms; het Derde
over de aangeboorene en onvervreemdbaare Regten der Menschlyke Natuure.
Breedvoerig is 's Hoogleeraars behandeling over het Regt van Vryheid, hoofdzaaklyk
gebragt tot Persoonlyke Vryheid - Vryheid van Werking - Vryheid van mededeelen
zyner Begrippen - en Vryheid van Geweeten. Schoon de Schryver in dit Hoofdstuk
uitmuntende Tafereelen ophangt van Vryheid, daar tegenover gestelde Dwinglandy,
en daar mede strydende Losbandigheid, welke wy met verdubbeld genoegen
geleezen en herleezen hebben, en wy ons in de bekooringe vonden om 'er geheele
stukken, elk om 't treffendst gemaald, uit over te neemen, indien ons bestek zulks
niet verbood; hebben wy te meermaalen reden gevonden om te wenschen, dat hy
min algemeen uitgeweid en bepaalder gesprooken hadt. Hoe zeer wy ons getroffen
voelden door de beelden in 't groot geschilderd, ontbraken 'er kleine, die ongetwyfeld
tot de volkomenheid van het stuk behoorden, of ze zyn te veel in de schaduw
geplaatst om genoeg in het oog te vallen.
Het Vierde Hoofdstuk ontvouwt de Regten, byzonder eigen aan zekere
Leevensstanden en Bekwaamheden. In deeze Afdeeling straalt zo zeer als ergens
in de geheele Proeve door, dat de Schryver meer uit de door hem voorheen ten
grondslage gelegde Ongelykkeid, dan uit eene eigenlyk gezegde Gelykheid,
redenkavelt. Men hoore het algemeen gevolg, uit het verhandelde in dit Boek
afgeleid, 't welk het Vyfde Hoofdstuk uitmaakt: ‘Ik heb, in deezer voege, zo kort my
mogelyk was, getragt op te tellen en te bewyzen, de onderscheide Regten, welke
voortvloeijen uit de Natuurlyke Gelykheid der Men-
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schen, in haar waare licht beschouwd. Eenige deezer zyn zo weezenlyk noodig tot
Menschlyk Geluk, dat ze niet geschonden kunnen worden, dan met omkeering van
de eerste grondbeginzelen der Maatschappye. Andere volgen, in de daad, wel uit
deeze Grondbeginzelen; maar, dewyl dezelve niet zo naauwkeurig kunnen bepaald
worden, om een juisten bepaalden eisch, in elk byzonder geval, vast te stellen,
mogen zy eene min strikte waarneeming lyden, zonder de leevensdeelen der
Menschlyke Zamenwooning aan te tasten. Indien deeze van den eersten rang,
egter, de grondslagen uitmaaken van het Gebouw der Maatschappye, wyzen die
van den laatsten de middelen aan tot deszelfs bevestiging en hoogst mogelyke
volmaaking.
Wanneer alle deeze Regten gehandhaafd worden, overeenkomstig met derzelver
byzonder aanbelang, zo verre de toestand des Menschdoms gehenge, is de
Maatschappy bloeijend en gelukkig, onder welk eene Regeeringsvorm dezelve zich
ook gesteld vinde. 'Er zyn, 't is waar, zekere Regeeringsvormen, wier gesteltenis
zelve de gewigtigste Regten met den ondergang dreigt, en, uit dien hoofde, voor
weezenlyk kwaad moeten gekeurd worden. Doch 'er zyn andere, die, de groote
voorregten der Menschlyke Natuure staande houdende, eene rechtstreeksche
strekking hebben tot de bevordering van gezellig Geluk, schoon in onderscheide
maate. Onder de zodanige geplaatst te zyn, mag het Menschdom altoos voor een
Zegen rekenen. Die Regeeringsvorm is de beste, waar in alle de aangeboorene
Regten der Menschlyke Natuure onschendbaar beveiligd zyn; waar in het Heilig
Gezag gehandhaafd, en tot de gepaste voorwerpen bepaald, wordt; waar in de Magt
van den Staat besteed wordt in het algemeen Geluk te bevorderen, en de
Ongelykheid zelve strekt om eene Gelykheid van Wet en eene Gelykheid van
Verpligting onder alle de Leden der Gemeenschappe voort te brengen.’
De Pligten, ontstaande uit de Gelykheid des Menschdoms, maaken het Derde
Boek deezer Proeve uit. Hierin is de Heer BROWN ongelyk breedvoeriger dan zyn
Mededinger, de Heer CRAS; en in dit opzigt, gelyk wy reeds hebben aangeduid, is
de Proeve boven de Verhandeling te stellen, in het beantwoorden van alle de Deelen
der Vraage. Wy moeten ons vergenoegen met den Inhoud
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der Hoofdstukken op te geeven. Het Eerste bevat eenige Voorbereidende
Aanmerkingen, die op deezen grondregel rusten: ‘dat elke gezellige en burgerlyke
Pligt wederkeerige Verpligtingen verondersteit, gegrond op de voorwaarden van
Gelykheid, op welke de Menschen zich in Zamenwooning by elkander vervoegen.’
- Hierom beweert hy, in het Tweede Hoofdstuk, dat alle Menschen even zeer
verbonden zyn om de oorspronglyke Regten der Menschlyke Natuur te eerbiedigen;
in het Derde handelt hy over de Pligten der zodanigen, die in laagere Leevensstanden
geplaatst, of met mindere Bekwaamheden en Vermogens bedeeld, zyn; in het Vierde
wyst hy eenige Voorbehoedzels aan, welke men in agt te neemen hebbe, in het
staan na eenen hoogeren en bloeijender Leevensstand; het Vyfde betrest de Pligten
der zodanigen, die in hooger Leevensstanden geplaatst, en met uitsteekender
bekwaamheden beschonken, zyn; het Zesde loopt over de Pligten, gemeen aan
allen, ten aanziene van hunne Gelegenheden en Begaafdheden. Met een zeer
ernstig en klemmend Besluit eindigt de Proeve.
In het schetzen deezer Pligten vindt de welversneede penne des Hoogleeraars
gelegenheid om uit te weiden over verscheide Deugden en Ondeugden; de eerste
in in een beminnelyk, de laatste in een haatelyk, licht voor te stellen. Weshalven dit
gedeelte met Stichting, in eenen eigenlyken zin van het woord, konne, en zal,
geleezen worden, ook van hun die in de Proeve meer bepaalds verlangd hadden.
Meermaalen is, ten opzigte van TEYLER'S Godgeleerd Genootschap, gezegd:
Crescit eundo. Het Dertiende Deel, 't welk wy twee maalen onder handen namen,
zal aan dit zeggen een bykomend Zegel hangen.

Nieuwe Manier van Cataract of Staarsnyding, beneffens Heel- en
Vroedkundige Waarneemingen, door G.J. van Wy, Lid van
verscheide Geleerde Genootschappen, Stads Heel- en
Vroedmeester te Arnhem, enz. enz. Te Arnhem by W. Troost en
Zoon, 1792. In gr. 8vo. 120 bl.
In dit Stukje vindt men, behalven het noodig Voorbericht, eene Verhandeling over
eene nieuwe Manier van Cataract of Staarsnyding, ter veiliger herstelling van het
Gezicht, beproefd en goedgekeurd door de Koning-
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lyke Parysche Academie der Heelkunde, met het geen daar toe betrekkelyk is;
herstelling eener omgekeerde Baarmoeder; Waarneeming eener vernielende
Kankerzweer aan de onderlip van een Kind; korte en oppervlakkige beschouwing
der Stranguria en Ischuria Venerea, veroorzaakt door Venerea Tubercula Urethroe;
Scheikundige onderzoeking van den Mercurius Sublimatus Corrosivus Adustus; en
eindelyk Waarneeming eener Aarsöntbeering, anders samengroeijing van den Aars,
Coalitus Ani genoemd; benefsens eene Coalitus Intestini Recti, door middel van
doorsnyding eener uitgebreide vleeschachtige zelfstandigheid en van het Intestinum
Rectum hersteld.
Om onze Leezers een denkbeeld van de nieuwe wyze van Staarsnyding, voor
zo verre zulks, zonder de in het Werk gevoegde Plaat te zien, geschieden kan, te
doen verkrygen, zullen wy dezelve, met de eigen woorden van den geleerden en
zeer ervaren Schryver, voorstellen.
Nadat hy vooraf een aantal gewigtige bedenkingen over de voor- en nadeelen
der depressie en extractie van de Cataract heeft opgegeeven, vervolgt hy aldus:
‘De Staarsnyding, of nieuwe Kunstbewerking ter herstelling der blindheid, welke
door de verduistering der Lens Cristallina veroorzaakt word, en welke ik thans,
algemeen mede te deelen, voorgenomen had, is door my, ter oefening, verbetering,
en zo veel mogelyk tot volmaaking, aan een aantal oogen, op Lyken beproefd, en
ter uitvoering aan leevende Lyders niet alleen verkieslyk geacht, maar ook ter
algemeene aanpryzing waardig gekeurd.
Ten einde in het een en ander wel te slaagen, heb ik, uit de menigvuldige
proefneemingen op Lyken, de volgende manier van werken, (die mogelyk nog aan
veele verbeteringen kan onderhevig zyn,) ter bepaalde navolging vastgesteld. - Het
blinde oog word, door den Operateur, en een kundigen Helper, op de gewoone
wyze, (ten einde de insnyding veilig te kunnen doen,) zeker bepaald. - Hier na vat
men het op de Plaat afgebeelde Werktuig (overeenkomstig met dat, het welk de
Duitschers tot de Aderlaatingen bezigen, en bekend is onder den naam van Sneller
of Snepper, alleen in opzigt van het Mesje verschillende,) tusschen den duim en
voorsten vinger van de rechterhand, indien de Kunstbewerking aan het linkeroog
geschieden zal; en omgekeerd, indien het rechteroog het voorwerp der
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Operatie zal zyn. Men voert de punt van het Snymesje, op de gewoone plaats, door
de Cornea, tot in de Camera Anterior, (wel zorg draagende, dat de duim of vinger,
welke het Werktuig bestiert, en op de Veer geplaatst is, deeze niet te veel drukke,
ten einde dezelve de te spoedige loslaating van het Mesje voorkomt, het welk anders
zoude kunnen gebeuren, indien men hier mede onbedachtzaam te werk ging,
osschoon ik zulks nimmer ondervonden heb,) tot aan den naasten rand der Pupilla;
alsdan moet men het Mesje eenigzints schuins doen nederwaarts hellen, en zodanig
bestieren, (het welk een kundig en handig Heelmeester gemakkelyk valt,) dat de
punt van het Mesje op de bekwaamste plaats (in de bygevoegde Afbeelding duidelyk
voorgesteld) uitkomt, en de onderste rand der Cornea, genoegzaam uitgestrekt,
halvemaanswyze, in eenen trek doorsnyd, wanneer men, het Mesje wel gevestigd
hebbende, op het einde van de Veer zagt drukt.
Het Mesje van ons Werktuig, (in de Aftekening te zien,) is aan het voorste gedeelte
van deszelfs punt (tot op eenige lynen afstand) tweesnydend, maar voor het overige
is de rug rond en stomp, en over het geheel van de punt tot aan het einde
langzaamerhand dikker wordende, en van beide zyden bolachtig zynde, zo word
de wond, die men steekende in de Cornea maakt, zodanig gestopt, dat 'er niets van
het Humor Aqueus verlooren gaat, voor dat, de Veer losgelaaten zynde, de geheele
Cornea doorsneeden is. - Hier van hangt de meeste veiligheid, gemakkelykheid en
zekerheid, der doorsnyding af, want de Uvea kan, door een voorzigtige hand, in
deeze Kunstbewerking, nimmer gekwetst worden, dewyl, niet voor de volbrenging
der doorsnyding het Humor Aqueus verlooren gaande, de Uvea, niet als in alle
andere Operatien, waarby men de Cornea doorsnyd, door de neerzinking van het
laatstgemelde Vlies, voor het Mesje kwetsbaar word.
Het overige van onze aangepreezene Kunstbewerking moet volgens de gewoone
en bestgekeurde wyze geëindigd worden.’
Na nog eene verdere beredeneering en verklaaring, aangaande deeze nieuwe
bewerking, opgegeeven te hebben, verhaalt de kundige Schryver twee Gevallen,
in wel-
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ke hy dezelve aan leevende Lyders verricht heeft, en uit welke het wezentlyk nut
daar van onbetwistbaar blykt. Wy zouden, indien ons bestek zulks gedoogde, ook
gaarne van de overige Waarneemingen, die alle voor den Liefhebber en Oefenaar
der Heelkunde hoogst belangryk zyn, nog iets willen zeggen; dan, dit moetende
nalaaten, kunnen wy echter niet af van te verklaaren, dat wy volkomen eenstemmig
over deeze nieuwe wyze van Staarsnyding oordeelen met het getuigenis, 't welk
deswegen, door de Koninglyke Academie der Heelkunde te Parys, gegeeven is, in
welk men deeze merkwaardige woorden leest:
‘Deeze Werktuigkonst van een bekend Instrument, zeer vernuftig geäppliceerd
voor de doorsnede van het Hoornvlies, maakt de Operatie der Staar of Cataract
veel juister, veel gemakkelyker en veel zekerder, in de handen van een behendig
Operateur.’

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappy
der Weetenschappen te Haarlem. XXIXste Deel. Te Haarlem en
Amsterdam by C. Plaat en J. Allart, 1793. In gr. 8vo. 225 bl.
Beredeneerd Register, ofte Hoofdzaaklyke Inhoud der
Verhandelingen die in de XXVIII Deelen van de Hollandsche
Maatschappy der Weetenschappen voorkomen. Op derzelver
verzoek opgemaakt, door J.F. Martinet, A.L.M. Phil. Doctor, Lid
der Hollandsche Maatschappy, en Predikant te Zutphen. En door
de Maatschappy uitgegeeven. 250 bl.
De Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen deelt, in het XXIXste Deel
haarer Verhandelingen, drie Antwoorden mede, op haare Prysstoffe, voor den Jaare
1790, dus woordelyk door haar opgegeeven: ‘Een der voornaamste gebreken van
de gewoone Schepradmolens is, ongetwyffeld, daar in gelegen, dat het rad ondieper
in het water staat, naar maate het sneller omloopt; en dus dat de weêrstand of last
vermindert, naar maate de beweegkragt toeneemt, en omgekeerd. Daar echter, in
dit geval, buiten kyf, kragt en tyd nutteloos verspild; mitsdien ook tegen de eerste
regels der Werktuigkunde gehandeld wordt, zo wordt gevraagd: Op welke wyze kan
het gewoone Scheprad, behoudens deszelfs overige vol-
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komenheden, zodanig verbeterd en toegesteld worden, dat, de toevoer van Water
geduurig aan de ontlasting geëvenredigd zynde, het rad altoos, het zy hetzelve snel
of langzaam beweege, even diep in het water hange? En, als een tweede gebrek,
moet men aanmerken, dat, volgens de tegenswoordige gesteldheid der
Schepradmolens, de weêrstand of last niet verminderd of gemaatigd kan worden,
naar maate de beweegkragt vermindert, waar door de Molens, by verslapping van
den Wind, genoodzaakt zyn stil te staan: men vraagt derhalven, in de tweede plaats,
welk het geschiktste middel zy, om dit gebrek te vergoeden, mits hetzelve, zonder
aanmerklyk tydverlies, werkstellig gemaakt kan worden; en geene groote, noch
geduurige, oplettenheid van den Molenaar vereische.’
Het eerste Antwoord op deeze Vraage, zynde met de gouden Medaille bekroond,
is geschreeven door J. BLANKEN JANSZ., Luitenant by 't Corps Artillerie, ten dienste
deezer Landen, en Opzichter van 's Lands Fortificatien, te Brielle, op aangeeven
van deszelfs Vader J.T. BLANKEN, Fabryck en Dykmeester van den Krimpenerwaard,
enz. Het tweede Antwoord, aan welk het Accessit van eene zilveren Medaille is
toegewezen, is van J.D. HUICHELBOS VAN LIENDER, te Rotterdam; en het derde van
MARCUS VERKUIL, te Zaandyk, aan wien eene zilveren Medaille is toegewezen, als
eene erkentenisse voor deszelfs aangewende moeite. By de eerste Verhandeling
zyn drie, by de laatste zeven, Plaaten ter opheldering gevoegd, welke het
beredeneerde van de Opstellers duidelyk aantoonen.
De Heer BLANKEN beschouwt en behandelt de Vraag der Maatschappy in drie
byzondere Afdeelingen. In de eerste onderzoekt hy, Voor welke Verbeteringen het
gewoon Scheprad, in zyn Zamenstel, vatbaar zy. Hier toe was derhalven eene
beschryving van het Scheprad noodig: die kortelyk hier op neder komt. Het gewoon
Scheprad is een Zamenstel van vry zwaar Eikenhout, in elkander gewerkt, opgesloten
en verbonden, gelyk de bygevoegde Plaat aanwyst, en by veelen bekend is. Dit
Scheprad staat, of hangt, loodregt, en wordt om een zwaar hout, dat men Water-as
noemt, als in een passende trommel bewoogen, tusschen twee regt opstaande
Wanden of muuren, dito Vloer en Opleider, onder den naam van Krimp, by den
Molenbouw, bekend. In deezen Krimp moet het Water, dat door het gewoon
Scheprad zal worden uitge-
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maalen, door middel van zyne omdraaijende beweeging worden opgeheven, zodanig,
dat deszelfs hoogte van binnen die van het buiten- of boezem-water overtreft;
waardoor de Waterdeur, (gewoonlyk Wagt- of Schoepedeur genaamd,) welke het
buiten- of boezem-water ophield, en keerde, om niet naar binnen te loopen, geopend
wordt, en aldus het, zodanig opgeheven, of in den Krimp verhoogde en opgebragte,
binnenwater naar buiten doet stroomen, met eene snelheid, die evenredig is aan
den omloop van het Scheprad, en den ruimen toevoer van het binnenwater. Deeze
korte omschryving van het Scheprad, deszelfs plaatsing en werking, zal elk, die
eenige kennis heeft van de eigenschappen der vloeistoffen in het algemeen, en van
die van het Water in 't byzonder, duidelyk het naauw verband doen zien, dat 'er
tusschen het Scheprad, den Krimp, Opleider en Schoepedeur, gevonden wordt.
Naa zich verwonderd te hebben, dat, in een Land als het onze; in het welk men,
om zo te spreeken, zedert eeuwen, op elken voet gronds de Schepradmolen noodig
heeft; nog zulk eene bekrompene verscheidenheid gevonden wordt, dat niet alleen
byna alle de werktuiglyke deelen der gewoone Watermolens; maar zelfs de grovere
inrichtingen, zo als de Schepraden, de Krimpen, Waterloopen, Schoepedeuren,
ondanks de zigtbaare gebreken, nog op dezelfde wyze gemaakt worden; schikt de
Schryver zich, in deeze Afdeeling, tot het beschouwen der Hoofdgebreken, welke
in den toe- of zamenstel van de hem bekende Schepraden plaats vinden, namelyk:
dat zy te veel zwaar hout, of ligchaam, door den Krimp omvoeren, daar by elken
omgang Water moest plaats vinden; het welk, zonder eenig bezwaar, zo geen
verligting, in de werking, uitgemaalen zoude worden, indien het niet, door het Corpus
van het Waterrad, daar uit wierd gehouden en te rug geperst. Eene kleine
verschikking in de Constructie van dit gedeelte van het Scheprad is derhalven het
eenvoudig en onkostbaar middel, door hem, ter verbetering van dit Hoosdgebrek,
aangeraaden.
De verschikking van den Heer BLANKEN komt hier op neder. In plaatse van de
Gordingen, welke nu gemeenlyk uit eiken ribben, zwaar 3 a 6, en 4 a 7 duim,
genomen worden, stelt hy voor, om yzeren Cirkelstukken, als een rondgaanden
ring, zwaar ½ en 3 duim, te neemen; en de Zwaarden, Korbeels of Steek-schooren,
die de Kruis-
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armen verbinden, en waarin de Schoepen worden gewerkt, cirkels-wyze te maaken,
ten einde zy geene plaats in het Water, of schoon hetzelve eenige duimen boven
het zomerpeil gerezen ware, beslaan; en eindelyk de Kruis-armen zelven, uit den
tand der Zwaarden, aan den voorkant, tot op de dikte van een gewoone Scheep,
dat is van 2 duim, in plaats van 3½ a 4 en meer duimen, dikte, die hen nu gemeenlyk
gelaaten worden, te maaken.
Om dit verbeterd Scheprad met een gewoon Scheprad te vergelyken, geeft hy
van elk eene tekening en berekening op, welke het voordeel zyner verschikking
zeer duidelyk maaken. Twee Schepraden, elk groot over 't kruis 19 voeten, breed
20 duim, diep in het Zomerwater = 40 duim, worden gelyklyk ondersteld agt
omgangen in één minuut te doen. Het eerste of gewoone Scheprad heeft 1.) 8 stuks
eiken Gordingen, die altoos geheel door het water gaan, op hun ligtste gesteld,
zwaar 3 en 6 duim ieder, lang 13 voet, welker ligchaamlyke inhoud is, 22,464 cubiecq
duimen, 2.) 8 dito Zwaarden, doorgaans zwaar 7 a 9 duim, welken men stellen mag,
dat, met hunne einden, voor het minst, by iederen omgang, één a twee voeten door
het water gaan, eer die van het nieuwe Scheprad aan de oppervlakte van hetzelve
raaken: stelt dus gemiddeld 1½ voet door het water gaande, zwaar 7 en 9 duim,
dat is voor 8 stuks Zwaarden 9,072 cubiecq duimen. Stelt nu de gemelde onnodige
zwaarte van 3½, 4, 5 en meer duimen, op de einden der Kruis-armen, tegen de
afbiljoeningen, die aan de binnenkanten der houten Gordingen plaats hebben; en
dat voorts de opsluiting der Schoepen, met bouten en plaaten, in beide gevallen
gelyk zyn, zo bekomt men by het eerste rad, in ieder omgang, eene ligchaamelyke
zwaarte van hout in het water van 31,536 cubiecq duimen, dat is by agt omgangen
252,288 cubiecq duimen = 146 cubiecq voeten, of den inhoud van 27½ Tonnen
Waters, die dadelyk iedere minuut gemist worden, om dat ze geen plaats in den
Krimp, door de opgegeeven houten Gordingen en Zwaarden, als opgevuld, kunnen
vinden.
‘Het nieuwe voorgestelde Scheprad, met yzeren Gordingen en geboogen
Zwaarden, brengt voor dit alles niet meer in het water als 108 voet lengte yzeren
Gording, zwaar ½ en 3 duim = 1,944 cubiecq duimen by ieder, en dus by de agt
omgangen 15 552 cubiecq duimen, of de plaats van 1 15/21 Ton Water, die by dit
nieuwe Scheprad in den
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Krimp wordt geöccupeerd, in tegenstelling van 27 17/21 Ton Water, die thans by
de gewoone Schepraden, door de zwaarte der houten Gordingen, enz. iedere minuut
verlooren wordt. Waaruit dus allerduidelykst volgt: dat, alléén door deeze kleine
verandering in den Zamenstel van het Scheprad, met behoud van alle overige
volkomenheden, niet alléén, maar met duidelyke verbetering in sterkte en onderhoud,
zonder eenige de minste bedenkingen, (het zy kostbaare noch moeilyke uitvoering,)
in de uitmaaling van Water, voor iedere minuut, alles op zyn minste en zeer
toegeeslyk gerekend, gewonnen wordt 26 2/21 Ton Waters, het welk, volgens het
meest aangenomen vermogen van onze beste en grootste Schepraden, op ruim
een tiende gedeelte vermeerdering in het vermogen van een gewoon Scheprad kan
worden gesteld.’ - En dit acht de Schryver ook hoofdzaakelyk de eenige verbetering
te zyn, voor welke het gewoone Scheprad, op zich zelven, vatbaar zy.
In de tweede Afdeeling toont de Heer BLANKEN aan, Hoedanig de toevoer van
Water, meer aan de ontlasting evenredig, kan worden bevorderd, dat het Scheprad,
het zy het snel of langzaam beweege, even diep in het Water hange; het welk
geschied, wanneer men, in plaatse van den agterwaterloop tregters-wyze naar het
Scheprad toe te trekken, zo als men gemeenlyk doet, hetzelve met meerder ruimte
evenwydig te trekken, tot zo ver de wanden of agterwaterloopsmuuren cirkelvormig,
kort agter het Scheprad, daar de eigenlyke Krimp begint, kunnen worden aangehaald.
Zo als in de bygevoegde Plaaten duidelyk te zien is. Waar door dan zeker kan
worden voorgekomen, het zo ras nederslaan van het Water in den Krimp, by eenigen
snellen omloop of beweeging van het Scheprad, waar door het rad, ondieper in het
water tastende, minder water bevat, en alsdan, met sneller omgang, in vermogen
afneemt: schoon hier mede evenwel meerder bezwaar, in de werking van de
gantsche Machine, gepaard gaat. - In het slot van deeze Afdeeling beschryft de
Heer BLANKEN eene drieledige Schoepedeur, denkelyk door zynen Vader
uitgevonden, zynde zulk een, die in lengte of hoogte uit drie byzondere Stukken
bestaat, en, gesloten zynde, een gantsch digtsluitende deur uitmaakt, dienende,
om, by slappe winden, het zogenaamde lepperen te verbeteren; geevende tevens
aanleiding, om Molens, die aanmerkelyk verschil
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in de hoogte van hunne boezempeilen hebben, zo dat zy op den eenen tyd voeten
meer, dan op den anderen tyd, opmaalen moeten, benulpzaam te wezen.
De derde Afdeeling is aan een Onderzoek gewyd, Op welke wyzen het gebrek
der tegenswoordige Schepradmolens kan worden vergoed, dat, zonder
aanmerkelyken toestel, noch verlies van tyd, de weerstand of last voordeelig
gemaatigd, vermeerderd, of verminderd, worde, naar maate de beweegkragt toeof afneeme; en aldus niet meer, zo als thans het gebrekkig geval der gewoone
Schepradmolens is, kragt en tyd nutteloos verspild, noch tegen de eerste regelen
der Werktuigkunde gehandeld, worde.
Het zeer eenvoudig en onkostbaar middel, dat de Heer BLANKEN hier toe aanraadt,
is: dat in, of aan, een en hetzelfde ligchaam, huis of romp van onze gewoone
Watermolens, drie onderscheiden, op zich zelven bestaande en werkende,
Schepraden van applicatie worden gemaakt; zodanig, dat dezelven niet alleen
kunnen verschillen in grootte of breedte; maar ook, daar 't noodig zy, in hoogte der
opmaalingen, op meer dan eene wyze; naar de plaatselyke gesteldheid der Polders;
zelfs tot eene dubbelde opmaaling met een en dezelfde Molen. Deeze verbetering
wordt door hem uitvoerig betoogd, en omstandig beschreven. Aangaande de
snelheden, welken aan deeze onderscheidene Schepraden, in hunnen omloop,
dienen gegeeven te worden, draagt hy daar toe den volgenden algemeenen regel
voor: als, het kleine rad tegen 6⅞ eind; het tweede of middelbaare rad tegen 7
einden; en het derde of groote Scheprad tegen 14 einden; zo als men gewoonlyk
in des Molenmaakers styl zich uitdrukt, het welk zeggen wil: dat het Scheprad
éénmaal heeft omgedraaid, tegen dat één eind der roede zo veel maalen voorby
een aangenoomen plaats passeert.
Twee bedenkingen, tegen de werking van twee en drie Schepraden, lost de
Schryver vervolgens op. Ten opzichte van de eerste; of, namelyk, het gaande Werk,
Kammen, Staven, Spillen, Assen en Roeden, de beweegkragt wederstaan kunnen,
die tot zulk eenen wederstand of last vereischt worde; wyst hy een groote Steenen
Watermolen, genaamd Kostverlooren, even buiten de Oostpoort, te Rotterdam, ten
voorbeelde aan. Deeze heeft twee Schepraden, beiden 19 voeten groot over het
o

kruis, doende, zedert zyne verbetering, A . 1774, de beste wer-
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kingen, zonder dat 'er eenige meerdere ongemakken, aan het gaande Werk, boven
andere Molens, by plaats hebben. En, met betrekking tot de tweede bedenking; of
een Molen met drie Schepraden, die, naar maate de omstandigheden, aan- en
afgelegd moeten worden, niet te veel tydverlies en oplettenheid in den Molenaar
vereischt, om door hem beheerscht en bemaalen te kunnen worden; wyst de
Schryver andermaal tot gemelde Rotterdamsche Molen, en deszelfs inrichting;
wordende deeze altyd door één Molenaar, zonder te veel tydverlies en oplettenheid,
beheerd en bemaalen.
Ook in het Antwoord van den Heer HUICHELBOS VAN LIENDER, is het invoeren van
twee of drie Schepraden in één Molen, (volgens het voorbeeld van meer dan eene
Schepradmolen, onder het Hoog-Heemraadschap van Schieland; behalven het
voorbeeld der tonne Vyzelmolens, van welken 'er drie in een zelfde Molen worden
geplaatst,) de eenige verbetering. Ja, hetzelfde denkbeeld wordt, in de derde
Verhandeling, door den Heere VERKUYL, mede voorgedragen en ontwikkeld. Deeze
raadt insgelyks drie Schepraden in één Molen aan; hangende elk op eene
verschillende hoogte; verschillende 1½ voet van elkander: dus het hoogste met het
laagste 3 voeten. Kunnende de Molenaar, by vermindering van beweegkragt, of
verslapping van wind, de verschillende raden uit- en inhangen. Intusschen gelooft
deeze Schryver, dat één Scheprad ook zoude voldoen, wanneer hetzelve 3 voeten
ryzen en zakken konde, door middel van een Vyzel, met zyn grondstuk of Opleider,
welke alle omstandig door hem beschreven, en in Plaaten aangewezen, worden.
Opzettelyk zyn wy eenigzins breedvoerig geweest in het aanwyzen der
voorgedragene Verbeteringen, om dat wy begrypen, dat de beste staat der
Watermolens voor ons Land van zo veel gewigt is, dat men niet te veel moeite kan
aanwenden om denzelven te bevorderen; of de middelen, daar toe strekkende,
algemeen bekend te doen worden. - Ten opzichte van het overige kunnen wy kort
zyn.
Agter deeze bekroonde Antwoorden, volgen toegezondene Verhandelingen van
de Leden der Maatschappye, als 1. Eene Beschryving van eene dryvende Krib,
door den Heere JOHANNES SAMUEL CREUTZ. A.L.M. Phil. Dr. Ingenieur-Majoor in
dienst van Haare Majesteit de
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Keizerin aller Russen, Ridder van de St. Vladimirs Orde, te Petersburg. Deeze
Beschryving, met de bygevoegde Plaaten, geeft een algemeen en byzonder
denkbeeld van eene dryvende Krib, welker agter-end (of nek) tegen den oever is
vastgelegd, terwyl het voor-end met de getyden omzwaaijen kan, en door
kabeltouwen in de bepaalde strekkingen gehouden wordt. Zynde zodanige Krib
geschikt om van de beide tegenovergestelde richtingen der Stroomen gebruik te
kunnen maaken. 2. Verhandeling over de beweeging en gedaante der Golven, door
den Heer FLAUGERGUES, Lid der Academiën der Weetenschappen, te Montpellier
en te Lyon, Correspondent van de Koninglyke Maatschappy der Geneeskunde, te
Parys. - ‘Volgens het gevoelen van NEWTON, is de golvende beweeging, welke
ontstaat op de oppervlakte van een effen en stilstaand water, wanneer deeze
oppervlakte in eenig punt ingedrukt wordt, door eene botsing of drukking, eene
beweeging, saamgesteld uit eene wezenlyk voortgaande beweeging in de horizontale
richting, en van eene beurtelings op en nederdaalende beweeging in de deeltjes
van het water, zo dat die deeltjes beurtelings ryzen en daalen; beschryvende op
die wyze eene Serpenterende of Slangswyze lyn van de parabolische soort, en zich
verwyderende van het punt der oppervlakte des waters, alwaar het indrukkend
vermogen gewerkt heeft.’ Dit gevoelen, het welk door alle de Wiskunstenaars naa
NEWTON, en vooral ook door den geleerden D'ALEMBERT, in zyne Encyclopedie, op
het Artykel Onde (Golf,) omhelst is, scheen den Heere FLAUGERGUES toe, niet met
de waarheid overeenkomstig te zyn; ten minsten, uit zyne gedaane, en hier
medegedeelde, Proeven, heeft hy een gevolg afgeleid: dat eene Golf geenzins het
uitwerkzel is van eene beweging in de waterdeeltjes; maar dat zy eene bultige
ophooging is, welke die botsing doet ontstaan rondom die plaats, door de indrukking
welke zy daar veroorzaakt, welke ophooging zich vervolgens rondom cirkelvormig
voortplant, enz. Intusschen heeft de Vertaaler deezer Verhandeling, in een klein
Naschrift tot dezelve, met grond reeds getwyffeld, of de Equatie van den Schryver,
wegens de gedaante der Golf, niet te veel ingewikkeld is, en eene meer algemeene
oplossing zoude vereischen, van dergelyken aart, als de Heer DE LA GRANGE voor
de bocht der Muzyksnaaren gegeeven heeft. - Beide deeze Verhandelingen zyn
tevens in het Fransch gedrukt, in welke
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taal zy opgesteld zyn. Wordende gevolgd van de Weerkundige Waarneemingen,
geduurende den Jaare 1792, op den Huize Zwanenburg, gedaan; uit welke blykt,
dat de Hoogste Barometer aldaar in dat Jaar 30 dm. 4 lyn, de Laagste 28 dm. 9½
lyn; de Hoogste Thermometer 81, en de Laagste 11, graaden, geweest is.
Het Beredeneerd Register, door de Hollandsche Maatschappy naast dit XXIXste
Deel uitgegeeven, is het tweede op haare Verhandelingen; loopende van het XIIde
tot het XXVIIIste Deel ingesloten; - benevens eene korte aanhaaling der Artykelen,
breeder omschreven in het eerste Register, over de XII eerste Deelen. Het is in
denzelfden zaakryken en omschryvenden trant, als het voorgaande; hebbende men
het aan dezelfde vlytige en kundige hand, namelyk die des Heeren MARTINETS, te
danken.

Byvoegsels en Aanmerkingen voor het Zesde 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, 1792. In gr. 8vo. 121 bl.,
behalven eene Bylaage. - Zevende Deel, 139 bl.
(Tweede Uittrekzel.)
Eene der allerbelangrykste Aantekeningen, zo niet de gewigtigste van alle, is die
welke voorkomt bladz. 67-90, over het maaken der Unie van Utrecht; een Verbond,
waarop, gelyk de Heer VAN WYN aanmerkt. ‘het Gemeenebest der Nederlanden
gevestigd staat.’ Uit het aangestipte getal van bladzyden, spreekt van zelve, dat die
Aantekening te breedvoerig is, om ze hier geheel over te neemen. Wy zullen daarom
trachten 'er uit te kippen, wat bepaaldlyk het gedrag des Prinsen van Oranje, in het
beleiden van dat groote werk, betreft. De handelwyze van eenen der geslepenste
en voorzichtigste Staatsmannen zyner eeuwe na te gaan, kan niet anders dan
vermaaklyk en nuttig tevens zyn. ‘Een minder vernuft, dan 't zyne, (zegt de Schryver,
ORANJE bedoelende, bl. 68) moest, ras na de aankomst van Don JAN, al ligt, gevoelen,
hoe, in zulk eene woeling der Koningsgezinden, in zulk eene tegengestelde
vasthoudenheid der Vryheidsminnaaren, in zo groot een
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wantrouwen aan wederzyde, in zo veel verschil van begrippen.... de Gendsche
Bevrediging geen duurzaamen stand konde houden; dat Gelderland, Holland,
Zeeland, Vriesland, Utrecht, en de aangelegene Gewesten, de eerste uitbersting
van 't... Spaansch onweder te dugten hadden, en hier tegen geen ander... middel
overig bleef, dan zig, by tyds, te vereenigen tot onderlinge hulp. De gedagten, dan,
van den Prinse, die ook, tot behoud van eigen persoon en gezag, hier by het hoogste
belang hadt, moesten zig, reeds spoedig, vestigen op dit doel. Waar omtrend....
door de geloofwaardigste Schryveren en onwraakbaarste Stukken, vermeld wordt,
dat zyne Doorlugtigheid, nevens de Staaten van Holland en Zeeland, niet alleen
reeds in 't begin des Jaars 1577, werkzaam was, en dat, op den 16den van
Louwmaand deszelven Jaars,... op de Kwartiersvergadering van Gelderland, de
onderlinge verstandhouding met de nabuurige Gewesten, en 't geeven van
wederzydsche hulp, reeds was voorgeslagen; maar dat zelfs, reeds in Wintermaand
des Jaars 1576, eenige Afgezondenen van Gelderland, Holland, Friesland, Overyssel
en Groningen.. over een nader Verbond gehandeld hadden; waartoe men, te
Bommel, was byeen gekomen, onder voorzitting van FLORIS VAN PALLANT, Graave
van Kuilenburg.... die, een boezemvriend van den Prinse zynde... thans zyner
Doorlugtigheid van zeer veel nut zyn konde, en ook was.
't Kan zyn, dat ORANJE, in 't begin, zynen naam, in deeze handelingen,
spaarzaamer liet gebruiken, maar hy kwam, somtyds, meerder uit, byzonder toen
hy, in 't laatst van Hooimaand des Jaars 1577, na Don JAN de Stad Namen hadt
ingenomen, Jr. WILLEM VAN ZUYLEN VAN NIRVELT, en Mr. LEONARD CASEMBROOT, naar
de Staaten van Gelderland... afzondt, en hun.... deedt voorslaan, om, zo de oorlog
uitbrak, zig, nevens Utrecht, Overyssel en Vriesland, by hem, Holland en Zeeland
te voegen; welke twee laatste Gewesten hy, teffens, liet boodschappen, te vrede
te zullen wezen, met haerluyder in eenicheyt te treden, onder al sulke redelyke
conditien, als, over wedersyden, souden ge-accordiert worden.’
In Gelderland was men hieromtrent verdeeld, en gaf een uitstellend antwoord.
‘Men oordeelde dan noodig (bl. 71) naar eenen
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Stadhouder uit te zien, die de zaaken, met nadruk, konde voortzetten.’ Doch omtrent
de keuze was men zeer oneenig. Eindelyk ‘namen de zaaken, en 't bestuur zyner
Doorlugtigheid, zodanig een leiding, dat deszelfs Broeder, JAN, Graaf VAN NASSAU,
tot dit gewigtig Ambt bestemd wierdt, hetzelve aannam, en den 22sten van
Bloeimaand des Jaars 1578 wierdt aangesteld.....
Onder Graaf JAN, (bl. 72) wiens... Ambtsbediening hem nu meer betrekking en
invloed op de Staatsleden, ook der nabuurige Gewesten van zyn Stadhouderschap,
geeven moest, namen de zaaken, wel ras, eenen meêr ernstigen keer. De
aanstaande Bondgenooten wierden, niet slegts in Slagtmaand, (als by onzen
WAGENAAR,) maar reeds tegen den 15den van Zomermaand, te Arnhem beschreven.
Hier sprak men.. over, of bragt.. in Geschrifte, een Ontwerp van nader vereeniging,
tusschen Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en Overyssel.... De Leden namen,
denklyk, aan, hier over met hunne Meesters te spreeken, en keerden t'huiswaarts;
(*)
doch 'er liep een vierdedeel jaars, eer men weder by den anderen kwam ;

(*)

‘Als men nagaat, hoe veel gewilligheid 'er bevorens, byzonder by Holland en Zeeland, nopens
dit Werk, gevonden was, zou dit draalen kunnen vreemd schynen; maar, misschien, zal men
niet ver van de oorzaak af zyn, wanneer men overweegt, Vooreerst, dat 't gezag zyner
Doorlugtigheid, hoe zeer in schyn hooger gereezen, egter, sedert deszelfs afwezen, in deeze
Gewesten merklyk geknakt was; in zo verre, dat hy, om deezen tyd, reeds zyn werk maakte,
om Graaf JAN tot zynen Vertegenwoordiger te doen kiezen; Ten tweeden, dat men overal
verspreidde, als wilde men, ondanks de bewoordingen, in 't ontwerp der Unie, duidlyk,
voorkomende, deeze Gewesten van de overigen afscheiden, en de Gendsche Bevrediging
breeken; Ten derden, dat, daar men, tot nog toe, slegts over eene nadere verbintenis met
eenige Gewesten, om elkander in nood te helpen, gearbeid hadt, 'er nu nieuwe voorslagen,
by het, in den Tekst vermelde, Ontwerp ('t geen ik liefst zou aanzien voor de Memorie van
zekere punten, by den Heere V.D. SPIEGEL, onder de Ontwerpen der Unie, bl. 1. Letter A.
voorkomende) gedaan wierden, met naame om zig, nopens 't poinct van de Religie (l.c.p. 5)
te reguleeren naervolgende de Religionsvrede by den Eertshertoge Matthias - geconcipieert,
enz.; 't geen, geheel en al, tegen de, thans, in Holland en Zeeland aangenomene, maatregulen
aanliep.’
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in welken tusschentyd, egter, Graas JAN (op wiens naam nu dat geen verrigt wierdt,
't geen de Prins, hoe zeer met hem te zamen werkende, als algemeen Stadhouder
der Nederlanderen, niet zo opentlyk konde verrigten) geen moeite spaarde, om de
Leden tot spoed te vermaanen, en de gevoelens tot één te brengen.’
Na hierop eenige byzonderheden, raakende het tekenen der Unie, en den tyd,
waarop dezelve door de onderscheiden Gewesten en derzelver Leden werd
aangenomen, verhaald te hebben, vervolgt de Schryver, op bladz. 83, aldus:
‘Wat, eindelyk, den Prinse van ORANJE betreffe, onze Schryver heeft reeds de
(*)
voornaamste redenen opgegeeven , waarom zyne Doorlugtigheid een pooz draalde,
eer hy de Unie aannam.
In de daad, schoon men, te Utrecht, spoediger, dan 't eerste voorneemen was,
geslooten hadt, 't is egter niet te denken, dat zulks, zonder 's Prinsen kennis en
onderhandsche toestemming, zal volbragt zyn. Hy zal, zo zeer als iemand, gevoeld
(†)
hebben, dat Gelderland, alleenlyk door dien stap, uit een, toen oogschynlyk, gevaar ,
kon gered, worden, en, gelyk Dordrecht, ten opzigte van zeker punt der Unie, den
24 van Sprokkelmaand, des Jaars 1579, op 't believen zyner Doorlugtigheid,
toestemde, verklaarden, vier dagen daar na, de Staaten van Holland mede, dat sy
e

deselve Unie, op 't believen van syn Ex ., hebben geadvoyeert.
De Prins dan, schoon alles, door Graave JAN, hebbende doen bestuuren, hadt,
voor zigzelven, de nadere Unie, ook na zy geteekend was, begunstigd; dit was,
byzonder in zyne Stadhouderschappen, bekend, maar, zekerlyk, een daad van
minder gewigt, dan, voor heel de waereld, aan te neemen, deeze Verbintenis van
slegts eenige Gewesten, daar hy, onder MATTHIAS, en wegens de algemeene Staaten,
Stadhouder was van allen. In die laatste hoedanigheid, in welke, alleenlyk, men
hem, alhier, moet beschou-

(*)
(†)

‘Vaderl. Hist. VII D. bl. 249, 250 en 267.’
Naamelyk dat ontstond uit den inval des vyands in Gelderland, waarvan op bl. 77 gesprooken
was.
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wen, en hy ook zigzelven beschouwde, kost hy niet roerloos gedoogen, dat, by
voorbeeld, de Roomsche Godsdienst, met geen gunstiger oog was aangezien, nog
't gezag van MATTHIAS, als Hoofd van 't Bondgenootschap, erkend, en dit zettede
hem (die, voor zigzelven, meêr dan sommige Staatsleden, voor Verdraagzaamheid
in de Leer, en voor een Hoofd in de Regeering, was) gereedlyk, aan, om, door den
Aartshertoge, eene algemeene Sraatsvergadering, te doen beschryven, tegen den
28 van Lentemaand, des Jaars 1579; werwaarts zyne Doorlugtigheid de Staaten
van Holland ... ernstiglyk verzogt en vermaande, hunne Afgevaardigden te zenden,
alwaar, sedert, over vrede, oorlog, 't opbrengen van penningen ... den Godsdienst,
en 't gezag van een Opperhoofd, geraadpleegd wierdt, by een nader Ontwerp voor
eene nieuwe, en, zo het heette, vastere, Unie, over alle de Nederlanden, 't geen
(*)
den Leden, op den 22 van Grasmaand daar aan, wierd overgegeeven . Dan, de
Afgevaardigden der Utrechtsche Bondgenooten .... namen klein behaagen in dit
Ontwerp, vertoonende, onder anderen, hoe, nopens den Godsdienst, by 't gedrag
[verdrag zal dit, misschien, moeten zyn] van Utrecht genoegzaam voorzien ware,
door 't afschaffen van allen gewetensdwang, en hoe gevaarlyk het zyn zoude, daar
de Walsche Gewesten geenen, dan den Roomschen, zouden voorstaan, dit stuk,
in 's Lands verwarden staat, aan nieuwe geschillen te onderwerpen. Ook dagten
zy, dat 't gezag van MATTHIAS, en van de byzondere Landvoogden, te hoog, by 't
Ontwerp, getrokken was, en, hierdoor, ten eenigen tyde, den weg tot voorige, of
strengere, slaverny, stondt gebaand te worden ....; betuigende zy, egter, dat men
zyne Hoogheid niet uit de nadere Unie gelaaten hadt om hem te versmaaden, mer
vuyt zaecke, dat die van Hollant ende Zeelant hem noch nyet geaccepteert en
hadden; enz.

(*)

‘Zie hetzelve by den Heer V.D. SPIEGEL, Bundel, II D. bl. 31, daar, egter, geen dag- of
maandteekening gevonden wordt; doch boven hetzelfde Stuk, onder de Papieren van den
en

Heere G.V. HASSELT, leeze ik, ‘Concept der Union binnen Antwerpen oeuergelevert den XXII
Aprilis Anna 1579.’
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ORANJE (bl. 86) ... spaarde ... geene moeite om het Utrechtsch Bondgenootschap
.... uit te breiden ook over de Brabandsche en andere Nederlandsche Gewesten,
en 'er dus eene, zo veel mooglyk, algemeene Unie van te maaken. Van hier, onder
anderen, dat hy zig niet eerder, bepaaldlyk, voor de Utrechtsche verklaarde, ja zelfs
den Graave VAN RENNENBERG, die de toestemming van den Aartshertoge, en zyner
Doorlugtigheid, om in de laatstgemelde Unie te treeden, gevraagd hadt, een geruimen
tyd, naar antwoord liet wagten.
In die omstandigheid, en in 't vooruitzigt van 't gevaar, 't geen, door 's Prinsen
langer draalen, den Utrechtschen Bondgenooten boven 't hoosd hing, meenden
deezen de zaak ernstiger te moeten aanvatten.’ Zyschreeven dan eenen dringenden
Brief, van welken de inhoud hier wordt opgegeven, en waarvan het slot was, dat zy
(bl. 87) ‘zyne Doorlugtigheid baden den Graave VAN RENNENBERG de verzogte
toestemming .. te doen geworden, en ze [de Unie] ook, in eigen persoon, te
avoueeren, ende dat, (zeiden zy,) soe verre des eenichsints mogelyk es, sonder
eenich langer vertrek, alsoe dat die voorsz. Grave VAN RUANENBERCH van tselve op
e

den IIII van de toecomende maendt van Mey, als den Lantdach tot Deventer
geholden sal worden, veraduerteert mach wesen, ten eynde dat syn Gen. die saecke
(*)
van de voorsz. Unie opentlyck ende te vrymoediger mach vorderen .

(*)

‘Zie dien Brief by V.D. SPIEGEL, Bundel, II D. bl. 98-105, alwaar ook, uit een volgend Stuk, (bl.
108.) blykt, dat de Bondgenooten, deezen Brief aan hunne Medeafgevaardigden in Braband,
zonden, met verzoek, den inhoud van dien zyner Doorlugtigheid, mondeling, met alle
bescheidenheid, aan te geeven; “want, zeggen zy, de Messive by ons geresumeert synde,
hebben wy daerinne eenige zwaricheyt beuonden, daer deur wy beducht zyn, dat daerinne
cie

yet soude wesen, dat syn Ex.

soude moegen offenceren, vermits wy nyet en weten off die
cie

Propositie van de Generaal Unie, aldaer (te Antwerpen) gedaen, 't werk van syn Ex
cie

. es

ende off syn Ex . met ernst die hant daer aen holt ofte nyet.” Men heeft geen meerder bewys
noodig, omtrent de omzigtigheid, met welke de, veel zwygende, en meer doende, Vorst, dit,
zo teder als gewigtig, punt behandelde, en die zo verre ging, dat de Utrechtsche Bondgenooten,
's Prinsen houding niet kunnende doorgronden, eindelyk verlegen raakten, wat men, ten
deezen, van hem vermoeden moest.’
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Zulk een nadruklyk schryven trof den Prins; hy merkte, ligtlyk, dat men zyn doen ....
begon te mistrouwen, en, vooruitziende dat de Antwerpsche onderhandeling .... zou
moeten vallen, en, met haar, alle denkbeelden eener algemeene Unie, gevoelde
hy straks. dat, door langer uitstel zyner toetreeding tot de Utrechtsche, ook deeze,
en dus 't geheel behoud, zo van 't Land als van hem zelve, aan eenen zwakken
draad stondt te hangen, dien de eerste slag van Parma's zwaard doorkerven zoude.
Hy besloot dan ... opentlyk uit te komen, en deedt dit, te Antwerpen, op den 3 Mei,
des Jaars 1579, by eene, eigenhandig geteekende, en, met zyn opgedrukt zegel,
bevestigde, Acte, met zo veel omzigtigheid, egter, gesteld, dat zy, mynes inziens,
genoegzaam aantoont de moeilyke gestalte, in welke hy zig, als algemeen en
byzonder Stadhouder, bevondt, en hoe zeer hy vermyden wilde één der partyen te
beleedigen. Immers, schoon hy, aan de eene zyde ..., de Utrechtsche Unie verklaarde
aan te neemen en goed te keuren, was hy, aan den anderen kant, verre van het
oogmerk tot eene algemeene te mispryzen, plotzeling de handelingen te Antwerpen
af te snyden, of den schyn te geeven van iets, tegen den zin van den Aartshertoge,
te willen onderneemen, waarom hy zeide, de Utrechtsche niet omhelsd te hebben,
dan nadat de Aartshertog, en een groot deel der Provintien van herwaarts over, (de
(*)
Prins schreef uit Antwerpen ...) het aanneemen van eene alsodanighe Unie hadden
goedgekeurd,’ enz.

(*)

‘Zo heeft de Text. Onze WAGENAAR en andere kundige Schryvers verstaan 'er door, de
Utrechtsche Unie; maar, hadt MATTHIAS, en hadden een groot deel der Provintien van herwaarts
over, de Utrechtsche Unie aangenomen?
Ik, voor my, zou, liever, door de woorden ALSODANIGE Unie, verstaan, niet de Utrechtsche,
maar eene soortgelyke, en wel het Antwerpsch Ontwerp dat, hier en daar, den Utrechtschen
Text hieldt, schoon met verscheiden, aanmerklyke, veranderingen; en dan is de zin, dat, daar
de Aartshertog, en veele andere Provintien, buiten 't Utrechts ver bond, eene algemeene
Unie nodig agtten, de Prins, hiertoe, de Utrechtsche het bekwaamste oordeelde, en met zyn
Stem aannam. Vergelyk ook V.D. SPIEGEL, Bundel, IIde D. bl. 131.’
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Nog verscheidene aanmerkenswaardige byzonderheden, raakende het overgaan
van 's Hertogenbosch tot des Konings zyde, het opdraagen der Graaslykneid van
Holland aan WILLEM den I, des Prinsen ongelukkigen dood, en andere, zouden wy
kunnen aanhaalen. Maar wy moeten eindigen, na alleenlyk nog gezegd te hebben,
dat, onder de Bvlaagen, geplaatst is eene uitvoerige en leezenswaardige Resolutie
der Staaten van Utrecht, by welke zy den Koning van Spanje vervallen verklaaren
van de Heerschappy over hun Gewest; en dat het Zevende Stukje versierd is met
net Afoeeldsel van JOHAN STRICK, DEN JONGEN, eerst aangestelden Secretaris der
Staaten van Utrecht.

Beknopte Historie der Onlusten in de Nederlanden, sedert de
Onderhandelingen over de Gewapende Neutraliteit in 1780, tot op
deezen tyd, uit echte Gedenkstukken byeen gesteld. IVde Deel. In
Brabant, 1792.
Naardemaal de Schryver in dit Vierde Deel denzelsden voet houdt als in de drie
voorgaande, willen wy het daar van reeds gezegde ook op 't zelve toegepast
(*)
hebben . 't Zelve is, om den Inhoud kortlyk aan te duiden, in Drie Hoofdstukken
verdeeld. - Het Eerste behelst de Gebeurtenissen, van het begin des Jaars 1787,
tot aan het Gevegt tusschen een Detachement Soldaaten van VAN EFFEREN, en
eenige Utrechtsche Burgers, by Vreeswyk, gezegd de Vaart. - Het Tweede het
voorgevallene, zints 't gemelde Tydperk, tot aan de Aanhouding van Mevrouw de
Prinses van ORANGE, by de Goejanverwellen-Sluis. - Het Derde loopt, van die
Gebeurtenis af, tot aan den Inval der Pruissische Troepen in Holland, en het
overgaan van Utrecht.
De Byeensteller, die weinig meer dan de Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, en
het Beroerd Nederland, schynt

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1791. 1 St. bl. 451. Voor 1792, bl. 380.
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geraadpleegd te hebben, betuigt zyne Vaderlandsche Vrienden, in een kort
Voorberigt: ‘Het hier verhaalde, Land- en Lotgenooten! raakt ook u van zeer naby.
Gy vindt daar een spiegel opgehangen van de rampen, die den Vaderlyken
eigen-grond getroffen, - van de verdeeldheden, die het hart der Ingezetenen
verscheurd, deezen van elkander vervreemd, hebben, en, ongelukkig! nog blyven
afkeerig houden: in één woord, gy ziet u zelven, uwe tydgenooten, en beider
onderscheidene bedryven.’ - En meldt ten Slot: ‘Hier zal ik voor eene wyl myne pen
nederleggen, om, naa eenige ademhaaling, my over te geeven aan de treurige
beschouwing der verdere Onlusten, die deeze merkwaardige Omwending vergezeld
hebben, of wel de gevolgen daar van geweest zyn, ten einde ook deeze, met
bescheidene vrymoedigheid, in een volgend Deel voor te draagen.’

Berichten van Napels en Sicilie, byeenverzameld op eene Reis,
gedaan in de Jaaren 1785 en 1786, door den Heer F. Munter,
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Koppenhagen. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Met Plaaten. Tweede Deel. Te Haarlem by
A. Loosjes Pz., 1792, 266 bl. in gr. 8vo.
By de aankondiging van het Eerste Deel deezes Werks, gaven wy onzen Leezeren
verslag van het byzonder oogmerk des Hoogleeraars MUNTER met het doen deezer
Reize, en van het geen hy, als daar mede gepaard, volvoerde; voorts van den
geheelen aanleg en 't beloop zyns arbeids, in deezen besteed, en wat 'er de Vertaaler
(*)
aan toegebragt hebbe. Wy wyzen hun derwaarts ; en kunnen hun verzekeren, dat
dit Tweede Deel geheel aan het voorheen met lof vermelde, en aan onze opgevatte
verwagting, beantwoordt.
Van het Vasteland steekt de Heer MUNTER na Sicilie over; en vangt dit Deel aan
met Algemeene Berigten, dat Eiland betreffende: hy doorloopt de drie Standen des
Lichaams van Staat op Sicilie; den Adel - den tweeden Stand, de Bisschoppen en
Abten - en den

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1793, 1ste St. bl. 206.
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derden, de Steden die onmiddelyk onder den Koning staan. Men zal niet kunnen
naalaaten, met verwondering de Staatkundige Inrigtingen, en de onderlinge
tegenwryting der Partyen, te leezen, en te zien, welk een voornaame rol de
Advocaaten daar speelen; die een geheel afzonderlyken Stand uitmaaken; en wier
waardigheid de zekerste weg is tot Eer, Aanzien en Rykdom. Waarom veele jongere
Zoonen, uit de aanzienlykste Huizen van den Adel, zich op de Regten toeleggen,
om de voornaamste Ampten in de Geregtshoven te verkrygen. ‘De Adel,’ schryft
MUNTER, ‘is geen Vriend van de Advocaaten; en de laatsten zyn meer Vrienden van
de Regeering; en voor dezelve byzonder van nut in het fnuiken van 't gezag van
den Adel. - 'Er zyn 'er, egter, die het met den Adel houden, om dat ze geduurig
denzelven bedienen, het zy als Advocaaten, of ook als Secretarissen, en Fiscaalen
op hunne goederen. Deeze zyn daar door afhangelyk van den Adel. - Daarenboven
geeft de onzekerheid en verwarring, die 'er door het Leenregt veroorzaakt wordt,
veel aanleiding tot geschillen, en de Siciliaan is een groot Vriend van pleiten, zo dat
de Advocaaten, hoewel minder in getal te Palermo dan te Napels, egter niet minder
gelegenheid hebben, om een aanzienlyk vermogen in te zamelen.’
De staat der Geestlykheid, welks beschryving kort, maar zeer toelichtend, is,
wordt beslooten met een verslag van de thans vernietigde Inquisitie. Het Paleis der
Inquisitie is geheel ontruimd, en een gedeelte daar van tot een Tolhuis, en het
overige tot byzondere wooningen, geschikt. Nog zag die Heer eenige overblyfzels
van dit haatlyk Geregtshof, die eerlang geheel zullen verdweenen zyn. De plaats,
waar voormaals de Veroordeelden verbrand werden, is veranderd in een tuin, die
voor elk open staat. ‘Wie,’ vraagt de Heer MUNTER ten slot, ‘wie, die eenig menschlyk
gevoel in zyn hart omdraagt, wenscht niet, dat de Gerechtshoven te Lissabon, Goa,
Sevilla, Rome en Parma, (het jongste, maar tevens het verfoeilykste, van allen, om
dat het in onze verlichte dagen gesticht werd,) eerlang een zelfde lot mogen
ondergaan; opdat men, in de Negentiende Eeuw, deeze schandvlekken van het
Menschdom niet meer moge vinden.’
De Steden staan deels onder de Koninglyke Regeering, deels onder de Vryheeren:
dit baart aanhoudende twist;
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en zoeken de laatstgemelde Steden, wars van den Adel, den Koning te beheven,
en regt tot Zitting in het Parlement te krygen. Ook is de Regeering op Sicilie in 't
algemeen niet zeer bemind, ter oorzaake van het Verval des Handels. Ook verbergt
het Volk zyn misnoegen niet; dikwerf klaagt het aan de Vreemdelingen zyn nood,
en handelt vrymoedig met hun over de oorzaaken van het verval, zo wel als over
de middelen tot herstel.
Palermo, in den ouden en den tegenwoordigen staat, wordt in een afzonderlyk
Hoosdstuk voorgesteld, en de groote Stad Monreale, in derzelver Nabuurschap,
belchreeven.
De Reis van Palermo na Girgenti is zeer onderhoudend; zo ook de beschryving
van Girgenti zelve. Oudheidkunde vergezelt den geleerden Reiziger allerwegen;
doch men ziet met vermaak, hoe hy, door dezelve geleid, gewaande Ondheidkunde,
en haare Verdichtzelen, by alle voorkomende gelegenheden belacht, en op eene
geestige wyze ten toon stelt.
Van Girgenti na Syracuse is de Tocht, uit hoosde van 's Reizigers Waarneemingen,
niet min merkwaardig. Hoe veel behelzend is de aanhef der beschryving van
Syracuse: ‘Onder de aloude en vermaarde Steden van Griekenland, is 'er geene,
die Syracuse eenigzins kan evenaaren, dan Athene; trouwens, men kan zich geen
gering denkbeeld vormen van een Gemeenebest, het welk over half Sicilie
heerschappy voerde - den zegepraalenden voortgang der Karthaginensen op dit
Eiland stuitte - aan Athene, in een tydstip, toen geheel Griekenland met schrik en
vreeze voor die Stad vervuld was, het hoofd boodt - twee aanzienlyke Vlooten van
dit Gemeenebest vernielde, en twee Heirlegers volkomen versloeg. Rome alleen
vermogt het haar te overwinnen, en, ofschoon de Overwinnaar van HANNIBAL, de
groote MARCELLUS, de Opperbevelhebber der Romeinen was, zou het hun egter
mislukt zyn, indien niet binnenlandsche onlusten en oneenigheden, die oorzaaken
van den Oorlog waren, dien Veldheer aanleiding gegeeven hadden, om met eenige
Burgers in onderhandeling te treeden, zo dat deezen hem gelegenheid gaven, om
zich eerst van een gedeelte der Stad meester te maaken. - Niet minder was Syracuse
de Zetel van waare Geleerdheid, de Voedster van Kunsten en Weetenschappen,
waar toe haar groot vermogen, haar uitgebreide Koophandel, haare Verbintenissen
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met de aanzienlykste Gemeenebesten van Griekenland, het langduurig genot van
Vrede, en de Regeering van braave en verstandige Vorsten, als GELO en HIERO,
eene schoone aanleiding gaven. - Men telde Syracuse onder de Grieksche Steden,
gelyk de overige Steden in Sicilie, en Groot Griekenland, die door Grieksche
Volkpiantingen aangelegd waren. Hierom kon HIERO mede opgenomen worden
onder het getal der geenen, die in de Olympische Spelen om de overwinning
kampten, waar toe geen Vreemdeling toegelaaten werd. Ook namen veele edele
en aanzienlyke Grieken herwaards de wyk, om den haat en de vervolging hunner
Medeburgeren te ontwyken. - Dikwerf dreef de nieuwsgierigheid veelen herwaards.
Wilde ik hier alle die Mannen optellen, welke die Stad heeft opgeleverd, ik zou te
omslagtig worden; dan wie betreurt niet het verlies van de Schriften van den
vermaarden PHILIPPUS, den Tydgenoot van PLATO en XENOPHON? Wie kent niet de
schoone ldyllen van THEOKRITUS, waarin de natuurlyke toestand van Sicilie zo schoon,
en zo getrouw tevens, geschilderd wordt, dat men nog ten huidigen dage, en dus
tweeduizend jaaren naa den dood van dien Dichter, dezelfde tooneelen ontdekt, zo
als ze door hem werden afgemaald? Syracuse bragt den vermaarden ARCHIMEDES
voort; een Man, die in de Werktuigkunde zo veele nieuwe ontdekkingen maakte,
als ooit iemand onder de Ouden. - 't Was te Syracuse, waar een PLATO, die hier
dikwyls kwam, een weelderig en bedorven Hof met eerbied voor zyn Persoon wist
te vervullen; waar TIMOLEON, naa dat hy den Dwingeland van den Troon gebonsd
hadt, te midden onder zyne vrye Medeburgers, als Burger leesde, zonder eenige
heerschappy, hoe ligt verkrygbaar voor hem, zich aan te maatigen. De Deugden
van HIERO, zyne Gastvryheid, en zugt voor de Weetenschappen, zyn overvloedig
bekend, uit de Olympische Hymnen van PINDARUS, en uit de Geschiedschryvers,
die de gouden Eeuw, welke Syracuse onder zyn bestier beleefde, te boek stelden.’
Voorts geeft de Hoogleeraar zynen Leezeren een denkbeeld van de grootte en
het vermogen van het aloude Syracuse; en laat daar op volgen een verslag van de
aanzienlykste overblyfzels der Oudheid, welke men nog tegenwoordig in Syracuse
vindt; en haalt by die gelegenheid uit de oude Geschiedenissen aan, wat dienen
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kan om licht over dezelve te verspreiden, en dezelve belangryk te maaken. Wy
kunnen hem hier in niet volgen, door de engte van ons bestek, en 'er alleen van
zeggen, dat hy, volgens zyne gewoonte, meest stil staat op stukken, door anderen
min beschreeven, of van laater ontdekking dan de meeste berigten van Syracuse
loopen.
Dan, kunnen wy niet naalaaten ten staal hier af te schryven, wat hy vermeldt van
het Kasteel Labdalum. ‘Want het is,’ gelyk hy optekent, ‘in de daad byzonder, dat
van alle de geenen, welke Sicilie zyn doorgereisd, bykans geen een is, wiens aandagt
op dit oude overblyfzel viel. Noch D'ORVILLE, noch ook de Reizigers van laater tyd,
BRYDONE, BORCH, RIEDEZEL; welke laatste in 't byzonder in andere opzigten zo
naauwkeurig was; maaken 'er gewag van. SWINBURNE reedt de overblyfzels voorby;
maar rekende het niet der moeite waardig, om dezelve naauwkeurig te onderzoeken;
althans zyne berichten zyn zeer onvolledig. De Schryver van de Voyage pittoresque
de Naples & de la Sicilie is insgelyks zeer kort in zyne berichten. Ik zou dezelfde
fout begaan hebben, indien niet de Heer LANDOLINA my het belangryke van deeze
overblyfzels hadt onder 't oog gebragt. Overal wees hy my den weg; ook gaf hy my
zo veel onderrigt, dat ik volstrekt niet mistasten kon; en dit verschafte my dat
genoegen, dat ik Labdalum gezien heb, en dus in staat ben om my een duidelyk
denkbeeld van eene oude Sterkte te kunnen vormen.’
MUNTER's berigt luidt: ‘Onder alle de overblyfzels van Syracuse, is 'er geen
merkwaardiger, dan het Kasreel Labdalum, de eenige Burgt, waar van men in 't
zekere weet, dat dezelve nog voorhanden is. Men kan niet met zekerheid bepaalen,
wanneer dit Kasteel wierd geslicht. Reeds ten tyde van den Peloponesischen Oorlog,
was het eene Sterkte. NICIAS, de Veldheer der Atheniensen, overweldigde hetzelve,
leide 'er Magazynen aan, en versterkte het nog meer. Weinig tyds daar naa wierden
zy weder vandaar verdreeven door GYLIPPUS, den Veldheer der Spartaanen. Ook
DION maakte zich meester van dezelve, toen hy DIONYSIUS zocht te noodzaaken om
de wyk te neemen; ook vermeerderde hy de Werken, waar van men waarschynlyk
tegenwoordig nog de overblyfzels ziet. Toen MARCELLUS, met behulp van eeni-
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ge Burgers, syracuse overweldigde, drong hy van deezen kant de Stad in. - In dit
Kasteel wierden de Schatten van dit Gemeenebest bewaard. Men kon 'er eene
bezetting van zesduizend Man, zo voetvolk als ruitery, in brengen. Niet weinig
bevorderde de ligging van dit Kasteel deszelfs sterkte; dewyl het op eene hoogte
gelegen was, vanwaar men de geheele Stad kon bestryken; waarom 'er by de
belegeringen van Syracuse veel aan gelegen lag, dat de Burgers van deeze Sterkte
meester waren. Zy beslaat slegts weinig plaats; naar gissing denk ik niet, dat haar
omkring meer dan vierhonderd ellen zal bedraagen. Met weinig moeite zou men
alle de steenen weder op hunne plaats kunnen brengen, en dus dit Kasteel in dien
stand brengen, waarin het oudtyds was.
Vergezeld door myne Leidslieden, en voorgelicht door een genoegzaam getal
van flambouwen, steeg ik nederwaards in de onderaardsche gangen, die onder dit
Kasteel liggen, en die een blyvend gedenkteken zyn van de rykdommen, die
Syracuse bezat. Men heeft ze ten deele in de Rots, waarop het Kasteel ligt,
uitgehouwen, en ten deele van hardsteen opgemetzeld, zo dat zy min of meer het
vernielend vermogen van den tyd konden weêrstand bieden. Reeds voorlang wist
men, uit oude overleveringen, dat 'er zulke onderaardsche gangen onder dit Kasteel
waren; dan de puinhoopen verhinderden het onderzoek naar, en den ingang tot,
dezelve, tot dat eindelyk MIRABELLA zommige ontdekte. Op zommige plaatzen is het
nog zeer moeilyk om nederwaards te komen; ook zyn 'er, om bovengemelde reden,
zommige nog ontoeganglyk. Overal, waar men zonder gevaar kon komen, ben ik
geweest; zo dat ik meer dan een half uur in deeze onderaardsche gangen
omwandelde. Een is 'er onder andere, van zulk eene hoogte en breedte, dat vier
ruiters daar in gemaklyk naast elkander te paard kunnen ryden. MIRABELLA vondt
hier en daar ringen in den muur, waarschynlyk om de paarden vast te maaken, wier
stallen onder den grond waren. - Men vindt ergens een zeer gemaklyke trap, langs
welke, volgens het gevoelen van MIRABELLA, de paarden na boven gebragt wierden.
- Op veele plaatzen bespeurde ik onder myne voeten een bedompt en dreunend
geluid, waaruit ik besluit, dat onder deeze nog andere Verwelven zyn, die welligt
ter bewaaring van de Schatten van dit Ge-
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meenebest gediend hebben. Myne Wegwyzers waren egter nooit dieper geweest;
de ouderdom van het werk, 't welk reeds derdehalf duizend jaaren oud is, maakt
het ook niet raadzaam om dieper te gaan; en eerlang stuitten wy, doordien ons pad
aangevuld was met ingevallen puin, waarom wy spoedig het daglicht opzogten. Midden onder het Kasteel was een groote ronde verwelfde Zaal, (een van de
schoonste Gebouwen van dien aart in Italie,) waarin alle onderaardsche gangen
als in één middelpunt zich vereenigden. Men kan de uitgestrektheid dier gangen
niet bepaalen. Zeer zeker strekken zy zich verder uit dan het Kastee'. MIRABELLA,
die zo ver ging als hy kon, geeft geen naauwkeurig bericht van derzelver
uitgestrektheid. FAZELLUS wil, dat ze hier en daar met de stad gemeenschap hadden,
en dat de Vorsten 'er zich van bedienden by Oproeren van het Volk, om hier, in
eene veilige schuilplaats, de wyk te kunnen neemen. Dan zyn bericht steunt alleen
op overlevering; want hy zelve heeft deeze gangen niet gezien. Ook vermengt hy
waarschynlyk deeze onderaardschen gangen met die, welke onder Tyche liggen.’
Wy zullen eerlang van het Derde Deel deezes Werks, 't welk reeds het licht ziet,
en waar mede het volkomen is, verslag geeven.

Anthologia Poëtica; in usum Gymnasii Amstelodamensis.
Amstelodami, apud Petrum den Hengst, 1793. 204 p. p. in 12mo.
Wy hebben dit Boekje te danken aan den Heere R. VAN OMMEREN, Rector van het
Latynsche School te Amsteldam, die, niet alleen door verscheidene Latynsche
Gedichten, welken hy vervaardigd heeft, en door zyne uitmuntende Redevoeringen
over HORATIUS, maar ook door de Discipulen, welken hy heeft gevormd, en waar
van zommigen reeds de vruchten van hunnen geest aan het Publiek hebben
medegedeeld, overvloedige bewyzen heeft gegeven van zyne ryke geleerdheid en
kieschen smaak, en van zyne geschiktheid voor den post, welken hy bekleedt. Hy
werdt, tot het verzamelen en uitgeven dezer Poëtische Anthologie, door twee redenen
bewogen: vooreerst, door de schaarschheid van naauwkeurige, en voor de Schoolen
geschikte, uitgaven der oude Latynsche Dichters: ten anderen, door het gevaar,
waar aan Jongelingen, door het vuur hunner jeugd, en de zwakheid hunner zielen,
blootgesteld zyn, wanneer men hun die Dichters, geheel zo
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als zy zyn, in handen geeft, uit hoofde der menigvuldige wellustige tooneelen, die
in dezelven geschetst zyn. De laatste bedenking hadt ERASMUS, wiens woorden tot
(*)
een motto, achter den titul van dit Boekje, gedrukt zyn , reeds het maaken van
zodanig een uittrekzel doen aanraaden. 'Er zyn wel meer zulke Anthologiën
voorhanden; de Duitschers, onder anderen, hebben 'er, zederd eenigen tyd,
vericheidene vervaardigd; doch, behalven dat van dezen zommigen te groot waren,
en in anderen de keus der Stukken aan den Heer VAN OMMEREN minder behaagde,
zoo was ook van dezelven in ons Land niet gemakkelyk een genoegzaam aantal
te bekomen, om in de Schoolen gebruikt te worden.
Hy besloot dus zelf aan het uitkiezen en verzamelen te gaan, en de Stukken, die
hy in deze Anthologie eene plaats waardig keurde, zyn de volgende:
Uit CATULLUS, het Epithalamium van PELEUS en THETIS, en het Carmen nuptiale.
Uit TIBULLUS, Boek I, Eleg. 1, 3, 7; Boek II, Eleg. 1, 2, 5; Boek III, Eleg. 1, 2, 3, 5.
Uit PROPERTIUS, Boek III, Eleg. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 16; Boek IV, Eleg. 3, 4, 6, 9, 10,
11.
Uit de Heroides van OVIDIUS, Brief 1, 5, 10, 13, 14: uit zyne Ameres, Boek I, Eleg.
15; Boek II, Eleg. 6; Boek III, Eleg. 9 Lykzang op TIBULLUS): Uit de Ars Amatoria, de
Historie van DAEDALUS en ICARUS, Boek II, vs. 21-97; ULIXES en CALYPSO, Boek II,
vs. 123-143; CEPHALUS en PROCRIS, Boek III, vs. 681-747: Uit de Fasti, Boek I, CACUS,
vs. 539-583; Boek II, ARION, vs. 83-119, de FABIUSSEN, vs. 193-243, ROMULUS en
REMUS, vs. 381-425, LUCRETIA, vs 685-853; Boek III, de Roof der Sabynsche
Maagden, vs. 179-229, (waar achter gevoegd is dezelfde Geschiedenis, uit Art. Am.
I, 101-131) ARIADNE, vs. 459-517 (en uit Art. Am. I, 527-565); Boek IV, de Schaaking
van PROSERPINA, vs. 419-618.
De Troostzang van een' onbekenden Dichter aan LIVIA AUGUSTA, wegens den
dood van haaren Zoon DRUSUS NERO.
Uit JUVENALIS het achtste Hekeldicht
Uit LUCRETIUS, Boek I, vs. 272-330; Boek II, vs. 1-60; 342-376; Boek III, vs
1037-1098; Boek IV, vs. 548-598, 959-1023; Boek V, vs. 930-1154, en 1240-1456;
Boek VI, vs. 1088-1283.
Eindelyk de Prologus van LABERIUS, uit MACROBIUS, Saturn. II, 7.

(*)

‘Ex Poëtis deligat castos; caeterum ex his, qui lectu digni sint ob eruditionem sed perniciosi
propter oblcoemtatem, excerpenda censeo, quae pueris cuto praelegi possint.’ ERASMUS, in
Epistola ad Jo. Ulattenum Scripta.
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Uit deze opgave zien kundige Lezers genoegzaam, dat de Heer VAN OMMEREN eene
zeer verstandige keuze in deze Stukkken gedaan heeft. Veelen echter zullen
misschien ook wenschen, dat nog eenige andere Stukjes, zo uit de genoemde als
andere oude Dichters, in dezen Bundel opgenomen waren, welken zich door
derzelver schoonheid daar toe schynen aan te beveelen, en die geene gevaarlyke
uitwerkzelen op de zeden der jonge lieden hebben kunnen. Doch, behalven dat dit
Boekje dan misschien te dik zou geworden zyn, zoo schynt het uit het Voorberigt,
dat de Verzamelaar nog andere redenen had, welken hy niet nodig vondt op te
geven, waarom hy dezen wensch niet vervulde. Van HORATIUS gaf hy geen één
Stuk, om dat reeds, zederd de voorleden Eeuw, een uittrekzel uit dezen Dichter in
de Hollandsche Schoolen, op hoog gezag, is ingevoerd.
De Heer VAN OMMEREN was lang in twyfel, of hy ook Aantekeningen, ter
verklaaringe van zwaare plaatzen, by deze Stukjes voegen zou; eindelyk echter
hadt hy beslooten, daar van af te zien: de redenen, die hy voor dit besluit bybrengt,
zyn ons niet ongegrond voorgekomen.
Wy hebben met genoegen vernomen, dat dit Boekje, behalven in de
Amsteldamsche, reeds in eenige andere Schoolen is ingevoerd: en wy wenschen,
dat onze aankondiging van hetzelve zal medewerken, om het ook daar, waar het
nog niet aangenomen is, in gebruik te brengen; dewyl wy van het doelmaatige van
hetzelve volkomen overtuigd zyn.

Myne Kinderlyke Traanen. Te Amsterdam by J. Allart, 1792. In gr.
8vo. 92 bl.
Traanen van Mejuffrouw E.M. POST, op het Graf van haare deugdzaame Moeder,
MARIA JOHANNA VAN ROMOND, kunnen zeker geene gemeene traanen zyn, zo als
men door veelen dagelyks ziet storten; maar moeten den bespiegelenden geest
der Dichteres, of de kenmerken van Reden en Godsdienst, duidelyk vertoonen.
Haare Bespiegelingen zyn: 1. Aan den Geest van myne Moeder. 2. Myne eerste
gedachten by haar Lyk. 3. By de wegvoering van hetzelve. 4. In de Schemerin;. 5.
De Dood. 6. Aan mynen Broeder. 7. De Bybel. en 8. De Hairlok; kunnende men aan
deeze Opschriften reeds opmaaken, dat deeze Traanen ook voor anderen troostryk
kunnen zyn. Het volgend Staaltje zal onze Leezers daar van nader overtuigen:
‘Wy weenen! is dit liesde? - is dit wys? Voorheen, toen deze edele Christin, als
een beladen pelgrim, baare moeijelyke levensreis volbragt - toen zy, op haar
kronkelend pad, nu steile hoogten, dan diepe valeijen, dan brandende vlakten, dan
eenzaame wildernissen, ontmoette; toen zy, om een
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roosjen te plukken, veele doorn-steeken voelen moest; toen zy dikwyls, met een
wankelenden, schoon door den Godsdienst ondersteunden, moed, al hygende
voordging; toen was zy een voorwerp van medelyden, en van traanen. Ook toen zy
van de grootste vreugde haars levens, haaren Gade, beroofd - als eene zwakke
verlatene Weduwe haar lot betreurde - toen zy daarna, van het eene genoegen na
het andere, door toeneemende zwakheid, werd beroofd; toen haar anders werkzaame
geest dikwyls in eene matte kwyning wegzonk, en in zyne edele werking verhinderd
werd; toen was het de tyd van weenen; en hoe veele stille traanen, lieve, edele,
Moeder! ontrolden dikwyls, by dezen aanblik, in de laatste maanden uws levens,
myne oogen! - dan gevoelde ik, dat gy leedt, en onder het aardsche leven zugtte;
en ik verlangde met u naar het uur, dat uwen geest zyne vryheid hergeeven zoude.
Dit uur is daar! Gy zyt het dal der traanen ten eind, alle moeite te boven; al het
zwerven is over! Gy zyt in 't Vaderland binnen, en geniet de rust, die 'er overblyft
voor het volk van God. Nu, zalige Moeder! hebt gy de waarheid van uwe troostryke
verwagting, die gy zoo menigmaal, met vogtige oogen, al zingend gevoeldet,
ondervonden - en op dat ontzettend oogenblik, toen uw vleesch en uw hart
bezweeken, bleef God de rotssteen van uw hart, en uw eeuwig deel. In dit eeuwig
deel hebt gy u, by 't genot en by 't gemis der aardsche goederen, als uwen waaren
schat, verheugd - met dit eeuwig deel schriktet gy niet voor dezen stond, wanneer
het gantsch heelal u ontzinken zou. En de laatste woorden, die gy met een
onbedwelmd verstand uitte, waren juichtoonen over dit eeuwig goed.’

Proeve van uitgekipte Vertaalingen uit Meissner's Skizzen. Te
Rotterdam by N. Cornel, 1793. In 8vo. 206 bl.
Eene Proeve van uitgekipt slegte Vertaalingen van een Werk, dat veel beter lot
verdiende, en het ook in andere deelen, by voorbeeld, in Alcibiades, Bianca Capello,
de Weduwe te Zehra, enz. reeds getroffen heeft. In het geheele Boekje is zeer
weinig van het origineel vernuft van MEISNER te vinden; maar zo veel te meer blyken,
dat de Vertaaler zo min den Hoogduitschen text verstaan heeft, als hy de
Nederduitsche spraake kende. Zie, ter proeve, de eerste bladzyde:
‘ALEXANDER, Ersprins van W. bekroop den lust, gelyk veele andere Duitsche
Vorsten, ITALIEN te doorreizen. Deels om het te bezichtigen, en deels om bezien te
worden; of om de Vaderlyke Ersschat te verspillen, of om nieuwe kundigheden te
vergaderen, dit kan ik niet bepaalen. Genoeg! hy reis-
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de, en 't eenige 't geen hem van 't grootsgedeelte zyner voorgangers onderscheide,
was het gezelschap van eenen doorzichtigen Duitscher, den Kamerheer van C.’
De feilen in het Nederduitsch, in deze weinige woorden reeds zichtbaar, hebben
wy, door het plaatsen van grooter letters, aangeweezen: thans zullen wy 'er
byvoegen, wat de oorspronglyke Schryver, volgens onze Vertaaling, zegt:
‘ALEXANDER, Erfprins van W. bekroop de lust, dien verscheidene Duitsche Prinsen
reeds gehad hadden, namenlyk, om Italten te doorreizen. Of hy dit wilde doen, om
het land te zien, of om gezien te worden; om de vaderlyke schatten aldaar te
verspillen, of om 'er nieuwe kundigheden te verzamelen, dat weet ik niet, enz.’
Dat de Vertaaler geen Engelsch kent, zullen wy hem als geene misdaad
aanrekenen, zo lang 'er geene Wet is, welk bepaalt: dat men alle vreemde Taalen
moet kennen, wanneer men uit ééne Taal vertaalt. Intusschen behoorde hy de
Engelsche woorden, welke hy niet verstond, letterlyk overgenomen te hebben; en
niet: God pleayse you, Gentelman, in plaatse van: God please you, Gentleman, te
schryven; welke laatste woorden MEISNER, denkelyk verkeerd, voor God bless you,
Sir! in zyne, aan hem medegedeelde, waare Anecdote: Der Teutsche im Boulevard
Theater zu L .. n, gebezigd heeft.

Ida van Zwaben. Kleindochter der Keizerinne Gisela. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Alkmaar by J. Hand, 1792. In gr. 8vo. 378
bl.
IDA, eene Heldin uit de ruwe en onbeschaafde Midden-eenwen, wordt als eene
braave Regentesse van het Graafschap Ditmarsen in dit Werk voorgesteld;
steekende haar beminlyk karakter, en verwonderenswaardige grootmoedigheid van
ziel, in de meeste haarer verrichtingen, zeer sterk en blinkend af, by de
heerschzuchtige bedriegeryen van eenen WALSTORP, UDO, en anderen van hunnen
aanhang, die in dit Werk mede ten tooneele verschynen. Jammer is het, dat deeze
waardige Moeder over haar Land, en deszelfs Ingezetenen, in veele opzichten op
eene langdraadige wyze, en over 't geheel in geen zó bevalligen styl, wordt
voorgesteld, dat dit Werk veele Leezers zal aantressen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Bybel vertaald, omschreven en door Aanmerkingen
opgehelderd. VIIde D. Te Utrecht en Amsterdam by G.T. van
Paddenburg en Zoon en J. Allart, 1793. In gr. 8vo. 722 bladz.
Met lofwaardigen yver gaat de Heer VAN VLOTEN voort in zynen nutten arbeid. De
wensch van veele kundige Bybeloeffenaaren wordt hier door vervuld, en verblyden
zy zich, dat, ondanks 's Mans zwakke lichaamsgesteldheid, zyne kragten toereiken,
om, al gaande weg, voort te spoeden na het einde van zo een omslagtig Werk, 't
welk, zo ten aanzien van het verzamelen der bouwstoffen, als met opzigt tot het
bewerken en schikken, den Opsteller, gewisselyk, zeer veele moeite kost. Onder
het doorloopen van het Werk zyn ons veele schoone Aanmerkingen voorgekomen,
door welke verscheiden moeilyke Schriftuurtexten worden toegelicht. Of niet de
Schryver, nu en dan, misslagen begaan hebbe? Voorzeker zal hy door Eigenliefde
met zo volkomen overheerscht worden, om zulks niet te erkennen. Ook verneemen
wy, uit de Voorrede, dat de Heer VAN VLOTEN de edelmoedigheid heeft gehad, om
dit, ten aanzien van een voorgaand Deel, althans in één geval, te belyden. Doch dit
vermindert geenzins onze hoogagting voor het Werk, over 't geheel genomen. De
regel, welken HORATIUS volgde in het beoordeelen van de goedheid van een Vaers,
geldt ook by ons omtrent alle andere lettervrugten. De overmaate van
voortreffelykheid is de maatstok, naar welken de hoedanigheid van eenig Werk
moet gewaardeerd en op prys geschat worden.
Dit Zevende Deel bevat de Spreuken van Salomo, het Boek van den Prediker,
het Hooglied van Salomo, en het Boek van Jesaïas. Ieder deezer Afdeelingen wordt
voorafgegaan van eene Inleiding, en het Boek Jesaïas, daar en boven, van eene
Algemeene Inleiding op de Schriften der Profeeten. In de byzondere Inleidingen is
ons niets voorgekoomen, 't welk men insgelyks niet by de meeste
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Uitleggers aantreft. Het Hooglied beschouwt hy als een Minnedicht, 't welk, in den
styl der Eeuwe, in welke het door SALOMO wierdt opgesteld, in een letterlyken zin
moet worden opgevat. Uit de algemeene Inleiding op de Schriften der Profeeten
zullen wy het hoofdzaaklyke overneemen. ‘Het hoofdkarakter van eenen Profeet,
was,’ volgens VAN VLOTEN, ‘een Leeraar der deugd te zyn, en als 'er hervorming
vereischt wierd dit te toonen; het hoofdddoel van hunne voorstellen, Leerredenen
genaamd, was, de bloei van Godsdienst en Burgerstaat op de hoogst mogelyke
wyze te bevorderen; om meer gezag aan deze bediening te geven, en zoms hunne
waarschuwende Leerredenen meer klem by te zetten, wierden ze veel in hun voorstel
aangedreven om het toekomstig noodlot van een verkeerd bestaand volk nader te
schetzen; en van dit buitengewoone in hun voorstel verkregen hunne
Redenvoeringen den naam van Profeetische Leerredenen, daar, eigenlyk gesproken,
de Profetien meer de bekragtiging van hun voorstel dan wel het voorstel zelve waren;
en hierom heeft men de benaming van Profeetische Leerreden niet van hun karakter,
maar van den inhoud derzelve, al was zulks ten uiterste gewrongen, afgeleid.’ Uit
het werk der Profeeten, uit het bovengemelde oogpunt beschouwd, leidt de Heer
VAN VLOTEN af, de hooge waarde, in welke zy, zo niet by den Vorst, immers by de
Natie, over 't geheel, gehouden wierden. ‘Elk edeldenkend Staatsman waardeerde
hun als de onzydigste Raadsmannen in de neteligste gevallen; niet alleen als zulken,
die het best den schakel der zaken inzagen, maar die ook zoms, voorgelicht door
de Godheid, met alle zekerheid de uitkomst konden voorspellen.’ Van den anderen
kant, evenwel, ontkent de Heer VAN VLOTEN niet, dat de Profeeten, by wylen, in
minagting vielen by lieden, ‘die, door zedenloosheid in het Godsdienstige, en door
geweld in het Burgerlyke, hun aanzien en gezag versterkten. - Daar zy (schryft hy)
in hun ampt Godsdienst en Staatkunde naauw verbonden, moesten zy natuurlyk
tot den waren schakel van oorzaken doordringen, waaruit misbruiken ontstaan waren
- en uit deze kunde vloeide het, dat ze in hunne Leerredenen tot hervorming van
den Staat of den Godsdienst zich altoos bepaalden in hunne aanspraken tot de
gekroonde Hoofden, Hove-
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lingen, Staatsmannen, Priesters en valsche Profeeten, de ware oorzaken en de
zedelyke misleiders eener volgzieke Natie.’ Aangaande den aart en oorsprong van
den voordragt der Profeeten, verklaart zich onze Uitlegger niet stellig, zelf niet zeer
duidelyk. Indien wy zyne meening kunnen gissen, was de aanleg van een Profeet,
eene natuurlyke opheldering van verstand, volkomener geworden door studie, en
geheiligd door zuiverheid van hart; waar by vervolgens kwam, eene byzondere
aanblaazing of ingeeving van een hooger geest. Betreffende het oogmerk der
Profetien, verklaart VAN VLOTEN zich tegen de stelling, volgens welke het hoofddoel
van alle Profeetische Schriften is, de komst van den MESSIAS en de lotgevallen des
N.T. te voorspellen. Wanneer wy ons herinneren de denkwyze van het hof, de
geestelykheid en het volk, tot wien de Profeeten spraken, als mede hunne bestryding
der heerschende gebreken, ‘welke invloed,’ vraagt hy, ‘heeft daar op hun hoofddoel,
de voorspelling van de komst van den MESSIAS, en de ware toestand en lotgevallen
zyner Gemeente?’ Hy ontkent niet, dat de denkbeelden aangaande eenen MESSIAS,
in laatere tyden, een zeer gewigtig verband gehad hebben met hunne Voorstellen:
verscheiden nutte einden, ter bemoediginge en versterkinge der vroomen, konden
hier door bereikt worden. Maar, evenwel, ‘de Profeeten predikten voor hunne Natie,
onder welke zy leefden, en niet voor de geenen, die eerst eeuwen na hun zouden
geboren worden.’ Hy meent daarom, dat, onder de regelrechte en onmiddelyke
bedoelingen der Profeeten, het onderwys van het Volk omtrent hunne pligten jegens
den Staat en den Godsdienst, de voorspellingen van den MESSIAS in dezelve als
ingevlogten, en daar mede naauw verknogt, waren.
Uitvoerig staat, voorts, de Heer VAN VLOTEN stil op de Voorzeggingen, in welke
de MESSIAS onder tweederlei gedaante voorkoomt: die van nedrigheid en hoogheid,
van de diepste armoede en veragting, te gelyk met den grootsten rykdom en aanzien.
Om deeze schynstrydigheid te vereffenen, moet men, volgens onzen Uitlegger,
onderscheid maaken tusschen de eerste en de tweede komst van den MESSIAS.
Door zyne eerste komst zou hy alle de inzigten van den Levitischen Schaduwdienst
vervullen; door de laatste moeten de Voorzeggingen van het O.T. de Jooden
betreffende, in zo verre alle ge-
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slagten der aarde in hun zullen gezegend worden, haare vervulling bekoomen.
‘Eene uitwendige herstelling der Jooden, gelukkiger tyden op de waereld, hebben
JESUS CHRISTUS en de Apostelen byna allen voorspeld.’ Het overige deezer Inleidinge
besteedt VAN VLOTEN aan een onderzoek na de oorzaaken van der Jooden Ongeloof,
en de Voorspellingen der Profeeten over nabuurige Ryken. Doch, vermits wy hier
in niets byzonders ontmoet hebben, zullen wy uit het Werk zelve iets ter proeve
mededeelen. Onze keuze bepaalt zich tot het Drieënvyftigste Hoofdstuk van JESAÏAS.
Zie hier 's Mans Vertaaling en Uitbreiding, of Omschryving, van die merkwaardige
Bybelplaatze:
vs. 1.

‘Wie geloofde onze prediking?
Aan wien werd Jehovahs arm openbaar?

vs. 2.

Toen hy als een ryske opschoot voor Zyn
aangezicht,
Als uit den wortel in een dorren grond;
Hy had noch vertoning noch loof,
Geen rysigheid, die wy anders begeeren.

1. Maar helaas! hoe treurig is de uitwerking, welke onze Voorstellen by de Natie
hebben; reijen van Profeeten mogen den anderen volgen; waar is de hoorder die
met alle overreding verwagt, dat de inhoud vervuld zal worden? die daar op rekent,
och! wie kent Jehovahs Alvermogen? schoon zigtbaar en treffend werkende in de
uitvoering van dat geene, 't welk hoe zeldzaam, hoe ongedagt, echter door Hem
daargesteld wordt. 2. Zo ooit deze beklagenswaardige gemoedsgesteldheid plaats
hadde, 't was gewis, toen die voortreffelyke Dienaar van Jehovah verscheen; 't is
waar, hy vertoonde zich by zyne verschyning niet als eene ryzige ceder; 't was niet
meer dan een tedere scheut op eene oude en beroemde stam, onder het hooge
opzicht bewaart; eene tronk in een dorre grond, van welke men in dien tyd geene
andere verwagting konde hebben; en hoewel hy aanmerkelyk groeide, hy had toch
niets aantreklyks; hy maakte geen kroon, waar onder men ter verkoeling zitten
konde; geen statig aanzien, waar door onze hoop op herstelling van het familie-huis
van DAVID konde op-
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vs. 3

vs. 3

vs. 4.

.

Hy was veracht verlaten van achtbaare
mannen;
Een man van smart, gemeenzaam met
elende;
Elk zag hem met afkeer aan,
Ja, hy was veracht, van niemand onzer
wierd hy geacht.

Nogtans nam hy onze krankheden weg,
En nam onze smarten op zich;
Doch wy stonden in het begrip,
Dat hy bezogt, door Elohim getroffen en
vernederd was.

wakkeren. 3. En dit was hy niet alleen in de schatting der menschen van zyn
leeftyd, maar ook in de noodlottigheden zynes leevens; onder groot en klein hield
men hem niet voor die afstammeling uit dat waardige huis; vermogenden en
aanzienlyken agtten hem niet eens hun aandagt waard; grievende
onaangenaamheden moest hy aanhoudend lyden; geen sterveling kan bekender
worden met treffender smarten dan hy, en die veragting nam eindelyk zo hand over
hand toe, dat hy zelfs van zyne vrienden en lievelingen ten uiterste hoonende en
laag behandeld werd. 4. Van agteren leerden wy anders oordeelen; alle die elenden
onderging hy ten onzen voordeele om ons van de grievenste en pynlykste te
bevryden; hoe gunstig, hoe gelaten, onderging hy een lyden, 't geen wy billyk hadden
moeten lyden; in plaats dat onze liefde en bewondering daardoor omtrent hem
opgewekt zouden worden; stonden wy in 't begrip, dat hy om zyne
hoog-gevoelendheid, eene gevaarlyke dooling, tot zyn vernedering van de Godheid
zo gekastyd, ter neder gedrukt, ja gemarteld wierd. 5. ô! Wy gevoelen nu, diep
getroffen, hoe belangryk deze persoon voor ons was, wy

vs. 3

‘Dit veracht vertaald STINSTRA uit de eerste betekenis dus: haar waren de lendenen gebroken;
dit schynt in den eersten opslag kragtig te wezen, maar komt hier zo zeer niet te pas; 't was
geen boom, die door een felle wind geknakt was, maar een reder lenig rysje, 't geen voor
stormen buigen kan.’
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Waarlyk hy is door ons overtreden
gewond,
Hy is om onze wanbedryven verbryzeld;

vs. 5.

Hy droeg de kastyding tot onze
herstelling,
En door zyne striemen kwam onze
genezing.
vs. 6

vs. 6

vs. 8.

.

Wy zworven als Schapen,
Elk van ons liep zynen weg;
Jehovah deed hem voor onze
verkeerdheden boeten,
Toen die verzameld wierden, werd hy
gedrukt.
In zyn angst deed men hem geen recht;
Wie dagt aan de zorg van zyn familie?
Hy werd afgesneden uit het land der
leevendigen;
Door de trotsheid mynes Volks werd hy
doodelyk getroffen.

hebben hem de gevoeligste smarten aangedaan, door ons ondankbaar ongevoelig
bestaan omtrent hem, en dat hy daarom, voor onze trotsche wederspannigheden,
tegen den goedertierensten Vader begaan, zich gansch liet verguizen tot de
onberekenbaarste trap van laagheid; dit alles en zulks aanhoudend, liet hy zich,
gelaten, welgevallen, in vertrouwen van onze verzoening daardoor uit te werken;
en in der daad, de nypendste geesselslagen, die hem troffen, en zyn hart scheurden,
dienden in de uitkomst om onze wonden te zuiveren en het gezonde vleesch te
doen aanwassen. 6. Ik zal dit duidelyker ontwikkelen; ons gedrag was als dat der
schapen, die van onder het opzicht des herders naar welgevallen grazen; die dwalen,
zonder iets te weeten van de gevaren, waarin zy zich steken, en in plaats van zich
by den anderen te houden, waar door ze nog eenigzins bestand zyn, ging elk zonder

vs. 6

‘STINSTRA leest hier niet onaartig: onzer aller verstuiktheid is op hem aangelopen; het derde
lid vertaald GREVE: Jehovah stuitte door hem de zonde; dit denkbeeld is minder hart voor
zommige ooren, dan dat 't geen wy volgen, 't geen plaatsbekleeding vooronderstelt; doch zo
wy aan de Schriften des N.T. den schyn van gezag willen toekennen, moeten wy eenen
tweeden ADAM als hoofd erkennen. - 't Vierde lid moet gewis de betekenis van byeendryven,
door STINSTRA opgemerkt, hebben; maar dan is de vraag, of de verstuiktheden dan of de
Schapen byeen gedreven worden; ik geloof 't eerste.’
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tengel, zonder order, waar zyn trek hem voerde; - nu deed de Jehovah hem als
hoeder voor alle die gevolgen verantwoorden; toen die gevolgen alleen in
schynbaar-billyke overweging beoordeeld wierden, deed dit zyn treurige toestand
nog zwaarder worden. - 8. En dat elk onbevlekt gemoed in de diepste beklemdheid
't meest opbeurt, de hoope op een regtvaardig vonnis wierd ook hem ontnomen; 't
recht werkte alleen om hem schynbaar billyk te veroordeelen; men dagt niet aan
zyn stamhuis, dat heldenhuis, noch aan zyne vrienden en aanhangelingen; die
ongelukkigen die in hem hun hoofd misten, anders de gewaande hoogheid van
myne Natie; in der daad, eene blyk van de schandelykste en slaafsche onderwerping
deed hem 't wreede slagtoffer voor den dood worden.’
Wy vraagen geene verschooning voor de uitvoerigheid van dit Uittrekzel. Liever
verkoozen wy, zo veel van deeze merkwaardige plaats in zyn geheel te geeven,
dan ginds en elders iets uit te kippen.

Het eerste boek der Koningen; naar het Hebreeuwsch: Korte
Aanmerkingen over het eerste boek der Koningen, voor
Ongeleerden: door Y. van Hamelsveld. Te Amsteldam by M. de
Bruyn, 1792. 116 en 106 bl. in gr. 8vo.
Wy zullen thands weder de gedachten van den Schryver over eenige der meest
betwiste plaatzen van dit boek, waar over zeer veel te zeggen valt, aan onze Leezers
mededeelen. Ter verdediging der laatste bevelen, die David aan Salomo gaf, 1 Kon.
II:5, en vervolg., zegt de Heer VAN HAMELSVELD: ‘Men merke slechts aan, dat DAVID,
niet regelrecht, en volstrekt, aan SALOMO beveelt, om JOäB en SIMEï ter dood te
brengen. Neen! Hy waarschuwt SALOMO slechts voor deze lieden, en geeft dit
algemeen bevel: Handel volgends uwe wysheid, vs. 6, en dewyl gy een verstandig
man zyt, vs. 9. Deze beide lieden, JOäB en SIMEÏ, waren gevaarlyk, door hunnen
onrustigen aart, byzonder in 't begin der regeering van eenen jongen Vorst. - Dat
DAVID geen volstrekt bevel geeft, om hen ter dood te brengen, blykt, dewyl SALOMO,
die toch zyns Vaders woorden verstondt, en
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zyne meening begreep, hen niet terstond ter dood gebracht, maar wel in 't oog
gehouden, en zo dra zy zich aan vergryp schuldig maakten, zonder genade, gestraft
heeft.’ - Wy zien in deze gantsche redeneering ter verdediging van DAVID volstrekt
geene kracht. Het bevel, om SIMEï en JOäB om te brengen, was buiten allen twyfel
een stellig gebod, welks volvoering niet van een nieuw vergryp afhing. De woorden
zeggen dit zoo duidelyk, dat het volstrekt geen bewys behoeft. SALOMO kreeg alleen
vryheid, om de volvoering van dit gebod eenigen tyd, en wel tot eene geschikte
gelegenheid, uit te stellen. Hier in moest hy toonen een verstandig man te zyn, dat
hy, als een bedreven Staatkundige, een paar mannen, die om hun aanzien gevaarlyk
waren, en waarschynlyk grooten aanhang onder het volk hadden, op zulken tyd en
zulke eene wyze ombragt, dat hy van het volk niets kwaads te vreezen hadt. Hy
moest maaken, dat hy in een' manslag, die tegen den eed van Vader DAVID aan
geschieden moest, ten minsten schyn des regts hadt.
Over het Ofir, werwaarts SALOMO een Schip zondt, Cap. IX:23, schryft onze
Uitlegger: ‘Gen. X:29, wordt, onder de zoonen, of nakomelingen, van JOKTAN, een
Ofir genoemd, dus betekent deze naam zekerlyk eene landstreek van gelukkig
Arabië, dat door deze nakomelingen van JOKTAN bevolkt is. Maar nu is de vraag, of
deze benaming ook vervolgends aan andere gewesten gegeven is? - Dat SALOMO's
Schip, of, als men wil, zyne Vloot, drie jaaren heeft doorgebracht op haare reize,
geeft reden, om te gelooven, dat Ofir, van waar men goud haalde, verder gelegen
heeft, dan gelukkig Arabië; aan Ceylon behoeft men echter niet te denken; maar
heeft Ofir geene verwandschap met den naam Afrika? De Heer BRUCE heeft, met
zeer veel waarschynlykheids, de ligging van Ofir opgespoord, en den koers en het
beloop der reize van SALOMO's Schip, of Vloot, nagespoord; volgends hem zal het
landschap Ofir op de Afrikaansche kust van Melinde, Sofala, enz. te zoeken zyn,
alwaar hy ook dat Tarsis meent gevonden te hebben, het geen in de berichten van
SALOMO's scheepvaart, in het vervolg, voorkomt.’
Van dit Tarsis zegt de Heer VAN HAMELSVELD vervolgends, op Kap. X:22: ‘Tarsis
is anders Tartessus
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in Spanje, waar op de Feniciërs grooten handel dreeven. - Doch, nadien dit het
zelfde Schip schynt te zyn, het welk op Ofir voer, zou men moeten denken, dat
hetzelve, of de Vloot van SALOMO, indien men wil, Afrika is rondgevaaren, en dus
Spanje tevens bezocht heeft, en, in de daad, 'er zyn blyken by de oude
Geschiedschryvers, dat de vaart om de Kaap de Goede Hoop, schoon naderhand
geheel onbekend geraakt, den ouden echter niet onbekend was; ondertusschen
heeft BRUCE gedacht, een Tarsis op de kust van Melinde, of Sofala, gevonden te
hebben, en dus zou het Tarsis, hier gemeld, niet verre van Ofir te zoeken zyn. De
verdere overweeging hier van vereischt eene andere plaats.’
De Geschiedenis van ELIä en ELIZA houdt de Heer HAMELSVELD voor een byzonder
opstel, het welk de Schryver van het Eerste Boek der Koningen in zyne Geschiedenis
heeft ingelascht; voor eene Geschiedenis vol wonderen, doch daarom niet
ongelooslyk, dewyl de omstandigheden van dien tyd dezelven vereischten. Hy
verwyst voorts naar het geen hy, ter beantwoordinge der bedenkingen, welken tegen
deze Geschiedenis ingebragt worden, in den Bybel verdedigd, heeft gezegd. Des
niet tegenstaande wendt hy ook hier en daar, in deze aanmerkingen, zyne poogingen
aan, om die bedenkingen op te lossen, en om de gewoone opvattingen dier
wonder-verhaalen te verdedigen.
Zoo schryft hy op Kap. XVII:6, waar, gelyk men weet, veele Vertalers en Uitleggers
de Raven reeds verlaaten hebben: ‘Ik blyf by deze Vertaaling (ik heb den Raven
geboden, dat zy u daar van Spyze voorzien zullen); en zie niet, dat eenige andere
opvatting beter aan alle zwarigheden beäntwoordt. - Maar, is het dan ongelooflyk,
dat Raven, een roofgevogelte, van welke eene soort niet alleen pluimgediert, maar
ook jonge haazen, in haar nest draagt, haaren roof thans by de beek Krith gebracht
hebben, door het bestuur der Voorzienigheid? Het was thans eerst in het eerste
jaar der droogte, en dus was 'er nog Spyze voor haar te bekomen. - En, schoon de
Raven onrein zyn, voor de Jooden, volgt daar uit, dat ELIä de Spyze, door haar
aangebracht, niet zou hebben mogen eten, byzonder in dit geval van nood, in welke
gevallen de kerkplegtige geboden werden opgeschort, en geene verpligting hadden?’
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Op vs. 14 zegt hy, onder anderen: ‘Dat hier de meening enkel zou wezen, dat de
vrouw geen gebrek aan meel en olie zou hebben, geduurende den duuren tyd en
hongersnood, twyfel ik zeer; veelëer schynt men te moeten denken aan een wonder,
waardoor, in de daad, dit meel en deze olie niet verminderde. My dunkt, dit leert het
geheele verhaal. - En den Schepper der Natuur kon dit niet onmooglyk zyn.’
Op vs. 17: ‘Uit alle omstandigheden, dunkt my, is te besluiten, dat het kind, waarlyk,
overleden is.’
Op Kap. XIX:8, waar de Overzetting luidt: ‘Hy rees dan op, en, gegeten en
gedronken hebbende, ging hy, door de kracht van deze Spyze, veertig etmaalen
voort, tot aan den god-gewyden berg Horeb:’ leezen wy deze Aantekening:
‘Sommigen verstaan dit zoo, dat hy hier voortaad van Spyze genoeg vondt, daar
hy zich veertig etmaalen mede kon behelpen. - Het naast, echter, schynt men aan
een wonderwerk te moeten denken. - Verders. - De afstand tusschen Beërseba en
Horeb is zeker geene veertig dagreizen; men moet dan hier onder dezen tyd mede
begrypen den tyd, dien de Profeet by Horeb doorbracht, en dien hy vervolgends tot
zyne terugreize besteedde.’
Op Kap. XX:30, waar men verhaald vindt, dat, door het omvallen der muuren van
Afek, 27,000 man van het leger van BENHADAD omkwam, tekent de Heer VAN
HAMELSVELD aan: ‘Ongetwyfeld gebeurde hier eene aardbeving. - Ter plaatze, daar
ik dit Afek meen te vinden (in de vlakte tusschen den Libanon en Antilibanon,
gemeenlyk Coele Syrië, of het holle Syrië, genaamd) heeft men een meir, Lemoun
genoemd, alwaar eertyds eene Stad zal gestaan hebben, die door eene aardbeving
zal omgekeerd zyn. - Dan kan men ook beter begrypen, hoe hier 27,000 man
omkomen. De Koning ontkwam ter naauwernood, door van kamer tot kamer te
vluchten. - JOSEFUS zegt, dat hy zich in een onderäardsch gewelf bergde.’
Wy zullen dit Uittrekzel besluiten, met een gedeelte op te geeven van de
Aantekeningen van onzen Schryver, over het tafereel van den hemelschen raad,
Kap. XXII:19, en verv. Hy meent, dat de beelden hier ontleend zyn, uit het geen
MICHA, volgens vs. 10, hier voor oogen zag. ‘Gelyk de beide Koningen hier zaten,
elk
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op zynen troon, omringd van de gantsche menigte hunner Hovelingen en Krygslieden,
om over den togt te raadplegen, zoo vertoont MICHA den Koning van het Heel-al,
raadplegende over het lot van ACHAB, en dat vaststellende, hy ziet Hem op zynen
troon zitten, opgewacht van het gantsche heir des hemels, van alle de bewooners
des hemels. - Hy verklaart de beloften en voorzeggingen der andere Propheeten
voor valsch en ydel, en verzekert, dat God den dood van ACHAB, op dezen togt,
heeft vastgesteld. - Dit noemt hy: God heeft eenen valschen voorzeggingsgeest
gegeven: Dat is, het door zyne Voorzienigheid zoo bestuurd, dat deze Propheeten
valschlyk den geest der voorzegging voorwenden, dien zy niet hebben, en u dus
misleiden.’

Brief van een Heer uit Utrecht aan zyn Vriend te Amsteldam, over
eenige gebreken in de Bybel, vertaald door Y. van Hamelsveld.
Ter waarschouwinge opgedraagen aan alle Ledemaaten der
Protestantsche Kerk, in de Zeven Verëenigde Nederlanden. Te
Amsteldam, by Bom, Peppelenbos; Utrecht, van Rossum; en Alom.
In gr. 8vo. 16 bl.
Een voortbrengzel van domheid en kwaadaartigheid, waarin men, met eenige
voorbeelden, poogt te bewyzen, dat, in de Vertaaling van het Nieuwe Testament
door den Heere HAMELSVELD, niet alleen onnaauwkeurigheden gevonden worden,
maar ook valsche en oneerlyke vertaalingen, ‘waar door, met uitlating of byvoeging
van denkbeelden, de kragt der Spreekwyze wordt weggenomen, en een geheel
verkeerd idée in de ziel des Leezers gebragt wordt; en, dat het doel schynt, om in
de vertaaling, zo wel als in de aantekeningen, alles te vermyden wat dienstbaar is
om de carakterizeerende Leerstukken van onze Kerk te bewyzen.’ Wy hebben niets
meer, dan dit, te zeggen, om de waarde van dit Prulschrift aan onze Leezers kenbaar
te maken, daar zy uit de Uittrekzels, die wy uit HAMELSVELD's Vertaalingen, zoo wel
van het Nieuwe als Oude Testament, gegeeven hebben, genoeg weeten, hoe zeer
hy overal, waar het maar eenigzins geschikt geschieden kan, een getrouw aankleever
betoont te zyn van het leerstelzel zyner Kerke, en hoe weinig hy dus zulke
aantygingen
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verdient. - Wederlegging is de Schryver niet waard; en over de oogmerken van zyn
geschryf oordeele zyn eigen Geweten!

Menschkunde. Of Verzameling van de beste en voortreflykste
Waarnemingen en Ondervindingen over de Menschen. Met een
Byvoegzel van de gewigtigste Bylagen en Voorbeelden, uit de
Geschiedenis van geheele Volken en byzondere Menschen
ontleend. Geheel geschikt tot algemeen gebruik. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Dordrecht, by de Leeuw en Krap, 1793.
In gr. 8vo. 331 bl.
Ook het Werk, welk wy, onder den bovenstaanden titel, aankondigen, verdient eene
plaats op de lyst der Schriften, welke over de gewigtige Weetenschap, de kennis
van den Mensch, met voordeel kunnen geraadpleegd worden. De Schryver, die
heeft goedgevonden zynen naam te verzwygen, heeft het voorkomen van iemand,
die veel geleezen, veel opgemerkt, en daar by veel gedagt, heeft. Hoewel het
onderwerp, en zelf, dikmaals, de wyze van behandelen, verre is van nieuw te zyn,
't welk ook niet altoos ter aanpryzinge kan dienen; de zulken, evenwel, die, met den
Engelschen Dichter, den Mensch tot hunne hoofdstudie stellen, zullen veele der
Waarneemingen, hier voorgedraagen, ten nutte kunnen aanwenden, in het verbeteren
of uitbreiden der reeds verzamelde kundigheden.
Naa eene korte Inleiding, waarin de Schryver voordraagt, eenige aanmerkingen
over den geest van Waarneeminge, geheel betreklyk tot de Menschkunde, treedt
hy ter zaake; verdeelende zyn Werk in twee Hoofddeelen, in welke hy den Mensch,
eerst in zyne zedelyke, vervolgens in zyne verstandelyke, hoedanigheid, beschouwt.
Onder de eerste Afdeeling oppert de Schryver eene reeks van Waarneemingen,
afgeleid van eene algemeene beschouwing der Menschen, zo als zy zich, volgens
zyne meening, in alle tyden en landen vertoonen, ondanks de groote menigte van
onderscheidene karaktertrekken, welke als zo veele wyzingen der algemeene
geaartheid moeten beschouwd worden. Wy agten het niet ondienstig, het
hoofdzaaklyke dier Waarneemingen hier in te lasschen, als komende onder dezelve
nog al eenigen voor, die den oplettenden Menschbeschouwer stoffe tot naadenken
zullen geeven. Zie hier de Waarneemingen:
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‘De Mensch, zo als hy uit de hand des Scheppers kwam, en nog dagelyks komt, is,
in de daad, een goedaartig Schepsel. 'Er zyn, onder het opgevoedde en gevormde
menschdom, noch volkomen goede, noch volkomen kwade, menschen; - maar by
ieder vind men eene vermenging van licht en van duisternisse - en 't geheele
onderscheid tusschen elkanderen bestaat in de meerder- of minderheid aan de
eene of andere zyde. De mensch word dat geen, wat hy door opvoeding, aanleg
en omstandigheden, worden kan. Alle menschen willen genieten, en verre de
meesten willen, van 't geen hun genoegen geeft, aan anderen nogthans juist zoo
veel geven, als zy zelve kunnen missen, en als zy hopen dat de andere, of in zyne
plaats een derde, hem daarentegen zal wedergeven. De menschen zyn 't geen zy
zyn, en doen 't geen zy doen, het zy goed, het zy kwaad, zeer zelden volgens
grondstellingen, zeer zelden uit eene vrye, op eigen overlegging steunende,
verkiezing; maar ten deele volgens hun gestel (temperament) - ten deele uit
traagheid, welke het nadenken schuwt; ten deele uit eene verkeerde gewoonte, die
hen noodzaakt het tegendeel te doen van 't geen hun verstand beter keurt; ten deele
uit nood en behoefte. De menschen beoordeelen naar hunne begrippen, en handelen
daar, waar hen niets hindert, naar hunne beoordeelingen. Hunne begrippen, echter,
en tevens ook hunne beoordeelingen, neigingen, hebbelykheden en handelwyzen,
hangen oorsprongelyk, en meestendeels, niet van hunne eigen verkiezing, maar
van de gesteldheid en omstandigheden, af, in welke zy zich, van hunne wording,
tot op het tegenwoordig oogenblik, bevinden. Alle menschen hebben eene neiging
tot zinnelykheid, dat is eene begeerte naar aangenaame, een afkeer van
onaangenaame, zinnelyke gewaarwordingen; alhoewel zy, met betrekking tot de
voorwerpen dezer neiging, en de manier en wyze hoe zy dezelve voldoen, verbazend
verschillen. Alle menschen hebben gevoel voor eer en schande; dat is, 'er is onder
hen niemand, dien 't volkomen onverschillig is, wat anderen van hem denken,
spreken, en hoe zy zich jegens hem gedragen. Alle menschen hebben hunne luimen,
de een meer, de ander minder. Niemand is 'er, die ten allen tyde de zelfde
gemoedsgesteldheid, graad van rust, vrolykheid,
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de zelfde begrippen over persoonen en zaaken, de zelfde warmte van vriendschap,
bezit. De menschen van alle plaatzen en standen hebben veelvuldige
overeenkomsten, met betrekking tot het uiterlyke, onder zich ingevoerd, over welker
waarneeming zy meer bezorgd zyn, dan over het volgen der zedelyke instellingen.
Alle menschen handelen, meer of minder, volgens vooroordeelen; dat is, naar
begrippen, om welke te onderzoeken zy noch tyd, noch lust, noch kracht, noch
gelegenheid, hadden, en die men evenwel, zonder genoegzamen grond, voor
waarheden aanneemt. De menschen, hoe zy ook van elkanderen verschillen, door
opvoeding, klimaat, Godsdienst en levenswyze, in ligchaam en ziel, in geest en hart,
in kundigheden, bekwaamheden, neigingen en afkeerigheden, hebben allen echter,
meer of minder, zedelyk gevoel, een overblyfzel der edele en reine menschheid
behouden, welke hun ingeschapen was. De menschen zyn voor verhevener deugden,
grootere verloocheningen en opofferingen, vatbaar.’ Alle deeze Waarneemingen
worden, door den Schryver, afzonderlyk, uitgebreid of gestaafd, met bedenkingen,
die het wonderspreukige, 't geen in zommigen derzelven mogt voorkoomen, doen
wegvallen. Wy hebben deeze Waarneemingen in haar geheel willen mededeelen,
omdat des Schryvers algemeene Theorie der Menschkunde uit dezelve kan worden
afgeleid.
Vervolgens handelt de Schryver, onder deeze Afdeeling, over de onderscheidene
Hartstogten, zo die ten goede, als de zulke, welke ten nadeele, werken. Doch in
deeze opgave, en in de uitbreiding daar van, hebben wy niets ontmoet, 't welk niet
meermaalen, ook in zommige onlangs uitgekoomene Schriften, breedvoeriger is
voorgedraagen. Het zelfde mogen wy ook aanmerken omtrent het verhandelde in
de tweede Afdeeling, loopende over 's Menschen Verstandige Gesteldheid. Het
Voorgevoel, de Geestdryvery, en soortgelyke onderwerpen, zyn zo menigmaalen
beschouwd in het licht, waarin zy hier geplaatst worden, dat wy geene reden zien
voor deeze herhaaling. Had de Schryver zich bepaald tot de voorgestelde
Waarneemingen, en tot eene meer uitgewerkte opheldering en staaving van dezelve,
zyn Werk zou meer het voorkoomen van Oorspronklykheid gehad hebben, en voor
de beoeffenaars van het zeer belangryk vak van menschelyke Weetenschap, de
Menschkunde, van uitge-
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breider nuttigheid geweest zyn. De menigte van gemengde Waarneemingen en
Bylagen, welke men ginds en elders aantreft, levert thans te veel gronds voor de
gissing, dat men het Werk heeft willen rekken.

Het Bestaan en de Werkingen van het Dierlyk Magnetismus en het
Magnetisch Somnambulismus Proefondervindelyk gestaafd en
Wysgeerig verdedigd; benevens de nodige Onderrichtingen, om
de kennis aan deze Geheimen der Natuur ten nutte van den
Evenmensch te besteden. Door den Hofraad Van Eckartshausen.
Uit het Hoogduitsch. Te Dordrecht, by de Leeuw en Krap. In gr.
8vo. 140 bl.
Dit Werkje gelooven wy Leezers van allerlyen aart en denkwyze, Dweepers en al
te ligtgeloovigen uitgezonderd, gerust te kunnen aanpryzen, mits zy niet anders dan
hunne snipperuuren, die voor geen nuttiger bezigheden bestemd zyn, daar toe
verkiezen te besteeden; immers zal voor hun, die in den smaak van Democriet
vallen, hier een overvloed van stoffe, die de lachlust kan verwekken, te vinden zyn,
terwyl de zwaarmoedige Heraclietsgezinde geen minder voorraad zal aantreffen,
om de dwaasheid, ligtgeloovigheid en misleidingszugt, van zommige menschen te
kunnen betreuren. Zie hier een staaltje.
Onder verscheidene bewyzen voor het bestaan en de kragt van het Dierlyk
Magnetismus, word in dit Werkje zeer breedvoerig over zeker Ierlandsch Edelman,
VALENTIN GREATRAKES, gesprooken, zyne wonderkuuren verhaald, en alles met
Getuigschriften der beroemdste Mannen (uit de voorige Eeuw; want te dier tyd heeft
hy geleefd) bevestigd. In zekeren Brief van Doctor GEORG RUST aan JOSEPH GLANVILLE
leest men: ‘Zedert vier jaaren heeft hy een wonderbaar instinkt in zig gevoeld, en
zig verbeeld in zyne ooren de stem als van een Bescherm-Engel te hooren, die hem
toefluisterde: Gy bezit de gave om Kropgezwellen te geneezen! - - Zyn Vrouw,’ (op
deeze schynt het Magnetismus geen vat gehad te hebben, of zy is misschien van
der jeugd af door een kwaaden Daemon bezeeten geweest,), ‘die hy 'er berigt van
gaf, schreef dit alles liever toe aan een verhitte en buitenspoorige verbeeldingskragt.
Daar ech-
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ter dit fluisteren in de ooren niet ophouden wilde, besloot hy eindelyk 'er zig naar te
rigten, en vermits hem toen gevallig eene Vrouw, met een Kropgezwel, te vooren
kwam, beproefde hy wat hy vermogt, bestreek het Kropgezwel met zyne handen,
en, na dit eenige reizen herhaald te hebben, was de Lyderes geneezen.’ Eenigen
tyd daarna kreeg hy, op voorige wyze, dit berigt: ‘Gy bezit ook het vermogen om de
Koorts te geneezen! GREATRAKES begaf zig te midden onder de Koortzigen, en
genas dezelve met oplegging of bestryking zyner handen. Maar, omtrend een half
jaar naderhand, fluisterde deeze stem hem op nieuw toe: Gy hebt eene Geneezende
Kragt in U! Hy werd zelf hier door overtuigd, dat dit zyn geneezingvermogen zig
over ALLE Ziekten uitstrekte, en het gelukkig gevolg rechtvaardigde dit zyn begrip;
want, welke Lyders hy met de hand ook aanroerde, zy zagen hunne Kwaalen wyken.’
Doch genoeg van deeze Wondergeschiedenissen!

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; behelzende
het begin der Beschryvinge van het Landschap Drenthe. Eerste
Stuk. Te Amsterdam, Leyden, Dorth en Harlingen, by J. de Groot,
G. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P. Blussé en V. v.d. Plaats,
1792. In gr. 8vo. 243 bl.
De opgenoemde Boekhandelaars, die zich, by aanhoudenheid, bevlytigen, om het
nog ontbreekende aan den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden,
door den Heer TIRION met zo veel lofs aangevangen, en met behulp van den
Vaderlandschen Geschiedschryver WAGENAAR voortgezet, te voltooijen, leveren ons
hier het begin der Beschryvinge van het Landschap Drenthe, dat reeds van ouds
een byzonder Gewest heeft uitgemaakt, en zyne eigene Regeering heeft, van andere
Landen en Provincien onderscheiden. ‘Men kan,’ leezen wy in eene Aantekening,
bl. 14, ‘zich niet genoeg verwonderen, hoe anderzins naauwkeurige Schryvers ten
deezen opzigte zeer verkeerde berigten, wegens het Landschap, hebben
opgegeeven. De Eerw. MARTINET, in zyn Vereenigd Nederland, getuigt, dat de Raad
van
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Staaten de Inkomsten van Drenthe bestiert. Even zo min strookt het met de waarheid,
dat hun Ed. Mog. zulk een regt over de andere Provincien zouden oefenen. Zie p.
465.’ - Een Landschap welks toestemming en medewerking, in de XVIde Eeuw, in
belangryke zaaken, van veel gewigts geoordeeld werd; 't geen tot de Unie toetradt,
die deedt tekenen door Afgezondenen, welke ook Zitting by hun Hoog Mogenden
namen. In welken rang het bleef tot den tyd der Overheering door de Spanjaarden;
zedert welken het verstooken is gebleeven van dat voorregt, terwyl Groningen en
andere Gewesten, jure post liminii, weder zyn aangenomen: over welk gemis voor
Drenthe zich de groote BYNKERSHOEK verwondert. Twee Stadhouders, Prins MAURITS
en Graaf WILLEM VAN NASSAU, van de gegrondheid van dit Regt overtuigd, hebben
's Landschaps belangen gunstig aanbevolen, en geadviseerd, om, by voorraad, aan
't zelve de Zitting in den Raad van Staaten toe te staan; terwyl het Hof van Gelderland
het Landschap volkomen geregtigd heeft verklaard, om Zitting in de Vergadering
(*)
der Staaten Generaal te hebben .
Om van dit Landschap, 't welk tot onze Zeven Vereenigde Gewesten dus eene
zo naauwe betrekking heeft, en voorheen de gewoone en buitengewoone
(†)
Landslasten droeg , van welke laatste het, volgens de jongste regeling, naa de
uitgaave van dit Werk, ontslaagen is, en thans, in de gewoone honderd Guldens,
19 Stuivers en 10 Penn. opbrengt, eene Beschryving te leveren, hadden de
Uitgeevers hunne hoop gevestigd op den Heer en Mr. J. TONKENS; doch werden
daarin door diens vroegtydigen dood te leur gesteld. Waar op zy zich vervoegden
by den Heer en Mr. JOHANNES HENRICUS PETRUS VAN LIER, ten dien tyde Rentmeester
van 's Landschaps Domeinen, thans Raadsheer by den Hove van Justitie in 't
Landschap Drenthe, wien het behaagde de Beschryving van 't zelve, die wy nu
aankundigen, vóór eenige jaaren, door een kundig Ingezeten aldaar, tot een byzonder
oogmerk, ontworpen, met eenige veranderingen, ophelderende aanmerkingen, en
byvoegzelen vermeerderd, mede te deelen. Waar door wy een volle-

(*)
(†)

Zie bl. 13-16.
Zie bl. 91.
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diger en naauwkeuriger berigt bekomen van dit weinig te recht bekend, hoewel
merkwaardig, Gewest.
Zeker komen 'er kleinigheden in, die alleen voor de Drenthenaaren van belang
kunnen weezen; dan hieromtrent verklaart de Schryver: ‘Niemand mispryze de
aantekening van zommige zaaken, die men voor kleinigheden zou kunnen aanzien.
Allen naamlyk zyn min of meer belangryk voor den onkundigen, en voor
allesweetenden hebben wy niet geschreeven. Hadden de Schryvers van vroegere
en laatere Eeuwen niet in het ongelukkig begrip verkeerd, om zogenaamde
kleinigheden hunne pennen onwaardig te agten, of, door onoplettenheid, veele
zaaken, die men voor algemeen bekend aanzag, voor de vergetelheid te beveiligen,
de Konsten en Weetenschappen zouden hedendaagsch tot nog hooger toppunt
gesteegen zyn, en veele oude en nuttige kundigheden, handgreepen en werktuigen,
nu niet ontbrooken hebben.’
De Schryver, of liever de Mededeeler, deezer Beschryvinge, heeft zich de moeite
gegeeven, om, in veele Aantekeningen, aan Benaamingen en Woorden, of verouderd
of plaatslyk in gebruik, een Oudheid- en Taalkundig licht by te zetten, 't welk in veele
gevallen noodig, in andere nuttig, was, en het genoegen onder het leezen moet
vermeerderen.
In dit Eerste Stuk treffen wy Twee Hoofdstukken aan. Het Eerste en voornaamste
voert ten Opschrift: Staats-, Burgerlyke-, Kerkelyke- en Natuurlyke-, Gesteltenis van
het Landschap Drenthe. - Het Tweede bestaat uit Byvoegzels; het een Betrekkelyk
de Oprigting van het Hof van Justitie, in plaats van den Etstoel, volbragt den 30
Sept. 1791; het tweede Betrekkelyk de Invoering van het Drenthsche Landregt,
binnen de Stad en Heerlykheid Koevorden: met de Instructien voor het Collegie der
Gedeputeerden van het Landschap Drenthe; en de Instructie voor de Drosten van
Koevorden en het Landschap Drenthe, van den Jaare 1671.
Het Eerste Hoofdstuk hebben wy het voornaamste genoemd, en kwam ons, by
het inzien van den korten Inhoud, en het doorleezen des Werks, voor, dat het zeer
voegelyk eene scheiding in kleindere Hoofdäfdeelingen zou hebben kunnen lyden,
en daar door een voegelyker houding bekomen, in stede van 178 bl. in éénen adem
af te loopen. Wanneer de aart der Onderwerpen eene schif-
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ting aanbiedt, is het den Leezer welgevallig rustplaatzen aan te treffen. Wy zullen,
om hem te doen weeten wat hy in dit lange Hoofdstuk aantreft, den inhoud
voordraagen in die onderscheidingen, welke ons zeer gepast dunken.
De Gelegenheid, Grenzen en Omtrek, van het Landschap, of Graafschap, Drenthe.
Verdeeling in Dingspillen. Verdeeling der Dingspillen in Karspelen. Verdeeling in
Scholtampten. Ligging en Grenzen der Dingspillen. Oude Inwoonders. Naamreden.
Oude Landsheeren. De Staaten, Ridderschap en Eigenërfden genaamd. Derzelver
Vergadering. Getal en wyze van Stemmen. Vereischten der Riddermaatigen.
Havezaaten. Verschreeve Ridders. Voorregten der Edelen. Vereischten en
Voorregten der Eigenërsden. Karspelen die ten Landsdage verschynen. Zitting op
den Landsdag. Vergadering in Grollerhout, en over de Hagenspraaken. Bedienden
der Vergadering. Collegie van Drost en Gedeputeerde Staaten. Etstoel, Lotting en
Etten. Aloude Benaaming. Crimineele Vergadering. Zitting der Dingspillen in den
Etstoel. Goorspraaken. Wapen van het Landschap. Landregt, Wetten en
Reglementen. Privilegien. Erfstadhouderschap. Drostämpt. Assessoraat. Ministeriaale
en andere Ampten en Bedieningen in en buiten het Landschap. Schultessen.
Keurnooten. Advocaaten. Commisen ter Admiraliteit, en Conducteur Militair.
Accynsen en Pagten. Haardstedegeld. Grondschatting. Omslagen. Collateraal en
40ste Penning. Militie op de Repartitie van het Landschap.
Wy hebben in dit gedeelte niet kunnen naalaaten ons te verwonderen over het
aantal van Regenten en Amptenaaren ter beheeringe van een Landschap welks
omtrek men ten naasten by op vyftig uuren gaans rekent, en het getal van welker
Inwoonders men niet hooger dan op acht en dertig duizend kan begrooten. Onder
de Amptenaaren steekt de Heer Landdrost uit, als, naa den Heer Erfstadhouder,
de aanzienlykste en vermogendste Amptenaar in 't geheele Landschap; hy trekt
eene ruime wedde; en, als hy te Koevorden vernagt, wordt aan hem de gewoone
Krygsëere beweezen. By zyne aankomst, zo wel als by zyn vertrek, wordt hy uit het
grof geschut begroet, en geeft, geduurende zyn verblyf, het Wagtwoord.
By de vermelding van de Belastingen, vinden wy deeze niet ongepaste
aantekening: ‘Uit de gedaane Optelling
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van de Specien der verpacht wordende Accynsen, wordt lichtelyk opgemerkt, dat
'er, in het Landschap Drenthe, van de Koffy, Thee en Zuiker, geenerhande Impost
betaald wordt, en dat over den Accyns van den Tabak kan worden geaccordeerd,
uit welken hoofde dezelve ook weinig van belang opbrengt. In het voorbygaan zal
ik hier eene bedenking in 't midden brengen, te weeten, dat, indien eene geringe
belasting, by voorbeeld op het Pond Koffy van twee Stuivers, op de Thee van drie
Stuivers, op de Zuiker en Tabak van éénen Stuiver, by wyze van Havencyns, of
inkomend regt, gevorderd werd, de Heeren Staaten daar door genoegzaam in staat
zouden gesteld worden, zonder eenige krenking hunner Finantien, om den
drukkendsten last voor het Gemeen, naamlyk het Hoofdgeld, tot op de helft te
verminderen. Het gebruik van Koffy, Thee, Zuiker en Tabak, ofschoon, door
gewoonte, maar al te veel noodzaakelyk geworden, is en blyft, egter, te eenemaal
eene vrywillige daad, daar, in tegendeel, het Hoofdgeld, of de Redemptie van het
Gemaal, zonder keuze, volstrekt noodzaaklyk moet betaald worden.’ - In het vervolg
merkt de Schryver op, hoe groot, voor een zo weinig bevolkt Gewest als Drenthe,
de verkwisting in Koffy, Thee en Zuiker, is, en berekent, dat dit 's jaarlyks verre over
de tweemaal honderd duizend Guldens beloopt; en dat 'er, tegen zekeren
gemaatigden prys berekend, vyftig duizend Mudden Rogge moeten verkogt en
uitgevoerd worden om de benoodige Koffy te betaalen. - Gestempeld Papier is in
het Landschap buiten gebruik, (bl. 91.).
Dan, om met de opgave van den inhoud voort te gaan, in de ons voorgekomene
geschikter Tweede Afdeeling ontmoeten wy deeze byzonderheden: Begrooting van
't Getal der Ingezetenen. Standsverdeeling der Ingezetenen. Algemeene Beschryving
der Dorpen. Van de Heerlykheden en eenige Dorpen in 't byzonder, gegraaven
Vaarten. Naamreden van Koevorden, Assen en Dikkeningen. Producten. Maaten
en Gewigten. Jacht. Visschery. Leenen. Tienden. Zylschot. Of het Landschap minder
bewoond worde dan eertyds. Tegenwoordige Ligging niet voordeelig. Aantal der
Inwoonders tegen de uitgestrektheid des Landschaps vergeleeken. Kerklyke
Gesteltenis. Wetten en Gewoonten. Kosters en Schoolmeesters. Orgels. Kerkhoven.
Oudheden. Beschryving der Hunnebedden. Oude
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Strydhamers, Bytels en Urnoe. Oude Grafkelder, en 't geen daar in gevonden is.
Oude Tumuli, of Lykheuvels, en 't geen daar in gevonden is. Wapenschyven.
Romeinsche Penningen. Banloër Kule. Grollerhout. Romeinsche Legerplaatzen.
Stad Hunsow.
De kleinheid van het getal der Inwoonderen, in vergelyking van de uitgestrektheid
der Landstreeke, zou, gelyk onze Schryver te recht opmerkt, door het toelaaten van
andere Gezindheden, onder meer andere huishoudlyke schikkingen, zeer kunnen
vermeerderd worden, bl. 92. Te weeten, men vindt in het Landschap Drenthe geene
andere Kerken, dan de zulken, welke door Leeraars van de Gezindte der Hervormden
bediend worden. Alleenlyk heeft men, zedert vier jaaren, een Statie van
Roomschgezinden te Koevorden, en, zo wel hier als te Meppel en op het Hoogeveen,
eene kleine Joodsche Synagoge. Een algemeen erfgerugt, of overlevering, als of
'er, naamlyk, geen Roomsch Priester binnen het Landschap, zonder verlof, zou
(*)
mogen vernagten, wordt meestal als een staalen Wet beschouwd . Intusschen is
my niet bekend, dat 'er zulk een verbod voorhanden is: zeker althans gaat het, dat
deeze Wet niet gehandhaafd wordt, en buiten gebruik is. Intusschen is het mogelyk,
dat men, ten tyde der Reformatie, het neemen van zulk een Besluit noodig heeft
geoordeeld, om alle poogingen, tegen het opgang maaken van den Hervormden
Godsdienst, voor te komen.
Als eene byzonderheid vinden wy, by 't melden der Kerk in de Heerlykheid
Hoogersmilden, opgetekend, dat men in die Kerk, zo min als elders in deezen oord,
geene Klokken aantreft; doch men heeft 'er een zonderling en elders ongewoon
gebruik ingevoerd, om de Gemeente van het aanvangen der Godsdienstöefeningen
te verwittigen. Men onderhoudt, naamlyk, een Tamboer, die, door het slaan van de
eene of de andere marsch, deeze waarschuwing doet.
Wat de Oudheden betreft, en 't geen wyders volgt, is, by verkorting, ontleend uit
de Oudheidkundige Brieven van J. VAN LIER, in 's Hage 1760, by P. VAN THOL,

(*)

L. F. KRAIJENHOF, in zyne Geographie, bl. 372, geeft deeze Overlevering op als ware het eene
stellige Wet.
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gedrukt; gepaard met een Voorreden en Aantekeningen van A. VOSMAER .
't Laatste gedeelte des Eersten Hoofdstuks, waar van wy een ander zouden
maaken, stelt ons voor oogen: Schets van de Natuurlyke Historie. Heidevelden.
Rivieren en Wateren. Meer- of Moerdamp. Zandstuivingen. Character der
Drenthenaaren. Opvoeding der Kinderen. Paarden en andere Beesten. Wilde Dieren.
Visschen. Houtgewas. Heide en haare nuttigheid. Verschillende soorten van grond.
Veenen. Steenen. Geluk der Landzaaten. Wy zullen hier uit alleen overneemen 't
geen onze Schryver zegt aangaande de Meer- of Moerdamp: ‘'s Jaarlyks, in de
Lente, of in het begin van den Zomer, naar maate het saisoen drooger of vogtiger
is, bespeurt men hier een verschynzel, over welks oorzaak en uitwerking men elders
in geene geringe dwaaling verkeert; iets, 't welk te meer te bewonderen is, vermids
de waare oorzaak niet verre behoeft gezogt te worden. Ik heb het oog op dien Rook,
of Damp, welke, naar dat de windstreek zich uitstrekt, meer dan zestig uuren verre
(†)
zich verspreid , en, in 't algemeen, elders by den naam van Meer- of Moerdamp
(‡)
bekend is, om dat men onderstelt, dat dezelve uit de Zee, of uit Moerassen, opstygt ;
zynde men voorts van begrip, dat dezelve aan de gezondheid der menschen groot
nadeel toebrengt. Dan, men dwaalt omtrent het een en ander. Geen ondank zal ik,
hierom, by den waarheidzoekenden Leezer behaalen, indien ik hier de oorzaak van
dit verschynzel, overeenkomstig met de waarheid, voordraage.
(§)
Alle voorjaaren wordt een groot aantal Morgens Veenland , in de Provincien van
Vriesland, Groningen en

(*)
(†)
(‡)
(§)

In het Eerste Deel onzer Vaderl. Letteroefeningen, hebben wy van dit Werk een zeer
breedspraakig Verslag gegeeven, bl. 385.
Het is zeker, dat men deezen Rook, of Damp, nog veel verder waarneemt. Doch hier wordt
alleen de afstand aangeweezen welken ik zelve meermaalen heb waargenomen.
Meer en Maar betekent, in de oude en nog heden in de Hoogduitsche Taal, de Zee; en Moer,
of Moeras, in 't byzonder, de hooge Veenen.
Niet onwaarschynlyk mag hetzelve wel op vier duizend Morgens bepaald worden.
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Overyssel, als mede in het Landschap Drenthe, en in Munsterland, tot de
Boekweitteelt, op de volgende wyze, toebereid. De hooge Veenen, om het overtollige
water, 't geen deeze spongieuse gronden inslurpen, af te leiden, worden, in 't
gemelde saisoen, begrupt; waar door de oppervlakte eene genoegzaame droogte
(*)
bekomt, om met een Hak te kunnen omgespit en in kluiten verdeeld worden. 't Zyn
deeze kluiten, welke, naa eenigen tyd, wanneer ze droog genoeg zyn, in brand
gestooken worden. De dikke Rook, welken deeze verbranding doet opryzen, en die
zich door den wind verspreid, veroorzaakt dien Moer- of Meerdamp, waaromtrent
men zich zulk een verkeerd denkbeeld gevormd heeft. En dat deeze Rook geene
nadeelige uitwerking op de gezondheid te wege brengt, leert de ondervinding in
deeze Gewesten, alwaar die Rookdamp het eerste en dikste wordt waargenomen.
Deeze Damp is veeltyds zo dik, dat men, in eenige dagen, de Zon daar door niet
kan ontdekken, of dat dezelve zich bloedrood vertoont; en dezelve is van langer of
korter duur, naar maate de Veennerf drooger, het saisoen gunstiger, of de wind
sterker, is. Opmerkelyk is het, dat, geduurende den tyd waarin deeze Veenrook
plaats heeft, zeer zeldzaam Onweder bespeurd wordt. Intusschen schryft men aan
deezen Rook toe, dat dezelve veele Insecten, welke den bloemknop of bloezem
der Vrugtboomen beschadigen, zoude veroorzaaken, en alzo de hoop op eene ryke
inzameling te leur stelt. Naa de verbranding der Veennerf wordt de asch ingeëgd,
en de Boekweit gezaaid, waar van veeltyds een goede Oogst wordt ingezameld.
Volgens eene doorgaande gewoonte, moet de Bearbeider een vierde gedeelte aan
den Eigenaar der Veenen, voor het gebruik daar van, betaalen.
Deeze verbranding van de oppervlakte der Moerassen heeft een tweederlei nut;
eerstelyk om de Veenen, die tot Turfgraavery zullen dienen, van de ruwe Veennerf,
of Bonkäarde, te ontblooten; en ten anderen om door de Boekweitteelt geen gering
voordeel te genieten. Met

(*)

De Hak is een puntige Schop, of Spade, die na binnen krom geboogen is. Men slaat dezelve
in den grond, en haalt ze dan na zich, met een kluit van den Veengrond.
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dit laatste oogmerk alleen worden ook Veenen gebrand, die tot het graaven van
Turs, by gebrek aan Vaarten om deeze Brandstofse af te voeren, niet gebruikt
kunnen worden. Naa dat deeze Verbranding twee of drie jaaren achter een geschied
is, worden eenige jaaren vereischt om de Veennerf, andermaal, de vereischte
vastigheid te doen verkrygen om deeze bewerking te hervatten. Intusschen ontbreekt
het nimmer aan gronden, waar op dezelve geschieden kan.’

Vaderlandsch Woordenboek, oorspronglyk verzameld door J. Kok.
XXVIIste Deel. Met Kaarten, Plaaten en Pourtraiten. Te Amsterdam
by J. Allart. In gr. 8vo. 384 bl.
Soortgelyke Aanmerkingen, als wy ons genoodzaakt vonden op het laatst voorgaande
(*)
Deel deezes uitvoerigen Werks te maaken , gebiedt ons het tegenwoordig
afgegeeven Deel te herhaalen. Eigenaartig verwagt men in een Werk van deezen
aart Persoonen en Zaaken vermeld te vinden zo veel mogelyk tot den
Tegenwoordigen tyd: ras genoeg wordt het, ondanks alle aangewende moeite tot
deeze volkomenheid, onvermydelyk gebrekkig.
Wy raadpleegden, by het overlyden van den Hooggel. H.A. SCHULTENS, der
Leydsche Hoogeschoole, in Oogstmaand deezes Jaars, te vroeg helaas! ontvallen,
dit Woordenboek, om 'er de Voorzaaten deezes bekwaamen en braaven Mans, die
mede in het zelsde Vak dier Hoogeschoole tot Cieraaden, en der Oostersche
Oudheid en Taalkunde tot voorlichtende Fakkels, strekten, in naa te zoeken; doch
geen woord van deeze Mannen! - - terwyl geheele bladzyden by bladzyden gevuld
zyn met veel min Verdienstlyken, of wier Leeven en Bedryf allerwegen kan gevonden
worden, en die ons, tot verveelens toe, de oude Geschillen tusschen de
Contra-Remonstranten en Remonstranten herinneren.
Andere nieuwe Artykels zyn gebrekkig: hoe veel meer, b.v., zou 'er te zeggen
gevallen hebben van den Lui-

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1792, 1ste St. bl. 175.
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tenant Admiraal KORNELIS SCHRYVER? Men hadt slegts de Jaarboeken open te slaan.
Die ook het stoutmoedig gedrag van den Oost-Indischen Schipper J. FREDERIK
SCHRYVER, tegen een Engelsch Oorlogschip slaande, vermelden. Een Bedryf, 't welk
's dapperen Mans naam en daad geregtigde om in een Vaderlandsch Woordenboek
te verschynen; althans in een dat zo uitgebreid is, en veel vermeldt dat min
geheugenis verdient.
Doch wy maaken geen Register van overgeslaagene of gebrekkig behandelde
Artykelen; waar toe wy anders, byzonder de laatste Tydperken onzes Vaderlands,
ruime gelegenheid zouden aantreffen. Het bygebragte dient alleen ter Herinneringe
aan de Heeren, die de verzamelde Brokken van den Heer KOK zamenvoegen of
vermeerderen.
Volgens gewoonte iets ontleenende uit elk Deel, valt thans ons oog op SIKKE
SJAARDEMA, hier beschreeven als ‘een Friesch Edelman, om zyne ongemeene zugt
voor 's Lands Vryheid, en grootmoedige Belangloosheid, zeer vermaard in de Aloude
Geschiedenissen. Hy werd gebooren omtrent het einde der Twaalfde, of het begin
der Dertiende, Eeuwe. Dit leiden wy daar uit af, dat hy omtrent het Jaar 1240 tot
Potestaat van Friesland werd verkoozen; welke waardigheid met dan aan Mannen
van beproefde trouwe en ervaarenisse werd opgedraagen. Van zyne zugt voor de
welvaard van 't Gemeene Land getuigt de voorspoed, welke het Gewest, onder
zyne Regeering, genoot. Van de opgemelde hoedanigheden, Vryheidsliefde en
Belangloosheid, kan het volgende ten voldingenden bewyze dienen.
‘Tot geluk der Friesche Landzaaten, hadt het gezag, welk zich de Hollandsche
Graaven over hen hadden weeten aan te maatigen, in den leeftyd van SJAARDEMA
een einde genomen. Om die onafhangelykheid te handhaaven, hadt men,
voornaamlyk, aan hem het Potestaatschap opgedraagen. Intusschen bekleedde
Koning WILLEM, onder de aloude Hollandsche Graaven, by den naam van WILLEM
DEN II bekend, de Graaflyke Waardigheid over Holland. Heerschzugtig van aart, en
alles te werk stellende om zyn vermogen uit te breiden, gevoelde hy een' heimlyken
spyt, dat het gezag, welk zommigen zyner Voorzaaten over Friesland hadden
geoefend, op hem niet was afgedaald. Om deeze schade te beteren, zogt hy zich,
op eene listige wyze, in te wikkelen in de
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gunst van verscheiden Grooten. Onder andere schonk hy aanzienlyke giften aan
de Abten en Prelaaten, om hen alzo te beweegen tot aanneeminge van hem voor
Heer van Friesland, gelyk zy zommigen zyner Voorzaaten daar voor erkend hadden.
Zy aanvaardden de gunstbewyzen; doch droegen een te edel hart in hunnen boezem,
om daar voor 's Lands Vryheid en Onafhanglykheid te verkoopen. Om evenwel den
Koning niet plotseling voor het hoofd te stooten, en met een het uitzigt op verdere
gunstbewyzen af te snyden, gaven zy een dubbelzinnig antwoord, en weezen hem
tot 's Lands Potestaat SIKKESJAARDEMA, als zonder wiens toestemming en
medewerking de Graaf nimmer zyn doelwit zou kunnen bereiken. Straks wendde
zich Koning WILLEM met een Brief tot den Potestaat, vol van aanbiedingen van
weldaaden en gunstbetooningen, indien hy hem ter bekominge van den begeerden
Titel, en het daar aan verknogte Gezag, de behulpzaame hand wilde leenen. Maar
hoe groot was 's Konings te leurstelling, wanneer hy van den Vryheidminnenden
en Grootmoedigen Fries eenen Brief ontving van den volgenden inhoud:

Grootmagtige Koning!
‘Wil u niet te vergeefsch vermoeien. Meent gy, dat ik, om my en myn Geslacht te
verheffen, een Verraader wil zyn, en de Naakomelingen van die Vryheid berooven,
welke onze Voorvaders boven alle goederen geschat hebben? Verre van my een
geldgierig en oneerlyk hart! Vaar wel, en wil my met uwe Brieven niet meer begroeten
in dier voege; want ik wil naa deezen geene van u ontvangen. - Uit onzen Huize
SJAARDEMA.’
‘Om zynen afkeer van den aan hem gedaanen voorslag nog duidelyker te doen
openbaar worden, vindt men aangetekend, dat SJAARDEMA, tot spyt van den
Hollandschen Graave, gouden Penningen deedt slaan; op de eene zyde van welke
men deeze woorden las: SIXTUS SJAARDEMA, POTESTAS FRISIAE; en op den anderen
kant een Man verbeeld zag, die geld uit zyne hand liet vallen; zinspeelende op
SJAARDEMA's Afwyzinge van de Graaflyke Aanbiedinge, met het Randschrift: LIBERTAS
PRAEVALET AURO. De Vryheid is meer waardig dan Goud!’
Aan het einde deezes overgeschreeven Artykels vinden
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wy, niet naar de doorgaande gewoonte, die op goeden grond steunt, en ter
naazoekinge veelal eene bepaalder aanwyzinge, dan meest geschiedt, zou vorderen,
geene aanduiding, vanwaar die Geschiedenis ontleend zy. Dit bewoog ons den
grond, waar op dit Verhaal steunde, naa te zoeken. Weinig moeite hadt het in, dien
te vinden by WINSEMIUS, in zyn Friesche Kronyk; doch teffens troffen wy aan, dat
UBBO EMMIUS uitdruklyk zegt: 't geen zommigen in dit gedeelte der Historie omtrent
SICCO SJAARDEMA beuzelen, agt ik zelfs der moeite niet waardig om aan te haalen.
De Brief is nogthans geplaatst in het Charterboek van Friesland. De egtheid is zeer
te verdenken, en de Jaartekening by WINSEMIUS, 9 Aug. 1239, wil men die houden,
zou de valschheid uitmaaken; want dan was WILLEM omtrent elf jaaren oud, en nog
by lang geen Roomsch Koning. Wy laaten aan zyne plaats 't geen de Heer J.
MEERMAN, in zyne Geschiedenis van Graaf WILLEM van Holland, Roomsch Koning,
I D. bl. 355, over dit Gedrag van SJAARDEMA, de egtheid des Verhaals aangenomen
zynde, oordeelt; doch 't geen die Schryver, bl. 361, aanvoert, als redenen om aan
deeze geheele Gebeurtenis weinig geloof te slaan, heeft vry veel gewigts. - Waarlyk
men behoorde, by het bearbeiden eens Werks dat een Vaderlandsche Bibliotheek
moest uitmaaken, meer op de Geschiedkundige Waarheid te zien, althans het geen
twyfelagtig is niet als een onbetwiste Gebeurtenis te neder te stellen.

Tegenwoordige Staat van Zweeden, door den Heer Catteau. Uit
het Fransch vertaald, en met Aantekeningen en Byvoegzels
vermeerderd. Te Utrecht by B. Wild en J. Altheer, en te Rotterdam
by J. Meyer. In gr. 8vo. 378 bl.
Geene ongepaste bynaamen voegen wy aan deezen Tegenwoordigen Staat van
Zweeden toe, als wy denzelven leerzaam, onderhoudend en veelbevattend, noemen.
De Heer CATTEAU vondt zich tot het vervaardigen deezes Werks in staat gesteld,
doordien hy zich lang in Zweeden opgehouden, het binnenste des Ryks doorreisd,
en de Taal des Lands geleerd, hadt. Voorts hadden verscheide Zweeden, grondig
onderrigt van alles wat betrekking heeft tot hun Vaderland, hem, door het doen toe-
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komen van Gedenkschriften, hunne kennis medegedeeld. En putte hy uit de ryke
bronnen van veele Werken in Zweeden in 't licht gekomen, door hem in de Voorreden
vermeld; slegts twee der Werken in Frankryk, Engeland en Duitschland, en elders,
over Zweeden in 't licht gegeeven, die van SHERIDAN en CANZLER naamlyk, erkent
hy hem van nut geweest te zyn. Misschien waren de Travels van W. COXE, waar van
de twee eerste Deelen te Londen in den Jaare MDCCLXXXIV het licht zagen, en
het derde, eene herhaalde Reis door de Noordsche Ryken behelzende, in MDCCXC
uitgekomen, hem onbekend. Deeze hadden, anderzins, zo zeer als eenige
(*)
Buitenlander, die over Zweeden schreef, verdienen geraadpleegd te worden .
Aan de Zweedsche Natie, in wier midden hy zo lang geleesd en verkeerd heeft,
biedt de Schryver dit Werk aan, waaromtrent hy met waarheid betuigt: ‘De
zorgvuldigste onzydigheid heeft myne pen bestuurd; ik heb geschreeven 't geen
myne oogen gezien hebben, myn geest gedagt, en myn hart gevoeld, heeft. Gy
weet het, 'er is geene menschlyke Maatschappy, welke haare onvolmaaktheden
niet heeft: dezelve zonder bitterheid aantoonende, spoort my aan, dezelve te
verbeteren. Voor het overige, is het uwe agting, waar naar ik yverig haak, en ik zou
niet anders dan uwe veragting verdiend hebben, indien de vleijery my de belangen
der waarheid hadt doen verraaden.’
Lang was hy, naa het verzamelen der Stukken tot het opstellen van dit Werk, in
't onzekere geweest omtrent het ontwerp, 't welk hy wilde volgen; eindelyk dagt hem
best en geregeldst, het geheel te schiften in XXIII Hoofdstukken, die de volgende
Opschriften voeren: I. Natuur- en Aardrykskundige Gesteldheid. - II. Geschied-

(*)

Wy vermelden dit in 't byzonder; dewyl wy deeze gelegenheid waarneemen, om onzen
Leezeren te herinneren, dat het voornaamste en weetenswaardigste uit deeze Reizen
getrokken, in den vorm van Brieven gegooten, en uitgegeeven, is by den Drukker deezes,
YNTEMA, onder den Tytel van Beschouwing der Maatschappy en Zeden, in Poolen, Rusland,
Zweeden en Deenemarken, doorvlogten met Voorvallen, eenige uitsteekende Characters
betreffende; welker leezing tot eene breedere opheldering van zeer veele kort aangeroerde
byzonderheden van den Heer CATTEAU zal kunnen strekken.
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kundige Schets. - III. Naam, Wapens, Tytel, des Konings, Krooning, Hof, Koninglyke
Familie, Hofplaats, Sloten. - IV. Verbintenissen met vreemde Mogenheden. - V.
Regeeringsgesteldheid. - VI. Inwendig Bestuur. - VII. Godsdienst. - VIII. Burgerlyke
en lyfstraflyke Wetten. - IX. Krygsïnrigtingen. - X. Ridderörden. - XI. Inkomsten en
Uitgaven der Kroon. - XII. Bevolking. - XIII. Natuurlyke Rykdommen. - XIV. Landen Akkerbouw. - XV. Nyverheid. - XVI. Binnenlandsche Koophandel. - XVII.
Buitenlandsche Handel. - XVIII. Geldmiddelen, Muntspecien, Gewigten en Maaten.
- XIX. Openbaare Opvoeding. - XX. Volks-Character, Zeden en Gebruiken. - XXI.
Over de Taal. - XXII. Kunsten en Weetenschappen. - XXIII. Oudheden. Den
Regeeringsvorm van MDCCLXXII, in deszelfs uitgestrektheid, in het Hoofddeel van
de Staatsgesteltenis niet hebbende kunnen invoegen, en dit Stuk nogthans alle
aandagt en opmerking verdienende van de geenen die de Staatkundige Wetten van
Zweeden begeeren te kennen, heeft hy het aan 't einde geplaatst.
Den tyd, wanneer de Heer CATTEAU dit zo wel uit elkander gezette Werk opstelde,
duidt hy in de Voorrereden, die geen Jaar- of Dagtekening draagt, aan; schryvende:
‘Myn oogmerk is, een Land te doen kennen, 't welk door veele groote Mannen
vermaard geworden is; een Land, het welk langen tyd de Scheidsman van Europa
is geweest, en, geduurende één-en-twintig jaaren, talryke Magten, die zich tegen 't
zelve verbonden hadden, het hoofd gebooden heeft; een Land, 't welk, zelfs naa
zynen val, door zyne huislyke Omwendingen, en door zyne aangewende poogingen
tot herstelling zyner rampen, zich de aandagt en oplettenheid des onderzoekers
heeft waardig gemaakt; een Land, eindelyk, het welk thans, met kloekmoedigheid,
eenen gedugten en magtigen Nabuur beoorloogt.’ - Voor den Vertaaler, die zich
van zyne taak wel gekweeten, en eenige Byvoegzels en Aanmerkingen by het Werk
gedaan heeft, was dus, zo veel laater dit Werk in de Nederlandsche Wereld
zendende, een ruim veld geweest om die Byvoegzels te vermeerderen, en zich niet
te vergenoegen met de zeer korte Aantekening op bl. 82: ‘Zweeden in den Oorlog
tusschen Rusland, Oostenryk en de Porte, ingewikkeld zynde, tastte hetzelve
Rusland aan;
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doch met geen gelukkig gevolg. Een byzondere Vrede, in de Maand Augustus des
Jaars 1790, op het onverwagtst, tusschen de Keizerin van Rusland en den Koning
van Zweeden geslooten, maakte aan den Oorlog tusschen die beide Mogenheden
weêr een einde.’ Het Hoofddeel der Regeeringsgesteldheid loopt tot den Jaare
MDCCLXXII. Hier aan hadt niet weinig weetenswaardigs en belangryks kunnen
toegevoegd worden.
Leerzaam, onderhoudend en veelbevattend, hebben wy gezegd de, onzes
oordeels, welvoeglyke bynaamen van dit Werk te weezen. Overvloed van plaatzen
biedt zich aan, om deezen onzen lof te wettigen; het afschryven van een enkel
Hoofddeel zou hier genoeg volstaan kunnen; dan liever willen wy hier en daar wat
ontleenen, om den Schryver in meer dan een opzigt in zyne denkwyze en schryftrant
te doen kennen.
's Schryvers penceel is, wanneer het op schilderen aankomt; en geene voeglyke
gelegenheid daar toe laat hy voorby glippen; daar op volmaakt afgerigt. Zie hier een
kleine: ‘De groote wegen in Zweeden zyn hard en breed: allen kronkelende loopende,
verschaffen zy dikwyls eene aangenaame verrassing; waar door dezelve minder
verveelende zyn. De schilderagtigste tooneelen vertoonen zich in menigte; daar is
'er, waaruit de landschapschilder het grootste nut kan trekken, en die een romansch
karacter hebben het welk men bezwaarlyk elders zou vinden. Het oog vermaakt
zich in het beschouwen dier treurige en woeste rotsklompen, hellende over eene
groenende weide; dier duistere en digte bosschen, welke zich hier en daar openen,
om, in derzelver doodsche schuilhoeken, begraasde velden en kudden te doen
(*)
ontwaar worden; dier vreedzaame hutten , staande tegen zandige geberg-

(*)

Men reist in Zweeden zomwylen geduurende vier-en-twintig uuren door bosschen, en tusschen
rotzen, zonder eene andere wooning te zien dan die der Chivergoors, zynde boeren
Postmeesters. De Chivergoors woonen gemeenlyk op twee, zomtyds op drie, en dikwyls zelfs
op vier, mylen afstands van elkander, en hebben, behalven hun houten hut, slegts een paar
hutten voor hun vee of voor hun graan, en een klein vierkant stuk gronds om 'er hop op te
zaaijen. Deeze lieden weeten weinig van moeskruiden, en eeten schier niets anders dan
brood in melk geweekt, en hier mede leeven zy, met hunne Vrouwen en Kinderen, vrolyk en
vergenoegd, zyn sterk en gezond.
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ten, op welker kruinen eenige verstrooide dennen door den wind bewoogen worden.
Met veel moeite eenen steilen berg beklommen, en deszelfs top bereikt, hebbende,
ontdekt men eene vloeiende vlakte, omgeeven door een bosch, welks geboomte
zich in 't zelve spiegelt; dit eenzaam bosch, waarin eene doodsche stilte heerscht,
doorwandelende, en geloovende verre van de menschen en derzelver wooningen
afgescheiden te zyn, verandert in eens het tooneel; de gezigtëinder breidt zich uit,
en men ontdekt gehugten, tuinen en velden, in welken kloeke sterk gespierde armen
den veldärbeid oefenen.’
De Inrigting des Ryksdags beschryvende, die zamengesteld is uit den Koning en
de vier Ordens, den Adel, de Geestlykheid, de Burgery en de Boeren, laat de Heer
CATTEAU zich wegens de Boeren dus hooren: ‘De Boeren, die de landen, welke zy
en hunne afkomelingen bezitten, bebouwen, magtigen, zo lang zy omtrent hunne
verbintenissen met de Kroon niet in gebreke blyven, de Orde der Boeren op den
Ryksdag. Zweeden is het éénig Land, waar de vertegenwoordigers van het lichaam
der Landbouwers eene byzondere en onderscheiden klasse in de Volksvergaderingen
uitmaaken. In de beraadslaagingen, betreklyk de algemeene belangen, kunnen
veele zaaken voorkomen, die een Landman niet kan kennen, en naar waarde
schatten; doch 'er worden ook veele overwoogen en verhandeld, die hem byzonder
betreffen, en tot welker ontzwagteling zyne gevoelens van het grootste nut kunnen
zyn. In de onderzoekingen zelfs, die buiten hem schynen te zyn, kan hy een goed
doorzigt hebben, wanneer de zaak hem in haar waare daglicht wordt voorgesteld;
het eenvoudig gezond verstand en de natuurlyke redenkunst oordeelen dikwyls niet
min verstandlyk en bondig, dan een door oefening en arbeid aangekweekt verstand.’
- ‘Alles,’ schryft hy wyders, ‘is treffend in de ontzagverwekkende vertooning eens
Ryksdags; doch men wordt inzonderheid getroffen door de rol welke de Boeren op
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dit staatlyk tooneel speelen: hoe schoon is het, den Landbouwer, in zyn eenvoudig
boersch gewaad, plaats naast de andere Inwoonders te zien neemen, den Throon
met vrymoedigheid naderen, en den Vorst, zonder verlegenheid, zonder schroom,
aanspreeken! Rampzalige Russische en Poolsche Boeren, hoe verre zyt gy van
deeze treffelyke bestaanlykheid verwyderd! Gy besproeit het aardryk met uw zweet,
wanneer gy met veel moeite en arbeid hetzelve doorsnydt; en nooit verzoet het
denkbeeld van één dier voorregten, van één dier voordeelen, welke der Menschheid
eer en luister byzetten, uwe kwellingen en moeilykheden, noch stort vreugde en
vertroosting in uwe hutten! Gy hebt noch Eigendom, noch Vaderland; een wreed
Despoot offert u aan zyne wonderzinnigheid op, en gy durft de klagten niet
uitbrengen, welke een verbitterd hart u op de lippen legt! - - - Verschoont, Leezers,
die afgeperste beweeging eener Ziele, die alle stervelingen, van welken rang zy
ook zyn, bemint en hoogschat; eener Ziele, die smerte gevoelt, wanneer zy een
mensch onder het juk des rampspoeds gedrukt ziet, die zich vergramt, wanneer zy
hem ziet veragten en onteeren.’
Elders van den Boerenstand spreekende toont hy zeer ingenomen met denzelven
in Zweeden te weezen. ‘Hoe belangryk is het, den Mensch in deezen staat te
beschouwen, waarin hy zich het naast by zyne oorspronglyke bestaanlykheid bevindt!
Deeze agtenswaardige Stervelingen, welken een naarstige arbeid van de ondeugd
verwydert, op wier voorhoofd onschuld en opregtheid rusten, die geen andere pragt
en wellust kennen, dan eenen schoonen Hemel, en een verruklyk groen, zouden
zy niet eerder de oplettenheid tot zich trekken, dan die Hoveling, die zich alleen
door laag kruipen verheft, dan die Gunsteling van het geluk, slaapende op het dons,
in de armen van den wellust, dan die Pronkert, die de waardigheid van den mensch
bezwalkt, door de beuzelagtigheid van zynen smaak? Laaten wy in de hut van den
Zweedschen Landman treeden; 'er heerscht orde, zindelykheid, gastvryheid, en
meestal welgesteldheid; men beschouwt met genoegen den Bewooner; zyn voedzel
is eenvoudig, maar kragtig, en overeenkomstig met het Gewest; zyne kleederen
zyn alleen tot verwarming, en niet tot cie-
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raad; hy is geen slagtoffer van Staatkundige onderdrukkingen; eene ziele, welke
door het juk van Despotismus niet is verpletterd geweest, noch gedrukt door het
gewigt der elende, straalt uit zyne oogen; hy kan gemeenlyk leezen en schryven;
de voornaamste trekken uit de Geschiedenis zyns Lands zyn hem bekend; hy spreekt
daar over met zyne Kinderen, en ontsteekt in hun hart het vuur van Vaderlandsliefde.
Men heeft 'er verscheidene gezien, die, in de hachlyke tyden, waarin
Regeeringloosheid onrust en tweedragt verspreidde, eene rol gespeeld hebben. De
naam van OLOF HOKANSON zal altyd in Zweeden geërbiedigd zyn: deeze Landman,
gebooren in een Dorp van de Provincie Blekingen, was twaalfmaal Afgevaardigde
en achtmaal Spreeker op den Ryksdag. Toen de Staaten, 1743, over de keus van
een Troonsöpvolger raadpleegden, verkoozen de Adel, de Geestlykheid en de
Burgerstand, eenpaariglyk, ADOLPH FREDERIK; de Boeren keurden deeze Verkiezing
niet goed, stonden op, en wilden hunne Stem alleen aan den Prins van Deenemarken
geeven: HOKANSON stelde zyne poogingen te werk, ten einde hun tot bedaaren te
brengen; hy vergaderde hen, en deedt hen binnen een uur tot het gevoelen der
andere Volksvertegenwoordigers overgaan. Deeze waardige Vaderlander overleedt
te Stokholm, geduurende den Ryksdag van 1769, in den Ouderdom van 75 Jaaren.
Men deedt hem eene pragtige Begraafenis aan; de Maarschalk, de Spreekers van
de Geestlykheid en den Burgerstand, alle de Afgevaardigden van den Boerenstand,
en verscheidene van die der drie andere Standen, maakten zyne Lykstatie uit. Hy
werd in de Kerk van Ridderholm bygezet, alwaar hy eene plaats kreeg in het
Familiegraf der Graaven van FERSEN. - HOKANSON was met een billyk oordeel en
gezond verstand begaafd, en had de gaaf van wél te spreeken; zonder eenige
Letteröefeningen verrigt te hebben, hadt hy door waarneeming en leezen
kundigheden verkreegen. De Eer, welke hy in de Hoofdstad genoot, de Vermaaken,
tot welken hem toegang werd gegeeven, ontnamen hem niets van zyne loflyke
eenvoudigheid; te Stokholm aan de pragtige tafels van de Grooten des Ryks gezeten
hebbende, keerde hy niet minder vergenoegd en te vreden na de landlyke
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maaltyden, welken zyn hut hem aanboodt; met dezelfde hand, waar mede hy de
Besluiten des Ryksdags tekende, stuurde hy het kouter, waar mede hy de vooren
des velds tekende. - De Koning FREDERIK, door de Zuidlyke Provincien des Ryks
reizende, hieldt met zyn Gevolg stil by HOKANSON, en het Middagmaal by deezen
goeden Landman. Hoe belangryk moest deeze ontmoeting van de Kroon en den
Ploeg zyn! Welk eene genoeglyke vreugde moest de ziel van FREDERIK ondervinden,
indien de trotschheid en grootheden dezelve niet ongenaakbaar hadden gemaakt
voor de gevoelens, welken de Natuur bemint!’
Breeder, dan wy bedoeld hadden, is de aanhaaling, de Zweedsche Boeren
betreffende, uitgeloopen; dan Leezers, wier hart wél geplaatst is, zullen zich des
niet belgen. Meest altoos maakt de Heer CATTEAU in elk Hoofdstuk een aanloop tot
de zaak daar in verhandeld, die zyne denkwyze over 't een en ander aan den dag
legt. Hoe welgepast begint hy het Hoofddeel over den Godsdienst: ‘De duisternissen
der onkunde heerschten overal; het Bygeloof drukte den geest der menschen, met
het juk van duizend dwaalingen, ter neder; ydele kunstgreepen waren het weezenlyke
van den Godsdienst geworden; men deedt alles voor GOD, behalven 't geen hy
eischte. Op dit voor de Menschheid vernederend tydstip namen de Zweeden het
Christendom aan.’ - Vermeld hebbende, hoe Pausdom, Calvinismus en Lutherdom,
na den voorrang dongen, en 't laatste bepaald werd voor altyd de Godsdienst der
Zweeden te zullen zyn, vaart hy voort: ‘Men was ten tyde der Hervorming genoeg
verlicht, om de misbruiken te zien, welke in de Kerk ingevoerd waren; maar men
was het niet genoeg om het zagtaartig en vreedzaam karakter te bekleeden, het
welk woeste zeden en schandelyke vooroordeelen uit het Christendom verbannen
hadden. In de algemeene gisting, welke in dien tyd heerschte, moest men zonder
twyfel het Geloof vaststellen, en slegts éénen heerschenden Godsdienst toelaaten;
maar deeze voorzorg sloot van toen af de liefde en zagtmoedigheid niet uit; men
zou het waar karakter van het Euangelie, zonder eenige uitzondering, hebben
kunnen volgen, zo dra het werk bevestigd was geworden, en de wysheid der
Souverainen, eenstemmig met die der Geestlyken, zou, van
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dit oogenblik af, de Godsdienstige vereeniging hebben kunnen doen gebooren
worden, welks beschouwing thans de ziel des Wysgeers voldoet, en tot troost
verstrekt. - Maar het is uit de Geschiedenis bekend, dat de Christenen der
onderscheide Gemeenschappen, verre van elkander wederzyds dezelfde
bestaanlykheid toe te staan, in de Gewesten waarin zy vereenigd zyn, elkander die
groote voorregten hebben ontzegd, welke de Menschheid voor ieder Mensch in elk
Land tragt te verwerven.’ Hoe verre men daar van in Zweeden vervreemd was, wyst
dit Hoofddeel uit; en nog is 'er veel te lenigen in een Land, waar, in deeze verlichte
dagen, onder andere harde bepaalingen, de Vaststelling geldt: ‘Dat tegen de zulken
der Zweeden, die hunnen Godsdienst verlaaten, volgens de Wetten des Lands zal
te werk gegaan worden.’ En welke is de Straf, die de Wet in dit geval voorstelt; een
Straf, ten tyde van KAREL DEN XII bepaald: ‘Iemand van de Onderdaanen des Konings
van Zweeden, van Godsdienst veranderende, zal uit het Ryk gebannen worden,
met verlies van allen Regt van Erfenis voor hem en zyne Afstammelingen!’
Wy twyfelen geen oogenblik, of deeze opgave van de denk- en schryfwyze des
Heeren CATTEAU zal onze Leezers uitlokken om het Werk zich eigen te maaken, en
te zien hoe hy met dien Geest de opgenoemde Hoofddeelen behandelt.

Verzameling van Casus Positien, Voorstellingen en Declaratiën,
betrekkelyk tot voorvallende Omstandigheden in den Koophandel,
van tyd tot tyd binnen deeze Stad beoordeeld en ondertekend.
Eerste Stuk. Te Amsterdam by P.H. Dronsberg, Stadsdrukker,
1793. In gr. 8vo. 204 bl.
Ten einde kostbaare en langwylige Procedures zo mogelyk voor te komen, heeft
men al van oudsher de toevlucht genomen tot het opstellen van Casus Positien,
Turbens, en andere Voorstellen, welke in den Koophandel en Assurantie zomtyds
voorvallen; en om eenige bedenklykheid, os voorziening tegen dezelve, door Keuren,
Plakaaten, Statuten, enz. aanleiding tot geschillen tusschen Partyen geeven.
Zodanige mogelyke voorvallen laat men dan door kundige Rechtsgeleerden en
Kooplieden beöordeelen; wier Advyzen, op de reden en billykheid
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gegrond, ofschoon niet met dezelfde Sanctie, als die van den Souverain
geëmaneerde Wetten, bekleed, meermaalen, als zodanig, door zeer geëerde
Rechtbanken zyn aangenomen.
Het wegraaken van veele zodanige Turbens, na dat zy door de Kooplieden
getekend waren; het moeilyke, om dan weder zodanige op te stellen, en te laaten
beöordeelen; heeft eenige Amsterdamsche Kooplieden het besluit doen neemen,
om dezelve in een bundel te verzamelen, en van tyd tot tyd te doen uitgeeven, om
by voorkomende omstandigheden gemaklyk te kunnen nazien, of soortgelyke
differentien niet reeds bevoorens beoordeeld waren; en hoe. En op deeze wyze,
heeft men, na den Jaare 1788, geene Turbens ondertekend, dan van welken aan
de Uitgeevers van dit Eerste Stuk een Copy was ter hand gesteld, benevens de
naamen der Kooplieden en Rechtsgeleerden, die over die voorgedraagene
Voorstellen geadviseerd hadden.
Eene uitnoodiging in de Couranten, om zodanige Stukken, in vroegere tyden
opgesteld, aan den Uitgeever te bezorgen, heeft weinig vrucht gedaan; men heeft
echter XXIII Voorvallen in dit Eerste Stuk medegedeeld, en men hoopt, dat, in het
vervolg, de bedoelde oude Stukken, ter ondersteuking van deeze onderneeming,
nog zullen gezonden worden.
Om een voorbeeld, uit een deezer Casus Positien, aan onzen Leezer te geeven,
zullen wy alleen het eerste hier laaten volgen; in het welk beweerd wordt: dat de
Houder van een Wisseibrief zyn recht van aanspraak op den Remittant verliest, uit
hoofde van deszelfs Delcredere, in geval van de zyde des Houders verzuimd is,
behoorlyk te protesteeren. - De Voorstelling is dus:
‘A te Parys remitteert voor zyn rekening aan B te Amsteraam Wisselbrieven, waar
voor hy van hem retour verlangt in Wissels op Spanjen, onder zyn Delcredere. B
accepteert den voorslag, en doet hem de verlangde retouren, op den 6 February,
in diverse Wissels op Spanjen, waar onder een 2de Wissel is geweest van 1250
Piasters op Madrid, uit Londen getrokken den 31 January op Uso, waar op eene
aanwyzing, de prima daar van by C te Madrid te vinden, en, des noods,
gerecommandeerd aan D, mede te Madrid, door E te Amsterdam, Endossant van
B. A remitteert deeze Wissel aan zyn Correspondent te Bajonne, en, dezelve
vervolgens te Madrid gekomen zynde, meldt deszelfs Houder zich aan by C, om de
prima, uit hoofde der aanwyzing op de 2de gesteld. C levert een prima zonder
acceptatie, en waar van de vervaltyd niet accordeerde met de gezegde 2de, zynde
deeze prima getrokken op één en een half Uso. De Houder laat dezelve
ongeprotesteerd tot op den 1 April, faute van betaaling, en addresseert zich by D,
die weigert te intervenieeren voor rekening van E, geevende voor reden, dat de
Wissel geprejudiceerd was. A ontvangt de Wissel te rug, en zendt dezelve
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aan B, met ordre om van E daar van de betaaling te vorderen, en hem daar voor te
crediteeren. E weigert aan B de Wissel te rembourseeren; zeggende, dat dezelve
geprejudiceerd was door verzuim van den Houder, zo als by het protest bleek. B
zendt vervolgens de Wissel met het Protest te rug aan A, om zich te voorzien tegen
dien zulks aangaat.
A pretendeert B aanspraakelyk te maaken voor alle de gevolgen, uit de weigering
van het remboursement van deeze Wissel voortgekomen; zich grondende op deszelfs
Deloredere, alzo het Evenement, dat gebeurd is, zonder zyn toedoen is
voortgekomen, en zich B uit dien hoofde niet onttrekken kon, om de Wissel te
rembourseeren, indien zyn eisch op zyn Correspondent te Bajonne, dewelke hy
had doen actioneeren, hem ontzegd wierd, en hy gevolglyk zyn recht op B
reserveerde.
B sustineert, dat zyn Engagement voor 't Delcredere aan A berekend, wegens
zyne gedaane retouren, zich alleenlyk extendeerde op de soliditeit van zyn
Endossant, dewelke met reden geweigerd heeft, de Wissel te rembourseeren, als
zynde door den Houder van dezelve verzuimd geworden de noodige demarches,
op zyn' tyd, daar tegen te doen, waar door hy van zyn Engagement met A sustineert
ontslagen te zyn, als hebbende geen bewys om zyn regres van Guarantie tegens
zyn Endossant te handhaaven; en, zo hy een eisch van Guarantie moest formeeren
tegen zyn Endossant, en hem in rechten vervolgen, uit krachte van een ontydig
Protest, alle de gevolgen van dien ten laste, rekening en risico, van Committent A
zouden komeu te vallen.
De Heeren Banquiers en Negotianten te Amsteldam worden verzogt hun Advys
te geeven over 't bovenstaande geval.
De ondergetekende Banquiers en Negotianten van Amsterdam, de questie, hier
boven voorgedragen, overwogen hebbende, zyn van Advys, dat de eisch van A
tegen B ongefundeerd is, om reden de Houder van den Wissel verzuimd heeft, in
tyds, de noodige demarches te doen, waar door B van zyn Engagement van
Guarantie is ontsiagen, als strekkende hetzelve zich maar op de soliditeit van zyn
Endossant, zynde B niet anders dan Commissionair van A; blyvende dus alle de
gevolgen, die, uit hoofde van een ontydig Protest, kunnen voortkomen, ten laste,
rekening en risico, of van A, voor wiens rekening die operatie geschied is, of van
dien, dewelke het verzuim heeft gedaan.’
Dit Advys is door 41 Huizen van Negotie te Amsteldam ondertekend. - Het laatste
voorstel, in dit Eerste Stuk, is uit het Italiaansch vertaald, en te Genua opgesteld.
Wy herinneren ons, dat de Wisselstyl van Amsteldam mede, voornamenlyk, uit
zulke voorstellen aan Kooplieden ontstaan is: maar zyn de Pleitgedingen daar door
verminderd? Wy
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wenschten het! Zekerlyk kunnen deeze en soortgelyke opstellen daar toe strekken,
dat wy tot eer van het Menschdom hoopen.

De Krygskunst, in zes Zangen. Naar het Fransch van Frederik den
Tweeden, Koning van Pruissen, door J.G. Doornik. Te Amsteldam,
by P.J. Uylenbroek, 1793. In gr. 8vo. 124 bl.
Indien bekwaame en ervaaren lieden, boven anderen, het recht hebben, om in die
Kunst of Weetenschap lessen te geeven, in welke zy boven veele anderen uitmunten;
dan zal men niet twyfelen, of FREDERIK DE TWEEDE juist de man was, die een Leerdicht
over de Krygskunst mogt schryven. Hy, die zoo voel deel had aan de Oorlogen, in
deeze Eeuwe in Europa gevoerd. Die met eigen oogen zyne regelen
proefondervindelyk konde toetsen; en, daar hy, aan de eene zyde, dikmaals den
dood in de oogen zag, aan den anderen kant, meermaalen den schrik zyner
Wapenen onder zyne Vyanden konde verspreiden. Hy, die dit alles deedt, en te
gelyk zoo veel vernuft bezat, om zyne ervaaringen in vloeijende Verzen voor te
draagen, bezat waarlyk het grootste recht, om deeze stoffe te bezingen.
Dat de Krygskunst nuttig is, om dat de Kryg bestaat - dat eene zucht tot de laatste
hem niet aanvuurt tot zingen - maar Vrede boven alle te waardeeren zy; dit toont
de Koninglyke Dichter reeds in den aanvang van zynen eersten Zang, in de volgende
Verzen.
ô Gy, tot ersgenaam van Pruisens kroon geboren,
Wien eenmaal scepter, troon en weegschaal zyn beschoren!
Gy, 't bloed der helden! gy, de lust en hoop des Staats!
Hoor, jonge Koningstelg! de lessen eens Soldaats,
Die, opgekweekt in 't veld, gevormd in krygsrumoeren,
U tot de glori roept, u leert de wapens voeren.
Geen paarden, oorlogsvolk, kanon en handgeweer,
Verdeedigen alleen der volken magt en eer:
Leer eerst hun recht gebruik, en ken de vaste wegen
Waar langs, door de oorlogskunst, de zege word verkregen.
Myn Zangster schetse u hier, door 't dichterlyk penceel,
De deugden van een' held, gevormd voor 't krygstoeneel;
Zyn aangeboren vuur; vergaerde kundigheden;
Zyn' moed, vol werkzaamheid en waakzaam zorg besteden;
En eindlyk door wat kunst de waarlyk groote held
De grenzen van de kunst met roem te buiten snelt.
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Waan niet dat de Oorlogzucht myn dichtvuur doet ontvonken;
Dat ik, door glori blind en door haar dwaaling dronken,
Den krygstoon daavren doe de menschlykheid ten spyt,
En in uw hart ontvonke een woeste drift ten stryd'.
Geen ATTILA zy oeit uw volgzucht waard' geöordeeld:
Een TITUS, een TRAJAAN, des menschdoms eer en voorbeeld,
Bekroond, zo door hun deugd, als door hun heldendaên,
Bied u myn Zangeres, ô Prins! ten toonbeeld aan.
Dat eer de glans verwelk' der blinkendste eerlaurieren,
Dan dat het onrecht ooit hun glori zou ontsieren.
ô Zegenryke Vreê, die elk gelukkig maakt!
En gy, Beschermgod, die der Pruisschen ryk bewaakt!
Verwydert van hun land, hun grenzen, velden, steden,
Dat schriklyk volksverderf, die bloedige yslykheden,
Geroemde geessels van deeze ongelukkige aard'!
Acht ge, in der goden raad, myn beé verhooring waard',
Dat dan uw toezicht steeds dit bloeijend oord bewaake;
Dat, door uw zorg, dit volk het zoet der rust steeds smaake;
Das, onder 't rieten dak, de landman, wel te vreên,
De vruchten van zyn vlyt vergaèr voor zich alleen;
Dat THEMIS, op haar stoel steeds veilig, de ondeugd straffe;
En aan de onnozelheid gerechte wraak verschaffe;
Dat onze schepen vry belanden op de reê,
Geen vyand duchten, dan de winden en de zee;
Dat, op den troon, MINERV', de olyftak in haar handen,
Steeds voorzitte in den raad, tot heil van deeze landen!
Doch, zo een vyand ooit, misleid door trotsche hoop,
Zyn handen stout durft slaan aan d'achtbren vredeknoop,
Gespt, Vorsten! Volken! dan het harnas aan uw leden:
De Hemel sterke uw zaak, en straff' het rechtvertreeden.

De Dichter verdeelt zyne kunst des Oorlogs, op eene zeer geleidelyke wyze. Na, in
den eersten Zang, de algemeene Plichten en Wetten beschreven te hebben, die
elk Krygsman moet volgen; na getoond te hebben, dat men, om Soldaaten te
gebieden, vooraf eerst zelfs de laagste rangen, en dus ook dien van Soldaat, moet
doorgegaan zyn; begint hy den tweeden Zang met eene Aanspraak aan de
Tweedragt. Hierop verschynen de Legers in het veld, wier neêrslaan, voortrukken,
verschansen, en verwisselen van stand, beschreven worden. In den derden Zang
wordt het beleid van den Krygsman, ter verdediging van zyn hen en posten; in den
Vierden, het belegeren van Steden; in den Vyfden, het betrekken der
Winterlegeringen; en in den Zesden, het moeilykste en gevaarlykste der geheele
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Krygskunde, namenlyk het leveren van een' Veldslag, omstandig beschreven.
Aanmerkelyk is het, dat FREDERIK, tot zyn eerste voorwerp, de Baijonet verkozen
heeft, welk krygsgeweer dit afgeloopen jaar, in de Legers der oorlogende Volken,
zulk eene vreesselyke verwoesting heeft aangericht, dat men de volgende Verzen
niet voor te ver gedreven zal houden.
Ik maal u 't oorlogstuig, dat woede en list bedachten,
En in Baijonnes wal het eerst ten voorschyn bragten,
't Geen, daar 't de kracht van 't vuur en 't staal te saamen paart,
Een dubblen dood vertoont, cen dubble yzing baart.

By de herinnering, dat FREDERIK's Vader een uitsteekend gegenoegen vondt, in
eene menigte groote lieden onder zyne Troupen te hebben; en tevens dat het een
aangenomen gebruik, en, door den tyd, als eene Wet geworden is, dat men, in de
meeste Legers, de grootste Lieden in het eerste gelid stelt; ondervonden wy, dat
de Dichter van dit bedrog voor het oog verstandig gezweegen heeft; meldende
alleen, dat de Pruisschen drie man hoog in 't gelid staan. Wy voor ons, hebben
bovengemelde plaatsing der groote lieden, in het eerste gelid, altoos als een misslag
beschouwd, nadien dezelve dáár de kleinere agter hen staande soldaaten beletten
om voorwaards te zien, en dus het schot van den snaphaan, of den steek der
Baijonet, meer onzeker maaken. Wanneer men de orde eens omkeerde, en de
kleine persoonen voor, en de grootere agter, zich stelde, zou men dan niet geschikter
handelen? Zekerlyk zouden de Vyanden dan geene Dwergen agter Reuzen
vermoeden; maar de kleine lieden zouden hun geweer veel gemakkelyker kunnen
gebruiken, en van zich kunnen zien; terwyl de grootere met minder moeite over de
kleinere zouden kunnen heen schieten. Voeg hier by, dat de trapswyze opklimming
van de gelederen zelve aau hen oog dan veel beter voldoen zouden.
Het betrekken der Winterkwartieren wordt, op de volgende wyze, door FREDERIK
aangeraaden.
't Is noodig dat uw volk, dat veel in 't krygsveld lyd,
In ongestoorde rust den guuren Winter slyt':
Te veel vermoeijing doet hen lust en kracht ontbeeren:
De kunst kan hier 't gevaar van overrompling weeren.
Zorg dat een goed deel volks, strydvaardig op uw' wenk,
Des vyands magt bedwing', dat hy uw rust niet krenk':
Een trouwe en sterke wacht moet icder voorpost dekken,
En, als een keten, zich langs 't front uws legers strekken;
Elke engte, elk bosch of spoor, zy daadelyk bezet
Met een gedeelte uws heirs, dat op den vyand let;
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Een kundig Oorlogsman moet gy den post betrouwen.
Om op dees keten steeds een waakend oog te houën.
Uw ligte ruitery, dragonder en huzaar,
Zy telkens op de been, ter weering van 't gevaar,
Bespiede 's vyands heir, ontruste 't, doe het schroomen,
En van zyn' minste stap de tyding u bekomen:
Door hun herhaald bericht, word all' wat hy besluit
U daadelyk gemeld en daadelyk gestuit.

De Heer DOORNIK, die, als dichterlyk Vertaaler van deeze Krygskunst des grooten
FREDERIKS, de toegeeflykheid van het Publiek, op deezen moeijelyken arbeid,
verwagt, heeft onze Natie eenen wezenlyken dienst gedaan, met haar dit Leerdicht,
in zulke vloeijende Verzen, in handen te geeven. Het afbeeldzel van den
Oorspronglyken Dichter versiert het eerste blad van dit zeer net gedrukt Werkje.

Liederen voor den Landman, door Jan van Eyk, Predikant te
Loosduinen. Eerste Stukje. Te Amsterdam, by J. Allart, 1793.
Behalven het Voorberigt, 68 bladz. in 12mo.
Dit Stukje bevat, behalven een Versje aan de Landlieden, drie Melkliederen, drie
Zaailiederen, twee Avondliederen, twee Morgenzangen, en voorts nog vyftien
Liederen, getituld: By het Maaijen, op het Dorschen, op het Wannen, op de Markt,
op den Regen, de jonge Herder, de Herder met de Lammertjes de Herder met het
kreupel Schaapje, het Schaapscheeren, het Boomkweeken, de Kinderschoole, de
Schoole van het Christendom, het Catechizeeren, op Oudejaars avond, op
Nieuwjaars dag. Zy zyn allen berymd, op één na, het Catechizeeren getituld. De
Heer van EYK wydde ze toe aan het Genootschap tot Verdediging van den
Christelyken Godsdienst, opgerigt in 's Hage, 't welk iederen Godsdienstminnaar
hadt uitgenodigd, om ook voor den gemeenen man te werken. Menigmaal hadt de
Schryver, als hy zyne Dorpelingen in derzelver arbeid bezig zag, gedacht: ‘Hoe
gelukkig is de Landman, en allen, welke, uit kracht van hun beroep, met de vrye
lucht, de zachte leere der schoone Natuur inademen! Hunne bezigheden kunnen
hen opleiden tot godsdienstige gevoelens. Werkende om de spyze, die vergaat,
kunnen zy de spyze, welke blyst tot in het eeuwig leven, proeven. Wisten zy allen
slechts, welk eene stichting onder hun moeilyk werk, welk een geestelyk en hemelsch
voedzel in het stof der aarde voor hun te vinden zy.’ Dit denkbeeld hadt hem
aangezet, om de betaamlyke gedachten en gevoelens, welke den Land- en
Akkerarbeid kunnen veraangenaamen, in deze Liederen uit te drukken; de zo even
gemelde uitnodiging, gevoegd by de
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voorbeelden van VAN ALPHEN, MARTINET, VAN DEN BERG, en van de Maatschappy tot
nut van het Algemeen, hadt hem opgewekt, om dezelven in het licht te geeven; en,
als zy wel ontvangen worden, belooft hy 'er meerder by te voegen, niet alleen voor
den Landman, maar ook voor andere lieden uit den geringen Burgerstand, geschikt.
Wy twyfelen 'er niet aan, of die belofte zal vervuld worden; want het zou ons zeer
ontschieten, indien deze arbeid van den Heer VAN EYK niet wel ontvangen werdt,
daar dezelve in de daad allen lof verdient, en ter bereikinge van het oogmerk, dat
hy zich voorstelde, volkomen geschikt is. Hy bedient zich van de natuurverschynzelen
op het land, en van de bezigheden en lotgevallen van den Landman; niet alleen,
om hem tot dankbaarheid en vertrouwen op God aan te zetten; maar hy gebruikt
dit alles ook als zinnebeelden van geestelyke zaaken. In dit laatste, echter, is hy
ook geheel natuurlyk en ongedwongen, en meestal gebruikt hy zyne zinneprenten
op dezelfde wyze, waarop zy in den Bybel voorkomen, ten welken einde ook boven
ieder Lied een toepasselyk gezegde, uit de H.S., geplaatst is. Een ieder dus, die in
de godsdienstige gevoelens van den Heere VAN EYK instemt, zal zich hartelyk gaarne
met deze zyne Liederen vereenigen: en zy, die hier in eenigszins van hem verschillen
mogen, zuilen wenschen, dat een voor dezen taak zo bekwaam man ook eens
andere onderwerpen kieze, of wel de eigen onderwerpen zo behandele, dat zy van
allen, welke godsdienstige gevoelens zy ook aankleven, welmeenend kunnen worden
nagezongen. Want, in de daad, hy heeft den regten toon van Volksliederen; hy is
eenvouwig, zonder laag te zyn; hy blyft Dichter, en nooit is echter zyn vlucht zo
hoog, dat hy voor den onkundigen onverstaanbaar worde; zyne taal is zuiver; zyne
uitdrukking kiesch; en zyne Wyzen zyn, of die van de Psalmen, of van bekende
Liederen, en meestal vry gemakkelyk.
Maar met regt verwachten onze Leezers van ons een proeve uit dit Bundeltje.
Ziet daar dan een Lied

Op het dorsschen.
Wiens wan in zyne hand is, en Hy zal zyn' dorschvloer doorzuivcren, en
zyne torwe 'in zyne schuure 't samenbrengen, en zal het kaf met
onuitbluschlyk vuur verbranden. Matth. III:12.
WYZE:
VOET.

Zwygt winden, gy stroomen.

Sa! lustig, myn Vrinden!
Brengt bundelen aan!
En slingert de vlegels
Op 't springende graan!
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Ginds zuivert de Wanner
Het onkruid en kaf,
Van 't Zaad in zyn Zeeve;
Hoe vliegt het 'er af!
Straks steeken wy lustig
De stoppels in brand;
Zoo blyft 'er niet over,
Dan asch op het land.
Dan kunnen wy tusten,
En droogen ons zweet,
En danken voor 't goede,
Dat God aan ons deed.
Het Dorsschen geeft voordeel,
En stichting daar by. Deeze aarde is Gods akker,
Gods akkerwerk, wy.
Gods knegten, de zaaijers.
Gods woord is het zaad.
Tot maaijers zyn de Eng'len
Bestemd in Gods Read.
Op 't laatste der dagen,
Eer alles bezwyk',
Wordt eenmaal deze aarde
Een' Dorschvloer gelyk.
En Jesus zal koomen,
En onkruid en kaf
Doen branden met vlammen
Van eeuwige straf.
Dan voert Hy de vroomen,
Als zuiver gewin,
Ter hemelsche schuure,
Door de Engelen in.
Dan wyst Hy de Boozen,
Als kaf, van de hand,
Door vuur te verteeren,
Dat nimmer verbrandt.

De maat van dit Stukje komt zeer wel overeen met het onderwerp, iets, dat geenszins
altyd by onze Dichters in acht genomen wordt, en dat vooral in Liederen van het
hoogste belang is.
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Brieven over het voordzetten van Schaapen en het verfynen van
derzelver Wol in de Vereenigde Nederlanden, door P.T. Couperus,
Lid van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te
Haarlem, en van het Provintiaal Utrechtsch Genootschap van
Kunsten, enz. Dienaar des Woords te Gouda. Te Gouda by W.
Verblaauw, 1793. In gr. 8vo. 54 bl.
De Wel Eerw. COUPERUS, by de uitgave der Verhandelingen van den Heere
(*)
D'AUBENTON over de Fransche Wolle , beloosd hebbende eenige Aantekeningen
op dezelve te zullen doen volgen, verstond van den Drukker dier Verhandelingen:
dat de aandacht van onze Landgenooten op die Stukjes niet zoo veel gevallen was,
dat hy, by het uitgeeven van dezelve zyne rekening vondt; en oordeelde derhalven
best, die beloofde Aantekeningen in eenige Brieven te omvatten, ten einde de daarby
belang hebbende, van zyne verrichtingen, ten opzichte van het verfynen onzer
Vaderlandsche Wosle, niet onkundig te laaten.
In den Eersten Brief, welke enkel in dit Stukje gevonden wordt, schryft zyn Eerw.
aan den Heer P.A. TWENT, Heer van Raaphorst en Rozenburg, welke met hem,
sedert den Jaare 1786, de zorg op zich genomen heeft, over zulke Schaapen, die
de Huishoudelyke Tak van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te
Haarlem gekreegen hadt, om daar mede Proeven tot verbetering van onze
Inlandsche Wolle werkstellig te maaken: dat hy, onder zyne Papieren, een bewys
van onzer Voorvaderen nyverheid gevonden heeft, onder den titel: ‘Consideratiën
en Middelen om de Duinen te herstellen, en door het depopuleeren der Konynen
bekwaam te maa ken tot het beweiden van Schaapen, om daar door een product
van Wol te bekomen, tot maintenue der Manufactuuren;’ gedrukt by ENSCHEDé te
Haarlem 1739. Dat hy vervolgens van den Eerw. Heer KNEPPELHOUT, Predikant te
Gorinchem, een ander geschrift, in Folio gedrukt, ontvangen heeft, behelzende:
Consideratiën en Middelen, die zouden kunnen strekken tot aankweeken van Wol,
en tot voortzettinge van Wolle Manufactuuren, en de gevolgen van dien, in de
Provintie van Holland en Westvriesland. Deelende, ten slotte van dit bericht, beide
deeze Stukken, als Aanhangzels op deezen Brief, of als Bydragen tot de
Verhandeling van den Heer D'AUBENTON, mede; schoon zyn Eerw. niet in alles met
de Opstellers dier Stukken, (zynde geweest de Heeren BUISSANT,) overeenstemt;
keurende inzonderheid het daarin voorgedragen verbod, van den uitvoer der
Inlandsche Wolle, af.

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroes. voor 1793, bl. 623.
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In het tegenwoordig tydstip, in het welk men zo veel moeite doet om ook in ons
Vaderland de Wolle tot meerdere volkomenheid te brengen, kunnen deeze Stukken
van dienste zyn, om het gevoelen van vroegere Schryvers, over dit belangryk
onderwerp, met de tegenwoordige denkbeelden te kunnen vergelyken. Zekerlyk is
'er heden nog al te veel waarheid, in de klagten, welken men in het tweede Stuk
aantreft, en reeds in den Jaare 1739 ontboezemde, namenlyk: ‘dat de Engelschen
Vigilanter als wy in dit stuk geweest zyn; dat zy zich op de Manufactuuren toegelegd,
en ons onverwagt daar van ontbloot hebben, door de Fabryken met haare
Wolteelderyen te ondersteunen; terwyl wy verwaarloosd hebben, de onzen op dien
grondslag te bouwen; dat men die Waarheden wel erkend, maar tot derzelver
herstellinge geene wegen heeft ingeslagen.’
Wy hoopen dat de Eerw. COUPERUS gelukkiger in zyne poogingen moge slaagen
dan de Heeren BUISSANT gedaan hebben; het geen wy ook voorzien, nadien, (als
men ons wél onderricht heeft,) zyn Eerw. reeds zodanige Inlandsche Wolle geteeld
heeft, die in de bereiding, en in het maaken van Lakenen, geenszins voor de
Spaansche Wolle behoeft te wyken. Wy verlangen dit in de volgende Brieven
bewezen te zien, en raaden intusschen de leezing van deezen eersten Brief, de by
die stoffe belanghebbende Nederlanders - dat wy allen zyn - met genoegen aan.

Grondbeginselen der Cyfferkunst; zynde eene volledige opgave
van alle de regelen tot deeze Weetenschap behoorende, betoogd
uit de Natuur van het Tal-Stelsel, en opgehelderd door een menigte
uitgezogte Voorbeelden: waar by gevoegd zyn, de Tafelen der
ondeelbaare getallen, en die van de deelers der deelbaare getallen
van 1 tot 21600: Opgesteld ten dienste myner meergevorderde
Leerhngen, en ingericht om hun, die zich op het onderwys in deeze
Weetenschap willen toeleggen, tot een Handleiding te strekken.
Door Jacob de Gelder, Fransch en Duitsch Kostschoolhouder, en
Leermeester in de Wis- Sterre- Aardryks- en Zeevaartkunde, te
Rotterdam. Gedrukt te Rotterdam by N. Cornel, 1793. In gr. 8vo.
746 bl.
De wiskunstige VAN GELDER deelt dit Werk in drie Boeken. In het eerste handelt hy
over de geheele getallen; in het tweede over de gewoone en tientallige gebrokens,
benevens het trekken der Quadraat- en Cubix-Wortelen; en in het derde over de
evenredigheid der getallen, de Meet- en Rekenkunstige Reeksen, benevens de
natuur der Logarithmen. In alle gevallen is hy duidelyk en uitgebreid, zo dat een
Leerling, die
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de Grondbeginselen der Cyfferkunst in hunnen aart omstandig wil leeren kennen,
dit Werk met voordeel daar toe kan gebruiken.

Waarom zyn zooveel menschen bevreesd voor den Bliksem en
Donder? Uit het Hoogduitsch. Te Amsterdam by A.B. Saakes. In
gr. 8vo. 110 bl.
Om de bovenstaande Vraag op te lossen, beschouwt de Schryver, in het 1ste
Hoofdstuk, de natuurlyke vrees voor den dood, welke by alle menschen plaats heeft.
In het 2de, de valsche meening der menschen, als wierd de Bliksem en Donder van
God verwekt om daar door de Zondaaren te straffen. In het 3de Hoofdstuk, beschryft
hy de eigenlyke geschaapenheid des Onweders; in het 4de, eenige schadelyke
gevolgen, welken het veroorzaakt; en in het 5de, deszelfs menigvuldige nuttigheden.
Het 6de Hoofdstuk bevat eenige middelen om zich tegen de schadelyke uitwerkselen
van het Onweder te beveiligen; en het laatste, os 7de, behelst een Onderzoek: of
'er waarlyk Dondersteenen zyn? dat ontkend wordt. - Over 't geheel is dit Stukje te
oppervlakkig geschreeven, om voor het Onweêr bevreesde Menschen hunne vreeze
te ontneemen. Ook gelooven wy, dat, (zo als de Schryver bl. 35 zegt,) de meeste
menschen, die daar angstvallig voor zyn, zulks alleen door hunne opvoeding
verkreegen hebben, waar door hen deeze vreeze als een andere natuur is geworden;
zo dat het verdryven van dien schrik byna onmogelyk is.

Onze Vraagen van den Dag. Te Amsterdam by J. Allart, 1794. In
gr. 8vo. 48 bl.
Een klein Stukje, of Redevoering, van zeker beroemd Amsteldamsch Geneesheer,
dat meer gezond verstand en oordeel oplevert, dan zommige dikke Folianten. De
Vraagen van den dag zyn niet zo talryk als de Vraagäl sedert eenigen tyd heest
opgeleverd; maar daar zy telkens, zelss zonder 'er aan te denken, herhaald worden,
verdienden zy niet minder de overweeging van een boertig vernuft, dat hen in een
bespottelyk licht plaatste. De Redenaar geest dezelve dus kortelyk, in den aanvang
zyner Redevoering, op. ‘Hoe laat is het? - Hoe vaart gy? - Wat is het voor weêr? Is 'er ook iet nieuws? - zyn onze Vraagen van den dag; tot beantwoording van welken
wy ons gaande, slaande, speelende Uurwerken, Geneeskundige Overleveringen,
Huismiddeltjes, Almanachen, Ba-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

147
rometers, Thermometers, Couranten, Journalen, en Bylagen tot de Nieuwspapieren,
aanschaffen - zonder echter één' dag op te houden met die Vraagen aan elkander
te doen. - Naauwlyks openen wy onze oogen, of wy vraagen: hoe laat is het?
Naauwlyks zyn wy uit ons bed gestapt, of wy vraagen: wat is het voor weêr? en
naauwlyks treffen wy iemand onzer medeburgeren aan, of wy vraagen: hoe vaart
gy? - is 'er ook iet nieuws?’
Daar de Redenaar deeze Vraagen niet enkel als onkundig Vraager doet, maar
dezelve ook daadelyk als Antwoorder oplost, zal dit Stukje altyd, maar vooral heden,
met genoegen gelezen worden: te meer, daar hy, onder het beantwoorden der
Vraage: is 'er ook iet nieuws? duidelyk genoeg aantoont: dat Liberté en Egahté, de
schikking der Fransche Tydrekening, de Guillottine, en de Sansculotterie, geheel
geene nieuwe uitvindingen zyn, nadien LYCURGUS zyne Spartaansche Republiek
reeds op gronden van Vryheid en Gelykheid vestigde; de Maanden van 30 dagen,
in Griekenland en Athene, voorheen al in gebruik waren; zynde de vyf Fransche
Feestdagen (Sansculotides) toen Epigenomenes geheeten; wyl CATS reeds een
Werktuig als de Guillottine beschreven heeft; en nadien men, in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam, nog de gedachtenis van eenige mannelyke en vrouwelyke Sansculottes
bewaart, welke, in den Jaare 1535, naakt over straat liepen. - Over 't geheel, heeft
dit Stukje zeer veel luimige trekken, die men overal zeldzaam, maar byzonder weinig
in de Nederlandsche Vernuften, aamreft, en die daardoor de waarde eener
zeldzaamheid by de waarde der geheele behandeling voegen.

De Graaf en zyn Liefje. Uit het Hoogduitsch. Te Rotterdam by A
Danserweg Wz., 1793. In gr. 8vo. 324 bl.
Deeze tytel toont reeds, dat men in dit boek de Geschiedenis van twee elkander
minnende persoonen moet aantrefsen. De Graaf VAN SILBERBAU wordt, met zyn
gezelschap, des avouds, in een bosch overvallen, terwyl de Jaager HILKUR, niet
vorre van daar woonende, ter hulpe toeschiet, en hen by zyne Kinderen in huis
brengt. Hier raakt één van 's Graaven Gezelschap, zynde een Ritmeester, met
HILKUR in gesprek over den zevenjaarigen Oorlog, in welken de laatstgemelde mede
als Ritmeester gediend heeft. Dit tydstip neemt de Graaf juist waar, om, volgens de
Spreuk van RABENFR: dat oude liefde niet roest, zich aan zyne lieve WILHELMINV,
Dochter van den hem herbergenden Jaager, te vorklaaren. In de gewoone Waereld
zou men dit welligt voor onbezon-
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nen verklaaren; maar in de romaneske is dit zeer gepast, vooral wanneer de Schryver
daar door iets van STERNE's vernuft, in het aanvoeren van eenige luimige trekken,
kan vertoonen, zo als by deeze gelegenheid, in navolging van Tristram Shandy,
geschied. ‘Ter geruststelling van WILHELMINA en den Graas, (zegt men bl. 23.) was
de overyling van den laatsten, door de oorlogvoerende Machten (namenlyk de twee
Ritmeesters) aan de Kagchel niet opgemerkt. Zy waren juist, toen dit geschiedde,
in de belegering van Praag, en hadden te veel met den Vyand te doen, om te zien
of te hooren, wat op eenigen afstand van hun omging. FRITS had ook niets bemerkt,
want hy vulde toen juist, in de nevens zynde Kamer, de meirschuimen pyp van den
Ritmeester, met versche tabak; terwyl deeze Held in den wil had om Praag te
bombardeeren, en WILLEM, door zynen sterken rit, en den aanval by Lowoscitz zich
zo zeer vermoeid had, dat hy, op zyn paard, was in den slaap gevallen.’
De Vertaaler van deezen Roman heeft, behalven dat hy overal zeer zuiver
Nederduitsch schreef, ook veel goeds gezegt van het Werk dat hy vertaalde, en het
dus karaktermaatig geschetst. ‘Dat de neigingen van het hart' (zegt hy), bovenal in
het stuk der Liefde, zich niet ligt laaten bepaalen, of uitdooven; dat de zucht naar
rykdom en staat, die anderzins, op de gemoederen der meeste menschen, zulk een
onbepaald vermogen uitoeffent, in dit geval, niet zelden haare krachten te vergeefsch
spilt: - dat de voortreflykheid en edelheid eener vrouwelyke ziele, meestäl, ook in
den nederigsten staat, uitschittert en kennelyk is: dat het natuurlyk schoone en
bevallige geene tooizels behoeft, daar het, in het kleed der nederigheid, niet zelden,
het sterkst in het oog blinkt: - dat edelmoedigheid, in de handelingen der Liefde, in
die van eene te leur gestelde Liefde, ook in vrouwelyke karakters vallen kan; en dat
een vuurig Minnaar zich, ter bereiking zyner oogmerken, niets ontziet, listig en
vindingryk is, en de stem der Vriendschap voor die der Liefde zwygen doet, zyn
waarheden, van welke men zich, by het doorbladeren van dit Boek, op nieuw zal
overtuigd houden.’ Dit alles zegt de Vertaaler, en wy kunnen 'er byvoegen dat hy
waarheid spreekt; schoon wy hier en daar de redeneeringen wel wat korter
gewenscht hadden.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Bybel, door beknopte Uitbreidingen, en ophelderende
Aenmerkingen, verklaerd; door J. van Nuys Klinkenberg, A.L.M.
Theol. & Phil. Doctor, Hoogleeraer in de H. Godgeleerdheid en
Kerkelyke Geschiedenis, aen het Illustre Athenoeum, en Predikant
in de Gemeente te Amsterdam; mitsgaders Lid van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen. XXVste Deel. Te
Amsteldam, by J. Allart, 1792. CCXII, en 464 bladz. in gr. 8vo.
Dit Deel bevat de Uitbreidingen van, en de ophelderende Aanmerkingen over, de
zeven Brieven van de Apostelen JACOBUS, PETRUS, JOANNES en JUDAS, welke de
Algemeene Zendbrieven pleegen genaamd te worden, waar voor, naar gewoonte,
neer uitvoerige Inleidingen geplaatst zyn. In deze Inleidingen wordt, gelyk men
verwachten kon, de echtheid en het Godlyk gezag van alle deze Brieven, door onzen
Schryver verdedigd. - Het gevoelen van HERDER (of, gelyk wy liever zeggen zouden,
het gevoelen van verscheide Ouden, door HERDER nader ontwikkeld, en met
bewysredenen gestaafd,) over den persoon van JACOBUS, en den naam broeder
des Heeren, die hem gegeven wordt, noemt hy ‘eene nieuwigheid van allen grond
ontbloot, welke geenen opgang gemaakt, noch eenige verdedigers gevonden heeft.’
De Heer KLINKENBERG zou hard werk hebben, om deze uitspraak, ten genoege van
bevoegde Rigters, waar te maaken. Van de bewyzen van HERDER zegt hy, dat zy
geheel onveldoende zyn: maar waarlyk, hoe dan ook die bewyzen zyn mogen, door
de aangevoerde tegenredenen van onzen Schryver zyn zy toch niet krachteloos
gemaakt. - Hy beschouwt dezen Brief als een' rondgaenden Brief, en de benaaming
de twaelf Stammen, welke in de verstrooijing waeren, geeft, volgens hem, te kennen,
Jooden, die belydenis van het geloof in Christus deeden, woonende in de landen
der Heidenen, en wel bepaaldelyk die, welken door de bekeerden op het Pink-
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sterfeest, na dat dezelven te huis gekomen waren, in alle waerelddeelen, bewoogen
waren geworden, om de leer der Apostelen te omhelzen. Welk een vreezelyken tyd
moet het gekost hebben, eer de Brief alle die Gemeenten rondliep! - By den tweeden
Brief van PETRUS, omhelst hy het gevoelen van Bisschop SHERLOCK, dat de Apostel
het karakter, de gevoelens, en de levenswys der dwaalgeesten, tegen welke hy
waarschouwt, Kap. II, omstandig beschryvende, eenige plaatzen uit eenen ouden
Hebreeuwschen Schryver, raakende de valsche Propheeten van zynen tyd,
overgenoomen, en op de grouwzaame verleiders, welke hy bedoelde, toegepast
hebbe: en dat daar aan het verschil van styl toe te schryven zy. - Den eersten
Zendbrief van JOANNES, of liever het stuk, dat doorgaands dien titul draagt, houdt
hy, in navolging van MICHAëLIS, niet voor een' brief, maar voor een boek, geschrift,
of opstel, en wel bepaald voor een aanhangsel, of de toepassing van het Euangelie
van JOANNES. - Van den tweeden Brief poogt hy uitvoerig te bewyzen, dat dezelve
van den Euangelist JOANNES, en niet van eenen anderen JOANNES, Ouderling te
Ephesen, geschreven zy: en hy beroept zich naderhand op dit bewys by den derden.
- Hy meent, dat de tweede Brief aan eene zekere Christin houdt, wier eigen naam
KURIA was, en aan haare kinderen; en dat die Christin de uitverkorene, dat is, de
uitmuntende, voortreflyke, genaamd wordt, of om haar voorbeeldig gedrag, of om
haaren aanzienlyken stand in de Gemeente, en de diensten, welke zy aan dezelve
gewoon was te bewyzen. - Omtrent CAJUS, aan wien de derde Brief geschreven is,
durft hy niets bepaalen. - By den Brief van JUDAS wordt HERDER wederom op dezelfde
wyze, als by dien van JACOBUS, afgevaardigd; en over de echtheid en den Schryver
van denzelven het gewoon gevoelen, met de gewoone bewyzen, verdedigd.
Voorts kennen onze Lezers dit Boek reeds genoegzaam, en een ieder heeft zyn
gevoelen over de waarde of onwaarde van hetzelve reeds zoo gevestigd, dat wy
niet nodig hebben nieuwe proeven van de behandeling van deze of geene byzondere
plaats daar uit op te geven.
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Verzameling van Redevoeringen, openlyk uitgesproken door de
beroemdste mannen van ons Vaderland. Uit het Latyn vertaald.
Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1793. Behalven de Voorrede,
118 bladz. in gr. 8vo.
Daar deze Verzameling, wanneer dezelve een goed vertier heeft, agtervolgd zal
worden, dienen wy, by de eerste aankondiging van dezelve, het oogmerk en den
aard dezer onderneming volledig aan onze Lezers te doen kennen; en wy kunnen
dus niet beter doen, dan de korte Voorrede der Uitgevers mede te deelen, Dezelve
luidt aldus:
‘In dit en de volgende boekdeelen wordt onzen landgenooten eene verzameling
van Redevoeringen aangeboden. Een iegelyk, die de namen van derzelver
opstelleren leest, en daar van niet iets schoons en nuttigs verwagt, moet voorzeker
een vreemdeling zyn in de Letterkunde van ons Vaderland. Immers zy allen waren
mannen van grooten naam, die door hunne uitgebreide kundigheid onze Akademiën
en Scholen tot den grootsten luister verstrekt hebben. Men kan ligtelyk bezeffen,
dat die uitmuntende mannen, in het samenstellen der Redevoeringen, welke zy in
de tegenwoordigheid eener aanzienlyke schare van kundige toehoorderen openlyk
uitspraken, en waarin zy, als in een klein bestek, proeven van hunne ervarenheid
en vernuft geven moesten, alle de vermogens van hunne ziel hebben te werk gesteld:
- te meer, daar de roem van hunnen volgenden leeftyd veelal voor een groot gedeelte
van hunne eerste proeven by het aanvaarden hunner bedieningen afhing. Deze
fraaije Stukken, die dus een schat van geleerdheid in zich bevatten, waren voor de
meeste onzer Landgenoten, die in de Latynsche taal niet bedreven zyn, geheel
onnuttig, terwyl zy, in de boekverzamelingen der Geleerden opgesloten, der wereld
zeer weinig voordeels aanbragten. Wie zal dan met regt ons voornemen kunnen
wraken, om deze eerwaardige gedenkstukken van Vaderlandsche geleerdheid der
vergetelheid te ontrukken, en onze Landgenoten door goede Vertalingen in staat
te stellen, om zich in derzelver schoonheid te verlustigen, en de gewenschte
nuttigheid daar van te erlangen. Niemand voorzeker: integendeel verwagten wy van
onze Landgenoten de nodige aanmoediging, om in dit ons voornemen zonder onze
schade te kunnen volharden.’
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En in deze verwachting zullen de Uitgevers waarschynlyk niet te leur gesteld worden,
wanneer zy maar op den duur aan de vereischten voldoen, welken zulk eene
o

Verzameling noodzaaklyk hebben moet, indien zy haar oogmerk bereiken zal. 1 .
Men moet Redevoeringen kiezen, waarin zulke onderwerpen behandeld worden,
die algemeen nuttig zyn, waarin ook zulke Lezers belang kunnen stellen, die in het
Latyn onbedreven zyn.
o

2 . Zoodanige onderwerpen moeten in de Redevoeringen, die men kiest, op eene
uitmuntende wyze behandeld zyn: 'er is een schat van allervoortreslykste Stukken
voorhanden, waaruit de Verzamelaar zyne keuze doen kan; en de arbeid van
middelmaatige vernuften moet dus aan de vergetelheid overgelaten worden.
o

3 . De Vertaaling moet getrouw, zuiver, en vloeiënde zyn.
Aan het eerste en laatste van deze vereischten heeft de Verzamelaar voldaan.
Zyne Vertaaling verdient lof, en wat de keuze der onderwerpen betreft, de drie
Redevoeringen, welken dit eerste Stukje bevat, behandelen Stoffen, welke niet
blootelyk voor den Geleerden, maar voor iederen beschaafden Lezer belangryk
zyn; zy zyn naamelyk die van
J. WESSELIUS, over de uitmuntendheid van den Apostel PAULUS, gehouden te
Rotterdam, in 't Jaar 1711.
J. PERIZONIUS, over den oorsprong en den aard der Koninglyke Regeering,
uitgesproken te Franeker, 1 Juny 1689.
J. G. GRAVIUS (ORAEVIUS,) over de waarheid van den Kristelyken Godsdienst,
gehouden te Utrecht, in 't Jaar 1664.
Aan het tweede vereischte schynt ons de Uitgever zoo volkomen niet beantwoord
te hebben. Althands, in plaats van de Redevoering van WESSELIUS, zouden wy,
oneindig liever, die van TIBERIUS HEMSTERHUIS, over het zelfde onderwerp, welke
(*)
door VALCKENAER uitgegeven is , en welke door alle kenners met regt als een
meesterstuk bewonderd wordt, verkoozen hebben.

(*)

T. HEMSTERHUSH Orationes, quarum prima est de PAULO Apostolo; L.C. VALCKENARI tres
Orationes; &c. L.B. 1784, 89. maj.
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b

Vierde Bedestond, volgens Ps. II:11 .; Vyfde Bedestond, volgens
Spreuk. XXI:31; Zesde en laatste Bedestond, volgens Ps. XXXVI:6,
a
7 .; gehouden 3 July, 4 September, en 6 November 1793, door J.
van Loo, Predikant te Ootmarsum. Te Utrecht by W. van Yzerworst,
1793. 74 bladz. in gr. 8vo.
Wy kunnen God niet dienen, gelyk het behoort, zonder ons over Hem, zyne werken,
en handelingen te verheugen; maar deze vreugde moet gepaard gaan met wyzen
ernst en stil ontzag. - God voert het opperbewind in den oorlog; men maakt te
vergeefs de beste, de sterkste, toerustingen ter verdediging en aanval, zonder Hem;
en Hy is het, die alle uitkomsten van den stryd bestiert en regelt, die de overwinning
geeft, aan wien hy wil. - Het bestier, 't welk God over de waereld in 't algemeen,
over de menschen in het byzonder, houdt, is verwonderlyk. Gelyk de grootsche
toneelen der Natuur, predikt het de Majesteit, de Grootheid, de Oneindige
Heerlykheid van den Almagtigen. - Deze zyn de stellingen, welke de Heer VAN LOO,
in deze drie Stukjes, in korte aanspraaken ontwikkelt, zoo veel nodig betoogt, en
op de omstandigheden, waarin hy spreekt, toepast: wordende iedere aanspraak
met een gebed beslooten. - Over de uitvoering hebben wy niets te voegen by het
(*)
geen wy van de drie eerste Bedestonden gezegd hebben .

Bewaar uw vuur en kaarslicht well of Leerreden over de
noodzaaklykheid, om met vuur en licht voorzichtiglyk om te gaan.
Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam, by J.R. Poster. In gr.
8vo. 15 bladz.
Naar aanleiding van Eph. V:15: Ziet dan, hoe gy voorzichtiglyk wandelt, wordt de
voorzichtigheid omtrent vuur en licht, in deze korte Leerreden, voorgesteld, als een
plicht 1. jegens ons zelven, en 2. jegens de menschen, onder welken wy leven. De
redenen,

(*)

Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1793, No. 11, bl. 483.
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waardoor deze plicht kan aangedrongen worden, zyn volledig en beknopt
voorgesteld. De Redenaar rekende zich tot de behandeling van dit onderwerp
verplicht, niet alleen, om dat hy als Leeraar van den Godsdienst van Jesus (welke
Godsdienst, zoo als hy met regt zegt, niets anders is, als de zekerste aanwyzing
tot gelukzaligheid, welke wy met al ons doen en laten in betrekking moesten
brengen,) zich gehouden achtte, om, in den uitgestrektsten zin, zyne Gemeente op
den weg des geluks te leiden, maar ook, om dat de Overigheid van het Land, waar
hy woont, bepaaldelyk aan alle Leeraars bevolen hadt, by elke geschikte
gelegenheid, aan hunne Gemeenten de noodige voorzichtigheid met vuur en licht
aan te beveelen. Misschien achten veelen onder ons dit onderwerp voor den kanzel
ongeschikt; doch, in landgemeenten vooral, was toch oneindig meer nut te
verwachten van zoodanige verstandige aanwyzingen ter vermeerdering van
menschengeluk, en ter voorkominge of verzachting van menschelyke elenden, dan
van dat altoos dogmatizéren, het welk, helaas! in ons land, nog maar al te veel, zoo
aanhoudend, en op zulk eene wyze, gedreven wordt, dat eene inrigting, welke een
onberekenbaar nut zou kunnen stichten, (hoedanig buiten twyfel het openbaar
godsdienstig onderwys is,) op verscheidene plaatzen, jaaren achter een, volstrekt
nutteloos blyft. - Om een wenk ter verbetering in dit opzicht aan jonge Leeraars te
geven, was misschien de overzetting dezer Leerreden geen onnutte arbeid: maar
anders hadt het opstel op zich zelve juist zulke uitstekende verdiensten niet, dat het
daarom der Vertaaling waardig gerekend kon worden.

Herm. Jo. Krom, Eccles. Mediob. Ministri, & Theol. Exeget. nec
non Hist. Ecclesiast. in Illustri ejus Civitatis Athenaeo Professoris,
Diatribe de authentia Dialogi Justini Martyris cum Tryphone
Judaeo, sive Disquisitio, qua γνησιοτης illius libri ab exceptionibus,
praecipue Wetstenianis, vindlcatur. Editio altera. Accedit Mantissa
vindicans & illustrans. Traj. ad Rhenum, ex officina W. ab
Yzerworst, 1792. 22. xx. & 124 pagg. in 8vo. maj.
Na dat de Heer KROM, in het Jaar 1778, voor het eerst deze Verhandeling, over de
echtheid der Za-
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menspraak van JUSTYN den Martelaar, met TRYPHO den Jood, uitgegeven hadt,
werdt dezelve in de Algemeene Bibliotheek, Tweede Deel, bl. 413-417, niet zeer
gunstig beoordeeld. De Hoogleeraar hadt deze beoordeeling nog niet beantwoord:
doch, daar de Boekverkooper van Yzerworst nu voornemens was, de gezegde
Verhandeling andermaal uit te geven, het welk, door het herdrukken van weinige
bladzyden, gemakkelyk geschieden kon; vondt de Schryver goed, deze nieuwe
Uitgave te vermeerderen met een Byvoegzel, ter opheldering en verdediging zyner
Verhandeling dienende.
Dit Byvoegzel, dat 20 bladzyden beslaat, begint met de vermelding van
verscheidene zeer gunstige oordeelvellingen, die over den arbeid des Hoogleeraars
gestreken waren, zoo in de Nederlandsche Bibliotheek, als in verscheiden particuliere
Brieven, die hy van mannen, welker geleerdheid hy hoog roemt, ontvangen hadt,
en waaruit hy eenige uittrekzels aan zyne Lezers mededeelt. Vervolgens beantwoordt
hy kortelyk de Aanmerkingen, die de Schryver der gemelde beoordeeling tegen zyn
Stuk gemaakt hadt. Daar nu deze aanmerkingen, en dus ook het antwoord op
dezelven, meest byzaaken betreffen, en de hoofdzaak, welke hier in geschil was,
naauwlyks aangeroerd wordt; daar dus deze wederlegging van eene beoordeeling,
die reeds zoo lang geleden geschreven, en welker Schryver waarschynlyk reeds
overleden is, weinig belangryks bevat voor Lezers, die in deze zaak niet betrokken
zyn; zoo zullen wy 'er ook geen uittrekzel van geven: maar alleen dit nog zeggen,
dat in de Verhandeling zelve, by deze tweede uitgave, geene verandering hoe
genaamd gemaakt is; en dat het Byvoegzel voor de bezitters der eerste uitgave
afzonderlyk te bekomen is.

Gebeden der Portugeesche Jooden, door een Joodsch
Genootschap uit het Hebreeuwsch vertaalt. Vierde Deel. 's
Graavenhaage by Lion Cohen, 1793. In gr. 8vo. 507 bl.
Toen wy dit Vierde en laatste Deel, niet minder zwaarlyvig dan de drie voorgaande,
van welke wy, op zyn tyd, verslag gedaan hebben, in handen namen, konden wy
niet naalaaten ons het zeggen van den Wyssten
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der Koningen te herinneren. Weest niet te snel met uwen monde, en uw harte haaste
zich niet een woord voort te brengen voor Godes aangezigte: want God is in den
Hemel, en gy zyt op Aarde: daarom laat uwe woorden weinig zyn. PREDIKER V:1.
Hoe weinig strookende met dit Voorschrift der Wysheid zyn vier zwaare Boekdeelen
met Gebeden voor een gedeelte der tegenwoordige Naakomelingschap van het
Volk diens Vorsten, en nog, zo men beweert, het minst bygeloovige.
't Is waar, dezelve zyn, voor een gedeelte, aangevuld met Aanhaalingen uit de
Heilige Schriften, en doorvlogten met Psalmen en Plaatzen uit de Propheeten, die,
gelyk wy dit omtrent voorgaande Deelen hebben aangemerkt, van wegens derzelver
Vertaalinge, alle opmerking geenzins, ook voor den Christen-Leezer, onwaardig
zyn; en, schoon 'er onder de Gebeden van eigen opstel eenige voorkomen, die den
geest van waare Godsvrugt ademen, vloeijen de meeste over van Woorden en
Herhaalingen tot in het oneindige, waarin niet zelden alle orde en schikking ontbreekt.
Zy gebruiken een ydel verhaal van woorden, als of zy meenden door de veelheid
van woorden te zullen verhoord worden.
Onder deeze Stukken van eigen opstel hebben wy met de meeste goedkeuring
geleezen, een Stuk hier ingevoegd, getyteld: Kroon des Oppergebieds, door den
Rabbyn SALOMON aben Gabirol, een Dichter die omtrent voor zeven Eeuwen bloeide.
De korte Inleiding luidt: ‘Myn Gebed zal den Mensch tot voordeel strekken; want
daar door zal hy Opregtheid en Deugd leeren. Niet breedvoerig, maar slegts in het
kort, heb ik 'er de wonderdaaden van den Leevenden God in afgemaald. Ik heb het
als den voornaamsten myner Lofzangen geagt, en het den naam van Kroon des
Oppergebieds gegeeven.’
Uit de Gebeden in dit Deel, zo wel als de voorige, kunnen wy, door de Invoegingen,
der Jooden hedendaagsche wyze van Eerdienst leeren: terwyl eenige Ophelderingen,
aan den voet der bladzyden geplaatst, tot opheldering dienen: en teffens niet zelden
toonen, hoe zy aan kleinigheden blyven hangen. By voorbeeld, de Klanken, die in
het Ochtend-Gebed voor het Nieuwejaarsfeest geblaazen worden, vermeld
hebbende, vinden wy de volgende opheldering: ‘'Er zyn vierderlei Klanken, te weeten:
 הצקחTekia, een gladde en aanhoudende
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klank;  םידבשSebariem, een afgebrooken klank, als het kermen van een die met
herhaalde zuchten ach, ach, ach! zich beklaagt;  הצורחTeroeä, een dreunende klank,
als van iemand die al sidderende zyn nood klaagt;  הצורח םיטבשSebariem Teroeä,
een samengestelde klank, welke van de tweede en derde byeen gevoegd is. De H.
Wet gebied ons LEV. XXIII:24, ib. XXV:9 en NUM. XXIX:1, eenen klank met benaaming
van Teroeä te blaazen: dus moeten wy door overlevering driemaal Teroeä blaazen,
en volgens de Talmud moet elke Teroeä door een Tekia voorgegaan en agtervolgd
worden; het welk tot dus verre negen Klanken uitmaakt; maar vermids onder de
wederwaardigheden, welke ons door de Ballingschap toegebragt zyn, wy in de
onzekerheid blyven, of de eigenlyke meening van het Bybelwoord Teroëa het geen
is, het welk wy Teroeä Sebariem of wel Sebariem Teroeä noemen, en het ons een
pligt is Gods bevel stiptelyk na te komen, blaast men eerst driemaal Sebariem
Teroeä, vervolgens driemaal Sebariem, en eindelyk driemaal Teroeä; het welk met
de reeds gemelde Klanken van Tekia zeven-en-twintig Klanken uitmaakt; zommigen
ten onrechte Sebariem Teroeä voor een dubbelen Klank neemende, berekenen het
op dertig. Deeze Klanken moeten met aandagt en zittende aangehoord worden.’
Uit de Gebeden, die van herhaalingen overvloeijen strekke dit ter staale. ‘Verhoor
ons, ô Gy, die de nooddruftigen verhoort! Verhoor ons, ô Gy, die de onderdrukten
verhoort! Verhoor ons, ô Gy, die de verbrokenenen van harte verhoort! Verhoor ons,
ô Gy, die de verootmoedigden verhoort! Verhoor ons, ô Gy, die de nedergeslaagenen
van geest verhoort! Verhoor ons, ô Gy, die Abraham op den Berg Moria verhoord
hebt! Verhoor ons, ô Gy, die Isaac op het Altaar verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy,
die Jacob te Betel verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy, die Joseph in den Kerker
verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy, die Moses en onze Voorouderen by de Schelfzee
verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy, die Aaron met het Wierookvat verhoord hebt!
Verhoor ons, ô Gy, die Phineas te Sithim verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy, die
Josua te Gilgal verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy, die Eh te Rama verhoord hebt!
Verhoor ons, ô Gy,
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die Samuel te Mispa verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy, die David en zyn Zoon
Salomo te Jerusalem verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy, die Elias op den Berg
Carmel verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy, die Elisa te Jericho verhoord hebt! Verhoor
ons, ô Gy, die Hiskias in zyne krankheid verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy, die
Jonas in het ingewand van den Visch verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy, die
Hananias, Misaël, en Azarias in den brandenden Oven verhoord hebt! Verhoor ons,
ô Gy, die Daniel in den Leeuwenkuil verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy, die Mordechai
en Ester in den Burgt Suzan verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy, die Esdras in de
Ballingschap verhoord hebt! Verhoor ons, ô Gy, die Honni in den kring verhoord
hebt! Verhoor ons, ô Gy, die de regtvaardigen, oprechten en volmaakten in alle
geslachten verhoord hebt!
Barmhartige (God!) verhoor ons; Barmhartige (God!) verlos ons; Barmhartige
(God!) bevryd ons; Barmhartige (God) die van Goedertierenheid vervuld zyt!
begunstig ons en alle onze Huisgenooten, en wil ons, ter eere van uwen grooten
naam van de duisternisse in het licht stellen.’
Vreemd klinken zommige Gezangen. Men hoore! ‘De zagtmoedige Engelen,
welke als vonken uitblinken, wier vlammende klingen en gewaad als de heerlykste
gloed glinsteren, moedigen elkanderen aan, tegen over den verheven Troon met
dreunende stem; zy die den HEERE alleen in verschynzel aanschouwen, zyn vol
ievers om God te heiligen; roepende: Gy kinderen der machtigen! wilt den HEERE
roem en zegepraal toeschryven.
De verhevene Hayot, welke den onbeweegelyken Zetel onderschraagen, en
Arëlim en Hasmalim, van luister en klaarheid omgord, pryzen, in vier benden
verdeeld, Gods Lof en Heerlykheid; deezen verheffen, geenen roemen Hem met
lof en Psalmgezang. Deeze hemelsche schaaren zyn dag en nacht onwankelbaar
in hunne bedieningen (zy roepen) Gy kinderen, enz.
De benden der eerste afdeelinge, welke aan 't hoofd der Hemelryen, onder het
bewind van den voornaamen Legerhoofd Michaël staan, en zich met tien duizenden
legerwagens aan Gods rechter zyde bevinden, vereenigen en verzamelen zich om
zyne Woonstede op
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te speuren; en als zy de aanbiddelyke plaats tot voor het gordyn genaderd zyn,
vernederen zy zich (en roepen) Gy kinderen, enz.
De benden der tweede afdeelinge van dit leger aan de slinker zyde geschaard,
zyn onder het Gebied van den waakzaamen Gabriël, en bestaan uit duizenden
Seraphim, met een machtig heir versterkt; hier en ginds omcingelen zy den Heiligen
Zetel. Zy zyn van vuur gewrocht, met vuur gewapend, op paarden van vuur gezeten
(en roepen) Gy kinderen, enz.
De benden der derde afdeelinge, welke een schellen galm en zoetluidenden
maatklank doen opgaan, staan onder het bevel van den Godlyken Legerhoofd Nuriël,
die als een sterkte in 't midden (van haar) pal staat; door hun optrekken en gedruisch
dreunt het hemelsch gewelf, zy roepen waar is de plaats van het Eeuwig Weezen,
van den Schepper van Hemel en Aarde? en verlangen dag en nacht om Hem, die
door luister versterkt is, te aanschouwen (zy roepen) Gy kinderen, enz.
De benden der vierde afdeelinge, met pracht vercierd, getuigen het Alvermogen;
deeze menigte onder Raphaëls (banieren geschaard) verkondigt Gods Lof met
Psalmgezang, en wyd Hem de Kroon van macht en dapperheid toe. - Alle deeze
benden vereenigen dus gestadig Zang en Lof. HEERE! Gy hebt haar zamengesteld
en zo onvertzaagt gemaakt, dat zy nimmer vermoeit noch afgemat worden (zy
roepen) Gy kinderen, enz.
Deeze schitterende Engelenryen verheerlyken U gezamentlyk, en trachten Uwe
Genade te beweegen, ten voordeele van het onderdrukt volk; zy schikken hunne
schreden in Uwe vrees en ontzag; verbreiden Uwe Heiligheid met een hevig
donderende stem, en als zy U, ô Heilige God, heilig erkennen, zyn zy U, ô
Allerheiligste! welgevallig (zy roepen) Gy kinderen, enz.’
Meerder zullen wy niet aanhaalen, om in onze Opgave niet te vervallen tot het
door ons meermaalen opgemerkte gebrek in deeze Gebeden der Portugeesche
Jooden.
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Chemische en Physische Oefeningen, voor de Beminnaars der
Schei- en Natuurkunde in 't algemeen, ter bevordering van Industrie
en Oeconomiekunde, en ten nutte der Apothekers, Fabricanten
en Traficanten in 't byzonder, door P.J. Kasteleijn, Apotheker en
Chymist te Amsterdam, en Lid van verscheidene Geleerde
Genootschappen. Iste en IIde Deel. Te Leyden by Honkoop en van
Tiffelen, 1793. In gr. 8vo. Ieder Deel 488 bl.
De onvermoeide werkzaamheid van onzen Autheur levert, in deeze Deelen, wederom
eene aanzienlyke Verzameling van Scheikundige Proeven en Waarneemingen, ten
nutte der Apothecars, Fabricanten en Traficanten, zo door hem zelven als ook door
anderen in het werk gesteld; waar door hun gelegenheid gegeeven word, om veele
van hunne verrichtingen, min kostbaar, en nogthans aan alle de vereischten
voldoende, ter uitvoer te kunnen brengen. De door hem by de voorgestelde Proeven
gevoegde redeneering en verklaaring der oorzaaken en uitwerkzelen, zyn teffens
geschikt, om hun, die gaarne iets meer dan alleen navolgers van hunne Leermeesters
wenschen te zyn, in staat te stellen van langs dien weg hunne kundigheden te
kunnen vermeerderen, en die vervolgens, op veele andere zaaken in hun beroep
voorkomende, met nut te kunnen aanwenden. Dan deeze zyn het niet alleen, welke
in dit Werk een schat van weetenswaardige Ontdekkingen kunnen vinden, maar
ook zy, die zich op de beoefening der Scheikunde zelf met yver en lust toeleggen,
zullen hier, door de bekendmaaking van eene menigte Proeven, door aanzienlyke
Mannen in andere Landen te werk gesteld, een niet min groote voorraad van
onderwerpen byeen verzameld vinden, die hunne verdere proefneemingen en
navorschingen, by uitsteekenheid, waardig zyn: vooral die geenen, welke zich met
de Proeven en Redeneeringen voor en tegen het nieuw Scheikundig Leerstelzel
willen bekend maaken, kunnen in het eerste en wel voornamelyk in het tweede Deel
daartoe eene zeer gepaste gelegenheid verkrygen.
Wy voor ons, meerder het groote nut beoogende, het welk door de bekendmaaking
van dit Werk aan onze Vaderlandsche Fabriquen, enz. kan toegebragt worden, dan
wel eigentlyk de zuivere Orthodoxie van het Leer-
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stellige, wenschen, dat de geleerde Schryver op dezelfde lofwaardige wyze moge
voortgaan met zyn tyd en vermogens ten algemeenen beste aan te wenden, het
welk hem de dankbaare achting van 't algemeen gewis verwerven zal.

Lessen, over de Geschiedkunde en Algemeene Staatkunde, door
Joseph Priestley, L.L.D.F.R.S. &c. &c. Uit het Engelsch vertaald.
Iste Deel. Te Deventer, by L. Leemhorst, L.A. Karsenbergh en G.
Brouwer, 1793. In gr. 8vo. 466 bl.
PRIESTLEY, wien men, welke Eer- of Schandnaamen, naar dat Voor- of
Tegeningenomenheid of Partyschap den geest beheersche en de pen bestuure,
hem ook mogen gegeeven worden, de bynaamen van werkzaam, en in veele takken
van Weetenschap en Geleerdheid bedreeven, niet kan ontzeggen, treedt hier, als
Leeraar in de Geschiedkunde en Algemeene Staatkunde, te voorschyn - niet vercierd
- maar daadlyk; dewyl de Lessen over die onderwerpen door hem reeds jaaren
(*)
geleeden gehouden zyn op eene School te Warneton: een van die Schoolen onder
de Dissenters in Engeland, op welke veele jonge lieden ten onderwys komen, die
voor het grootste gedeelte niet tot eenig geleerd Beroep bestemd zyn, maar tot
Regenten, Amptenaaren, of andere werkzaame en der Maatschappye hoogst nuttige
Leden, opgeleid worden.
Het plan deezer Schoolopvoeding brengt eene andere inrigting der Lessen, dan
men op de Hoogeschoolen meest aantreft, te wege: dezelve is natuurlyker,
eenvoudiger, en ten algemeenen nutte meer beduidend. Deeze geeft den Leeraar
gelegenheid, om in de Lessen zo veele gemengde kundigheden te smelten, als de
aart des hoofdonderwerps toelaat, om den Toehoorderen opgeklaarde denkbeelden
te geeven van zeer veele gewigtige onderwerpen, welke niet zo gevoegelyk in
andere Lessen

(*)

Reeds in den Jaare 1788, hebben wy in ons Mengelwerk een Stuk daar uit geplaatst. Zie
onze Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroef. IIIde D. 2de St. bl. 331. en IVde D. 2de St. bl. 49.
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konden verhandeld worden, en waarvan egter eene algemeene kundigheid in de
meeste rangen van het Burgerlyk Leeven zeer noodig, of althans zeer nuttig, zyn.
- Wy kunnen zeer wel ons zegel hangen aan den wensch des Vertaalers, in 't slot
des Voorberigts: ‘Mogten deeze Lessen niet alleen veele Leezeren onderigten, en
tot verdere oefening aanspooren; maar ook aanleiding geeven, dat soortgelyke
Lessen op onze Hoogeschoolen, werwaards zich de meeste Jongelingen met
dezelfde bestemming als PRIESTLEY's begeeven, ook gehouden wierden!’
Te recht herinnert ons de Vertaaler, ‘dat men in deeze Lessen niet meer moet
verwagten, dan hoofden buitenomtrekken: daar het slegts de algemeene
Grondbeginzelen zyn, welke op de Hoogeschoolen voeglyk geleerd kunnen worden;
en waarvan het gemaakte opstel dan nog eene verscheidenheid van voordragt,
uitbreiding, of herhaaling, vordert, terwyl eene meer byzondere ontleding der dingen,
en de voltooijing, als 't ware, van het geheele stuk, aan eens ieders toekomstige
naavorschingen moet overgelaaten worden. - Aan die reden, en aan zynen eigenen
Leertrant, schryft Dr. PRIESTLEY mede toe, de ongelyke lengte deezer Lessen: zynde
hy gewoon geweest dezelve eerst voor te leezen, en vervolgens als in een
gemeenzaam gesprek op te helderen, en eindelyk over derzelver inhoud zyne
Leerlingen zeer naauwkeurig te ondervraagen, vóór en aleer hy tot eene volgende
Les overging. Al het welk by de eene Les vry meer tyds wegneemen moest, dan by
eene andere.’
Naardemaal PRIESTLEY zyne Lessen voor Engelschen opstelde en uitbreidde, is
het zeer eigenaartig, dat hy veelal Engelsche Schryvers opgeeft, zyne meeste
Voorbeelden uit de Engelsche Geschiedenis ontleent, en veele byzonderheden,
den Engelschen betreffende, breedvoerig opheldert, terwyl hy die met betrekking
tot andere Volken slegts aanstipt, of geheel voorby gaat. ‘Dit doorgaans te
veranderen,’ schryft de Vertaaler, ‘en het gansche Werk op eenen Nederlandschen
leest te schoeijen, streedt minder met onzen wil, dan met onze kragten.’ - Wy kunnen
's Vertaalers goeden wil niet in twyfel trekken; doch hadden wel gewenscht, dat hy
zyne kragten beproefd hadt. Althans in het stuk, waar hy zyn Voorganger verlaaten
heeft, waar van
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straks nader, toont hy, in dit vak, niet onvermogend te weezen.
Dan laaten wy tot de Lessen van PRIESTLEY zelve toetreeden. De cerste Les is
eene Inleiding. Hier ontmoeten wy het geheele plan en de rangschikking deezer
Lessen; hy stelt zich voor, te beschouwen. I. De algemeene nuttigheid der
Geschiedkunde. - II. De Bronnen der Geschiedkunde. - III. Wat al noodig of nuttig
is geweeten te worden, vóór dat men tot de beoefening der Geschiedkunde overgaat.
- IV. Geeft hy onderrigtingen, om op eene gemaklyke wyze tot de kennis der
Geschiedkunde te geraaken, en dezelve te behouden. - V. De eigenlyke voorwerpen,
tot welke zich de aandagt des beoefenaars behoort te bepaalen. Onder welke
Afdeeling wy de onderscheidene onderwerpen van het Staatsbestuur, in het
algemeen, zullen beschouwen: te weeten die omstandigheden, welke voornaamlyk
strekken om de burgerlyke Maatschappyen zeker, talryk en gelukkig, te maaken:
zynde dit het gewigtigste der voorwerpen, welke de aandagt van den Leezer der
Geschiedenis behooren bezig te houden.
De drie eerste Lessen ontvouwen, in de meeste en treffendste opzigten, de
Nuttigheid der Geschiedkunde. In de eerste hegt hy reeds de Staatkunde en
Geschiedkunde zamen, als hy schryft: ‘Maar de voornaame Nuttigheid der
Geschiedkunde, welke wy onder dit hoofdpunt beschouwen kunnen, is, dat alle
toekomstige vorderingen in de Weetenschap van het Staatsbestuur alleen uit deeze
bron geschept kunnen worden, en dat, indien wy op het welzyn van den Burgerstaat
zien, die Weetenschap zekerlyk de belangrykste van alle Weetenschappen moet
gerekend worden: want de Maatschappy trekt, buiten kyf, meer voordeel uit het
juiste evenwigt der verschillende magten van den Staat, ja zelfs uit eene enkele
wyze wet over de Vryheid en den Eigendom der Menschen, dan alle andere
Weetenschappen, te zamen genomen, kunnen te wege brengen, uitgezonderd
nogthans de Weetenschappen, indien wy ze met dien naam bestempelen mogen,
der Zedekunde en Godsdienst.
De menschlyke natuur, met de verschillende belangen en betrekkingen der
menschen in eenen maatschappyelyken staat, is zulk een zamengesteld onderwerp,
dat men daaromtrent, vooraf, door bloote redeneering niets met veiligheid kan
besluiten. Alles, waarop men eenigen staat kan
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maaken, moet uit daaden of gebeurtenissen worden afgeleid. Alle de ontwerpen
van Regeering, door de wyssten onder de Ouden, als PLATO, ARISTOTELES, en CICERO,
geschetst, zyn, zonder uitzondering, in veele hoofdzaaken gebrekkig, en,
niettegenstaande het meerder licht, welk MORE en HARRINGTON uit de geschiedenis
van zo veele laater eeuwen hebben kunnen scheppen, zyn egter noch de Utopia
van den eersten, noch de Oceana van den laatsten, voor eene daadlyke invoering
geschikt. De eerste is zelfs wegens haare harssenschimmigheid ten spreekwoorde
geworden.
Deeze groote Weetenschap is nog in haare kindschheid. Menschen van de
grootste opmerkzaamheid en ondervinding zouden zich niet vermeeten, met eenigen
grond van zekerheid te kunnen bepaalen, wat, a priori, het gevolg zyn zoude van
eene aanmerkelyke verandering in onze Staatsïnrigting of Regeering, of in die van
andere Volkeren. Zien wy niet dikwyls, dat onze Staatsdienaaren, die het inwendig
bestuur van het Ryk, met de ingespannenste aandagt, naagaan, egter verpligt
worden van maatregelen te verwisselen; vermids zy zich in de verwagting van
dezelven bedroogen vonden? Dit maakt het zo ten uitersten hachlyk, eenige
weezenlyke verandering in eenen vastgestelden Regeeringsvorm te maaken: geen
menschlyk doorzigt kan voorzien, welk nadeel daar uit zou kunnen voortspruiten.
Van zo veel aangelegenheid is deeze Weetenschap van het Staatsbestier, dat
een mensch van genoegzaame bekwaamheden, en een vriend des menschdoms,
zich op niets waardigers kan toeleggen, terwyl geschiedkundige gebeurtenissen de
eenige grondslag zyn, waar op menschen, welke denken, en zich niet door hunne
verbeelding laaten wegsleepen, in deezen eenig besluit kunnen bouwen.
Onderstellingen, welke op bewyzen a priori berusten, kunnen minst van allen geduld
worden. Opmerkzaamheid en ondervinding zyn hier de eenige veilige Leidslieden.
Gelyk alle andere Weetenschappen zeer snelle vorderingen in de tegenwoordige
Eeuw gemaakt hebben, laat het zich voor de Weetenschap van het Staatsbestuur
ook gunstig inzien, om een gelyken tred met de overige te houden. Veele verstandige
Mannen hebben, in deezen laatsten tyd, hunne gedachten naar dit onderwerp
gewend, en treffelyke Verhandelingen over 't zelve zyn in dit Land,
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en buiten hetzelve, in het licht gekomen. Maar, 't geen van grooter waarde is, wy
hebben thans eenen geruimen stapel van gewigtige gebeurtenissen, ter onzer
bespiegeling, voor ons. De oude Regeeringen van Europa zyn tot eenen
aanmerkelyken graad van rypheid gekomen. Wy mogen haast eerder zeggen, zy
zyn aan het vervallen: zo dat derzelver onderscheidene voordeelen en gebreken
zich thans duidlyk genoeg opdoen: terwyl de nieuwe Regeeringen in Noord-America
zo veele nieuwe proeven zyn, waarvan de Staatkundige Wysgeeren zekerlyk veel
gebruik zullen kunnen maaken. Bovendien heeft de tyd veele vooroordeelen ter
begunstiging van voorgewende Rechten tot de Regeering, en van byzondere
Regeeringsvormen, verzwakt, of weggenomen: zo dat het éénige eigenaartige
voorwerp der Regeering, het Welzyn des Volks, nu byna algemeen erkend, en
eeniglyk in het oog gehouden wordt.
By gebrek van kennis aan de Geschiedenis, staan wy bloot, om veele dingen, a
priori, als onmogelyk te doemen, welke waarlyk met de daad bestaan, en ten uitersten
heilzaam zyn. Dus kon men den Koning van Siam niet doen gelooven, dat de
Venetiaanen geenen Koning hadden; even min als het water de hardheid van steen
aanneemen, en menschen en rydtuigen draagen konde.’
De Lessen der volgende Tweede Afdeeling, van de Vierde tot de Twaalfde
ingeslooten, handelen over de Bronnen der Geschiedenis, en gaat de Onderwyzer,
hierin, op den gepasten trant te werke, dat hy alle of ten minsten de voornaamste
Middelen optelt, waarvan men zich bediend heeft, om de kennis van verledene
Gebeurtenissen aan de Naakomelingschap over te brengen; hy vangt aan met de
minst volkomene, voegt 'er de betere nevens, en eindigt met het laatste en
volmaaktste, 't welk het menschlyk vernuft tot hier toe heeft uitgevonden. - De Lessen
worden te belangryker, daar de Heer PRIESTLEY, by elk stuk, den aart van het
getuigenis, waarop hetzelve rust, overweegt, en een algemeen verslag geeft van
het onderrigt, 't welk wy 'er van kunnen verwagten. - Naa deeze rechtstreeksche
Bronnen der Geschiedenis, vermeldt hy de voornaamste middelen, door welke wy
in staat zyn de kennis van gewigtige Voorvallen van ter zyde te bekomen, en voort
te planten.
Van de Dertiende Les neemt de Derde Afdeeling een
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aanvang, en toont ons, tot de Zeventiende, wat al noodig of nuttig is geweeten te
worden, vóór dat men tot de beoefening der Geschiedenis overgaat: als de Kennis
der Menschlyke Natuur; Wysgeerige Kennis in 't algemeen; Aardrykskunde;
Tydrekenkunde; de Tydverdeelingen; de onderscheide Jaartellingen. Hier ook
ontvangen zyne Kweekelingen onderrigting over de wyzen, om de Rykdommen en
Magt van oude en ver afgelegen Volken te beoordeelen: terwyl de bronnen van
Misvatting, ten aanziene van dit Onderwys, worden aangeweezen.
In de Vierde Afdeeling vaart onze Schryver voort met de Onderrigtingen, om de
beoefening der Geschiedenis gemaklyk te maaken. Hy handelt over de Korte
Begrippen, de Tydrekenkundige Tafelen, de Geslacht Tafelen. De Kaart der
Geschiedenis en de Kaart der Leevensbeschryvingen, van PRIESTLEY'S Vinding,
worden hier niet vergeeten. Dan de Vertaaler heeft de Proeven deezer beide Kaarten,
die in het oorspronglyke gevonden worden, agterwege gelaaten, om dat ze beide
door PRIESTLEY zelve in 't groot uitgegeeven, en in 't Nederduitsch zyn overgebragt;
gedrukt te Amsterdam, by de Wed. J. DÓLL. - Verder handelt hy over den
regelmaatigen Voortgang in de Geschiedenis, en drukt zich, met den aanvang van
de Twintigste Les, deswegen in deezer voege uit. ‘Daar eene regelmaatige voortgang
in alle zaaken in het algemeen welbehaagelyk is, en wy langs de vaart der
Geschiedenis (om eene Leenspreuk te gebruiken,) met meerder aangenaamheid
gevoerd worden, wanneer wy eenpaarig den stroom des tyds volgen, en nimmer
voorwaards of achterwaards gedreeven worden in den loop van ons leezen, zal ik,
ten dienste der zodanigen, welke gelegenheid en lust hebben, om tot de Bronnen
der oude Geschiedenissen op te klimmen, uit WHEARE's Lectures on History, door
BOHUN uitgegeeven, eene wyze opgeeven, volgens welke de voornaamste Schryvers
der Oudheid mogen geleezen worden, in diervoege dat men 'er eene vry
regelmaatige keten der Gebeurtenissen uit zal kunnen opmaaken, welke de
Geschiedenis van Asia, Africa, Griekenland en Rome, tot aan de vernietiging van
het Ryk van Constantinopolen, zal bevatten. Alle Grieksche en Latynsche
Geschiedschryvers van eenigen naam worden hier kortlyk aangehaald en
beoordeeld.
PRIESTLEY hadt, ten dienste der zulken, die, ten aanziene van hun eigen Land,
van geene Compilateurs ver-
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koozen af te hangen, de oorspronglyke Schryvers der Engelsche Geschiedenis
opgenoemd in die orde, waarin zy, overeenkomstig den tyd waarover zy handelen,
behooren geleezen te worden. De Vertaaler heeft dit te recht geheel agterwege
gelaaten, en die gaaping aangevuld met, ten dienste der Nederlandsche Gebruikeren
deezer Lessen, iets dergelyks, met betrekking tot de Vaderlandsche Geschiedenis,
in plaats te stellen. Hy verdeelt, tot zyn oogmerk, onze Vaderlandsche Geschiedenis
in vier groote Tydvakken, waar van het Eerste de Aloude Geschiedenis - het Tweede
de Middeleeuwen - het Derde den Spaanschen Oorlog, en het Vierde de Republiek
der Vereenigde Nederlanden, bevat. Wy hebben, met veel genoegen, de bondigheid
van deeze Lyst der Schryveren, en derzelver beoordeeling, geleezen. Dan het
verwonderde ons, dat hy, van CERISIER's Tableau de l'Histoire generale des
Provincies-Unies met lof gewaagende, geheel geen gewag maakt van de
Nederduitsche Naavolging deezes Werks, by WILD te Utrecht 1787, enz. uitgegeeven;
die zeker het Oorspronglyke verre overtreft. De Heer CERISIER hadt den Bearbeider
van dit Werk, ten dienste der Nederlanderen, alle mogelyke vryheid daaromtrent
gegeeven, als hy hem, wegens den voet, welke hy daarin meende te houden,
onderrigt zynde, schreef: ‘Ik weet, dat het Tafereel, op die wyze bearbeid, bykans
niet meer het myne zal weezen; doch ik laat 'er u alle Eer van, en behou alleen voor
my de Eer van u den weg gebaand te hebben.’ Men zie, over 't geen deeze Naavolger
'er aan gedaan heeft, zyn breedvoerig Voorberigt voor het Eerste Deel. En is ons
uit de Vergelyking, tusschen het Fransche Tableau en het Nederduitsche Tafereel,
gebleeken, dat, schoon in de drie eerste Deelen de overeenkomst vry groot zy, en
deeze ook best bewerkt zyn door den Heer CERISIER, in de volgende Deelen de
afwyking langs hoe grooter wordt, naar evenredigheid, dat de Fransche Schryver
met wanlust zynen arbeid voortgezet, en daar door gebrekkig ten einde gebragt
(*)
hadt .
Voorts schenkt ons de Vertaaler, of liever hier de Schryver, deezer Lessen, een
naamlyst van de voor-

(*)

Deeze geeft de Heer CERISIER te kennen, Tom. IX. p 554, 555.
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naamste Leevensbescoryvingen, Gedenkschriften, Brieven en Apologren tot onze
Vaderlandsche Geschiedenis behoorende; spreekt van de Kerklyke Geschiedenissen,
Stedobeschrvvingen, enz. PRIESTLEY treedt, in de laatste Les deezer Afdeelinge,
weder te voorschyn, en geeft de Geschiedschryvers van andere Volken op, als
mede Leevensbeschryvingen, en Zee- en Land-Reizen.
De Vyfde Afdeeling, over de belangrykste Voorwerpen, waarop de Beoefenaar
der Geschiedenis zyne opmerking behoort te vestigen, is als 't ware de Toepassing
der voorgaande Lessen, en geeft de nuttigste Waarneemingen aan de hand, daar
de Onderwyzer zyne Leerlingen wyst op die deelen der Geschiedenis, welke meest
kunnen strekken, om zyn Oordeel te vormen, en zyn Gedrag te regelen. Wy gelooven
dat de Heer PRIESTLEY, ten aanziene van dit gedeelte, veel aan de daar by gevoegde
Mondlyke Overlevering heeft overgelaaten. Doch zo veel hy mededeelt, in Geschrifte,
zal over 't algemeen met genoegen en deelneeming geleezen worden.

De Oude en Nieuwe Constitutie der Vereenigde Staaten van
Amerika uit de beste Schristen in haare gronden ontvouwd, door
Mr. Gerhard Dumbar, Lid van de Maatschappy der Nederl Letterk.
te Leyden, van het Prov. Utrechtsche Genootschap van Konsten
en Weetenschappen, en van het Genootschap pro excolendo jure
patrio, te Groningen. Eerste Deel. Te Amsterdam by J.A.
Crajenschot, 1793. In gr. 8vo. 255 bl.
Te midden van zo veel gewoels en gruwzaamen bedryfs des Oorlogs, te midden
van zo aanhoudende worstelingen der Vryheid, kan het niet dan aangenaam weezen,
op vreedzaamer tooneelen het oog te vestigen, en de Vryheid daadlyk bestaande,
zonder losbandigheid, zegepraalend en gezegend te zien, als mede den loop naa
te gaan, welken, in een ander Werelddeel, die edele zaak des Menschdoms, met
zo gelukkig een uitslag, genomen heeft.
Om ons het gezigt dier belangryke voorwerpen in klaaren dag te verschaffen,
heeft de Heer DUMBAR zyne welversneede pen opgevat, en ons het Eerste Deel des
opgemelden Werks geschonken. 't Zelve is noch geheel oorspronglyk Opstel, noch
geheel Vertaaling; maar een
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mengzel van beiden. Het bestaat uit Negen Afdeelingen. De eerste, een Historisch
Verslag van den oorsprong en voortgang van het Congres, en van het invoeren der
Artykelen van Confeaeratie, is van eigen opstel. - De tweede geeft ons eene
Vertaaling van de Oude Constitutie, en heeft boven de Vertaalingen, welke wy 'er
reeds van hebben, het voordeel van toegehcht te worden door Aantekeningen op
eenige voor den Nederduitschen Leezer niet gemaklyk verstaanbaare plaatzen. De derde, van DUMBAR's eigen hand, geeft ons op, de Uitwerking der Artykelen van
Confederatie, in 't algemeen beschouwd. Gedagten van den Generaal WASHINGTON,
en den Gouverneur TRUMBULI, over den te geringen invloea van het Congres, en
het algemeen heerschend wantrouwen. Oorzaaken van het wantrouwen op
Regenten, het welk Staatsomwentelingen pleeg te vergezellen Inleiding tot een
onderzoek nopens de Gebreken in de Artykelen der Confederatie gevonden.
De vierde Afdeeling geeft ons op, he { protblem } Hoofdgebrek in de Artykelen
van Conferderatie (daar in bestaande, dat het Congres over de byzondere Staaten,
als Lichaamen aangemerkt, en niet over de byzondere Ingezetenen van eenen
Staat, konde beveten,) uit de natuur der zaak betoogd, en door beschouwing van
de uitkomst beweezen. - De vyfde heldert dit stuk op, door eene Beschouwing der
Constitutien van andere vereenigde Staaten, ingerigt om te toonen dat dezelven
hetzelfde Hoofdgebrek hadden, en daarom of geheel vervallen zyn, of minder
voorspoedig zyn blyven bestaan. - Leenregeeringen, byzonder in Schotland. Grieksche Republieken onder den Raad der Amphyctions. - Achaische
Bondgenootschap. - Duitsche Ryk. - Poolen. - Zwitzerland. - Vereenigde
Nederlanden. - De zesde stelt ons voor oogen, andere Gebreken in de Artykelen
der Confederatie. - Gebrek aan een Guarantie der byzondere Staatsconstitutien. Betaaling by Quoten. - Gebrek aan een algemeen gezag ter regeling van den
Koophandel. - Het ligten van Krygsvolk by wyze van Quoten. - Gelyk Stemregt der
Staaten. - Gebrek aan een Nationaal Geregtshof. - Magt der byzondere Staaten tot
het uitgeeven van Papieren geld. - Te veelvuldige afwisseling onder de Leden van
het Congres. - Enkelvoudigheid der Vergadering in het Congres. - De Artykelen
nimmer door het Volk zelf goedgekeurd. - Deeze drie Afdeelingen zyn bykans geheel
getrokken uit een Werkje The Federalist getyteld waaromtrent de Heer DUM-
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niet schroomt te zeggen, ‘dat zy, die niet verkiezen in de gewesten der
verbeelding om te zwerven, maar egte praktikaale op Ondervinding en
Menschenkennis, zo wel als op beginzelen van het Regt, gegronde Staatkunde
verlangen, zyns oordeels, vergeefsch naar iets beters zouden zoeken.’ Hy geeft
ons, egter, geene geheele Vertaaling; doch om voldoende reden, in het Voorberigt
bygebragt, besloot hy die Vertoogen uit den Federalist, welke hem meest algemeen
belangryk voorkwamen, over te neemen; doch dezelve zo in te rigten, dat ze de
gedaante van een oorspronglyk Werk verkreegen, 't welk niet meer voor Ingezetenen
van de Americaansche Staaten, die over het al of niet aanneemen van eenen
nieuwen Regeeringsvorm hadden te raadpleegen, maar voor allen, die verkiezen
mogten eene werklyk vastgestelde, eene in een Gewest, welk de aandagt van
geheel Europa heeft tot zich getrokken, vastgestelde Constitutie, naauwkeuriger te
leeren kennen, zou schynen geschreeven te zyn. Van eenige andere stukken, tot
dit onderwerp betrekkelyk, heeft de Schryver tevens het noodige gebruik gemaakt.
Hierop laat de Heer DUMBAR in de zevende Afdeeling, eigen werk, volgen een
Geschiedkundig Verslag van de madeelige uitwerkzelen der boven beschreeven
gebreken in de Artykelen der Confederatie, door voorbeelden aangeweezen. Onderhandelingen tusschen Groot - Britanje en de Vereenigde Staaten, over
wederzydsche nalaatigheid in het nakomen van sommige Vredesvoorwaarden. Groot-Britanje weigert een Tractaat van Koophandel aan te gaan. - Betrekkingen
tusschen Noord-America en andere Europeaansche Staaten, met opzigt tot den
Koophandel. - Staatkunde van Groot-Britanje, ten aanzien van den Handel op
America, vóór en naa de Omwenteling. - Het Congres onmagtig tot bescherming
van den Handel tegen de Barbarysche Zeeroovers, en van de Ingezetenen tegen
de Invallen der Indiaanen.
In de achtste allermerkwaardigste Afdeeing, vermeldt ons de Staat-, Geschieden Menschkundige Schryver de Poogingen tot Verbetering der Constitutie. - Een
voorslag van het Congres tot het verkrygen van een vast inkomen raakt niet tot
stand. - Voorbeeld van eene Bezending uit het Congres aan eenen der Staaten. De nadeelen, door den Koophandel geleeden, veroorzaaken de Conventie van
Annapolis, die een nadere Conventie te Philadelphia voorslaat. - Handelingen van
BAR
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de Conventie van Philadelphia tot het beraamen der Nieuwe Constitutie. - Een
Ontwerp, door Dr. FRANKLIN in 't Jaar MDCCLIV opgesteld, dient tot een grondslag
van het Werk. - Gedagten van Dr. FRANKLIN, en Generaal WASHINGTON, over de
nieuw ontworpen Constitutie. - De Constitutie wordt getekend, en aan het Congres
gezonden. - Handelingen daarover in het Congres, 't welk dezelve verzendt aan de
byzondere Staaten.
Waarop, in de negende en laatste Afdeeling, de Artykelen der Nieuwe Constitutie
volgen, aangegaan in den Jaare MDCCLXXXVII, en die ten grondslag strekt van
een Staat, om ons van 's Heeren DUMBAR's eigene woorden te bedienen, ‘die, in
een Werelddeel, 't welk tot hier toe ten speelbal der Europeaansche Heerschzugt
gestrekt hadt, thans geschikt schynt, om den verdrukten Europeaanen eene
schuilplaats tegen de overheersching aan te bieden; eenen Staat, die de Wereld
het eerste voorbeeld moest geeven van eenen Regeeringsvorm, niet door geweld
of list opgedrongen, niet uit de strydige Inzettingen van veele eeuwen zamengesteld,
maar door Wysgeeren ontworpen, en door een Vry Volk bekragtigd. - Eene
Constitutie, die den grond gelegd heeft tot den voorspoed van de Vereenigde
Staaten, en welke wy regt meenen te hebben aan te zien, niet als volmaakt, want
volmaaktheid schynt aan alle menschlyke Instellingen ontzegd te zyn, maar als de
beste die het menschlyk verstand tot heden heeft weeten te beraamen.’ - Men leeze
naa, wat FRANKLIN des gezegd, wat de groote WASHINGTON des geschreeven heeft,
(bl. 205-210,) en men zal zien, dat die Mannen, met hunne medewerkende
Landgenooten, geene harssenschimmige Volmaaktheid gezogt, maar het daadlyk
bestaan gegeeven hebben aan een Constitutie, niet vry van onvolmaaktheden, maar
de beste die men kon verkrygen.
Uit de opgave van het beloop deezes Werks, welks Geschiedkundig gedeelte uit
de beste bronnen geput is, bronnen die aangeweezen worden, valt elk in 't ooge
hoe dit geheele stuk zamenhangt, en in 't verband dient naagegaan te worden.
Onbedenklyk genoegen heeft het ons verschaft, en van 't zelve durven wy ieder
Waarheid- en Vryheidsvriend verzekeren.
De voorkomende byzonderheden geeven den Schryver niet zelden gelegenheid
tot eene uitweiding. Een deezer willen wy onzen Leezeren mededeelen, verzekerd
dat
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dezelve aller gezette overweeging verdient. Het algemeen Wantrouwen, in de
Americaansche Staaten ten eenigen tyde heerschende, en waarvan de Gouverneur
TRUMBULL een akelig tafereel ophing, beschreeven hebbende, vaart de. Heer DUMBAR
voort: ‘Dit algemeen Wantrouwen is misschien de noodzaakelyke, de noodlottige,
gezellin van alle Omwentelingen, welke ten doel hebben de Vryheid te grondvesten
op de puinhoopen der Dwinglandy. Een Volk, welk, geduurende een reeks van
jaaren, magt en onderdrukking steeds heeft zien gepaard gaan, komt eigenaartig
tot de hebbelykheid van de denkbeelden van beiden te verwarren, of in een te
sinelten. Het vordert uitgebreider kundigheden, uitgebreider ondervinding en dieper
nadenken, dan men by het gros der menschen billyk verwagten kan, te begrypen,
dat het naauw beperken van de maate des gezags niet het éénige, niet altoos het
beste middel is, om zich voor deszelfs nadeelige uitwerkzelen te behoeden: dat in
iedere Burger-Maatschappy ergens eene onbegrensde Magt moet huisvesten, dewyl
de wil der Maatschappy, welke ergens moet kunnen geuit en uitgevoerd worden,
in haare natuur zelve onbegrensd is. Men vormt eene Constitutie, en men keurt
dezelve goed; maar die Constitutie begint te werken, men ziet een Wil die somtyds
van den onzen onderscheiden is, men gevoelt een Magt, die aan deezen kan paalen
zetten; en, schoon het alleen de Wet is, die onze bandeloosheid beteugelt, beschouwt
men in de Uitvoerders dier Wet de haatlykheid van Aristokraaten, die zich boven
hunne Medeburgeren zoeken te verheffen. - Men vergeet te bedenken, dat die
gewaande Aristokraaten, welken men, even te vooren, als aller vertrouwen waardig,
zelf hielp op den eerstoel plaatzen, op den wenk des Volks wederom van denzelven
zullen moeten aftreeden, en zich onder den gemeenen hoop der Ingezetenen
vermengen, om de kluisters, welke men onderstelt door hun gesmeed te worden,
zelven te helpen draagen. - Men vergeet vooral, dat niets meer toebrengt om het
Gezag in eenen Burgerstaat heilzaam of gevaarlyk te maaken, dan de grondslag
op welken hetzelve rust.
Een Regent, die zich volgens den algemeenen wil eener Vrye Natie aan derzelver
hoofd gesteld ziet, kan onregt doen, kan onderdrukken: want hy kan
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zwak of boos zyn; doch zyne verkeerdheid zal dikwerf kortstondig, en derzelver
uitwerkzelen zullen nimmer algemeen zyn. Den Despoot, in tegendeel, die zich
vermeet zyne magt van God en zyn Degen af te leiden, als of de hoogste goedheid
en 't barbaarsche geweld zich immer konden vereenigen; den Despoot, die zich
almagtig waant, ontbreekt juist dat vermogen, welk hem meest naar eene aardsche
Godheid zou doen gelyken, het vermogen om goed te doen, wanneer hy wil. Daar
hy steeds omringd is door de nevelen van vleijery en leugen, houdt de waarheid
zich op eenen afstand, en laat hem in 't duister rondtasten, en wanneer hy meent
het gemeene best te bevorderen, begunstigt hy niet zelden blootlyk de baatzugt
van huurlingen, die hem bedriegen, en de volkeren in zynen naam kwellen. Zyne
Weldaaden zelve moeten gepaard gaan met de vreeskoesterende vertooning van
zyne Magt. Vrees is de bron der gehoorzaamheid, die hem beweezen wordt, en
wat zal van deeze worden, indien zyne Slaaven eenmaal de eenvoudige waarheid
bezeffen, dat een enkele arm, ook met den zwaarsten scepter gewapend, niet
bestand is tegen duizenden, en dat zy alleen Slaaven moeten zyn zo lang zy het
zyn willen.
Dan het zyn niet alleen de vooroordeelen, welke de onderdrukking deedt gebooren
worden, en welke eene nieuwe orde van zaaken niet op eenmaal kan uitrooijen, die
het Wantrouwen, waar van wy hier spreeken, onderhouden. Dat Wantrouwen is
zomtyds niet ongegrond. De beste zaak heeft ook slegte voorstanders. Eene
Omwenteling, die heerschzugt fnuikt, kan tevens voedzel aan heerschzugt geeven:
eigenbaat kan zich met het hulzel der Vaderlandsliefde vermommen; en wie kan
van de menigte verwagten, dat zy, door den schyn in 't gewaad der waarheid
bedroogen, de waarheid zelve ontmoetende, niet vreezen zal in haar wederom niets
dan den schyn te omhelzen?
Evenwel schynt het ons toe, dat die menigte in geen ding scherpzigtiger is dan
in het karakter van die geenen te onderkennen, aan wien haare groote belangen
zyn toebetrouwd, en dat zich niet zo dikwyls zou misleid vinden, indien zy, alleen
haar eigen gevoel raadpleegende, aan 't geschreeuw der zich dus noemende
Volksvrienden, weigerde het oor te leenen, en
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meest die geenen wantrouwde, die met niets anders bezig zyn dan met wantrouwen
te zaaijen. Zommigen deezer tragten verdenking te verspreiden om het getal der
mededingers tot de waardigheden, die zy bejaagen, te verminderen. Anderen, te
zeer van hunne nietigheid verzekerd om zo hoog te durven opzien, doen het zelfde
uit nyd, of blootlyk, om, door 't verwekken van onrust, nog eene figuur te maaken,
die in kalmte geheel en al verdwynt. Nog anderen, wel niet zo boos, doch meer
verwaand en styfhoofdig, worden met hunne eigene begrippen en stelzels, waarin
zy uit gebrek aan doorzigt geene zwaarigheden ontdekken kunnen, en die zy
derhalven voor onfeilbaar houden, zodanig ingenomen, dat zy zich zelven alleen
bevoegd rekenen om den toon aan 't volk te geeven; terwyl een heimlyk gevoel van
zwakheid, een wantrouwen op hun vermogen om door bedaarde redeneering de
overhand te behouden, hen aanzet om den invloed van anderen, die ook voor
zichzelven denken en spreeken willen, door het inboezemen van vermoedens, te
stuiten. Gezond verstand te bezitten, en tevens hunne denkbeelden te verwerpen,
kan, indien men hen gelooven wil, by niemand gepaard gaan dan by verraaders en
vyanden des Volks. Allen, welke ook hunne bedoelingen zyn, allen omhangen zy
zich met denzelfden mantel van Vaderlandsliefde; en gelukkig ware het, indien niet
nog eene andere troep van rampzaligen zich onder hetzelfde dekzel wiste te
verbergen: wy bedoelen die politieke Tartuffen, die, aan de tegenparty gehegt, of
door dezelve omgekogt, zich onder de welmeenenden vermengen, zich steeds over
gebrek aan yver voor de goede zaak beklaagen, alles aan slinksche inzigten
toeschryven, en niets minder beoogen dan eene verdeeldheid en regeeringloosheid
te bewerken, die het gemaklyk maaken den Volke het oude juk wederom op den
hals te werpen, en zelfs veelen uit wanhoop dat juk doen te gemoet ylen.
De hier beschreevene hindernissen voor de bevestiging van Volksvryheid vloeijen
voort uit den aart der werking van 's Menschen verstand en hartstogten; zy zyn van
alle tyden en van alle plaatzen; zy zyn te overwinnen; maar niet te ontwyken; het
geen wy ons voorstelden te onderzoeken is een weefzel van menschen handen;
een weefzel 't welk daarom gebrekkig zyn
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moet; doch welks gebreken niet noodzaaklyk zyn, en, eens aangeweezen, eens
overdagt, eens doorgrond, door alle volgende geslachten kunnen worden vermyd.’
Tot dit gelukkig toppunt is men in de Vereenigde Staaten van America
opgeklommen, uitwyzens dit Boekdeel; waarin wy, door het Geschiedkundig verslag,
de gedagten der kundigste Americaanen, over hunne eigene Staatsgesteldheid, en
niet des Schryvers, op een verren afstand gemaakte, bespiegelingen, aantreffen. Misschien is men begeerig te weeten, wat de Beschouwer en Beschryver van dit
groot Werk in America denkt over de Omwenteling in Frankryk. Hy geeft in zyn
Voorberigt, in 't voorby gaan, ze kortlyk dus op: ‘In de Historie der Omwenteling van
Noord-America, met die van Frankryk vergeleeken, zal men mogelyk een gedeelte
der redenen kunnen vinden, waarom de Fransche tot heden toe nog met geen
gelukkiger uitslag is bekroond. Ons is het altoos vreemd voorgekomen, dat men in
de Oude Wereld zo blykbaar geweigerd heeft zich het zo wel beslaagen voorbeeld
der Nieuwe ten nutte te doen gedyen; en wy schroomen niet te belyden, dat de min
gunstige denkbeelden, welken wy doorgaans, bykans van den beginne af, omtrent
de Fransche maatregelen gevoed hebben, uit de kennis, die wy van het
voorgevallene in America verkrygen konden, grootendeels hun oorsprong ontleenden.
Nogthans waren wy ook lang te vooren in het algemeen ten vollen overtuigd, dat
gelyk, aan den eenen kant, alle de Magten der Aarde vereenigd zich te zwak zullen
bevinden om de gevolgen van den, schoon langzaamen, schoon meestal
onmerkbaaren, egter nimmer ophoudenden, voortgang der menschelyke begrippen,
door middel van strafwetten of van Kanon, te stuiten, hoe zeer zy dezelven voor
een poos mogen vertraagen; het, aan den anderen kant, mede niets dan te
leurstelling baaren kan, wanneer men dien voortgang tragt vooruit te loopen, en
den menschen maatregelen op te dringen, voor welken de tegenwoordige staat
hunner begrippen (waare of valsche doet hier niets tot de zaak,) hen onvatbaar
moet maaken.’
Wy twyfelen niet, of het gunstig onthaal deezes Eersten Deels zal den Schryver
aanspooren om zynen arbeid voort te zetten; en hem hoeden tegen het
onaangenaam gevoel, om, door het opsluiten van het vervaardigde
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in zyn Lessenaar, den arbeid van veele uuren vrugtloos te zien wegzinken. Wy
verlangen na het Vervolg, en zullen niet in gebreke blyven om dien verdienstlyken
arbeid, zo ras hy ons in handen komt, op eene wyze denzelven waardig, bekend te
maaken.

De Burgerlyke Vryheid in haare heilzaame, de Volksvryheid in
haare schadelyke. gevolgen voorgesteld, inzonderheid met
betrekking tot dit Gemeenebest. Door Mr Johan Meerman, Vryheer
van Dalem. Te Leyden by S. en J. Luchtmans, 1793. In gr. 8vo. 96
bl.
De Tytel van dit Stukje wyst genoegzaam aan, wat men van den Inhoud te wagten
hebbe. Niemand zal den Vryheer van Dalem de bekwaamheid ontzeggen, van de
pen meesterlyk te kunnen voeren. Zyne met naam uitgegeevene Geschiedenis van
(*)
Graaf WILLEM van Holland, Roomsch Koning ; zyne Borigten omtrent Groot-Brittanien
(†)
en Ierland , zonder zyn naam, doch egter thans genoeg als zyn werk bekend,
kunnen des tot voldingende bewyzen verstrekken.
Die zelfde bekwaamheid in een ander vak dan de Oude Lands Geschiedenis,
dan in het opgeeven van Waarneemingen op Reis gedaan, de pen opvattende, kan
zich wel genoeg uitdrukken, en een styl voeren, welke het even min ontbreekt aan
welluidenheid, en voldoening schenkt aan allen, die met hem in denkwyze
overeenstemmen, omtrent een Onderwerp, 't geen verre is van op dezelfde wyze
begreepen te worden door de Ingezetenen des Lands, voor welken het oorspronglyk
bestemd is, waarvan hy te meermaalen spreekt, als in twee Partyen verdeeld, en
de zodanigen, die van hem verschillen, een gedugt gedeelte der Natie heet, (bl.
86.).
Het verklaarde oogmerk des Heeren MEERMAN is, om, onder de twistende Partyen
in ons Vaderland, ‘eene laatste pooging aan te wenden om hun de wapenen te doen
nederwerpen, en, in plaats van in elkanders boezem langer te wroeten, verzoening,
vrede, liefde,

(*)
(†)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. VI D. 1ste St. bl. 323 en 508.
Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroef. III D. 1 ste St. bl. 589.
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eenstemmigheid, en al wat de Ingezetenen van het zelfde Land veredelt, in hunne
gemoederen in te gieten.’ - Om dit oogmerk te bereiken, schetst hy de Burgerlyke
Vryheid; als bestaande ‘in de zekerheid, dat het Oppergezag myn Persoon en myne
Bezittingen en kan, en wil, en moet beschermen, en dat ik in den geenen, aan wien
ik my, tot myne verdediging, eenigermaate onderworpen heb, geen nieuwen
Geweldenaar vinde.’ Eene Bepaaling, die over 't algemeen byval zal ontmoeten.
Doch, wanneer hy dit Denkbeeld op ons Land toepast, en het Bezit van die Vryheid
in groote en overloopende maate beschryft, treft men niet weinig plaatzen aan, die
zeer overdreeven zyn. Men zal ons wel willen verschoonen, uit hoofde van de
veelvuldigheid, hier in geene byzonderheden te treeden. Alleen kunnen wy niet
voorby, om, ten aanziene van 't geen de Heer MEERMAN zegt, aangaande de
Verbintenissen met Buitenlandsche Mogenheden, en byzonder van die met GrootBrittanje, (bl. 17 en 72,) eene strydigheid op te merken met de gevoelens van den
Burgemeester RENDORP, dien men zeker niet zal verdenken van
Onstadhoudersgezind, of Engeland ongenegen, te zyn, in zyne Memorien, I D. bl.
33, enz. en bovenal bl. 65, waar deeze Schryver, naar het oordeel des Heeren
MEERMAN, zeker zal moeten gerangschikt worden onder hun, die van de Verbintenis
met Engeland ongunstig spreeken, ‘en van de Heerschappy, die het Hof van St.
James zich over onze Raadzaalen heeft zoeken aan te maatigen, den grootsten
ophef maaken;’ immers de Heer RENDORP schryft, ter laatst aangehaalde plaatze:
‘Voor my, ik beken rondborstig, dat de invloed, dien het Hof van Londen hier te lande
hadt, my dikwyls onmaatig is voorgekomen, en dat ik gaarne de Republiek van die
Afhangelykheid zou hebben gezien ontslaagen.’ In een ander opzigt stemt de Heer
MEERMAN met den Burgemeester wel overeen, als hy betuigt: ‘Het Eigenbelang is
de dryfveer die alle Cabinetten bestuurt!’ (bl. 72.) Vergelyk RENDORP. Mem. I D bl.
(*)
42, 86, 92, 115, 118. II D. bl. 176, 189, 300 .

(*)

Wy schryven hier die plaatzen niet uit, om dat wy, de Memorien van den Burgem. RENDORP
beoordeelende, des eene Opgave gedaan hebben; waartoe wy den Leezer, die de Memorien
niet, en onze Letteroef. al, bezit, wyzen. Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1793, bl. 627, 628.
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Dan hoe bepaalt onze Schryver de Politike of Volks Vryheid? Hy verstaat 'er door
‘het Regt van allen of van een groot getal der Inwoonderen, om, 't zy in persoon, 't
zy door representanten, telkens door hun verkoozen, in het uit- en inwendig bestuur
des Lands deel te kunnen neemen.’ - Gelyk de Heer MEERMAN de beste en
schitterendste verwen koos om de Burgerlyke Vryheid af te maalen, zo zoekt hy de
slegtste en zwartste uit om de Volksvryheid te schilderen; en dit was noodig om
deeze laatste te doen voorkomen als de Verdelgster, de Uitrooister, de Moordenaares
der eerste.
Dit Gedrocht, want dusdanig wordt het vervolgens onder de hand der bewerkinge,
stemt de Schryver toe, dat in de Democratische Cantons van Zwitzerland bestaan
kan, doch in een staat van eenig aanbelang in Europa niet, en dat het Nederlandsch
Gemeenebest voor zulk een Regeeringsvorm berekend zou zyn, wederspreekt,
zyns oordeels, zich zelve, en behoeft schier geene wederlegging. - Voor zigtig
spreekt hy van Europa; want alle Schryvers van zynen stempel wenden het oog,
als zy van Volksregeering spreeken, altoos af van de Vereenigde Staaten van
America. Of zou Volksvryheid, en daar uit voortvloeijende Invloed op de Regeering
en Regeerings-bestelling, in de Nieuwe Wereld, eene andere betekenis, en
tegenstrydige uitwerkzels, hebben, dan by ons in de Oude Wereld? Men zou tot die
gedagten moeten komen, indien anders, 't geen de Heer MEERMAN van de
Volksvryheid in Europa zegt, waarheid zy; want, wel verre van in America de
bovengemelde haatlyke naamen te verdienen, gaat zy, als Voorstandster,
Bevorderaarster en Vriendin, met de Burgerlyke Vryheid aan de hand, ja mogen
(*)
die beide Tweeling-Zusters heeten . Doch, gelyk zeker Engelsch Schryver te regt
opmerkt, ‘de Naa-

(*)

Dit wordt niet met snorkende grootspraak gezegd; maar met de Stukken beweezen, in het
overheerlyk Werk van den Heer DUMBAR, Oude en Nieuwe Constitutie der Vereenigde Staaten
van America, welks Eerste Deel wy zo even aankondigden, bl. 168, enz.
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komelingschap zal regt doen aan de Wysheid en Eerlykheid der Bestuurderen van
de Vereenigde Staaten van America, die niet, gelyk eenige Staatkundigen, wier
naamlyst zou kunnen worden opgemaakt, de erkende onvolmaaktheid van alle
menschlyke Instellingen ten voorwendzel bezigen om in Dwaaling, en aan Misbruiken
gehegt, te blyven, - maar die zich gereed betoonden om de wenschen hunner
Landgenooten voor te komen, door zulk eene vrywillige Hervorming der
Staatsgesteltenisse, als, zonder van den waaren aart af te gaan, meest strekte om
den duur daar van te verzekeren, en de groote einden van het Staatsbestuur te
bevorderen; de einden door de Voorzienigheid bedoeld: niet om aan de staatzugt
der Vorsten, aan den trots der Edelen, en den hoogmoed der Staatsdienaaren,
voldoening te verschaffen; maar om het welvaaren, den Vrede, en het geluk des
Volks, waaruit de Magt oorspronglyk voortvloeit, te bevorderen.’
Tot welk een laagte vernedert de Heer MEERMAN den Nederlandschen Burger in
zyne Kunde en Bekwaamheden tot het Regentschap? Doch, is zyne opgehangene
schets waarheid, en gaat het door 't geen de Burgemeester RENDORP vermeldt van
de Kunde en Bekwaamheid van de meesten der zodanigen, die veelal tot de
Regeeringsposten in ons Land opgeroepen worden, dan loopen wy, door gebrek
aan bekwaame Mannen, gevaar van Regeeringloosheid, of althans van een zeer
gebrekkig Bestuur. ‘Het is noodlottig,’ luiden zyne woorden, ‘dat in ons Land de
jeugd zo weinig opgeleid wordt tot de kennis van zaaken van Staat, en de
behandeling derzelve. In de gewoone opvoeding, die gegeeven wordt, wordt daar
schier niet aan gedagt. De Regtsgeleerdheid, en nog wel byzonderlyk die der
Romeinen, is het voornaamste daar de jonge lieden zich op toeleggen, en wanneer
daar by komt eene maatige oefening in de Practyk, zyn zy zekerlyk in staat, om met
allen roem Scheepen in hunne Geboorte-Stad te weezen; maar gewoon alles te
toetsen aan die juistheid, die een onontbeerelyke eigenschap der schaale van
Themis moet weezen, zyn hunne geesten zelden geschikt tot die meerdere
toegeevenheid, die in 't bestuur der publieke zaaken volstrekt noodig is, dewyl hun
geheel ontbreekt de vereischte kennis der Tractaaten, en byzonder
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(*)

die der byzondere belangen der Europesche Mogenheden .’ - Wy zullen hier niet
byvoegen de staalen van veeler diepe onkunde in zaaken van Staat en Koophandel
en Zeevaard en Fabrieken, die ons Gemeenebest betreffen, en hun, met regt, ten
doel van bespotting stelden hunner kundiger, en in deeze zaaken afgerigter,
Medeburgeren.
Over het geheel geeft de Heer MEERMAN ons Carricaturen van de Volksvryheid,
of liever hy verwart Volksvryheid met Volkslosbandigheid, en poogt aan de eerste
al die haatlykheid en afzigtigheid by te zetten, welke de laatste by alle Braaven
verdient en verwekt. Wy willen gaarne toestaan, dat verkeerde en buiten 't spoor
hollende begrippen van Volksvryheid aangenomen en gekoesterd zyn door verhitte
Voorstanders, of slegte oogmerken bedoelende Lieden; deeze aan te wyzen, deeze
te wederspreeken, en regtmaatiger begrippen op te geeven, is oordeelkundig en
braaf gehandeld; maar te deezer oorzaake in een tegenovergesteld uiterste te
loopen, en tegen alle Volksvryheid uit te vaaren, is geen teken van een
onbevooroordeeld verstand, en een waarheid zoekend hart. Zou men, en met het
grootste regt, niet wraaken, dat iemand, alle verkeerde begrippen van het
Christendom gevormd, alle de rampen door eene baatzugtige en vervolgzieke
Geestlykheid gebrouwen, byeen voegende, dit voor een Schets van den Christlyken
Godsdienst opgaf? Ongetwyfeld: en zou men, op zulk een vertoon des Christendoms,
niet mogen zeggen, ik beef voor zulk een Christenheid! gelyk men, in 't geval van
eene gedrogtlyk misvormde Volksvryheid, mag uitboezemen, ik beef voor zulk eene
Volksvryheid! De onregtmaatigheid van zulk een handel straalt elk in 't ooge.
De spraakwending tot de ongerepresenteerde beminnelyke Sexe heeft ons doen
glimlachen. In ernstiger plooi geraakten onze trekken, als wy lazen: ‘Men ontneeme
aan het Britsche Ministerie zynen invloed op het Parlement, en op de verkiezing
van een tamelyk getal van deszelfs Leden; men laate ieder Graafschap en iedere
Stad gerepresenteerd worden, gelyk de volkrykheid van elk derzelven in onderlinge
evenredigheid schynt te vorderen; en het Ryk van Europa, waar men thans

(*)

RENDORP, Mem. II D. bl. 132.
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de voortreflykste balans der Magten bewondert, het vrye Groot-Brittanje zal welhaast
de klem zyner uitvoerende Magt verzwakt, zyn Laagerhuis in een Nationaale
Conventie veranderd, en zyn Koning misschien wel na den Tower heen geweezen,
of tot het Lot der Karels en Lodewyken gedoemd, zien.’
Wy kunnen niet afzyn hier by te brengen, wat onze Engelsche Broeders, de
Reviewers, hier op zeggen: ‘Was deeze aanmerking gemaakt door een Engelsch
Onderdaan, wy zouden dezelve aangemerkt hebben als een Libel op de Natie, de
Constitutie, en den Koning: in een Vreemdeling schryven wy zulks toe aan onkunde,
of aan vooroordeelen met welke wy medelyden hebben. Wie de Engelsche
Constitutie verstaat en bemint, zal de Onafhangelykheid van het Laagerhuis
aanmerken, als niet min weezenlyk tot dezelve behoorende, dan de Voorregten van
de Kroon. Die invloed, voor welken de slaafsche Huurlingen van het Ministerie
steeds pleiten, is altoos, met niet min regts dan welspreekenheids, vertoond als
gevaarlyk voor de Constitutie, door veelen der agtbaarste Leden van beide de
Huizen; dat zommigen deezer zints eene andere taal gevoerd hebben, verzwakt de
waarheid niet van 't geen zy in vroegeren tyde beweerden, maar toont alleen de
wondere buigzaamheid van hun Vernuft, 't welk schynbaare verdeedigingen kan
uitvinden voor dien invloed, wanneer dezelve ten hunnen voordeele werkt, dien zy,
buiten den kring haarer werkzaamheid zich beweegende, met regt veroordeeld
(*)
hadden .’
Wegens des Schryvers uitvaaren tegen Frankryk, zonder onderscheid te maaken
tusschen de Beginzelen en Gronden der Staatsverbetering, en de Gevolgen, welke
daaruit zints ontstaan zyn, willen wy geene aanmerking maaken.
't Geen de Heer MEERMAN zegt van 't gebeurde in ons Vaderland, in de laatste
jaaren, zal niemand, dier

(*)

Zie The Appendix to the Eleventh Volume of the Monthly Review enlarged, p. 513. 't Geen
die Schryvers ter staavinge hier van bybrengen, is voor ons ter overneeminge te lang: doch
verdient door de Bezitters van die keurige Boekbeoordeeling, of die dit Stukje ter leezing
kunnen krygen, naagezien te worden.
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Gebeurtenissen eenigzins kundig, oordeelen, zodanig voorgedraagen te weezen,
‘dat geen druppel gal den beker verbittere - den beker des genoegens, dien hy zo
gaarne in overloopende volheid allen zynen Landgenooten toe wilde reiken!’ (bl. 3.)
Over het geheel twyfelen wy zeer, of dit Werkje de berouwbetuigende bekentenis
zal baaren by veelen, te welker overtuiging van de schadelykheid der Volksvryheid
't zelve geschreeven is; eene bekentenis, door den Heer MEERMAN den zulken in
den mond gelegd. ‘Ik had my tot eene Party laaten overhaalen, die een eeuwigen
staat van onrust in ons midden zou onderhouden hebben: waar de woelzieksten,
de slimsten, en de geen die het minste keurig waren omtrent de middelen om hun
einde te bereiken, de eenigste kans hadden, om, telkens, onder den naam van
Vryheid, hunne Landsgenooten te overheerschen; tot eene Party, waarvan de
hoofden my in meer dan een enkel opzigt misleid hebben: waarin wy allen ter
slaaverny toe van Frankryk zouden afhankelyk geworden zyn, en van Engeland,
intusschen, den ondergang van onzen Handel, en by het eerste voorwendzel een
nieuwen Zeekryg, met het verlies onzer Colonien, zouden te vreezen gehad hebben:
tot eene Party, die eene Constitutie lasterde, waarvan zy zig voorgenomen had de
verdienstlykheid voorby te zien. Thans verheug ik my, ook tegen mynen wil, van
myne verblinding geneezen te zyn: en zo weinig het my van achteren zou grieven,
in eene reize, waar op ik myn hart gezet hadt, verhinderd te zyn geworden, wanneer
ik vernam, dat het schip, dat my zou overgebragt hebben, tegen een klip verbryzeld
ware; zo weinig grieft my meer eene Omwenteling, die den Staat voor een toen nog
(*)
aan my onbekend verderf behoed heeft! (bl. 92) .’

(*)

Wanneer men de Beschryving der hoedanigheden en oogmerken van veelen dier Partye, zo
als dezelve worden opgegeeven door den Schryver der N. Nederlandsche Jaarboeken, die
zeker tot dezelve niet behoorde, hier by vergelykt, zal men moeten bekennen, dat deeze
meer regts aan zynen Naasten laaten wedervaaren. Zie 't Jaar 1787, bl. 5874, vergeleeken
met 6067.
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Algemeene Geschiedenis der Tegenwoordige Eeuw. In Vier Deelen.
Met Plaaten. Te Harlingen, by V. van der Plaats, 1793. In gr. 8vo.
381 bl.
Onder den bovenstaanden Titel ontvangt het leesgraag Publiek een Werk, 't welk
zekerlyk volgens geen onbehaaglyk plan is uitgevoerd. De Geschiedenissen van
onderscheidene Volken staan, dikmaals, in zo naauw verband met elkander, dat
dezelve, in zekeren zin, zich onderling vermengen, en de Historie van eenig byzonder
Volk of Land zich bezwaarlyk laat schetzen, of 'er moet tevens van de lotgevallen
van andere Gewesten, meer of min uitvoerig, verslag gedaan worden. Een beknopt
verhaal, 't welk het onderling verband der waereldsche lotgevallen aanwyst, en alzo
het geheel derzelven in een zamenhangend tafereel voordraagt, is, derhalven, een
waardig geschenk voor de zulken, die, meer of min, met een wysgeerig oogmerk,
een der gewigtigste voorwerpen der menschelyke Weetenschap, de Geschiedenis,
beoefenen. Daar de Opsteller deezer Algemeene Geschiedentsse ten oogemerke
hadt slegts een kort begrip mede te deelen, heeft hy noodwendig een aantal
voorvallen van minder gewigts moeten verzwygen, en zich alleen tot de
hoofdgebeurtenissen bepaalen. In de keuze daar van koomt hy ons voor niet
ongelukkig geslaagd te zyn.
Het Eerste Deel, 't welk, voor zo veel wy weeten, nog maar alleen het licht ziet,
brengt de Geschiedenis der Volken tot onderscheidene tydstippen, by welke dezelve
gevoeglykst kon worden afgebroken, om den draad des verhaals naderhand te
hervatten. Daar de aart deezes Werks geen doorloopend verslag gedoogt, zullen
wy een en ander staal der schryfwyze mededeelen. Ten dien einde valt ons oog op
het berigt, wegens eenige Karaktertrekken en de laatste oogenblikken van den
vermaarden grondlegger der Russische Monarchie.
‘Geduurende zyne afweezigheid in Persie, hadt Czar Peter het gebied van zyn
Ryk opgedraagen aan twee zyner voornaamste Gunstelingen Mentzikoff en
Schaffiroff. Doch deeze wierden ras oneenig, en beschuldigden elkanderen van het
verduisteren van 's Lands Penningen. Toen de Czar was te huis gekomen, bragt
ieder hunner zyne klagten in, doch die van Mentzikoff vonden alleen ingang by den
Czar. De zaak van den thans in ongenade vervallen Gunsteling wierd onderzogt,
en hy eerlang naar het Schavot gesleept, alwaar men hem, volgens de Russische
gewoonte, met de knoet tegen de voeten sloeg, en hem voorts naar het blok bragt,
om te worden onthoofd, 't geen echter door een pardon, 't geen de Keizerin
verworven had, een oogenblik vóór de uitvoering,
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wierd verhinderd. De doodstraf wierd toen veranderd in ballingschap. Doch in laater
tyd wierd hy weder aan het Hof geroepen, en in het eerste aanzien hersteld. Terwyl
de Czar dus waakte voor de rechtvaardigheid, bevorderde hy van een anderen kant
het welzyn zyner Staaten, door het afschaffen van eene menigte, tot hier toe
onaangeroerde, dwaaze gebruiken. Grooter dan Lodewyk de XIV, die zich tot een
slaaf stelde van het heerschzuchtig Priesterdom, bepaalde hy de Geestelykheid
binnen behoorlyke grenzen, en schafte onder anderen af het geloof aan het Klooster
van Pezaski, het geen tot hier toe by de Russen zo heilig was geacht, dat een ieder,
die aldaar begraaven wierd, in den Hemel kon komen, zonder dat hy berouw had
behoeven te toonen over zyne Zonden. Insgelyks wierd verbooden, voor de Hooge
Geestelykheid op de knieen te vallen, wanneer zy voorby gingen, gelyk ook het
plaatzen van spyzen en dranken op de Graven, eveneens als of de Dooden daar
gebruik van konden maaken. Het ter Bedevaartreizen naar zogenaamde heilige
plaatzen, eveneens als of het Gebed niet even kragtig was op alle plaatzen van den
Aardbodem, en een aantal van diergelyke dwaasheden, wierden mede afgeschaft.
Na dat de Czar zyne geliefde Catharina, by trappen, had verheven tot zyne wettige
Gemaalin, volbragt hy in 1724 dat geen, het welk noch aan haare grootheid ontbrak.
Hy deed haar met ongemeen veel pragt kroonen, als Keizerin aller Russen, en
verwekte daar door reeds de gedagten, gelyk naderhand gebeurde, dat hy
voorneemens was, om haar, by zyn vooroverlyden, het gebied over de magtige
Russische Monarchy in handen te laaten. Na het afloopen der plegtigheden, zag
men Czar Peter wederom, volgens gewoonte, in het midden zyner Konstenaaren
en Bouwlieden; zo dat dikwyls de grootste Russische Heeren klaagden, dat zy geen
gehoor by den Monarch konden krygen, terwyl zyn Kabinet voor ieder Architect of
anderen Konstenaar, die iets nuttigs had voor te stellen, open stond. Tot hier toe
had de Czar met Catharina in groote eensgezindheid geleefd. Doch kort na haare
krooning betrapte hy haar, zo hy meende, in eene al te groote gemeenzaamheid
met een Duitsch jong Heer, van eene schoone gestalte, Moëns genaamd, een der
Kamerheeren der Keizerinne, en wiens Zuster de voornaamste gunstelinge van
Catharina was. Dit nam de nayverige Czar, schoon gewoon alle dagen de trouw,
aan zyne Huisvrouw gezwooren, te schenden, zo envel, dat hy hen alle drie, en
zelfs de Kinderen, die hy by Catharina had, in koelen bloede wilde vermoorden.
Doch hy liet zich eindelyk, ten opzichte van zyne Gemaalinne en Kinderen, verbidden.
De onvoorzigtige Longeling kwam 'er zo wel niet af, maar verloor zyn hoofd op het
Schavot, schoon onder een ander voorwendzel.
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De menigvuldige togten van Czar Peter, in allerlei weder, hadden zyne gezondheid
allengskens verzwakt, en deeden hem met jichtige en rheumatique toevallen
zukkelen; doch hier voegde zich, zo men zegt, eene andere kwaal by, die de zelfde
zou geweest zyn, door welke de hersteller der Fransche Letterkunde in vroeger tyd
wierd weggesleept. Zeker is het, dat de Monarch eene zeer ongebonden leven
leidde, en dikwyls by nagt zich op gevaarlyke plaatzen begaf, zonder veel voor zyne
eer of gezondheid te zorgen. Hoe dit zyn moge, de pynelyke toevallen, die hem
kwelden, namen zodanig toe in het laatst van 1724, dat hy geen reden had zich met
eene merkelyke verlenging van zyn leven te vleien. De groote Held voelde den dood
naderen met eene wysgeerige gelaatenheid, en beklaagde zich voornaamelyk, dat
hy noch veele dingen onvoltooid moest laaten. Geduurende de laatste dagen van
zyn leeven wierd hy bezogt met een aanhoudend ylen, zo dat hy maar nu en dan
by zyne kennis was. In een dier laatste bedaarde oogenblikken, vroeg hy pen en
inkt, en wilde iets op papier zetten: doch kon niets voor den dag brengen, dan, geef
alles weder aan... Toen begaven hem zyne klagten geheel, wanneer hy zyne Dochter
Anna deed komen, doch deeze vond hem reeds buiten kennis; en, weinige uuren
laater, overleed de groote Monarch, in de armen der Keizerinne Catharina.’
By het bovenstaande zullen wy nog voegen het Verslag eener Zwitzersche
Volksvergaderinge, waarvan wy hier eene Afbeelding aantreffen. De Schryver, een
berigt gegeeven hebbende van zeker geschil, omtrent den aanvang deezer Eeuwe,
tusschen den Abt van ST. GAL en de Tockenburgers ontstaan, en hoe de laatsten,
ter verdeediginge van hunne regten, die van Bern en Zurich hadden in den arm
genomen, welke zich insgelyks hunne zaak aantrokken, vervolgt aldus: ‘Om de
genomene besluiten’ (te weeten, die der Berners en Zurichers) ‘meer kragt by te
zetten, wierden dezelve, gelyk omtrent alle gewigtige zaaken pleeg te gebeuren, in
de Volksvergadering gebragt, welke in de Gewesten van dit Gemeenebest, op eene
zeer zonderlinge wyze, worden gehouden. De voornaamste Burgerlyke Amptenaaren
zyn alhier ook steeds de aanzienelykste Krygsbeampten, terwyl ieder Burger een
Soldaat van zyn Vaderland is. Wanneer 'er nu iets van gewigt moet worden beslooten
of goedgekeurd, worden de Burgers met Krygs-Muziek vergaderd, en verschynen
gewapend, ieder in zyne reije. De Amptenaaren verschynen teffens in hunne
Krygsuniform, te voet, behalven den tydelyken Voorzitter des Raads, die als
Opperbevelhebber te Paarde verschynt. Zo ras eene zodanige Vergadering voltallig
is, sluit men een kring om de Officieren. Waarop de eerste in rang

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

186
de te doene voorstellen opgeest, die dan, by wege van overstemming, door de
meerderheid, worden toegestemd, of afgekeurd.’

Tydrekenkundige Oefeningen, en Vervolg op dezelve. Opgesteld
door Matt. van Olm I.z. Leermeester in de Wiskunde, Medelid der
Maatschappy: Tot nut van 't Algemeen, te Amsterdam, enz. Te
Groningen, by N. Veenkamp en A. Groenewolt, 1792. In gr. 8vo. 98
bl.
De rekenkundige VAN OLM deelt in deeze twee Boekskens, elk van agt Hoofdstukken,
eenige Tydrekenkundige Voorstellen mede, leerende 1, de Dagnaam der Weeke
uit te rekenen. 2. Het vinden van den Zonnen-cirkel en Zondagsletter. 3. Van den
Maanen-cirkel, of het Guldengetal. 4. Van de Epacta. 5. Van de Roomsche Indictie.
6. Van de Juliaansche Periode. 7. Van de Paaschviering, en 8. om door dezelve
het Pinxterfeest te vinden. Het Vervolg gaat over het Burgerlyk Juliaansch en
Gregoriaansch Zennejaar; het vinden van de verschillende datums in dezelve; als
mede van den Zon- en Maanen-cirkel, het Guldengetal en de Epacta: wordende
deeze alle door eenige Proeven of Voorbeelden opgehelderd; eindigende met een
Calender om het Paaschfeest te vinden. Styl en Taal zyn zeer gebreklyk, ook kon
de Beschryving, in veele opzichten, korter en zaakelyker zyn.

Poëzy van Harmanus Asschenbergh. Te Amsterdam, by P.J.
Uijlenbroek, 1793. In 4to. 280 bl.
De Dichter HARMANUS ASSCHENBERGH, te Amsterdam den 18den van Slagtmaand,
1792, in den ouderdom van 66 jaaren en 7 maanden, overleden, is aan onze Natie
meest bekend door eenige vertaalde Tooneelstukken, welken op den
Amsteldamschen Schouwburg vertoond worden. Medegewerkt bebbende aan
sommige Tooneelspellen, uitgegeeven onder de Zinspreuk: Oefening beschaaft de
Kunsten; als mede aan de beryming der Psalmen, bekend onder de Zinspreuk: Laus
Dee, Salus Populo; en aan de Christelyke Gezangen, ten gebruike der Doopsgezinde
Gemeente, vergaderende by het Lam en den Toren, te Amsteldam; heeft hy nog,
kort voor zyn dood, een eigen opgesteld Zedelyk Tooneelspel: De deugdzaame
Zoon, in het licht gegeeven, en, by die gelegenheid, asscheid van de Zanggodinnen
genomen.
Wat nu deeze zyne Poëzy aanbelangt, nimmer heeft men hem
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kunnen overhaalen, om dezelve, by zyn leven, der Waereld mede te deelen. Hy
heeft echter niet gewild, dat zyne verzamelde Dichtstukken nimmer het licht zouden
zien. Integendeel. Hy heeft dezelve niet alleen daar toe, naar zyn eigen oordeel, en
naar dat van des kundigen, geduurig meer en meer verbeterd en beschaafd, maar
ook grootdeels zelfs ter uitgave gerangschikt. Het ontwerp deezer rangschikking
heeft de Uitgeever P.J. UIJLENBROEK, met goedvinden van des Dichters eenigen
Zoon, Mr. GYSBERT ASSCHENBERGH, geheel gevolgd; ‘hebbende niets agtergehouden,
dat 's Dichters roem als Mensch en Kunstbeöefenaar zou kunnen bevorderen; niets
gegeeven dat dien zou kumen krenken.’ - Met vermaak kunnen wy 'er het volgende
by asschryven. ‘Stukken, die alleen waarde ontleenen van den tyd, of van de
personeele betrekkingen, waarin zy zyn geschreven, heeft men geöordeeld gevoeglyk
geheel weg te moeten laaten. De roem eens Dichters hangt niet af van de veelheid,
maar wel van de verdienstelykheid zyner voortbrengsels; en deezen behooren zo
wel algemeen behaagelyk, als slechts betrekkelyk belangryk, te zyn.’ - Wy hoopen
dat dit voorbeeld veele naavolgers zal vinden.
Drie byzondere Afdeelingen rangschikken deeze Gedichten, op eene zeer
voegzaame wyze. De eerste Afdeeling bevat elf Brieven, in welken het karakter der
opstellers zeer wel is waargenomen. Dezelve zyn: 1. Hypermnestra aan Linceus.
2. Cassander aan Statira. 3. Statira aan Cassander. 4. Turnus aan Eneas. 5. Eneas
aan Turnus. 6. Karel, Erfprins van Spanje, aan Isabella de Valois; uit zyne
gevangenis. 7. Anna van Boulein aan Henrik den Agtsten; uit haare gevangenis. 8.
Dafnis aan Silvia. 9. Leopold aan Bregitta; uit zyne gevangenis. 10. Charlotta aan
Emilia, en 11. Ferdinand aan Arnold. De tweede Afdeeling behelst tagtig Vertelzels
en Puntdichten; en de derde zes-en dertig verscheiden Gedichten, op byzondere
onderwerpen.
Om onzen Leezer, uit eenige weinige Proeven, het boertig en satyriek vernuft
van den Heere ASSCHENBERGH eenigermaate te doen kennen, kiezen wy de volgende
Vertelzels uit de tweede Afdeeling.

De snoek.
Leer dat geen gramschap u betaamt,
Wanneer ge een' gek een tal van logens hoort verdichten:
Lieg plomper noch dan hy; maak daar door hem beschaamd,
Zo zult gy hem en elk verpligten.
GELLERT.
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Een zeker logenaar
Vertelde kort en klaar,
Dat hy een' grooten snoek had in zyn net gekregen;
(Het was geen schrobnet, maar een zegen.)
Een' Snoek, veel meer dan honderd ponden zwaar.
Eén, die dit hoorde, zei: Dat 's een verbruide logen!
Waar toch, op welk een schaal, is deeze snoek gewogen?
Een ander trok hem by de mouw,
Hem wenkend' dat hy zwygen zou,
En sprak: Dit 's waarlyk niet byzonder;
'k Zal u vertellen grooter wonder.
Een waardig vriend van my, die 't landverblyf verkeos,
Had, vóór zyn plaats, een brug, (hier moet men wel op letten.)
Waarop een jongen was gewoon de pruikedoos,
Des morgens, tydig neêr te zetten.
Myn vriend had zich gekleed; sprak tot zyn knecht: ga heen,
Om de opgemaakte pruik my van de brug te haalen.
Hy gaat; hy komt te rug, en zegt: Ik zie 'er geen:
Wat drommel! zou de jongen dwaalen!
Hoe! zei myn vriend, ik zag, (dat zweer ik op myne eer!)
Dat hy de pruikedoos zette op haar plaats ter neder;
Zie nog ééns; gy zaagt mis. Jan gaat, maar konit voort weder,
En zegt: Zy is 'er niet, myn heer!
Hoe! sprak hy, kan dit mooglyk weezen?
Waar zou de jongen zyn? hy mag myn gramschap vreezen:
Ikzelf heb hem gezien? zou hy ook op de plaats
Aan 't wandlen zyn, en zich vermaaken met de maats?
Men zoekt; doch, waar men zock', hy is niet op te spooren.
Al wat men onderwind is moeite en tyd verlooren.
Geduld dan, zei myn vriend: ik zal my deezen dag
Behelpen met de pruik, die 'k gistren heb gedraagen;
Hoewel ik 't liever anders zag:
Die jongen, schynt het, heeft thans lust om my te plaagen.
Zo als hy uit zou gaan komt Pieter, zyn tuinier,
Al vliegend naar hem toe, en schreeuwt, vol drift en yver:
Mynheer! mynheer! ei, kom toch spoedig aan de vyver,
En zie welk een verschriklyk dier
Daar op den kant ligt; och! ik durf 't niet nader komen.
Loop, sprak hy, Piet! gy schynt te droomen.
Neen, 't is zo als ik zeg; ik droom waarachtig niet;
Geloof het als jy 't met jouw eigen oogen ziet.
Hy volgt zyn' tuinman, zonder draalen;
Hy komt, hy ziet, hy schrikt, op 't zien van zulk een' snock:
Geeft last hem op den wal te haalen.
Zes kaerels deeden dit, zynde allen sterk en kloek.
Zodra hy was op 't land gekomen,
Heeft één van hen een mes genomen
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En sneed den buik hem op tot in het ingewand.
Maar, och! wat schrik beving zyn leden,
Wanneer hy uit den snoek zag treeden
Den pruikejongen, met de doos nog aan zyn hand!

***
Hier stond de logenaar, van d'eersten snoek, verslagen,
Sloop zachtjes heen, en dorst geen tweede logen waagen.

Vraag zonder antwoord.
De Prins van Luik, die ook als Bisschop word geächt,
Reed, prachtig uitgedoscht, naar 't land, met eedle Heeren
En Krygslién, die aan hem verstrekten tot een wacht,
Om allen overlast te weeren.
Dit zag een Boer, die lagchte en schaterde als ontzind.
De Prins wierd dit gewaat en deed hem by zich komen.
Hy sprak: zeg de oorzaak my, myn vrind!
Waaröm ge uw vreugd niet kunt betoomen?
De Boer zei: 'k lagch alleen, mynheer!
Door 't denken wat toch zy, die hier, in vroeger jaaren,
Vôôr u, ook Prins en Bisschop waren,
Wel zeggen zouden van die staatsie, pracht en eer,
Die zy in hunnen tyd nooit zagen?
Maar, zeker, 'k lagch om u geenzins.
'k Doe 't, sprak de Vorst, ook niet als Bisschop, maar als Prins,
En 't kan me, als Prins, op 't hoogst behaagen.
'k Geloof jouw woord, ter goeder trouw,
Zei Kees: maar, zeg my, zonder draalen:
Indien de Duivel eens mynheer den Prins kwam haalen,
Waar toch de Bisschop blyven zou?

De drie ambachten.
Een zekere iemand kwam by zekren Predikant,
(Ik meen 't was in Zuidbeveland.)
Dien hy zeer nedrig bad aan hem een gift te geeven,
Tot ondersteuning van zyn leven.
Hoe! sprak de Predikant, verwonderd zynde: gy
Komt my ordentlyk voor, en vraagt ge een gift van my?
Ja, zei hy, ja, mynheer! 'k ben tot dien stap gekomen,
Op dat my 't leven niet door honger word' benomen,
Kent gy geen ambacht? vroeg hy weêr,
Ja; ik ken 'er drie, mynheer:
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Het straatenmaaken, 't knoopenmaaken,
En 't brillenslypen; dat zyn alle drie myn zaaken.
Wel, vroeg hy, waaröm bleeft ge aan 't straatenmaaken niet?
Och! dat 's een werk, mynheer, dat niets baart dan verdriet:
Men heeft thans zo veel ommewegen,
Dat aan den rechten weg geen sterfling ligt gelegen,
Waaröm die ook niet slyt. Wel, 't knoopenmaaken dan?
Dat 's iets, waarby geen mensch de kost ooit winnen kan,
Was 't antwoord: wie dit waant, vind zich gewis bedrogen:
Men hoort thans veel te veel van haaken en van oogen.
Nu, 't brillenslypen?.... och mynheer!
Dat 's nog het ergst van all'; geloof my, op myne eer:
Want op het goede word geheel geen acht geslaagen;
Dies is een bril onnut in dees bedroefde dagen;
En 't kwaad, dat dag aan dag geschied,
Is 't, dat men doer geen bril, maar door de vingers, ziet.

Gulle toegeevendheid.
Een Schipper, 't zacht geloof van Menno toegedaan,
(En, by gevolg, geen vrind van vechten of van slaan,)
Zeilde in den grond een' Turkschen roover.
Een deel van 't volk sprong by hem over,
Dat daadlyk wierd geveld, doch geenszins op zyn last.
Veel andren hielden, aan een touw, by 't roer, zich vast,
Op hoop van redding. Snoode Turken!
Dus sprak de Schipper: gy zyt waarlyk rechte schurken.
Is zelfs een touw by u niet vry?
Bestaat gy niets dan dievery,
Dan rooven, plunderen, en plukken?
Gy zyt, zo waar! inhaalig vee.
Hieröp kapt hy dat touw aan stukken,
En zegt: daar, dieven! neemt het meê.

De schipper en zyn stuurman.
Een Schipper, zwervende op de woeste en holle baaren,
Zag, dichte by zyn Schip, een' Britschen Kaaper vaaren.
De Stuurman zeide: ik zal dien hond,
Dat zweer ik! zeilen in den grond:
Men dient die roovers uit te roeijen,
Eer zy in magt en aantal groeijen!
De Schipper sprak, bedaard te moê:
(Hy was een Mennoniet:) ik geef geen' last daar toe;
Maar, zo gy 't echter wilt beproeven,
Dan dient ge een weinigje op te leeven.
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De mantel in den lomberd.
Het uur van elven was verloopen,
Straks riep de wacht afgryslyk: Brand!
Een Franschman stiet zyn venster open,
En keek verbaasd aan allen kant.
Waar is de brante? zek, myn frinte?
Dus vroeg hy: zek het my ter deeg;
Zek op wat plaats hy hum befinte?
Men antwoord: in de Lomberdsteeg.
Ok! borst hy uit, wat ramp! wat spyte!
Myn arme mantle, ik ben jou kwyte!

Kwinkslag.
Een Schout ontbood een' Boer voor 't hooge dorpgerecht,
Een sprak, wel, hondsvot! guit! hebt gy van my gezegd
Dat nooit een grooter schurk, dan ik ben, is geboren?
Wie, ik? hervat de Boer: dat kilinkt my vreemd in de ooren.
Neen Schoutlief! neen, men heeft jou logens aangebragt:
'k Heb 't nooit gezeid, maar 'k heb 't wel duizendmaal gedacht.

Wy erkennen gaerne, noch niet te kunnen bevroeden, welke reden de Heer
ASSCHENBERGH gehad moge hebben, om deeze Gedichten, by zyn leven, niet te
laaten drukken, daar 'er toch reeds vertaalde Tooneelspellen van hem in het licht
waren: die, als vertaalingen beschouwd, zyn kunstroem minder konden bevorderen,
dan eenige eigen vindingen in deeze Poëzy, vooral in de eerste Afdeeling, bl. 1-61,
voorkomende. Dan, mooglyk heeft het meer ernstig gelaat van sommigen, vergeleken
met eenige losse uitdrukkingen in eenigen deezer Gedichten, (zo als op bl. 84, 108,
122, 126 en 152 voorkomen,) hem daar toe aanleiding gegeeven. Maar waaröm
dan eene uitgave naa zyn' dood toegestaan? - Dit is voor ons een Raadzel. Zeker
is het intusschen, dat eenige Vertelzels in deezen Bundel alleen door de beryming
eene soort van nieuwheid gekreegen hebben, zo als het Geduld, bl. 141, de Billyke
Wensch, bl. 152, de ontydige Voorzorg, bl. 172, enz. welke, als oude, en genoeg
bekende, Kluchten, een Dichter te weinig eer kunnen aanbrengen.
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Gezangen op de Geboorte, het Lyden, Sterven en Verheerlyking
van Jezus Christus. Door J. Hazeu Cs. z. Te Amsteldam, by N.T.
Gravius en J. Hazeu Cz. z., 1794. In gr. 8vo. 258 bl.
Tot heeden mist men, in de Hervormde Kerk van Nederland, zodaanige
Godsdienstige Gezangen, welke by de verklaaring van JEZUS Lyden, en op de
Feestdagen, gezongen kunnen worden. Noch het aanhoudend verlangen van veelen;
de ernstige poogingen van sommigen; noch het voorbeeld der Lutherschen en
Doopsgezinden, welke zeer gepaste en reeds hernieuwde Euangelische Liederen
gebruiken, hadden kragt genoeg, om dit gebrek in de Hervormde Kerk te doen
vergoeden. Heeden schynt men 'er ook veel minder dan ooit aan te denken, zedert
de door de Provintiën afgevaardigde Predikanten, tot het berymen van nieuwe, en
nu reeds in gebruik zynde, Psalmen, te vergeesch aangehouden hebben, om eenige
Euangelische Gezangen by die Psalmen te mogen voegen. Ware 'er immer een
gepaste tyd of gelegenheid, om zodanige Gezangen te ontwerpen en in te voeren,
het ware zeker die van den Jaare 1772; dan daar het toenmaals, zelfs op verzoek,
tot geen besluit heeft kunnen gebragt worden, merkt men ras, dat 'er gewigtige
redenen moeten zyn, welke de invoering van zulke Gezangen by de Hervormden,
tot heeden, wel eene alzins gewenschte zaak doen blyven, doch geen vooruitzicht
opleveren, dat dezelve spoedig zal geschieden.
Intusschen kan men de poogingen van den Heere HAZEU (wiens dichterlyk genie
men uit een' berymden, en geheel op Nooten gestelden, Heidelbergschen
(*)
Catechismus reeds heeft leeren kennen ), om voorgemelde redenen, geenszins af
keuren; en wel te minder, om dat hy deeze Gezangen aan de Hervormde Kerk niet
opdringt, maar nederig van gevoelen is, dat, indien men by dezelve eens zulke
Gezangen begeerde in te voeren, men bekwaame Dichters genoeg vinden zoude;
weshalven hy zich volstrekt niet durst vleyën, dat men zyne Gezangen, in zulk een
geval, daar toe zoude kiezen en goedkeuren. Echter zou hy het zich, en met reden!
tot eene eer rekenen, wanneer hy, door dit zyn Werk, den grond mogt leggen, dat
'er Godsdienstige Gezangen in de Hervormde Kerk ingevoerd wierden. Doch zyn
groote wensch is, dat dit Werk in de huisgezinnen der Christenen moge ingevoerd
worden, en aldaar tot stichtinge zal zyn.
Daar de vervulling van deezen wensch voornamelyk zal

(*)

Zie, onder anderen, onze beöordeeling van dat Werk, in de Alg. Vad. Lett. voor 1791. bl. 40
en 41.
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afhangen van de meerdere of mindere kunde en kieschheid der Huisgezinnen, die
dit Gezangboek zullen gebruiken; zo kunnen wy niet nalaaten om aan te merken:
dat zy, die iets meer dan eene drooge beryming van Schristuurplaatsen, of van zeer
oppervlakkige Zedelessen uit dezelve getrokken, in hunne geestelyke Gezangen
begeeren, zich maar zelden in deezen Bundel zullen voldaan vinden; nadien in
dezelve niet alleen zeer weinig poëzy gevonden wordt, maar zelfs de kieschheid
der taale en der denkbeelden, op veele plaatsen, enkel aan de zucht om te rymen
is opgeofferd. De volgende Proeven zullen het bewyzen.
Zie hier de aanhef van het 50ste Gezang.
De Landvoogd steld, ô Heer!
Een kruisschrift, niet tot eer
Der Jooden, in vertooning;
Gy had geen misdaên, neen:
Maar by uw' Naam alleen,
Schryft hy: ‘der Jooden Koning.
*

Schoon 't Volk dit hoonend' ziet,
Hy toch herschryft het niet;
Maar waakt, met trotsche toonen,
Voor d'eer van zyn geschryf;
Hy bleef dus 't wanbedryf
Aan u betoond, verschoonen.
*

Ziet daar, verblinde Joôn!
Het opschrift voor Gods Zoon,
Dien gy aan 't kruis doet sterven;
Schoon gy uw' Koning dood,
Zyn magt blyft eindloos groot;
Wat straf zult gy verwerven!

Welk een gewrongen, welk een koud verhaal van eene omstandigheid, die zo veel
edele denkbeelden in het hart van een Christendichter kan verwekken! Op bl. 16
komen de volgende regels voor:
De vreê bazuin klinkt overäl,
De heem'le maaken bly geschal,
En aard en zeeën juichen;
Het Zuid' en Noord' roemt 's Heeren daên,
Het Oost' en West brengt Schatten aan;
't Moet alles voor hem buigen.
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behalven dat juichen en buigen niet zeer kiesch gerymd is, zo heeft het aanbrengen
van Schatten nog zo weinig verband met het algemeen gejuich, dat het enkel een
stoplap wordt. Doch deze zyn, in zulk eene menigte, in deeze Gezangen te vinden,
dat men dezelve byna op elke bladz. kan aantreffen.
Dan, wy zeiden, dat de denkbeelden, en de kieschheid der taale, in dit
Gezangboek, dikmaals aan het rym zyn opgeofferd geworden; wy behooren hetzelve
dus nog in eenige Proeven te bewyzen.
10de Gezang:
Laat een snoodäart, een Verraader
Vluchten als het licht hem ziet;
Hy, voor 't onderzoek een' sinaader
Vlucht, maar zyne daaden niet.

Die smaader voor het onderzoek komt alleen daar zoo gewrongen voor om te rymen.
Zo ook vinden we, bl. 63. Geef ons het Schild van 't waar gelove! in plaatse van 't
geloof. En bl. 8, een geeven van hart en hand aan God: NB. de hand aan GOD!! ja,
de Heer HAZEU maakt geene zwaarigheid, om den Hof Gethsemané, bl. 42, eene
Woestyn te noemen, om dus, by voorraad, een rymwoord voor pyn te hebben. Doch
genoeg om ons gezegde te staaven. Zelfs buiten den dwang van Rym en Versmaat,
is de taal deezer Gezangen, dikmaals, onzuiver, zo als bl. 11. vs. 6, juichd' in plaatse
van juicht, bl. 57, gy slaat en wond DE Knegt, in plaatse van DEN Knegt, en
soortgelyken. - Intusschen zullen minder kiesche Zangers zich met dit Gezangboek
mogelyk zeer wel te vreede achten, voornamelyk in Amsterdam, nadien het, volgens
het Passieboekje van die Stad ingericht, en met Kerkelyke goedkeuring bekragtigd
is: bestaande het geheel in 75 Gezangen; versierd met een niet onbevallig
Tytelplaatjen.

De Naarstigheid der Kinderen beloond, in aangenaame en
leerzaame Verhaalen en Gesprekken. Door C. Muller, Predikant te
Zyderveld. Met Plaatjes. Te Rotterdam, by J. Meyer, 1793. In 8vo.
117 bl.
Onder alle Werkjes, die in deeze tyden, waarin meer dan ooit ten voordeele der
Kinderen, zo in ons Vaderland, als buiten het zelve, geschreeven word, zyn
uitgegeeven, verdient dit Stukje van wylen den Heer C. MULLER, met regt, eene
plaats. Zyn voordragt is eenvouwig, en voor kinderlyke verstanden geschikt. Zyne
Verhaalen en Gesprekken zyn leerzaam, pryzen het goede
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bevallig aan, en stellen het tegenovergestelde naar verdienste in het veragtelykst
licht. De Leezer oordeele uit het volgend staaltje, zynde het eerste Verhaal dat in
dit Stukje voorkomt.

‘Kinderen moeten dankbaar zyn.
De Dankbaarheid is eene schoone deugd, Kinderen kunnen dezelve niet beter
leeren, dan wanneer men hen dikwerf doet gevoelen, hoe veele dingen zy nodig
hebben, en hoe veel goeds zy elk oogenblik van hunne Ouderen genieten.
GEERTRUIDA gedroeg zich altoos zeer ondankbaar jegens haare Ouderen. De
Meester kwam eens by haar Moeder klaagen, dat zy, tegen andere Kinderen, gezegd
had: “Myne Ouderen moeten my wel alles geeven, dat zyn zy verplicht; daar voor
ben ik hun kind.” Zy moest aanstonds uit de warme kamer in een koud vertrek gaan,
kreeg weinig te eeten, en, in plaats van naar gewoonte op een bed te slaapen,
moest zy nu op een matras gaan leggen; den volgenden dag kreeg zy des morgens
geen ontbyt, en des middags werd haar niets anders, dan brood en water, gegeeven.
Toen leerde zy zien, hoe veel goeds zy van haare Ouderen genoot, en welk een
groot voorrecht zy boven zo veele duizende arme Kinderen had.
KLAARTJE, in tegendeel, was een zeer dankbaar kind, welke onzen lieven Heer
elken morgen dankte, dat Hy haar zulke goede Ouderen had gegeeven, welke van
den morgen tot den avond voor haar zorgden, en haar zoo veel goeds bewezen.
Zy was hun ook zeer gehoorzaam, om dat zy haare dankbaarheid nog door niets
anders kon bewyzen. Uit eigene beweeging deed zy hun allerhande kleine diensten,
en verrichte alles, wat zy maar eenigzins doen kon.’
Uit dit staaltje kan de Leezer zien, dat dit Boekje niet alleen Lessen bevat voor
de Kinderen; maar dat ook, daarin, den Ouderen, van ter zyden, zonder dat het
zelfs van de Kinderen gemerkt word, word aangeweezen, hoe zy hunne Kinderen
behandelen moeten. Zulks het veelen deezer even nuttig zyn zal dit te leezen, als
hunnen Kinderen zelf.

De Bode uit Thuringen, bestaande in Schetzen tot een Tafereel
van Menschelyke Gelukzaligheid, door C.G. Salzman. Uit het
Hoogduitsch vertaald. IVde Deel. Te Amsterdam, by G. Roos en
J. ten Brink, Gz., 1794. In 8vo. 416 bl.
Men behoeft den Naam van den Heer SALZMAN, die, door verscheidene zyner
Schriften, in onze taale overgezet,
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zo wel als door de drie voorige Deeltjes van het Werk, dat wy thans aankondigen,
by onze Landgenooten genoeg bekend is, slegts te leezen, om verzeekerd te zyn,
dat men, in dit Deel, weder zeer veele nuttige Lessen, welker opvolging, 't
menschelyk leven gelukkig maaken kan, op eene aangenaame wyze voorgedraagen,
ontmoeten zal. - Dit Deel behelst de Levensgeschiedenis van den Heer CONSTANT,
Koopman te Richmannshauzen, en zal waarschynlyk agtervolgd worden, dewyl de
Heer CONSTANT in het zelve nog niet in de hoedanigheid van Koopman ten voorschyn
treed; SALZMAN laat hem alleen by 't slot, als Knegt van eenen Heer VAN ASSOF, na
America reizen. - Indien de styl, en wyze van voordragt, van den Autheur, niet reeds
t' overbekend was, zouden wy gaarne een staaltje daar van opgeeven, doch nu
vergenoegen wy ons met te zeggen, dat het Deel, voorhanden, niet minder schoon
geschreeven is, dan de voorgaande. De Uitgeevers berichten ons, dat dit Deel ook
afzonderlyk, onder den titel van Levensgeschiedenis van den Heer CONSTANT, ten
dienste der geenen, welke de Bode niet bezitten, by hen te bekoomen is.

De Geschiedenis van Sir Charles Grandison verkort. Ten Nutte
der Nederlandsche Jeugd. Uit het Engelsch vertaald. Te Leyden,
by Honkoop en du Mortier, 1793. In 12mo. 219 bl.
De Vertaaler bericht, in zyn Opdragt aan de Nederlandsche Jeugd, dat zyn oogmerk
in deezen tweeledig was: eerst om in de Characters der Hoofdpersoonen deezer
Geschiedenis uitmuntende voorbeelden van deugd en regtschapenheid ter navolging
voor te stellen, en om tevens daardoor de Leeslust der Jeugd op te wekken; ten
anderen, om dezelve, in het aanleeren van taalen, als de geschiktste hulpmiddelen
ter verkryging van verdere nuttige kundigheden, de behulpzaame hand te bieden;
ten dien einde belooft hy, dat dit Werkje ook in andere taalen zal gegeeven, en door
andere zoortgelyke agtervolgd worden.
Daar het groote Werk van den Hr. RICHARDSON, in veeler handen, ook in onze
Taale is, behoeven wy van den Inhoud deezer Geschiedenis niet te spreeken. Ter
aanpryzing van dit Uittrekzel uit dezelve, zeggen wy alleenlyk, dat de styl zeer
verstaanbaar is, de voornaamste trekken in de Characters der Hoofdpersonaadjen
naauwkeurig in agt genomen zyn, dat de geheele Geschiedenis in een zeer geschikt
geleide word opgegeeven, en de Opsteller zich bevlytigd heeft, om op zulke
byzonderheden eenigzins breeder stil te staan, die nuttige Zedelessen voor de
Jeugd konden opleveren.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Vyftal Leerredenen, ter aanpryzing van Onderzoek, in zaaken den
Godsdienst betreffende, door G. Bonnet, Doctor en Professor der
H. Godgeleerdheid, en Academie-Prediker te Utrecht. Te Utrecht
by W. van Yzerworst, 1793. In gr. 8vo. 134 bl.
Het vyftal Leerredenen van den Hoogleeraar BONNET, hier aangekondigd, bevat
zeer belangryke onderwerpen. Zy zagen het licht op verzoek van eenigen van des
beroemden mans byzondere Vrienden, en verdienen ook onze opzettelyke
beschouwing. Zonder ons tot goedof afkeuren in te laaten, hebben wy alleenlyk
voorgenomen, de zaaken, in de Leerredenen begreepen, en de wyze der
behandelinge, met alle mogelyke beknoptheid aan te kondigen. De vier eerste
Leerredenen voeren aan het hoofd denzelfden text, het vereerende getuigenis, welk
PAULUS aan die van Bereën geeft, Hand. XVII:11. De vyfde Leerrede loopt over het
gebod diens zelfden Apostels, 1 Thess. V:21.
In de Inleiding tot de eerste Leerrede beklaagt zich de Heer BONNET over de
heimelyke ondermyningen en openbaare aanrandingen van den Christen Godsdienst
in onze dagen, als mede over de zucht tot nieuwheid; ‘eene oorzaak, schryft zyn
Hoog Eerw. van de rampzalige pooging onder hen, die nog den Christen Godsdienst
willen schynen voor te staan, om wat nieuws in te voeren, en, in de Verklaaring van
Gods heilig woord, zulk eene uitlegkunde smaakelyk te maaken, die men, ten aanzien
van ongewyde Schryvers, ten sterksten veroordeelen zou: eene uitlegkunde, regt
geschikt, om het voornaam gedeelte der Evangelieleere twyfelachtig te maaken, te
verdonkeren, ja, geheel weg te neemen.’ Voorts behelst deeze Leerrede eene
uitvoerige Verklaaring van den Text, ter aanwyzinge van het pryswaardig gedrag
der Bereërs, in deszelfs onderscheidene byzonderheden, en van den lof, hun
deswegen door den Historieschryver gegeeven.
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In de tweede Leerede, nader te zaake treedende, onderzoekt de Heer BONNET meer
bepaaldlyk, welk het woord zy, 't geen aan die van Bereën door de Apostelen wierdt
verkondigd. Dit doet zyn H. Eerw. met oogmerk om de Leere der Protestantsche,
dat wil zeggen, der hier te Lande door openbaar gezag vastgestelde, Kerke, tegen
de zogenaamde dryvers van nieuwigheden te verdeedigen. ‘Volgens de gedagten
der laatstgenoemden (schryft de Heer BONNET) moeten wy ons Jesus Christus slegts
voorstellen, als een bloot mensch, doch, als den besten, den voortreflyksten, onder
de menschen; die van God in de Wereld gezonden is, om wyze lessen te geeven;
den weg ter deugd aan te wyzen; de geenen, die deezen weg bewandelen, die hun
best doen om deugdzaam te zyn, uit dien hoofde te verzekeren, dat ze na deezen
gelukkig zullen zyn; verder moeten wy gelooven, dat Jesus die leer, met wonderen,
en een heilig leeven, bevestigd heeft; - eindelyk, dat Hy, onregtveerdig ter dood
gebragt zynde, uit den dooden is opgestaan, om alle twyfeling aangaande zyne
Godlyke zending, en een leeven na dit leeven, weg te neemen. - Derhalven (vervolgt
de Hoogl.) wanneer een mensch, naar zyn vermogen, de deugd betragt, eerlyk,
regtveerdig, maatig, weldaadig is; na bedryf van zonden zyn leeven betert, en, naar
zyn vermogen in goed doen volhardt, dat hy zich dan, van de vergeeving zyner
misdaaden en zwakheden, en van eene eeuwige zaligheid, verzekeren kan; zonder
dat hy noodig heeft te gelooven in eenen Verlosser, die, zoo als de Protestanten
beweeren, niet alleen mensch, maar ook waarachtig God, zynde, door zyne
gehoorzaamheid, door zyn lyden en sterven, in de plaats van Zondaaren, aan Gods
geregtigheid genoeg gedaan, en de eeuwige zaligheid niet alleen, maar ook al wat
ter verkryging van dezelve, door geloof en heiligmaaking, noodig is, verworven heeft:
en overzulks weerdig is, dat allen Hem Godsdienstige eer bewyzen, op Hem hun
vertrouwen stellen, in Hem hunne Zaligheid zoeken, van Hem alleen hun heil
verwagten, en God den Vader, wegens zyne onbegrensde liefde, in het zenden, in
het geeven, van zulk eenen Verlosser, dien Hy tot zonde heeft gemaakt, op dat wy
zouden worden regtveerdigheid Gods in Hem, eindeloos de eere toebrengen: - niets
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van dit alles behoort, naar de gedagten van deeze lieden, die eene andere gedaante
aan het Christendom poogen te geeven, tot het weezen van den Godsdienst van
Jesus.’
Noodig hebben wy het geoordeeld, door deeze aanhaaling, den Leezer een
denkbeeld te geeven, wat het zy, waarvan de Heer BONNET het bestryden en
verdeedigen zich in deezen bondel hebbe voorgesteld. Ter bereikinge nu van zyn
oogmerk, naa eenige algemeene aanmerkingen, bepaalt de Redenaar de aandagt
zyner hoorderen by den waaren aart der leere, welke Jesus Kruisgezanten alomme
verkondigd hebben: waaromtrent drie zaaken, vooral, opmerking verdienen:
Vooreerst, of wy ons Jesus slegts als den besten der menschen, als Profeet en
Leeraar der deugd, dan ook als Godmensch en verzoenenden Middelaar, moeten
voorstellen? Vervolgens, of de hoofdleere van 't Euangelie alleen bestaa in
Voorschriften van goede Werken, gestaafd met beloften, dan of daartoe ook behoore
de leere des geloofs aangaande God den Vader, den Zoon, den H. Geest, en van
de reinigmaaking der zonden door Jesus dood? Eindelyk, of onze geheele verpligting
jegens Jesus daar in gelegen zy, dat wy naar zyne Voorschriften zo deugdzaam
zyn als wy kunnen, en staat maaken op zyne beloften, dan of wy hem hebben aan
te merken als de verdienende oorzaak onzer zaligheid, zonder wiens tusschenkomst
wy eeuwiglyk hadden moeten verlooren gaan? Om dit geschil te beslissen, doorloopt
de Hoogleeraar het Boek der Handelingen, en vervolgens de Brieven der Apostelen,
om aldus naa te gaan, hoedanige leeringen, aangaande de voorgestelde Vraagen,
aldaar worden voorgedraagen; al het welk zyn H. Eerw. tot het besluit leidt, dat de
leere der Protestantsche, ‘en in 't byzonder die der Gereformeerde, Kerk, aangaande
den weg des heils, met de waarheid overeenstemt.’
Om nu te doen zien, dat de bovenstaande leere niet aan de Schryvers van het
N.V. byzonder eigen, maar reeds van ouds voorspeld, was, tragt de Heer BONNET
vervolgens de overeenstemming van de leere der Apostelen en Profeeten
naauwkeurig te ontwikkelen; dit is de inhoud der derde Leerrede. Het aanvoeren,
ten dien einde, van eenen reeks van getuigenissen, ten bewyze, ‘dat de Apostelen,
en PAULUS in 't byzonder, ter
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staavinge van hunne leere, in navolging van hunnen Heer en Meester, zich hebben
beroepen op de Schriften van het Oude Testament;’ dit alles geeft den Heere BONNET
aanleiding tot eenige Vraagen, ‘welker beantwoording, in den tyd dien wy beleeven,
zeer belangryk voor ons is, ter bevestiging van ons geloof aan de Euangelieseer.’
De bedoelde Vraagen zyn deeze: ‘Vindt men waarlyk, in de Schriften van het O.V.
Voorzeggingen aangaande den Heere Jesus, en hebben de Apostelen, in het geen
zy, ter bevestiging hunner leer, bybragten, den waaren zin van de door hen
aangehaalde gezegden opgegeeven? - Wat hebben zy voornaamlyk, uit de H.
Boeken des O.V. willen bewyzen? - Was het noodig, dat de Apostelen zich, op oude
Voorzeggingen aangaande den Messias, beriepen? - Hebben de Profeeten, hebben
de oude Geloovigen, die Voorzeggingen kunnen verstaan?’ Aangaande de eerste
Vraag verzet zich de Heer BONNET zeer ernstig tegen de zulken, die, alle
Voorzeggingen verwerpende, van oordeel zyn, dat de aanhaalingen, uit het O.V.,
door Christus in 't geheel geenen grond opleveren om aan Voorzeggingen te denken;
maar dat het slegts toepassingen zyn van zekere gezegden, en overbrengingen
van zekere gebeurtenissen, waar aan de Schryvers van het O.T. niet gedagt hebben,
en niet konden denken. Nogthans erkent zyn H. Eerw. dat 'er in het N.T. woorden,
spreekwyzen en gezegden, uit het O.T. ontleend, alleen by wyze van toepassinge
op deeze of geene zaaken en gevallen, gebezigd worden, zonder dat de oude
Godsmannen aan die zaaken of gevallen gedagt hebben. Gaarne hadden wy
gewenscht dat de Hoogl. eenige kenmerken hadt medegedeeld, aan welke de
aanhaalingen, ten aanzien van derzelver bedoelinge, van elkander kunnen
onderscheiden worden. - Omtrent de tweede Vraag is de Hoogl. van begrip, dat de
Schryvers van het N.T. met hunne aanhaalingen, voornaamlyk, tragtten te bewyzen,
dat Jesus, als de beloofde Messias, lyden moest en sterven, en vervolgens uit de
dooden opstaan: om reden dat ‘de leere van Messias toekomstig lyden, by de oude
Israëhtische Kerk zeer wel bekend, de openbaare leer der Joodsche Kerk, ten
aanziene van den Messias, ten tyde van Christus, en al lang te vooren, zeer bedorven
was.’ - Voor de noodzaaklykheid der beroepinge op Voorzeggingen geeft
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de Hoogl. als de reden op, dat de Wonderwerken, door de Apostelen verrigt, niet
genoeg waren ten bewyze van het gezag der Christelyke leere; maar dat de Jooden,
als verpligt zich te houden aan Mozes en de Profeeten, uit de Schriften van het O.V.
moesten overtuigd worden, dat Jesus de Messias was. Eindelyk, op de vierde Vraag,
met de woorden, Luc. X:24, en 1 Petr. I:11, een bevestigend antwoord gegeeven
hebbende, doch tevens erkennende, dat, in de oude Godspraaken, voor ons, zomtyds
nog veel duisterheid overblyft, meent de Hoogl. dat eertyds deeze duisterheid geene
plaats had, als zynde 'er ‘alle reden om vast te stellen, dat de oude Kerk, by het
beschreeven woord, ook byzonder onderwys genoten heeft, tot regt verstand der
Godspraaken, gelyk ook, tot kennis der wyze bedoelingen, van den Levitischen
Godsdienst:’ welk byzonder onderwys, gelyk de Hoogl. vervolgens aanmerkt, ‘door
mondelyk onderwys medegedeeld, en door getrouwe overlevering bewaard,’ zal
geweest zyn de sleutel der kennisse, welke, volgens het zeggen van Christus, door
de Wetgeleerden was weggenomen. Hoewel de Heer BONNET, ter staavinge van
zyn gevoelen, het gezag van GROTIUS inroepe, dunkt ons, egter, deeze meening te
smaaken naar de Overleveringen der Roomsche Kerke, die door de Protestanten,
gemeenlyk, yverig worden afgekeurd.
De vierde Leerrede, in welke het onderzoek van de leere des Christendoms wordt
aangepreezen, behelst niet veel byzonders. Meer uitgewerkt is de vyfde en laatste,
in welke de beproeving in zaaken van Godsdienst, als noodig en nuttig, wordt
voorgedraagen. - Verscheiden bedenkingen brengt hier de Hoogl. in 't midden, welke
opmerking verdienen, hoewel zy, waarschynlyk, geenen algemeenen byval zullen
ontmoeten; inzonderheid 't geen zyn H. Eerw. aangaande de verborgenheden in
den Godsdienst, en het gebruik der reden, als eenen toets ter beproevinge,
voordraagt. Doch ons bestek gedoogt niet, hier over verder uit te weiden. Te wyd,
misschien, naar gelange van het Werkje, is ons verslag uitgedyd. Maar een Geschrift,
gevloeid uit de pen van eenen man van die vermaardheid als de Heer BONNET,
verdiende onze byzondere opmerking.
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Onderwys in den Godsdienst, door J. van Nuys Klinkenberg,
A.L.M.S.S. 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
Weetenschappen te Vlissingen. Te Amsterdam by J. Allart, 1793.
IX en Xde Deel, in gr. 8vo., van 675 en 686 bl.
Van het omslagtig Werk des Amsterdamschen Hoogleeraars en Predikants VAN
NUYS KLINKENBERG hebben wy, van tyd tot tyd, berigt gegeeven, en hetzelve, naar
onze manier van bevattinge, op zynen regten prys geschat. Thans voegen wy de
twee genoemde Deelen byeen, omdat zy het zelfde onderwerp behandelen, te
weeten, de Zedeleer der Openbaaringe; met eene uitvoerigheid, welke het getal
der opgetekende bladzyden uitwyst.
Naa eenige algemeene aanmerkingen over de Christelyke Zedeleer, de
hoedanigheden der Goede Werken, de inwendige Verbetering van het hart, en de
uitwendige Verbetering van den wandel, handelt het Negende Deel over de Pligten,
welke de Christenen aan God verschuldigd zyn, zo met hunne gedagten en woorden,
als met hunne daaden. In een afzonderlyk Hoofdstuk spreekt de Hoogleeraar van
de Zonden tegen God, en besluit dit Deel met eene beschouwing der Plichten, welke
de Christenen, meer byzonderlyk, aan elk der Drie Goddelyke Persoonen
verschuldigd zyn. Het Tiende Deel ontvouwt de Pligten, welke de Christenen aan
zich zelven verschuldigd zyn, nevens de Zonden, welke daar tegen over staan; als
mede de Pligten, welke de Christenen jegens den Naasten moeten oefenen. Alle
deeze onderwerpen worden hier behandeld met eene uitvoerigheid, doorgaans
nederdaalende tot kleinigheden, welke veelligt, aan zommige Leezers, lastig en
verveelende zal voorkoomen. Dit algemeen berigt zy genoeg omtrent dit Werk, in
't welk ook zulke Leezers, die aangaande verscheiden, dus genaamde,
Geweetensgevallen, opheldering verlangen, hunne begeerte zullen voldaan vinden.
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Huisboek voor Vaderlandsche Huisgezinnen. Door Johannes
Florentius Martinet, Meester der vrye Konsten, Doctor in de
Wysgeerte, Lid van de Hollandsche, Zeeuwsche en Geldersche
Maatschappyen der Weetenschappen te Haarlem, Rotterdam,
Vlissingen en Arnhem; en Predikant te Zutphen. Te Amsterdam,
by J. Allart. 1793. In gr. 8vo. 546 bl.
Met zeer veel genoegen hebben wy dit nuttig Huisboek doorleezen; onzen dank
daar voor betuigen wy, in naam van het Publiek, aan den arbeidzaamen en
menschlievenden Schryver, door de ronde verklaaring van ons gevoelen, dat de
Vaderlandsche Natie, welke, in andere opzigten, reeds zo veele Verpligting aan
den Heere MARTINET heeft, door den tegenwoordigen letterarbeid, onder eene nieuwe
verpligting is gelegd. Het ontwerp en de aanleg van dit Werk is, in allen deele,
lofwaardig en heilzaam, en de uitvoering, veelal, daar aan evenredig. Deugd, in de
uitgebreidste betekenis van dit woord, onder alle de Leden der byzondere
Huisgezinnen, aan te kweeken, en daar door de goede orde en het geluk dier kleine
maatschappyen te bevorderen, is, voorwaar, eene pooging, den Wysgeer en den
Christen Leeraar waardig. Hier toe, onzes oordeels, is het geschrift van den Heere
MARTINET zeer wel berekend. Zyn Eerw. moge, nu en dan, nederdaalen tot
byzonderheden, die, naar het oordeel van zommigen, het aanzien van kleinigheden
hebben. Doch ook deeze zyn van gewigt, zyn noodig om een voegzaam
zamenhangend geheel te vormen.
Naa een woord ter onderrigtinge, aangaande het oogmerk van zyn Geschrift, tot
de Vaderlandsche Huisgezinnen in 't algemeen te hebben gesproken, treedt de
Heer MARTINET ter zaake. In de eerste Afdeeling (zy zyn in alles elf in getal) wendt
hy zyne rede tot twee ondertrouwde lieden, vermeldende den lof des Huwelyks,
ruimt de zwaarigheden uit den weg, die hen tegen de verandering van staat met
schroom doen opzien, en geeft vervolgens eenige voorbereidende onderrigtingen,
welker opvolging hen kan stellen in het daadelyk bezit van het geluk, voor welk het
Huwelyk berekend is. In eene volgende Afdeeling beschouwt hy dezelven, als door
den
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Huwelyksband met 'er daad vereenigd, en deelt hun, in die hoedanigheden, zyne
bedenkingen mede, noodig ter voorkoominge van verwyderinge, en om hun de
zoete vrugten dier allernaauwste vereeniginge, door de ondervinding, te doen
smaaken. ‘De eerste maanden, (zegt hy) na een geslooten Huwelyk, zyn wonder
aangenaam; maar laat my toe u te zeggen, dat die eerste tyden hagchelyk en zelfs
gevaarlyk zyn. De dagen der te vooren beteugelde driften, en der omzigtigheid, zyn
voorby, en zeer ligtlyk wordt men achteloos. De gevaarlyke stormen van koelheid,
verveeling en walging, kunnen dan opkomen, en geweldige schokken geeven.
Veelen werden daarvan beloopen, en zyn 'er in vergaan. Het valt onmogelyk alle
dingen aan te stippen, die de rust kunnen verstooren. In ongelukkige Huwelyken is
de grootste oorzaak van het kwaad, by geringe gelegenheden, voortgekomen. De
eerste voornaamste regel is dan, zich aan geene beuzelingen te bekreunen.’
Vervolgens, de Echtgenooten beschouwende, in de gewigtige hoedanigheid van
Onderen, geeft de Heer MARTINET eenige regels aan de hand, aangaande de
Lichaamelyke en de Zedelyke Opvoeding. Gelyk de meeste deezer regelen, uit de
beste hedendaagsche Opstellen, over die gewigtige onderwerpen, ontleend, een
algemeenen byval zullen ontmoeten, zal de wyze, op welke zy ontvouwd worden,
dezelve dies te gereeder ingang doen vinden. Met opzigt tot het onderwys in den
Godsdienst, aangemerkt hebbende, hoe de verstandige Moeder best geschikt is,
om de Kinderen over de eerste gronden te onderhouden: ‘Gy zult hun, mogelyk,
(gaat hy voort) daarna eenen Katechiseermeester geeven; maar welken? Weinigen
verstaan den waaren kinderlyken Onderwystrant: meestal volgt men den ouden
slender. Hy moet uwer kinderen Meester zyn, die, als een kind, kan denken; die op
den eenvoudigen kindertoon kan praaten; die eerst woorden en daarna zaaken
vatbaar kan verklaaren, en duizend gelykenissen ter opheldering aan de hand heest.
Noem hem, die dat wél kan uitvoeren, een' voortreslyken Man, en waardeer hem
hoog; het geen niet veel gebeurt. Dan, (vervolgt de Heer MARTINET) by deeze
gelegenheid moet ik u herinneren, dat gy alle Leermeesters uwer kinderen, tegen
de byna algemeene gewoonte, wél moet betaalen, en liever meer, dan hy van
anderen ontvangt;
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dat gy hem alle achting moet bewyzen, en minzaam bejegenen; en dat gy hem niet
naar een slegt vertrek of hok verwyzen, maar in eene goede kamer, 's winters by
een goed vuur, moet zetten; of zal eene koele modevisite beter ontvangen worden,
dan de Man, die het groote Werk des Onderwys by uwe Kinderen zal verrigten?’
Naa de taak der Ouderen te hebben afgehandeld, gaat de Schryver tot de Kinderen
zelve over, om hun eenige algemeene pligten onder het oog te brengen. ‘De Schryver
van dit Boek,’ dus teder luidt de inneemende aanhef des kinderlievenden Schryvers,
‘die eene opluikende tederheid altoos met eene genoeglyke aandoening beschouwt;
die met verwondering ziet wat gy, Kinders des Vaderlands! nu reeds zyt, en verder
worden kunt; die een zagt gevoelig hart voor u heeft, en, gaarne iets tot uw geluk
willende toebrengen, zo veele voorschriften, ter bestiering van uwe Lichaamlyke en
Zedelyke Opvoeding, in de handen uwer Ouderen overgaf; dees Schryver komt
thans ook tot u, dewyl 't gansche Vaderland, onze groote Maatschappy, tot welke
gy behoort, uwe Ouders, en ook hy, het grootste belang 'er in stellen. Ziet hem niet
aan als een norschen, stuurschen, harden, grimmîgen Man, die, met eene
onverbiddelyke roede, voor u verschynt, om te slaan, zonder dat 'er misdreeven is;
of om een hard Onderwys, dat afgryzen baart, aan gehoorzaame Kinderen voor te
werpen. Gewis, zo gy dat vermoedt of vreest, dan kent gy hem niet. Zagte lieve
voorstellen wil hy aan u doen; en daar gy zodanigen zo gaarne van uwe Ouders,
ja zelfs van Vreemden, hoort, waarom zoudt gy ze van hem niet willen ontvangen?
Hy bedoelt uw geluk, het geen gy zien kunt in alles, wat hy, ten uwen voordeele,
aan uwe Ouders schreef; en zodanige bedoeling kan u immers niet mishaagen?’
Niet minder hartlyk is des Heeren MARTINET's aanhef, daar hy het woord tot de
Jongelingen zal voeren, om dezelven hunne voornaamste pligten, of liever hun waar
belang, onder 't oog te brengen. Diep doordrongen van het gewigt van hun
leevensperk: ‘Nu, (schryft hy) nu is het zo verre met uwe jaaren gekomen, dat gy
eerlang (welk een gewigtig tydstip!) op het groot tooneel des levens zult moeten
verschynen: eene verschyning, voorzeker noodzaakelyk, en in een' zekeren

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

206
zin noodzaakelyk voor u; maar ook gevaarlyk en onzeker voor uw geluk; waren 'er
geene legioenen van openbaare en geheime verleidingen, men zou gerust, en
zonder één woord te reppen, u daarop laaten treeden; maar nu, nu 'er nergens eene
volkomen veiligheid gevonden wordt, zou het eene waare onbarmhartigheid zyn,
u, onvermaand, tot het openbaar leven te laaten overgaan. De schoone vlam der
Vriendschap, en het vuurig verlangen naar uwe behoudenis, gloeien in myn hart,
het welk nimmer dulden zal, dat het door een ander, in tederheid en zugt naar uw
waaragtig geluk, overtroffen worde! Gelooft dit, en dan wil ik u meer zeggen.’ En,
inderdaad, de regels en onderrigtingen, welke de Heer MARTINET, in deeze Afdeeling,
den Jongelingen, gelyk ook in de volgende aan de Dochters, mededeelt, zyn van
dien aart, dat, door eene getrouwe opvolging van dezelve, hunne beschaafdheid,
hunne glorie, hunne deugd, en, 't geen tog 's Mans hoofdbedoeling is, hun waar
geluk, aanmerkelyk zou bevorderd worden.
Intusschen heeft de Zutphensche Leeraar hier mede zyne taak nog niet afgedaan.
Nog drie gewigtige beschouwingen, in zo veele Afdeelingen, houden zyne aandagt
bezig. 't Zyn die van de Hoofden der Huisgezinnen, ten aanzien der Dienstboden;
van de Dienstboden zelve; om nogmaals weder te keeren tot de Hoofden der
Huisgezinnen, met opzigt tot hunne maatregels en gedrag aangaande den
Godsdienst; om eindelyk alles met een woord van bemoediginge tot de Ouden van
dagen te besluiten. In het begin der laatste Afdeelinge ontmoeten wy eene beknopte
zamentrekking van het verhandelde in het geheele Werk. Niet onaangenaam,
vertrouwen wy, zal 't voor veelen zyn, die herinnering hier te leezen. ‘Vaders en
Moeders, Hoofden der Huisgezinnen, meer dan immer eerwaardig wegens uwen
gevorderden leeftyd! Hy, die het vermaak hadt u zo lang te onderhouden, over veele
gewigtige dingen, welke konden dienen, om u en uw Huigezin gelukkig te maaken,
verbeeldt zich thans, dat gy tot het einde uwes levens nadert: des wil hy, voor de
laatste reis, tot u spreeken, en dan afscheid neemen. - Gy zyt, myne geëerde
Vrienden! jong geweest, en hebt nu eenen hoogen jaartop bereikt. Gy hebt twee
zeer gewigtige tydperken van uw leven, waarin veel ge-
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beurd is, doorgeloopen, uwe jeugd en uwen volwassen staat: nu komt het derde en
het laatste aan, mede van geen gering belang, dewyl gy in hetzelve van de Waereld
zult aftreeden. Dus zal 'er haast aan uwe aanzienlyke en verheven bestemming,
ten opzigte van uwen aardschen staat, voldaan zyn. En welk eene eer, welk een
geluk voor u, dat gy, door het liefderyk bestier van GOD, daaraan hebt mogen voldoen!
- Staat, bidde ik u, thans één oogenblik stil, en ziet te rug naar den grooten
afgelegden weg, welken gy zo lang bewandeld hebt; naar de verschillende tooneelen
van uw leven, welke gy hebt gezien; en naar de zo onderscheiden aanmerkelyke
lotgevallen, die u zyn wedervaaren. - Denkt aan uwe tedere kindschheid zo veel,
als gy u daarvan nog kunt herinneren: denkt aan den volgenden jeugdigen vrolyken
tyd, toen alles u aanlachte: denkt aan uwen volwassen staat: en denkt vooral aan
dien nooit van u vergeeten, blyden en gelukkigen Dag van uwe onderlinge
Verbindtenis. En, als gy dat alles herdagt zult hebben, zegt my, hoe waart gy in dien
heerlyken morgenstond, en op den schoonen dag van uw leven! Laat my toe, u dat
met eenige trekken te herinneren. Alles, ja alles, was kragt, genoegen, blydschap!
Gy bevondt u beiden wonder wél geschikt tot arbeiden, en alles werdt door u met
vaardigheid, lust en yver, verrigt. Uwe zenuwen waren sterk gespannen, uwe spieren
vast. Zelden waart gy bedugt voor gevaaren: weinig wierdt gy door vrees beloopen,
en gy bezweekt niet onder eenige wederwaardigheden. Uwe moed stondt vol, en,
naar gelange eenig kwaad u aanrandde, des te sterker was uw wederstand. Gy
behoefde weinig hulp; maar stondt meer gereed, om, zelfs ongevraagd, anderen
by te springen. Gy liept naar eenen kranken met de geneesmiddelen in de hand,
en konde geheele nagten waaken zonder hindernis. Gy snelde naar eene
ongelukkige Weduwe met zo veel gelds als troosts. Gy vloogt naar uwen arbeid:
want werkeloosheid was voor u eene zwaare pynbank. - Hoe vrolyk loofde gy uwen
Schepper in den morgenstond, en met welk eene gloeiende dankbaarheid vereerde
gy hem in den avond! Een vaste aanhoudende slaap, naar welken gy niet lang
wagtte, kwam aan, en herstelde uwe kragten, hoeveel zy ook geleeden hadden. Maar nu, ô welk eene verbaa-
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zende, welk eene bykans ongelooflyke, maar gevoelen zigtbaare, verandering! Gy
zyt geworden het geen gy niet dagt te kunnen worden; en nooit zult gy meer worden
't geen gy geweest zyt. - Zo vervallen van den ouden bloei! Nu willen uwe voeten
traaglyk voort, en zy beweegen zich niet lang, of uwe oogen zien reeds om naar
eene rustplaats voor uwen hygenden adem. De styve ruggegraad kromt zich niet
dan met moeite, en herstelt zich niet dan onder veel verzuchten. - Uwe
zielsvermogens zelve gevoelen de groot veranderde lichaamsgesteldheid. Uwe
Natuur is ontaard naar gelange zy in jaaren is toegenomen. De Ziel heeft grootelyks
geleeden by het verslyten des lichaams. Zy is gewis nog zeer jong: want wat is eene
eeuwigleevende Ziel van slegts zeventig of tagtig jaaren! - Maar is uwe Ziel nog
jong in deeze waereld, haare wooning is oud, en dat belemmert haar in alle haare
werkingen. Het edel verstand is onvatbaar, het oordeel stomp, de wil magteloos,
de verbeelding zeer flaauw, en het geheugen is trouwloos geworden. - Gy verhaalt
menigmaal het geen gy niet weet immer gezegd te hebben, en dat men u
duizendmaal vertelde is u thans een vreemd nieuws: ja het nieuwe, waarvan gy
voorheen zo veel verwagtte, heeft nu bykans geen schoon meer in uw oog, om dat
gy lang geleerd hebt weinig daar van te kunnen ontvangen. Denken was eertyds
uw leven; maar denken is thans voor u een zwaare arbeid. En waar zyn die lieve
tedere hoedanigheden, voorheenen ééne uwer uitmuntendste hoedanigheden!
Tedere gevoeligheid, weleer door uw hart zo ligt bewerkt, maar die u ook zo menig
zagt vermaak in het medelyden gaf, is geweeken, en dat heeft uwe ziel tot koelheid
vernederd; ja de zoete aandoeningen van liefde en ontferming houden ook bykans
op. Gy beklaagt u, dat gy by eene weenende ongelukkige Weduwe niet meer kunt
weenen, by eenen blyden niet meer kunt vrolyk zyn, en smert hebt in u zelven,
terwyl gy geene smert in anderen kent. Kwyning volgt op des lichaams verzwakking,
en verminderende zielskragten verzwaaren het leed: ja, het geen verder gaat, eene
ongemaklyke tederheid tast nu de beste aandoeningen zelfs aan, en verbittert de
anders aangebooren, zagte, en lieve goedaartigheid. ô Treurig verval, dat u zelven
verbaast, en dat gy,
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ook by zekere ondervinding, naauwlyks gelooven kunt! ô Hoe veel verschilt niet de
oude van den jongen Mensch!’
Hoewel reeds tamelyk uitgebreid, kunnen wy, egter, ons verslag van dit Werk niet
eindigen, zonder daar nevens te voegen den hartlyken wensch, met welke de
menschlievende Schryver van de hoogbejaarden zyn afscheid neemt, en zyn Boek
besluit. ‘En nu, myne waardste Vrienden! na u, na uwen Kinderen en Dienstboden,
zo veel kortlyk gezegt te hebben, van al wat dienen kan tot het Huislyk Geluk, door
den zegen van den besten Vader, die in de Hemelen is; en na u, in 't byzonder,
thans geleid te hebben tot de verbaazende grenzen der Eeuwigheid, waar aardsche
menschen niets meer ten uwen voordeele kunnen doen, moet ik een aandoenlyk
afscheid van u neemen. Verlaat vrolyk deeze zo schoon van GOD geschaapen, maar
door dwaaze en zondige menschen zo besmette, waereld. Rust van uwen
langduurigen en veelvuldigen arbeid, ten nutte uwer Huisgenooten afgedaan.
Ontvangt den loon voor denzelven, u besprooken in de gewesten der vergelding,
uit handen van den genadigen JESUS, die niets van denzelven vergeeten, en alle
uwe struikelingen vergeeven, heeft. Ziet daar millioenen verheugde Ouders,
millioenen zalige Kinderen, millioenen gelukkige Dienstboden; en wanneer gy met
die volmaakten de Liederen der Eeuwigheid zult aanheffen, willen wy op Aarde
bidden, dat de uwen, door u hier nagelaaten, u langs deezen schoonen weg mogen
volgen, om uwe Hemelsche vreugd meer te volmaaken!’

De Tweede Oorzaaken, welke Mr. Gibbon heeft gesteld voor den
spoedigen Voortgang van het Christendom; door den Heer David
Dalrymple onderzogt. Uit het Engelsch vertaald. Te Utrecht, by W.
van Yzerworst, 1793. In gr. 8vo. 187 bl.
De Vertaaler van dit wederleggend Geschrift schynt geene kennis gehad te hebben
aan het Werk, in het welk de beginzels voorkoomen, die hier wedersproken worden.
Des Heeren GIBBON's History of the Decline and Fall of the Roman Empire is in
Engeland algemeen bekend: hierom mogt deszelfs Tegenschryver, de
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Heer DAVID DALRYMPLE, gelyk men spreekt, met de deur in 't huis vallen, en zonder
eenige inleiding ter zaake treeden. Dit is niet het geval der Nederlanders; om de
kostbaarheid des beroemden Werks, is hetzelve, in vergelyking gesproken, in weinige
handen. De Vertaaler, om geene andere redenen te melden, zou slegts aan het
billyk verlangen der Leezeren van DALRYMPLE'S Tegenschrift voldaan hebben, indien
hy, vooraf, van het oorspronklyk Werk eenig inlichtend verslag gegeeven hadde.
By deeze aanmerking voegen wy eene andere, volgens welke het ons althans
eenigermaate onvoegzaam voorkoomt, eene Wederlegging in het Nederduitsch af
te geeven van een Werk, 't welk in eene andere taal geschreeven is. Hoewel wy de
goede trouwe van den Heere DALRYMPLE, in het aanhaalen van GIBBON'S woorden,
geenzins in twyfel trekken, verlangt, egter, ieder onpartydige, in het oordeelen
tusschen den man en zynen naasten, het geheele redenbeleid, zo wel van den
eenen als van den anderen, in zyn geheel voor oogen te hebben: iets, waaromtrent
zyn verlangen, door aangehaalde plaatzen, dikmaals uit haar verband gerukt,
bezwaarlyk zal voldaan worden. Wy herinneren ons, eene en andere Aankondiging
ter Vertaalinge van het Werk van den Heere GIBBON gezien te hebben. Hoewel
veelen onzer Landgenooten misschien wenschten, dat die taak door eene kundige
hand volvoerd wierdt, denken wy egter, dat deeze wensch niet ligt zal vervuld worden.
Van wegen de uitvoerigheid en kostbaarheid, zoude het geene genoegzaame
koopers vinden, om de moeite en kosten eens Boekhandelaars te kunnen vergoeden.

De Speciebus Plethorae diversis, quatenus inde Haemorrhagiae
uterinae oriri, venaesectionisque noxae & commoda determinari
queunt. Amstelodami apud A. Fokke Simonsz. 75 p. 8vo. maj.
Het al te sterk in de mode geraakte aderlaaten, vooral in bloedvloejingen, en wel
voornamentlyk in zogenaamde stortingen, of bloedvloejingen van de Baarmoeder,
tegen te gaan, het schadelyke daar van aan te toonen, en zekere kentekenen aan
te wyzen, wanneer men verplicht is al of niet eene aderlaating in het werk te stellen,
maakt het hoofdoogmerk uit van dit Werkje, het
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welk wel klein in omvang, maar ryk in zaaken, is. In eene beknopte Voorrede tracht
de ongenoemde Schryver den Geneesheeren, ten aanzien van het misbruik der
aderlaatingen, en eene algemeene verkoelende geneeswyze, die dikwyls even
nadeelig zyn kan, oplettend te maaken; en daarby aan te toonen, van hoe veel
gewigt het is, om de wezentlyke bloedrykheid van eene schynbaare wel te
onderscheiden, en welke ongelukkige gevolgen uit eene minnaauwkeurige
behandeling ontstaan kunnen. In de behandeling van het onderwerp, beschryft de
Autheur eerst de waare bloedrykheid, geeft de kentekenen, toevallen, oorzaaken,
en de vereischte hulpmiddelen, op, waarby zeker eene aderlaating dikwyls van het
grootste nut en zelfs hoogstnoodzaakelyk zyn kan; dan hy voegt 'er teffens, en met
het grootste recht, by, dat eene bloedrykheid, van gezond bloed namentlyk, veel
zeldzaamer bloedstortingen veroorzaakt, dan 'er uit eene schynbaare bloedrykheid,
en vooral uit een ongesteldheid en onevenredigheid der vaste en vloeibaare deelen,
ontstaan kunnen.
Vervolgens de schynbaare bloedrykheid, in derzelver onderscheidene soorten,
met haare bedriegelyke verschynzels, beschryvende, maakt hy ook melding van
eene zodanige, welke uit eene ophooping van galachtige stoffe dikwyls ontstaat,
en die menigwerf van alle kentekenen, waaraan men eene waare bloedrykheid kan
onderkennen, vergezeld word, behalven dat zich doorgaans daarby opdoen, een
geelachtig beslaage tong, bittere smaak, zomtyds duizeling, hoofdpyn voornamentlyk
in het voorhoofd, verlooren eetlust, niet zelden neiging tot overgeeven, en eene
zekere onaangenaame gewaarwording op de krop van de maag.
Deeze soort is het die zeker allerbedrieglykst is, menigvuldige reizen voorkomt,
en zeer zeldzaam eene aderlaating gedoogt; maar in tegendeel, in weerwil der
sterkste bloedvloejingen, door gepaste galtemperende, naar boven en onder
ontlastende, met byvoeging van plaatzelyke bloedstelpende middelen, kan geneezen
worden, zo als de kundige Schryver dit alles bondig beredeneert, met voldoende
getuigenissen der beroemdste Geneesheeren, en overtuigende Waarneemingen,
bevestigd.
Wy zouden gaarne van dit belangryk Werkje iets meer willen zeggen, indien het
voor Leezers van allerleie classen geschikt was; dan daar het, uit hoofde der
Latynsche Taal, waarin het geschreeven is, alleen voor de Geleer-
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den, en vooral voor Geneesheeren, bestemd is, van welken wy niet twyffelen, of zy
zullen het met groot genoegen doorleezen, en hunne oplettendheid waardig keuren,
zo zullen wy het, by de verzekering, dat het ons als zeer nuttig, en in een
aangenaamen styl opgesteld, voorgekomen is, laaten berusten.

De waare Volksverlichting, met opzigt tot Godsdienst en
Staatkunde, beschouwd in haren aart, oogmerken, grenzen,
bronnen en gevolgen, door Mr. Hieronymus van Alphen. Eerste
gedeelte. Te Utrecht, by de Wed. J. van Terveen en Zoon, 1793.
Behalven het Voorberigt, 200 bladz. in gr. 8vo.
In het Voorberigt voor deze Verhandeling, waarvan wy reeds den Tweeden Druk
voor ons hebben, zegt ons de Schryver, dat hy, by het begin van dezen arbeid, niet
dacht, dat de Inleiding, die hy voor zyn Stuk plaatzen wilde, zo veel arbeids in zich
hebben, en zo veel plaats beslaan zou, als hy by de ondervinding gewaar werdt:
dat hy daarom zyn taak, gedurende den voorleden Winter, niet verder heeft kunnen
afwerken, dan tot het einde der eerste Afdeeling: dat hy ondertusschen, daar deze
Afdeeling, zo wel als de Inleiding, op zich zelven staan kan; daar hy niet wist, welke
verhinderingen hem, in den aanstaanden Winter, het vervolgen van dit Werk zouden
kunnen beletten; daar eindelyk de genoemde twee Stukken, in den tegenwoordigen
toestand van zaaken, niet ongeschikt zyn, om herinnerd en overwogen te worden;
besloten heeft, dezelven afzonderlyk uit te geeven.
Het voornaam oogmerk van de gemelde Inleiding was, volgens des Schryvers
eigene verklaaring, ‘aan te toonen, dat Staatkunde en Godsdienst, zo lang 'er
beschaafde Natiën en Volken geweest zyn, nimmer van elkander gescheiden waren;
dat de aart der zake dit noodzaaklyk maakt; en dat 'er geene reden is, om te
vermoeden, dat daarin, thands, eenige verandering zoude kunnen gemaakt worden;
gelyk ook, dat verlichting in Godsdienst verlichting in Staatkunde veroorzaakt; en
dat deze beide, gezamentlyk en wederkeerig, werksaam zyn tot bevordering van
menschelyk, burgerlyk en staatkundig, geluk.’
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Doch laat ons zelven den voornaamen Inhoud van dit Stuk wat uitvoeriger opgeven.
In het begin spreekt hy van zeker Boekje over de Verlichting, naar het Hoogduitsch,
te Lingen gedrukt. Hy hadt, by het oppervlakkig doorbladeren van netzelve, 'er eene
klachte in gevonden, over het gebrek van vryheid der Drukpers in Nederland, en
één oogenblik zich zelven gevraagd, of die klachte ook gegrond ware: doch, by een
aandachtiger lezing, hadt hy dit geschrift van dien aard beyonden, dat zyn Vaderland,
ten opzichte van hetzelve althands, geene verdediging behoefde. Het zou geen
overtollige arbeid zyn, zegt hy, het herssenschimmige, wandrochtelyke, enz. daar
in voorkomende, eens voor minkundigen bloot te leggen; doch hy wilde geen
Twistschrift schryven, en hy vondt het ook nuttiger, dit onderwerp eens vooral, van
de regte zyde, onverminkt, en duidelyk aan het oog te vertegenwoordigen, dan het
gebrekkige in alle dagelyks uitkomende Schriften over de Verlichting aan te toonen.
Na dat hy dierhalven zyne uitspraken gedaan heeft over de pogingen van anderen,
welken zich voor Verlichters en Leeraars van het menschdom en der Christenheid
uitgeven, en welker denkbeelden hy of uit hunne Schriften hadt leeren kennen, of
uit de Gesprekken, die zy hielden, wanneer hy hen tot zich had geroepen, en, by
het schynzel eener eenzame la np, in eene onafgebroken stilte vry uit laten spreken,
en met alle aandagt aangehoord: na dat hy voorts eenige aanmerkingen gemaakt
heeft over het gewigt en de moeilykheid der stoffe; treedt hy zelf ter zaake, om ons,
by wyze van Inleiding tot zyne Verhandeling over de Volksyerlichting, te leeren, wat
hem overgehaald hebbe, om Staatkunde en Godsdienst, die hy twee oude
gezellinnen noemt, niet van elkanderen af te scheiden. Vooreerst, komt hier in
aanmerking, het gezag der oudheid, MELCHIZEDEK, de priesterlyke Koning ANIUS in
Italië, de Joden, de Egyptenaars, de Grieken, de Romeinen; de Elensinische
verborgenheden, hoe zeer naderhand verbasterd, schynen hem toe, in hunnen
oirsprong, eene Staatkundige instelling te zyn geweest, waar in, behalven deze of
geene meer verhevene waarheden van God en Godsdienst, ook de beginzels en
voorregten der burgerlyke vereeniging geleerd werden. ‘Ja zelfs, zegt hy, de
gewaagde stelling: dat de Godsdienst een uitvinding der Staatkunde zou geweest
zyn, toont, zo ik
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my niet bedriege, ten minsten duidelyk, de algemeenheid zo wel, als de
noodzaaklykheid van deze samenvoeging, in alle burgerlyke regering, aan; welke
men daarom ook by alle volken, welke eenigen trap van beschaafdheid hebben, tot
hier toe heeft aangetroffen; terwyl zulks alleen by Eskimaux, Camschatdalen, en
soortgelyken, geen plaats heeft. Waar beschaafdheid is, vondt men, gedurende
bykans agt-en-vyftig eeuwen, nationalen Godsdienst:’ - [Als de zaak met gezag af
te doen was, dan hadt de Heer VAN ALPHEN 'er ook nog het gezag van eenige vry
onbeschaafde volken by kunnen voegen. Maar tevens hadt dit gezag hem dan
kunnen leeren, het welk hy uit de historie der beschaafde natiën nog niet schynt
geleerd te hebben, en het welk zy echter op iedere bladzyde zo duidelyk zegt, dat
de vereeniging der Staatkunde met dat geen, wat by verschillende volken Godsdienst
genaamd wordt, altyd de bron is geweest van tallooze gruwelen, de hinderpaal der
verlichting en der deugd, en de oirzaak van de yzelykste rampen. Van de Taheiters,
(*)
b.v., schryft FORSTER : ‘Behalven de Goden van den tweeden rang, stellen zy nog
eenige mindere Wezens. - Van dien aart is by hen de OROMETOEA, een kwaadaartige
geest, die zich, naar hunne gedachten, gemeenlyk rondom de - begraafplaatzen onthoudt. - De Taheiters gelooven, dat deeze booze geest, als de Priesteren hem
aanroepen, in staat is, om die menschen, over welke zy zyne wraak afbidden,
eensklaps te doen sterven. Misschien zyn deeze Priesteren juist niet zeer
naauwgezet van geweten, en weeten, als men hun de handen vult, eenen mensch,
dien men gaarne van kant wil hebben, te vergiftigen, en dan zynen schielyken dood
aan OROMETOEA toe te schryven. Dit komt my te waarschynlyker voor, dewyl de
Inwooneren my plechtiglyk verzekerden, dat het in het geheel geene ongewoone
zaak was, dat het gebed der Priesteren aan deeze Godheid verhoord wierdt.’ Een
(†)
weinig verder zegt dezelfde Schryver, van de menschenoffers der Taheiters
sprekende: ‘De byzonderheid, van welke men den Heer COOK verzekerde, te weeten,
dat men niet dan ondeugende menschen doodde, om de Goden

(*)
(†)

Waarnemingen, IIIde Stuk, bl. 667.
Bl. 677.
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te verzoenen, schynt de wreedheid van deeze gewoonte eenigszins te verminderen,
en aan een onheilig bedryf eenen schyn van wettigheid te geven. Dan deeze daad
verschynt wederom in haare geheele verschriklykheid, wanneer 'er verder gezegd
wordt, dat men de keuze van het Offer aan den Hoogepriester overlaat. Deeze kan
dus, by zulk eene gelegenheid, niet slechts aan zynen byzonderen haat zeer
gevoeglyk den teugel vieren, maar ook ongestoord de vreeslykste tooneelen van
Priesterlyke Staatkunde vertoonen. - Nog ééne bemerking, dat men naamlyk slechts
zulke misdaadigers, die geen losgeld voor hunne misdaaden kunnen opbrengen,
tot deezen dood veroordeelt, is een bewys, dat de Priester by zulk eene gelegenheid
teffens aan zyne hebzucht voldoen kan. Is dit alles waar, dan leveren ook de
Inwooneren der Societeits-eilanden een droevig voorbeeld van die onzalige
afwykingen, in welke de menschen altoos dieper zinken, naar maate zy zich in
zaaken van den Godsdienst meer aan hunnen eigen waan overlaaten, en zich van
de eenvouwigheid dier aanbiddinge in geest en waarheid verder verwyderen, die
ons door de Christelyke Openbaaring op zulk eene volmaakte wyze geleerd wordt.’
- En wat kan ondertusschen de Verlichting ooit uitwerken, om die onzalige afwyking
te stremmen, zo lang zy door de Staatkunde ondersteund worden? In de daad,
indien men door Godsdienst verstaat, het geen 'er eigenlyk door verstaan moet
(*)
worden, maatig, regtvaardig, godzalig leven in deze tegenwoordige waereld ; Wezen
en Weduwen bezoeken in haare verdrukking, en zich zelven onbesmet bewaaren
(†)
van de waereld ; indien men eene Staatkunde bedoelt, die, van de Zedekunde niet
onderscheiden, niets anders leert, als de plichten, waar toe zich een Vader door de
stem der natuur zelve genoopt voelt, van den engeren kring eener enkele
huishouding, tot het groote lighaam eener gantsche burgerlyke maatschappye, over
(‡)
te brengen :

(*)
(†)
(‡)

Tit. II:12.
JAC. I:27.
‘Ce sont les vertus privées qui font presque toujours les vertus publiques; & un homme est
à la tête de l'Etat ce qu'il est dans l'intérieur de sa maison. Les premiers sentimen's de la
nature sont ceux qui forment l'ame: & la vertu qui gouverne, n'est que cette premiére honnêteté
appliquée à de plus grands objets.’ THOMAS, Notes sur l'Eloge du Duc de Sully, p. 357.
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dan is het zo zeker, dat Godsdienst en Staatkunde ten naauwsten te zamen
verbonden, of liever ééne en dezelfde zaak zyn; als het onbetwistbaar is, dat de
(*)
geregtigheid een volk verhoogt, en de zonde de natiën uitteeren doet , dat is te
zeggen, gelyk het zeer wel uitgebreid wordt door den zeer lofwaardigen Schryver
(†)
van de Brieven over de Weelde , ‘dat een volk gezamenlyk, en als Maatschappy
beschouwd, door deugd en goede zeden machtiger wordt, terwyl deszelfs
afzonderlyke leden over 't geheel gelukkiger leeven, daar het zich in tegendeel door
Zedeloosheid zo wel zwak van buiten, als ongelukkig van binnen, maakt.’ Doch,
indien men, Godsdienst met Godgeleerdheid of Bygeloof verwarrende, daar door
of een zamenstel van waarheden of dwaalingen verstaat, waar omtrent men,
behoudens deugd en geluk, verschillend denken kan, of een zamenstel van
uitwendige plegtigheden, die dikwyls ongerymd en schadelyk, en altyd willekeurig,
zyn; indien men van eene Staatkunde spreekt, die meer het handhavenen eener
byzondere regeeringsvorm, of van de gewaande voorregten van ééne classe van
burgeren, dan het algemeene welzyn bedoelt; en indien men dan het verband
tusschen Godsdienst en Staatkunde beweert, dan beweert men te onbedachtzaam
eene zeer gevaarlyke stelregel, welker opvolging duizenden gruwelen en duizenden
onheilen gebaard heeft, waar mede de Jaarboeken der Menschheid opgevuld zyn.
De Heer VAN ALPHEN zal 'er, hoopen wy, zeer ver af zyn, om de vereeniging van
Godsdienst en Staatkunde (de woorden in deze, helaas! al te zeer gebruiklyke,
betekenissen genomen zynde,) aan te pryzen: doch, was het, om misverstand en
misbruik voor te komen, niet allernodigst geweest, dat hy, terstond in het begin zyner
Verhandeling, uitdrukkelyk verklaard hadt, wat hy door Godsdienst en Staatkunde
verstaat? Vooral, daar hy zich, ter staavinge zyner stelling, op het gezag van volken
beroept, by welken werkelyk de vereeniging van Godsdienst en Staatkunde (de
woorden in dien kwaaden zin genomen zynde,) zulke tal-

(*)
(†)

Dit schynt de zin te zyn van Spreuk. XIV:34.
In de Voorreden voor het Eerste Deel.
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looze boosheden en elenden stichtte? - Doch laat ons voortgaan.]
De Schryver komt vervolgens op eene tegenwerping tegen zyne stelling, naamelyk,
dat de Christelyke Godsdienst, in de drie eerste Eeuwen onzer Jaartelling, geheel
afgescheiden was van het burgerlyk bewind; en na dat hy in een uitstap heeft zoeken
te bewyzen, dat, niet tegenstaande het menigvuldig onderscheid tusschen Sinai's
Wetgeving en het Euangelie, echter het Christendom, met opzigt tot alle Ryken en
Staten, hetzelfde is, wat de Mosaische Wetgeving met opzicht tot Israël was,
naamelyk, ‘de bron van menschelyken en nationaalen voorspoed; en zulks onder
het opperbestier van den verhoogden Jesus, gelyk by de Joden onder de theocratie
van den Jehova;’ na dat hy getracht heeft dit te bewyzen, zegt hy, dat 'er dus in het
plan van den Verhoogden Middelaar reden moet zyn, waarom, ‘in de drie eerste
Eeuwen van het Christendom, de Staatkunde geheel afgescheiden bleef van de
Christelyke Leer, en de laatste door dezelve zo min geleid, als de eerste door de
laatste gehandhaafd of beschermd werdt.’ En, schoon hy bekent, hier niet alles te
doorzien, meent by echter, uit den aard van de Leere van Jesus, en uit zyne
Geschiedenis, eenige byzonderheden te hebben opgemerkt, waaruit men die reden
misschien zou kunnen opmaaken.
[Wy hebben geen lust, om den Schryver hier te vergezellen. Wy voor ons, eerbiedig
volgende de uitdrukkelyke verklaaring van Jesus zelven, dat zyn Koningryk niet van
deze Waereld is, vinden het in het geheel niet vreemd, dat, gedurende de drie eerste
Eeuwen, het Christendom met de Staatkunde niets gemeens had; maar geloven
veeleer, dat ieder onpartydige, die de inrigtingen en het gedrag der Christenen
vergelykt met hun voorgewend geloof aan de leer van den heiligen JESUS, het ten
uitersten vreemd, en allerbetreurenswaardigst, moet vinden, dat men, na verloop
van die drie eerste Eeuwen, zoo verre van den geest des Christendoms afgeweken
is, dat men geheel tegenstrydige dingen, die Jesus zelf gezegd had niets met
elkanderen gemeen te hebben, met elkanderen heeft willen vereenigen, waaruit
natuurlyk heeft moeten voortvloejen, dat men van het ééne veelal niets heeft over
behouden, dan den blooten naam, en de uitwendige gedaante.]
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Na voorts kortelyk gesproken te hebben over de verheffing van het Christendom
tot nationalen Godsdienst, onder CONSTANTYN; over de schudding van hetzelve,
onder JULIAAN; over de verbastering van dezen Godsdienst, onder THEODOSIUS, en
vervolgens, komt hy op de tyden der hervorming, bestedende het overige, en wel
het grootste gedeelte, dezer Verhandeling, aan een overzicht der drie laatst verloopen
Eeuwen; poogt den weldaadigen invloed van de hervorning op de burgerlyke
maatschappy in dat tydvak, en wederkeerig de hulp der waereldlyke magt op den
voortgang der hervorming op het voordeeligst af te maalen; tracht de tegenwerpingen,
welken uit de Geschiedenis van dat eigen tydvak, tegen zyne stelling aangevoerd
worden, te ontzenuwen; beweert, dat nog heden, door de meerdere verlichting, de
vereeniging van Godsdienst en Staatkunde niet onnodig gemaakt is, en besluit
eindelyk, om, zoo als hy zegt, alles in eens samen te trekken, en den knoop toe te
haalen, deze Verhandeling op de volgende wyze: ‘De Godsdienst vormt goede
menschen, en legt daar door den grond, dat de Staatkunde goede burgers en
regenten verwagten kan. Hy derhalven, die den Godsdienst van bygeloof zuivert,
en wat 'er in gebrekkig was, uit de ware bronnen, aanvult; die egte godsdienstige
denkbeelden en gevoelens in omloop brengt, bewyst aan het menschdom dienst,
en is voor de Staatkunde behulpsaam. De overtuiging in zaken van Godsdienst
hangt wel van geene uitwendige bescherming of hulp af; het Christendom zal ook
nooit op aarde worden uitgeroeid; maar, zal het Volksgodsdienst blyven, en als
zodanig aan menschen en burgers geluk en welvaart toebrengen, dan moet het
gehandhaafd worden tegen geweld en list; zo wel tegen inwendige ondermyningen,
als tegen uitwendige aanvallen. Daar men tog door de ondervinding geleerd heeft,
dat bygeloof en heerschzugt, die twee geessels van het menschdom, niet ophouden,
hare oogmerken op allerhande wyzen te willen bereiken, en de waereldlyke magt
daar toe by de hand te nemen, is het uit dien hoofde noodzaaklyk, wil men egte
Godsdienstige en Staatkundige vryheid voor den ondergang of verbastering
behoeden, de verdediging naar den aanval te rigten. Zodanig was het altoos met
de zaak, uit haren aart, gelegen. De inwendige gesteldheid der Christen-natiën, en
hare betrekking op elkander, vordert zulks. Zodanig was de toestand van Europa,
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in de drie laatste Eeuwen; en wy hebben voor als nog geen reden, om te denken,
dat veranderde omstandigheden deze maatregelen onnodig maken; te meer, daar
de aart der zeke altoos dezelfde blyft. Het is zelfs te vrezen, dat eene geheele
scheiding van Staatkunde en Godsdienst zoude aanvangen met onverschilligheid
omtrend, en eindigen zal in veragting en verlating van, allen Godsdienst. Daar dan
de Godsdienstige verlichting de Staatkunde zo wel, als de Staatkundige den
Godsdienst, beveiligt en bevestigt, is 'er alle reden, om deze twee gezellinnen,
verder, door de woestyne dezes levens te samen te laten reizen.’
'Er komt in dit alles zeer veel voor, waar aan ieder verstandig en braaf man zeer
gaarne zyn' zegel zal hangen, wanneer hy het op zyne wyze verklaaren mag. Doch
'er moet noodzaaklyk by den Lezer telkens twyfeling ontstaan over de wyze, waar
op de Heer VAN ALPHEN verstaan wil worden. 'Er zyn verscheiden plaatzen in dit
Stuk, die men opvatten kan, als gunstig voor die bepaaling van Godsdienst en
Staatkunde, welke wy zoo even hebben opgegeven: maar, zoo als men die gelezen
heeft, stoot men weder op anderen van een' gantsch anderen stempel. In één woord,
de denkbleeden van Godgeleerdheid, Godsdienst en Bygeloof, zyn in deze
Verhandeling telkens onder één gemengd, en, terwyl men van den invloed van den
Godsdienst sprak, zyn dikwyls redeneeringen gebezigd, die alleen van dat geen
ontleend zyn, wat verdwaasde of bedrieglyke menschen, by alle volken, voor
Godsdienst uitgevent hebben, daar het ondertusschen niets anders was, als ydele
hairklovery, of bygelovige plegtigheid, door het blind vooroordeel voorgestaan, of
door de baat- en heerschzucht tot een bedekzel haarer bedoelingen gebezigd. Even
zoo is het met het woord Staatkunde gegaan. Naauwkeurig bepaalde denkbeelden
en uitdrukkingen, die in een zoo gewigtig Stuk vooral zoo noodig zyn, om
verwarringen voor te komen, vinden wy in deze gantsche Verhandeling nergens:
maar in tegendeel telkens of algemeene uitdrukkingen, of eene ongeschikte
vermenging van de inrigtingen des bygeloofs en des bedrogs, met die der vrienden
van waarheid en deugd. Wie zou, b.v. in het midden van het betoog, dat de
toenemende verlichting des menschdoms het verband van Staatkunde en Godsdienst
niet onnodig maakt, de volgende plaats verwachten:
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‘De ondervinding bevestigt, dat 'er by de Joden eene Priesterschaar, en by de
Romeinen Vestalen noodig waren, om het Godlyk vuur voor het uitgaan te bewaren.
Zoude men zelfs niet mogen gissen, dat de wyste volkeren, met deze en soortgelyke
verrigtingen, hebben te kennen gegeven, overtuigd te zyn, dat de weldadigste
bekendmakingen des hemels spoedig haren luister en kragt verliezen, byaldien zy
niet door de dankbare oplettendheid en zorg der menschen worden bewaard en
gade geslagen?’ Van de Joodsche Priesterschaar willen wy thands niet spreken;
maar wy mogen toch wel eens vraagen, hoe hier de Vestalen te pas komen? De
Heer VAN ALPHEN houdt zeker den dienst van Vesta niet voor de weldaadigste
bekendmaaking des hemels; en hy kan ook zoo onkundig niet zyn, in de geschiedenis
der Romeinen, dat hy niet weeten zou, dat de verstandigsten onder hen hem daar
even min voor hielden; hy kan niet onkundig zyn, dat en de dienst van Vesta, en
het overige geheele zamenstel der Romeinsche bygelovigheid, niets anders was,
als een loos bedrog, waar door de Grooten het volk van alle genot hunner eigene
regten, en van alle denkbeelden van regtvaardigheid jegens hunne nabuuren, listiglyk
wisten te berooven. En waarom moest dan toch aan de bedrieglyke zamenstelzels
van zulke volken telkens gedacht worden, in eene Verhandeling over het verband
van Godsdienst en Staatkunde? Of zou men moeten stellen (gelyk werkelyk zommige
brokken van dit geschrift gemakkelyk zoo zouden kunnen opgevat worden) dat wel
de ééne Godsdienst eene meerdere strekking heeft, dan de andere, om
maatschappyelyk geluk voort te brengen, maar dat toch alles, wat by éénig volk den
naam van Godsdienst gevoerd hebbe, welk een ontaard, wanstaltig, ongerymd of
snood, ding het dan ook ware, ten minsten eenigen nuttigen invloed op den Staat
gehad hebbe? De Senaat van Genua verzoekt zomtyds van den kerkelyken Staat
voor de gantsche Republiek verlof, om gedurende de vasten vleesch te mogen
eeten: maar, als de leden van den Senaat, die veelal Kooplieden zyn, eene groote
hoeveelheid gezouten visch te verkopen hebben, dan wordt voor dat jaar het verlof
niet gevraagd, de Senaat handhavent dan strenglyk de vasten, het volk eet geen
vleesch, maar de edelen verkopen hunne
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(*)

visch . Zou zulk een Godsdienst ook eenigen nuttigen invloed op den Staat
hebben?.. Waarlyk! laat ons het nog éénmaal in drie woorden zeggen; zoo men
door Godsdienst iets anders verstaat als Deugd, dan is het van de gevaarlykste
uitzichten, wanneer men de handhavening van dien Godsdienst aan den Staat
toeërkent. De Staat handhavent dan, onder den naam van Godsdienst, of
menschelyke begrippen, of willekeurige plechtigheden; handhavent dus, in allen
gevalle, iets, waaromtrent hy niets te zeggen heeft; en handhavent dikwyls, met
verdrukking van waarheid en deugd, de dwaaling en het bygeloof, of het bedrog en
de huichelaary.
Doch ons bestek laat niet toe, dat wy ons verder in dit onderwerp begeven.
Kundige Lezers zullen de Schriften van de uitmuntendste mannen kennen, die vóór
den Heer VAN ALPHEN dit Stuk behandeld hebben; en zy zullen in die Schriften
aanleiding genoeg vinden, om de Verhandeling van onzen Schryver naauwkeuriger
ter toetze te brengen. Wy kunnen intusschen niet nalaaten, ten zelfden einde nog
byzonder aan te pryzen een onlangs uitgegeven Stukje van een' zeer diep denkenden
en vrymoedigen Engelschman Joël BARLOW, getituld: Avis aux ordres privilégiés,
&c., (Lond. 1794), van welk boekje het tweede capittel, l'Eglise ten opschrifte
voerende, door iederen denkenden en onpartydigen Lezer met het grootste genoegen
gelezen zal worden; ook dan, wanneer hij het met den Schryver niet overal eens
mogt zyn.
Op deze Inleiding, die reeds 128 bladzyden beslaat, volgt nu, in de overige 72
bladzyden van dit Stukje, het eerste gedeelte van des Schryvers Verhandeling over
de Volksverlichting. In deze Afdeeling zegt hy getracht te hebben ‘het echte
denkbeeld van verlichting en volksverlichting, vooral met betrekking tot Godsdienst
en Staatkunde, te geven; eene schets van eene Natie, in beide opzichten verlicht,
op te hangen; en verder nog het een en ander op te merken, omtrend den aart,
oogmerken en grenzen, dezer verlichting; ten einde men

(*)

Lettres sur l'Italië en 1785 (par M. DU PATY.) Vol. I, p. 58.
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zich een geregeld en volledig denkbeeld van myn onderwerp zoude kunnen maken.’
Daar ons Uittrekzel reeds zoo uitgebreid geworden is, en daar wy ook het plan
dezer Verhandeling beter zullen kunnen overzien, en de uitvoering gegronder
beoordeelen, wanneer het tweede gedeelte het licht ziet; zullen wy thands niets
meer van dit Stuk zeggen, maar alleen nog maar, uit het Voorberigt, aan onze Lezers
mededeelen de opgaave van den taak, dien de Heer VAN ALPHEN in het tweede
gedeelte nog denkt af te werken.
‘De taak, my nu nog overig, is:
I. Aan te wyzen de bronnen en middelen tot deze verlichting; waar toe ik brenge
α) de schriften der wyzen; β) vooral den Bybel, welken ik houde en in byzonderheden
hope aan te pryzen, als het beste Godsdienstig en Staatkundig Handboek voor
menschen, burgers en regenten; γ) eene nationaale lecture; δ) opvoeding, scholen,
openbaar onderwys, enz. enz.
II. Te beschouwen den tegenwoordigen staat der Staatkundige en Godsdienstige
verlichting, in vergelyking gebragt met dien der vorige eeuwen; en by die gelegenheid
eenige Stellingen der nieuwere verlichters te beproeven; als b.v. α) de opstand is
de heiligste der pligten; β) men heeft geenen heerschenden Godsdienst noodig; γ)
geene Natie is vry, zo zy niet, in eene Nationale Conventie, zig zelf eene Constitutie
gegeven heeft: en mogelyk nog eenige andere, of soortgelyke.
III. Zal ik waarschynlyk nog wel deze of geene Aanmerkingen en Byvoegselen
hebben, welke ik het best in eene laatste Afdeeling by één zal kunnen plaatsen.’

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 geloefwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken
zamengesteld. Met Plaaten. Ten Vervolge van Wagenaar's
Vaderlandsche Historie. Xde Deel. Te Amsterdam by J. Allart, 1793.
In gr. 8vo. 400 bl. Behalven den Bladwyzer.
De Schryver deezes Werks hadt, in het laatste Boek des voorgaanden Deels, om
den zogenaamden Oor-
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log met den Keizer niet te verre uit het oog te verliezen, wat daar toe behoorde,
nevens den daarop geslootenen Vrede, gemeld, met eene Opgave van den
gedreigden Oorlog met de Venetiaanen, en hier door den draad van het Verhaal
der Onlusten, die den Staat inwendig beroerden, afgebrooken. Met den aanvang
deezes Deels, of het XXVI Boek, knoopt hy dien weder aan; schryvende: ‘Wy moeten
te rug keeren tot den Aanvang des Jaars MDCCLXXXV, om de toedragt der zaaken
binnen 's Lands te beschouwen. Die zelfde tooneelen van Oneenigheid en Verwarring
zullen zich aan ons oog opdoen, en sterker rollen dan immer werden 'er gespeeld.
In een tyd, dat Eensgezindheid hoogst noodig was, zien wy de toorts van Tweedragt
zwaaijen, en de gloeiende vonken van verderf alom verspreiden.’ Zulks bleek uit
de Bedenkingen van zyne Hoogheid en den Raad van Staaten, by het overleveren
der Petitien, en de taal van Holland te dier gelegenheid gevoerd. Hier ontmoeten
wy eene overneemenswaardige Aantekening, betreffende het nader onderzoek der
Memorie van Consideratien en Elucidatien van den Raad van Staaten, die zo veel
gerugts maakte, en aan 't welke die Raad thans verklaarde zich nimmer te zullen
onttrekken.
‘Deeze Memorie,’ zegt de Aantekening, ‘over welke wy breeder gesprooken
hebben in het VII Deel onzer Vaderl. Hist., bl. 359 werd, ingevolge van een
Staatsbesluit by Staaten van Holland den 24 van Slachtmaand des voorleden Jaars
genomen, en ter overweeginge aanbevolen aan de Heeren DE GYZELAAR, VISSCHER
en DE KEMPENAAR, Pensionarissen van Dordrecht en Amsterdam, en Ordinaris
Gedeputeerde van Alkmaar, en den Raadpensionaris VAN BLEISWYK; die dit Stuk
daadlyk ter hand namen, en eene zeer uitgewerkte Memorie van Consideratien
opstelden, dienende tot wederlegging van die, waar op de Raad van Staaten zich
hier beriep. - Eene Memorie wel vervaardigd; maar nimmer by Holland ingeleverd;
om dat, gelyk wy uit vastgaande bescheiden weeten, dezelve niet volkomen af was,
toen de Heer PIETER PAULUS, Secretaris dier Commissie, met den aanvang van
Grasmaand des Jaars 1785, tot Raad en Advocaat-Fiscaal ter Admiraliteit op de
Maaze werd aangesteld, en hy dezelve eerst eenigen tyd daar naa kon afmaaken.
- Ten anderen, en wel vooral om
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dat men de verwydering niet grooter wilde doen worden, daar men zag dat de Raad
van Staaten, naa het gedaan Rapport, hoe zeer dezelve gemeend hadt daar op in
eeniger voege te moeten antwoorden, evenwel, in de daad, aan den inhoud van
dat Rapport begon te voldoen, door de Frontieren in beter staat te stellen, ten minsten
zo veel de tydsomstandigheden toelieten, en Geschut te doen aangieten en
aankoopen; te meer daar, het Ministerie van den Raad geheel veranderd zynde,
het te wagten was dat 'er by den Raad andere Maatregelen zouden worden gevolgd.
- Wy hebben deeze nadere ontworpen Memorie van Consideratien, met de Bylaagen,
onder het oog gehad en geleezen; doch, om bovengemelde redenen, en ook, dewyl
zulks ons uitdruklyk verzogt is, zullen wy daar van geen verder gebruik maaken.
Het genoeg oordeelende deeze gelegenheid waargenomen te hebben, om te
vermelden, dat dezelve, schoon nooit overgeleverd, weezenlyk bestaat.’
Schoon wy 's Schryvers Voorzigtigheid pryzen, en hem zeer kwaalyk zou gevoegd
hebben van aanbetrouwde Papieren een verder gebruik te maaken, dan hem
uitdruklyk vergund was, spyt het ons, dat hy zich hier zo bepaald vondt, en
wederhouden van byzonderheden aan 't licht te brengen, die nu misschien voor
altoos in 't duister zullen blyven. Met dit alles weeten wy thans, dat deeze Memorie,
die veelen als een harssenschim beschouwd hebben, werklyk bestaat; en waarom
zy nooit ter tafel van hun Ed. Gr. Mog. kwam.
In dit Boek ontmoeten wy de ontworpen Publicatie des Stadhouders, en wat in
onderscheide Gewesten daar over te doen viel. Voorts bepaalt het zich tot Holland
in 't byzonder, de voortgezette Oproeren aldaar, en bovenal in de Hofplaatze. De
aanstelling van Mr. JOANNES GERARDUS LUYKEN, tot Advocaat-Fiscaal, wordt 'er
beschreeven, met eenige byzonderheden welke men elders vergeefsch zou zoeken.
Het netelig Stuk over het Commando des Capitein Generaals in 's Graavenhaage
is uitvoerig behandeld. Wat te Dordrecht en Delft, ten aanziene van de Grondwettige
Herstelling en Wapenhandel, geschiedde, vindt men vermeld; in 't breede wat te
Leyden des aangaande gebeurde, met een verslag van het veel gerugts wekkend
Leydsche Ontwerp. Onder de byzonderheden, Amsterdam betreffende, de
Vergaderingen
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van Regenten uit verscheide Gewesten daar gehouden. Voorts wat in Gouda, te
Rotterdam en te Viaanen, ten deezen Jaare gebeurde. Het Nationaal Adres aan
Staaten van Holland in een der Vergaderingen van vrywillige Schutters en
Genootschappen in ons Vaderland ontworpen. Terwyl dit Boek beslooten wordt met
een kort verslag van de Burger-Societeiten, die, om deezen tyd, vroeger en laater
op veele Plaatzen, onder veelerlei gedaanten, en naar byzondere Wetten, werden
opgerigt.
‘Algemeen,’ zegt de Geschiedschryver, ‘was de Wet, dat in die Gezelschappen
allen onderscheid van Rang ophieldt, en de aanzienlykste met hunne min aanzienlyke
Medeburgeren op gelyken voet verkeerden. Eenigen zagen ze met onverschillige,
anderen met scheele oogen aan, en ontbrak het niet aan de zodanigen, die 'er
openlyk tegen uitvoeren, en geene Smaadnaamen te afschuwelyk hielden om die
Byeenkomsten 'er mede te bestempelen; terwyl zy niet naalieten de Gebreken, daar
aan vast, en de Misbruiken, waar voor dezelve bloot stonden, en hier en daar daadlyk
plaats greepen, ten breedsten uit te meeten. Voorstanders der Burger-Societeiten,
die bykans overal in grooten getale gevonden werden, toonden, terwyl zy dezelve
aanpreezen, niet blind te zyn voor een en ander Gebrek en Misbruik, 't geen te
dugten stondt, indien de Leden deezer Broederschappen zich daar tegen niet
wapenden, door het vaststellen en aankleeven van welingerigte Wetten, en het
volgen van heilzaame Maatregelen.’ Twee raadgeevingen, uit Schriften van dien
tyd, bygebragt hebbende, velt hy dit, onzes agtens, billyk oordeel.
‘In hoe verre de Burger-Societeiten over 't algemeen, en eenige in 't byzonder,
beantwoord hebben aan deeze heilzaame raadgeevingen en nutte waarschuwingen,
of 'er van afweeken, zullen wy niet op ons neemen te beslissen. Dit alleen mag
ongetwyfeld bevestigd worden, dat zy alle op verre na niet gelyk stonden. Wie
dezelve, ten deezen dage, op verschillende Plaatzen, bezogten, (want 'er was eene
onderlinge toelaating der Leden, in verschillende Plaatzen; het toonen eens
Getuigschrifts van Lidmaatschap was genoeg voor een Vreemden om 'er te
verschynen, zo hy door geenen Societeits-Broeder werd ingeleid,) bekennen
eenpaarig, dat men, de eene Burger-Societeit
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naar de andere beoordeelende, een zeer onregtmaatig vonnis zou vellen; en dat,
gevolglyk, de lof aan deeze gegeeven, en de blaam geene opgelegd, met geene
regtmaatigheid altoos ten regelmaat kan dienen om de waarde of onwaarde dier
Burger-Broederschappen te bepaalen. Wy zullen, in den verderen loop onzer
Geschiedenissen, meer dan ééne gelegenheid aantreffen, om dezelve op zeer
onderscheidene wyzen werkzaam te zien, en die getrouwe opgave zal onze Leezers
in staat stellen, om voor zichzelven te beslissen. Te meer, dewyl 'er een tyd zal
opdaagen, waar in de Tegenstanders van de Grondwettige Herstelling desgelyks
Burger-Societeiten aangingen, en hier door betoonden, dat het houden van
dusdanige Byeenkomsten der Ingezetenen op zichzelven niet te wraaken was, gelyk
zy, in den aanvange, een algemeene kreet daar tegen aanhieven.’
Het XXVIII Boek betreft Gelderland, Zeeland, Vriesland, Overyssel, Stad en Lande
en Drenthe, en vangt de Schryver, de stoffe van 't zelve opgeevende, dus aan: ‘De
veelvuldigheid van 's Lands inwendige Lotgevallen, die zich als opeen stapelden,
(*)
hielden ons lang in de Hofplaats en in Holland op , welk Gewest, om zo te spreeken,
het middelpunt was, waaruit de eerste beweegingen ontstonden, en na de andere
Bondgenootschaplyke Gewesten onderscheidene rigtingen namen, die gewyzigd
werden door byzondere Staatsbelangen, inzigten en omstandigheden, 't geen aan
de ééntoonigheid, anders onvermydelyk in 't Verhaal van Volksgebeurtenissen, in
een niet uitgestrekter Staat dan onze Vereenigde Nederlanden, eene verscheidenheid
byzet, welke het verveelende, zo niet wegneemt, althans vermindert. Hoe 't zy, de
Geschiedkunde schept de voorwerpen niet; maar verwerkt de voorkomende stoffe,
en moet zich, schoon het op verre na niet aangenaam valle, schikken om getrouw
te boekstaaven wat 'er gebeurde, en, hoe groot de eenzelvigheid ook moge weezen,
zich troosten met der waarheid hulde te doen.’ - Wat in de opgemelde Gewesten,
den Wapenhandel der Burgeren, en de Grondwettige Herstelling, de twee
hoofdvoorwerpen, van deezen voorgestaan, door anderen bestreeden, betreffende,

(*)

Meer dan de helft van dit Boekdeel wordt aan Holland besteed.
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voorviel, wordt naar eisch beschreeven. De taal der Voor- en Tegenstanderen hoort
men in de opgegeevene Stukken, en de bedryven ziet men in de ontvouwde
Verrigtingen. Tot welker opgave uit den Inhoud ons de plaats ontbreekt. De
Beschryving der Vieringe van het Tweede Eeuwfeest der Hooge Schoole te Franeker
geeft eenige verademing te midden van zo veele gebeurtenissen van eenen anderen
aart, die ons de woelingen der Partyschappen in veele schilderyen voor oogen
hangen. Woelingen in de Raadzaalen der Staaten, in de Stadhuizen der Steden, in
de Raadhuizen ten Platten Lande, als mede tusschen Burger en Burger. Nergens
ontbrak het aan lieden, die niets onbeproefd lieten óm de Onderneemingen ten
Grondwettigen Herstel, en de daarby gevoegde Wapening, te dwarsboomen en te
ondermynen, door het zaad van Tweedragt tusschen Regenten en Regenten,
tusschen Regenten en Burgeren, tusschen Burgeren en Burgeren, te zaaijen, en
alles toe te brengen om daar aan een weeligen wasdom te bezorgen; terwyl onder
de Voorstanders van het Patriotismus dier dage by wylen zich zelven vernielende
Verdeeldheid heerschte. Hoe veel herinnerings verschaffen ons deeze Verhaalen!
En mogt de Schryver, het XXVIII Boek ontsluitende, 't welk over Utrecht handelt,
met regt, zeggen: ‘Wanneer wy het Sticht noemen, en van Utrecht, in deezen tyd,
spreeken, vertoont zich aan onzen geest een reeks van Gebeurtenissen, zo digt
opeen gedrongen, dat ze bezwaarlyk te schiften en te scheiden vallen, en, schoon
meest in een onmiddelyk verband staande met die wy voorheen te boek stelden,
hooger en hooger liepen. Veel, 't geen waare Vryheidsmin niet naalaat goed te
keuren, en toe te juichen, doet zich op; doch zomtyds te zeer vermengd met
omstandigheden en bedryven, die de Gemaatigdheid en Bedaardheid moet wraaken;
terwyl de Zuiverheid van veeler Oogmerken te meermaalen in verdenking komt, en
de middelen, ter bereiking van dezelve aangewend, niet altoos even pryswaardig
zyn.’
Van de regtmaatigheid deezer voorloopige Waarneeming zal de Leezer overtuigd
worden, als hy de Lotgevallen van het Sticht, in den Jaare MDCCLXXXV, in dit Boek
aanvangelyk verhaald, zal geleezen hebben. - Aanvangelyk verhaald zeggen wy,
om dat wy op het
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einde deezes Deels dit Slot aantreffen: ‘Het breed beloop der Utrechtsche en
Stichtsche zaaken zal voor den Leezer eene verpoozing vorderen, weshalven wy
het verdere Verhaal tot een volgend Boek uitstellen.’
De Splitzing in het Vernaal één Gewest betreffende, moge den Schryver en
Boekhandelaar best gelegen komen; kan het anders geschikt worden, zal het den
Leezer zeker welgevalliger weezen.

De Belegering en Verdediging van de Willemstad, in Maart
MDCCXCIII. Beschreeven door Pieter van Oldenborgh, Secretaris
en Penningmeester der Steede en Landen van Willemstad. Met
Afbeeldingen. Te Dordrecht en Amsterdam by A. Blussé en Zoon
en J. Allart, 1793. In gr. 8vo. 144 bl.
Tot het vervaardigen der Beschryvinge van de Willemstad, tot het geeven van een
Dagverhaal des Belegs van een Berigt des Aftochts der Franschen, van de
Veroveringen op dezelve behaald, en van de verwoestingen door het vyandlyk vuur
in die Vesting aangerigt, en eenige andere merkwaardige omstandigheden hier toe
betreklyk, was de Secretaris dier Stad, VAN OLDENBORGH, Oog- en Oorgetuigen dier
Gebeurtenissen, in staat, schoon het zyn gewoon werk niet ware voor de Drukpers
te schryven, waarom hy voor het gebrekkige in styl en taal verschooning verzoekt.
Dit is waarlyk geen Compliment aan den Leezer gemaakt. Hy behoeft ze. Wy willen
ze hem gaarne verleenen.
Verreweg de meeste byzonderheden, behalven kleinigheden het plaatslyke
betreffende, zyn uit de nog versch in 't geheugen liggende Dagpapieren van dien
tyd, toen de Fransche Wapenen dreigden in 't hart des Lands te dringen, bekend.
Wy tekenen 'er alleen uit op, dat dit Beleg dier Veste zestien dagen duurde; dat
de Verdedigers ruim 500 Man en de Belegeraars 8000 sterk waren; dat tusschen
de 9 en 10,000 gloeijende en andere Kogels, met omtrent 500 Bomben, Houwitzers
en Granaaten, in de Vesting gevallen zyn; dat van het Garnisoen en de Burgery
niet meer dan 15 sneuvelden, waar onder 4 Burgers, terwyl het getal der Gekwetsten
12 a 13 beliep. Maar één eenig Huis was van Bombe of Kogel vry ge-
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bleeven, en de schade binnen de Stad zo groot, dat ze met geen 80,000 Guldens
zal te boeten zyn. Het noodige herstel der Kerke berekent men dat alleen op eene
som van 8000 Guldens zal te staan komen.
Men heeft dit Werkje, 't welk ten Gedenkstuk eener zo merkwaardige
Gebeurtenisse moet dienen, met Prentverbeeldingen opgecierd; en bovenal de
Helden, die ter Verdediging zich kweeten, in gedagtenis bewaard, door derzelver
Silhouëtten. Prykende het Silhouët des Barons VAN BOETZELAAR, Gouverneur der
Willemstad, op den Tytel: terwyl men dertien andere op twee Plaaten zamengevoegd
vindt, en één onder de Voorrede aantreft.
De breede Naamlyst der Intekenaaren wyst uit, de hooge verwagting, welke men
van dit aangekondigd Werk vormde. Of daaraan, in allen deele, voldaan zy, twyfelen
wy zeer; doch de Bezitters hebben in een kort bestek byeen, wat deeze voor den
Lande zo gewigtige Gebeurtenis betreft.

Proeve, betreffende de Natuurlyke Gelykheid der Menschen, als
ook der Rechten, die daar uit voortvloeijen, en de Pligten, die hier
op steunen. Welke met een Zilveren Medaille bekroond werd door
het Godgeleerd Genootschap van Pieter Teyler van der Hulst, in
Grasmaand 1792. Overgezien en vermeerderd, door L.W. Brown
S.T.D. Hoogleeraar in de Zedelyke Wysbegeerte, het Recht der
Natuur, en Kerkelyke Geschiedenis, als mede Bedienaar des
Godlyken Woords in de Engelsche Gemeente te Utrecht. Te
Utrecht, by de Wed. S. de Waal en Zoon, 1794. 200 bl. in gr. 8vo.
De Hoogleeraar BROWN, wiens Verhandeling, over het opgemelde Onderwerp, door
de Heeren Directeuren van TEYLERS Naalaatenschap, met een Zilveren Eerprys
beschonken, en niet, gelyk de Tytel vermeld, door TEYLERS Godgeleerd Genootschap
daar mede bekroond is, blykens de Tytels in de uitgegeevene Verhandelingen van
TEYLERS Godgeleerd Genootschap, waar men, tusschen het toewyzen van den
(*)
Gouden Eerprys en den Zilveren, altyd dit onderscheid in agt genomen vindt , heeft,
kort naa

(*)

Dit onderscheid, gelyk ons van goeder hand verzekerd is, rust daar op, dat het Godgeleerd
Genootschap alleen een Gouden Eerprys uitlooft, en de Zilveren enkel afhangt van de Heeren
Directeuren der Naalaatenschap van TEYLER, als één of meer Verhandelingen waardig gekeurd
worden met de Bekroonde in openbaaren druk te verschynen, en zy goedvinden dit blyk van
agting daar aan te verleenen.
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de Vertaalde Uitgave zyner Proeve in gedagte Verzameling, deeze, in 't oorspronglyk
Engelsch, overgezien en vermeerderd het licht doen aanschouwen.
Wy hebben van die Verhandeling, zo als dezelve in de Werken van TEYLERS
(*)
Godgeleerd Genootschap voorkomt, den Inhoud en onze Beoordeeling opgegeeven .
- In deeze Vertaaling, daar mede vergeleeken, vinden wy eenige Verschikking, soms
eenige Uitbreiding, en ook wel eene Uitlaating. Doch de verandering is zo groot en
van dat aanbelang niet, dat dezelve eene nieuwe Opgave of herhaalde Beoordeeling
vordert: weshalven wy onze Leezers tot de reeds aangeduide plaatzen onzer
Letteroefeningen te rugge wyzen; en hier alleen aanmerken, dat deeze Vertaaling,
in kragt van taal en cierlykheid van styl, op verre na niet haalt by die in het Werk
des Genootschaps. Wie de moeite neemt eener vergelykinge zal, met eenen enkelen
oogslag, dit verschil ontwaar worden. - In de tegenwoordige gedaante is het meer
een Handboek, en voor elk verkrygbaarder geworden.

Het Jaar Tweeduizend vierhonderd en veertig. Een Droom. Door
den Heer Mercier, thans Lid van de Nationaale Conventie, enz. ô
Utinam! Naar den derden Druk uit het Fransch vertaald. Tweede
Deel. Te Haarlem by F. Bohn en A. Loosjes Pz., 1793. In gr. 8vo.
320 bl.
Wanneer men, met de daad, een aangenaamen Droom heeft, en wakker wordt,
wenscht men niet zelden, weder in te sluimeren, en dien Droom te agtervolgen; een
wensch die zeldzaam gelukt. Wy kunnen niet ontkennen, dat wy, het Eerste Deel
van deezen Droom uit de hand leggende, ons in 't geval bevonden van te wenschen
om het andere, en met MERCIER voort te droo-

(*)

Zie hier boven, bl. 13 en 63, enz.
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men. Wy hebben dien wensch moeten uitstellen tot het den Vertaaler en Uitgeevers
gelegen zou komen, om ons weder op den gang te helpen. - Gelukkig hebben zy
(*)
niet lang verwyld .
De Hoofdstukken, waarin deeze Droom is afgedeeld, voeren deeze over 't geheel
min duistere Opschriften dan die des voorigen Deels: XXXII. De Fransche Academie.
- XXXIII. Het Kabinet des Konings. - XXXIV. De Zaal der Schilderstukken. - XXXV.
Zinnenbeeldige Schilderyen. - XXXVI. Beeldhouw- en Graveerkunst. - XXXVII. De
Troonzaal. - XXXVIII. De Regeeringsvorm. - XXXIX. De Troonsopvolger. - XL. De
Vrouwen. - XLI. De Belastingen. - XLII. De Koophandel. - XLIII. Het
Avondgezelschap. - XLIV. Seinen. - XLV. Het Christendom. - XLVI. Theocratie. XLVII. Taalkunde. - XLVIII. De groote Wet. - XLIX. De Leeraar der Natuurlyke
Historie. - L. Onbebouwde Landen. - LI. Een Vraagstuk. - LII. Aflossing der Schulden
van den Staat. - LIII. Openlyke Voorleezing van een Oud Edict. - LIV. Het Lugtschip.
- LV. Kort gesprek over gewigtige zaaken. - LVI. Zeemagt. - LVII. De Leeraar in de
Staatkunde. - LVIII. Staatspensioenen. - LIX. Van Africa. - LX. Tuinierskonst. - LXI.
Vervolg van het voorgaande. - LXII. Van de Oost-Indiën. - LXIII. Van den Algemeenen
Geest.
Het inzien deezer Opschriften is genoeg, om elk, die den schrystrant van MERCIER
kent, uit te lokken. Veel, zeer veel, biedt zich om stryd aan dat het hier eene plaats
vinde. Byzonder werd onze aandagt getrokken door het Hoofdstuk, 't welk
Belastingen ten Opschrift voert: schoon het geheel te lang is om het over te neemen,
inzonderheid als men de veelvuldige en geenzins korte ophelderende Aantekeningen
daar by wilde voegen, zullen wy het voornaamste opdisschen. ‘Zeg my eens,’ vraagt
MERCIER aan zynen onderrigtenden Gids, ‘hoe de algemeene Belastingen geheeven
worden; want hoe volmaakt uwe Wetgeeving ook zy, daar moeten, denk ik, egter
altoos Belastingen opgebragt worden? - In plaats van te antwoorden, vatte my

(*)

Zie onze Aankondiging van het Iste Deel, Alg. Vad. Lett. voor 1793, bl. 220.
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de braave Man, die my geleidde, by de hand, en bragt my op een groote en ruime
kruisstraat. Daar zag ik eene Geldkist, twaalf voeten hoog. Die kist stondt op vier
rollen; boven op dezelve zag men eene opening, in de gedaante van een Armbos,
waar over een afdak was gemaakt, dat haar voor den regen beveiligde. Op die bos
stondt geschreeven, Schatting voor den Koning, vertegenwoordigende den Staat.
Naast dezelve stondt eene andere bos, wat kleiner, waar op deeze woorden:
Vrywillige Gift. Ik zag verscheide persoonen, die met een ongedwongen vrye en
genoeglyke houding verscheide verzegelde pakjes in de bos wierpen, gelyk men
in onzen tyd brieven in het Postcomptoir steekt. Alzo ik die gemaklyke wyze van
Belastingen te betaalen bewonderde, en daaromtrent duizend belachlyke vraagen
deedt, beschouwde men my als een arme Grysaart, die uit zeer verre Landen kwam;
en de spraakzaamheid van dat Volk liet my nooit lang na een antwoord wagten. Ik
beken dat men droomen moet om zulke beleefde Menschen te vinden: ô welk een
getrouw Volk!
Die groote kist, die gy daar ziet, zeide men my, is onze algemeene ontvanger der
Geldmiddelen. In deeze kist werpt elk Burger het geld, dat hy schuldig is tot
onderhoud van den Staat. In de eene zyn wy verpligt jaarlyks de vyftigste penning
van ons inkomen te werpen. De daglooner, die geen goed heeft, of de geen, die
maar juist zo veel heeft als tot zyn onderhoud noodig is, is van de Belasting
ontslaagen: want hoe zou men het brood van den ongelukkigen nog kunnen
besnoeijen, die een geheelen dag werken moet om het te winnen? In die andere
kist zyn de gewillige giften, tot nuttige stigtingen bestemd, gelyk tot de uitvoering
van voorgestelde ontwerpen, die de goedkeuring van het algemeen ontvangen.
Somtyds is die kist nog beter voorzien dan de andere; want wy willen gaerne vry in
onze giften zyn, en onze edelmoedigheid wil geene andere beweegreden hebben
dan de Reden en de Vaderlandsliefde. Zo draa onze Koning een nuttig Edict heeft
uitgevaardigd, dat de algemeene goedkeuring verdient, dan ziet men ons in menigte
toeloopen, en eenig blyk van erkentenis in die kist brengen. Op dezelfde wyze
beloonen wy ook alle waakzaame daaden van den Vorst; hy
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heeft maar voor te stellen, en wy leveren hem de middelen om zyne groote ontwerpen
ter uitvoer te brengen. Daar is zodanig eene bos in elke wyk. Elke Stad heeft zulk
eene kist, waar in de Schatting van het landvolk geworpen wordt, dat is van den
welgestelden boer; want de daglooner heeft zyne armen in eigendom, en zyn hoofd
is niemand iets schuldig. De Ossen en Varkens zyn zelfs vry van dat haatlyk regt,
dat men eerst op de hoofden der Jooden gelegd heeft, en dat gy betaaldet, zonder
de vernedering te bemerken.
Maar, antwoordde ik, hoe! men laat het aan de goede trouw van het Volk over,
welk eene Schatting het betaalen zal? Daar moeten veelen zyn, die dezelve
inhouden, zonder dat men zulks kan bemerken? - Geenzins, die vrees is ongegrond.
Vooreerst geeven wy het geen wy geeven, met een goed hart; onze Schatting is
niet gedwongen; zy is op de billykheid, zo wel als op gezonde reden, gegrond. Daar
is niemand onder ons, die het zich niet tot een punt van eer maakt om de heiligste
en wettigste schuld naauwkeuriglyk te voldoen. Daarenboven, zo 'er iemand was,
die, in staat zynde om te betaalen, zig daar van durfde onttrekken, zo ziet gy dat
tafereel wel, waar op alle de naamen der Huisvaders staan; men zou wel ras
ontdekken, dat hy zyn verzegeld pakjen, waar by zyne handtekening zyn moet, niet
in de kist gedaan heeft; hy zou zig eene eeuwige schande op den hals laaden, en
zou met het zelfde oog aangezien worden als een dief; de naam van een slegt
Burger zou hem tot zynen dood byblyven.
Die voorbeelden zyn zeer zeldzaam, naardien de Vrywillige Giften gewoonlyk
hooger loopen dan die der Schatting. De Burger weet, dat hy, als hy een gedeelte
van zyne inkomsten aan den Staat geeft, zig voor zigzelven nuttig maakt, en dat
hy, zoo hy zekere gemakken genieten wil, daar toe de onkosten moet doen.
Maar wat zyn woorden, als het u met voorbeelden getoond kan worden? Gy zult
het zien, beter dan ik het u zeggen kan. Het is van daag de dag, dat, van alle kanten,
de billyke Schatting van een getrouw Volk, jegens eenen weldaadigen Koning,
inkomt; hy erkent, dat hy slegts de bewaarder is der giften, die
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hem aangeboden worden. - Gaa mede na 's Konings Paleis. De Afgevaardigden
van alle de Provincien komen van daag aan. - In de daad, eenige schreden gedaan
hebbende, zag ik mannen, die kleine wagentjes voorttrokken, waarop kisten stonden
met laurieren bekroond. Men brak de zegels van die kisten, men woog haar met
een schaal, en de schaal toonde terstond het gewigt van het Zilver dat zy bevatteden,
als men 'er de zwaarte van de kist, die bekend was, aftrok. Alles wierd altoos in
Zilver betaald, en men wist dus met juistheid, hoe veel de algemeene Schatting
opbragt; de som werd openlyk bekend gemaakt by het geluid van pauken en
trompetten. Na deeze algemeene schouwing plakte men het beloop der geheele
som aan, en men wist de inkomsten van den Staat: zy wierden in de Koninglyke
Schatkamer gebragt, onder de bewaaring van den Boekhouder der Geldmiddelen.
Deeze dag was een dag van vreugdebetooningen. Men kroonde zyn hoofd met
bloemen; men riep, lang leeve de Koning! men ging op de wegen elke Schattingkist
te gemoete. Zy waren bedekt met tafeltjes, naar het landleeven geschikt. De
Afgevaardigden der verschillende Provincien groeteden elkanderen, en deeden
elkaar geschenken. Men dronk op de gezondheid van den Vorst, onder het gebulder
van 't kanon; dat van de hoofdstad antwoordde, als de tolk van de dankzeggingen
van den Vorst. Toen scheen het Volk maar één eenig Huisgezin. De Koning tradt
in het midden van die vrolyke schaare; hy beantwoordde de toejuichingen zyner
Onderdaanen door dat teder en vriendlyk gezigt, dat vertrouwen inboezemt, en
liefde voor liefde schenkt; hy kende die konst niet van staatkundig te handelen met
een Volk, van 't welk hy zich als den Vader beschouwde.’
‘Ik heb u vergeeten te vraagen,’ zegt MERCIER wyders, ‘of gy altoos, en op gezette
tyden, van die Loteryen hebt, waarin, in mynen tyd, het arme Volk al zyn geld bragt?
- Neen zeker niet, wy misbruiken de ligtgeloovige hoop der menschen zoo niet. Wy
ligten niet, van het armst gedeelte der Burgeren, eene zoo wreede als schrander
uitgedagte Belasting. De ellendige, die, vermoeid van het tegenswoordige, niet dan
in hoop van het toekomende kan leeven, bragt het
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loon van zyn zweet en arbeid in dat noodlottig rad, waaruit hy steeds zyn geluk
verwagtte; het bedroog telkens zyne armoede. Het groot verlangen, om wat te
bezitten, belettede hem te redeneeren, en, schoon het bedrog tastbaar was,
verbeeldde zich elk, alzo het hart eer ophoudt te leeven dan te hoopen, dat hy
eindelyk eens als een gunsteling der Fortuin zou behandeld worden. Het waren de
spaarpenningen van het arm Volk, van welke die heerlyke gebouwen gestigt waren,
daar het zyn leevensonderhoud kwam bedelen. De pragt der altaaren was zyn werk,
en naauwlyks werd het by dezelve toegelaaten. Altoos vreemd, altoos te rug
gestooten, kon de Arme niet op dien steen gaan zitten, dien hy hadt laaten houwen:
ryk betaalde Priesters bewoonden de ark, die, ten minsten als de billykheid plaats
hadde, hem moest toebehooren, en hem tot schuilplaats moest dienen.’
Het geheele Werk door, treffen wy, waar het te passe komt, een Koning aan.
MERCIER is voor een Monarchaale Regeeringvorm: zie daarover de Hoofdstukken,
de Throonzaal, de Regeeringsvorm en de Throonsopvolger, getyteld. ‘De beste
Regeeringsvorm,’ dus drukt hy zich onder andere uit, ‘is die van eene vrye Monarchie,
in welke één eenig Koning in zynen persoon, alleen, de wetgeevende en uitvoerende
magt vereenigt, mits hy de Grondwetten niet konne veranderen, en de tusschen
beide komende Lichaamen deel aan de Regeering hebben. - De Vertegenwoordigers
der Steden, de magt hebbende om op zekere tyden te vergaderen, om over den
toestand en de benoodigdheden van den Staat te raadpleegen, om berigten en
vertoogen daarover aan den Vorst te doen, zullen, wel verre van zyn gezag te
belemmeren, hetzelve bevestigen, in plaats van vernietigen.’ - Dan, hoe veel verschilt
zyn Monarch in het Jaar Tweeduizend vier honderd en veertig, van die hy bl. 45 in
het einde der Achttiende Eeuwe beschryft. ‘Acht of tien gekroonde hoofden houden
het menschlyk geslacht aan de keten, zyn het eens, verleenen zig onderling hulp,
om die in hunne Koninglyke handen te laaten blyven, om die, naar hun welgevallen,
te kunnen aanhaalen, tot het voortbrengen van stuiptrekkingen toe.’ Dit schreef de
Heer MERCIER waarschynlyk in den Jaare 1787, toen de derde Druk, met eenige
nieuwe Hoofdstukken en Aantekeningen, verscheen, welke de Nederduitsche
Vertaaler
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gevolgd heeft. De overgenomen Bedenking komt in eene Aantekening voor, welke
de gereedheid der Vorsten ten Oorloge met veel nadruks beschryft. ‘Werpen wy, is
zyne taal, een vlugtig oog over Europa, het is niet anders dan een groot tuighuis,
daar duizenden varen kruid slegts een klein vonkje wagten, om op te vliegen. Dikwyls
is het de hand van eenen voorbaarigen Staatsdienaar, die de uitbarsting veroorzaakt.
Zy steekt in eens het Noorden, Zuiden, on de twee einden der Aarde, in brand.’
Wy zullen van dit Deel afstappen, met nog eene andere trek, over de Gelykheid,
dat dikwyls zo verkeerd begreepen, en met moedwil misduide, stuk, aan te voeren.
‘De Burgers,’ schryft MERCIER, ‘zyn gelyk; de eenige onderscheiding is die, welke
natuurlyk onder de Menschen, door deugd, vernuft en arbeid, plaats heeft.’ - ‘Wat
kan,’ laat hy den Leeraar der Staatkunde zeggen, ‘wat kan de bewerktuiging der
Maatschappy verscheelen, die in den grond niet dan een uitwendige vorm is, mits
het Natuurlyk Regt elken byzonderen Persoon beschermt, mits de Gelykheid
weezenlyk bewaard blyft? En waarm bestaat die Gelykheid; het is noch in de magt,
noch in den rang, noch in den rykdom, om dat de Menschen in natuur, in talenten
en verstand, in kragten zelve, ongelyk zyn. Die Gelykheid, zo wezenlyk
wenschenswaardig en dierbaar, bestaat in de regten, die elken Burger den eigendom
zyner goederen, en zyner gevoelens, zyner nyverheid, en van zyne talenten,
verzekeren. Dus zal elke Staat, waarin het geluk tot de laage klassen zal komen,
daar de minste der Burgeren in vrede leeft, baarblyklyk naar de regtvaardigheid
geregeerd worden, op welke wyze de wetgeevende magt ook ingerigt zy. - Alles
wordt gelyk in 't oog der reden, als de veiligheid dezelfde is: zy kan, het is waar, van
fyner wetten afhangen; maar die wetten zyn altoos in de magt der menschen, zo
dat men de Staatkunde eer door de feiten, dan door die veranderlyke vormen, die
zo zeer van de grilligheden der gebeurtenissen afhangen, beoordeelen moet.’ - ‘Zy
zyn,’ vervolgt die Leeraar, ‘zeer weinig onderrigt, die altoos om de Gelykheid roepen,
en die den staat der Natuur in de Burgerlyke Regeering willen invoeren. Het geen
de Burgers schynt te scheiden is juist dat geen 't welk hun vereenigt, 't
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welk het geweld en de vermetelheid betengelt. Men is dan genoodzaakt, de
Ongelykheid in het ontwerp der staatkundige Regeeringsvormen te laaten inkomen,
en het zou een schoon geheim zyn, slegts zoo veel Ongelykheid 'er in te brengen,
als noodig zou zyn tot de beweeging en het behoud der Maatschappye. Maar toen
door de Wetten den Patriciers van Rome verbooden werd, zich met Plebejische
geslachten door huwelyken te verbinden, was dit uitsluitend regt op de
Regeerings-ampten, op de Priester-ampten, op de eer van de zegepraal, de
raaskalling der hoogmoed. Zoo draa de ryken trotsch zullen worden, zullen de armen
onbeschoft zyn. Eene wyze Regeering behoort langzamerhand die wreede wetten
te ondermynen, die de ongevoeligheid der ryken begunstigen, en de dagelyksche
aanvallen van onmededoogende schuldeischers te stuiten; maar welke behendigheid
wordt 'er niet vereischt om den ryken te doen betaalen, en om den laatsten eigendom
der armen te redden. - Hoe zou de Regeering hoopen kunnen, dat het Volk te gelyk
en het werktuig van haare grootheid, en de speelbal van haare grilligheden, zou
zyn? De Regeering moet vooral die beledigende meerderheid, haatlyker dan de
dwinglandy zelve, vermyden.’

Het Hout, of Boschgedachten, in Zes Bespiegelingen. Door A.
Loosjes, Pz. Te Haarlem, 1793. In gr. 8vo. 228 bl.
De Zes Bespiegelingen, welke de Heer LOOSJES in dit Boek mededeelt, gaan 1. over
de Natuur, 2. den Mensch, 3. de Eer, 4. Het Vaderland, 5. den Godsdienst, en 6.
over de Onsterflykheid; zynde elk van hun met eene Plaat voorzien, welke zes
verschillende gezichten van het Hout (gemeenlyk den Hout genoemd,) voorstellen:
als 1. Een gezicht uit den nieuwen Hout, op het Spaarne. 2. Een der Slingerlaanen
uit den nieuwen Aanleg, by het gebouw van HOPE. 3. Een gezicht op het Huis van
HOPE. 4. Een gezicht in de Spanjaaras-Laan. 5. Een gezicht op den Agthoek, en 6.
Een gezicht in het Spaareboschjen. Vooraf gaat een Tytelplaat, of afgezet Vignet,
verbeeldende den platten grond van het geheele Hout, zynde het geheele Werk der
Burgerye van Haarlem toegewyd.
Over 't geheel voldoen deeze Bespiegelingen aan de verwach ting, die men, op
het zien van hunne Opschriften, vormt, hier en daar komen ons dezelve echter wat
te droog en slee pend voor, hebbende dan te veel den styl van Zedekundige

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

238
Vertoogen. Intusschen schynt ons de aanleiding, om in de derde Bespiegeling van
de Eer te spreeken, door het zien van het prachtig huis van den Heere HOPE, geheel
ongezogt; vooral naa het leezen van de volgende korte Inleiding, die wy alleen ter
proeve, uit deeze Boschgedachten, zullen mededeelen.
‘In het Bosch afgetreden, om myne bespiegelingen te agtervolgen, valt myn oog
op het prachtig gebouw, wiens roem verre over de grensen van ons Vaderland
klinkt..... 't Schynt dat de Eerzucht der oude Romeinen, uit haare assche opgereezen,
herwaards overgevloogen, een gedenkteken haarer grootheid, in eene kostbaare
Villa, hier heeft agtergelaaten. - Neen! 't is niet in het prachtig Italië, 't is niet in den
bergagtigen omtrek van Rome, maar in het nederig en eenvoudig Nederland, in het
laag en moerassig Holland, waar de eerzucht dit trotsch gevaarte gesticht heeft. Is
het dan wonder, dat hier onze geest zich uitbreidt in Bespiegelingen over de Eer,
en die verbaazende hartstogt, die, uit zucht na haar ontspruitende, de menschlyke
charakters de byzouderste wyzigingen geeft.’

Fragmenten voor Wandelaren. Uit het Hoogduitsch. Te Rotterdam,
by A. Danserweg, Wz., 1793. In gr. 8vo. 114 bl.
By het ontluiken der bevallige Lente, of wanneer de weldaadige Zomer zyne schatten
den stervelingen aanbiedt, mogt elk gevoelig hart, ieder opmerkend verstand, dit
klein Boekje met voordeel gebruiken. De onderwerpen, door den Schryver, met een
lofwaardig oogmerk, aangevoerd, zyn daar toe volmaakt berekend. Deeze
onderwerpen zyn de volgende: ‘De Natuur; het Bestaan van God; de Goedheid
Gods; over de Voorzienigheid; de Verheerlyking van God in de Natuur;
Menschlievendheid; de Tyd; Eenzaamheid.’ Fragmenten is eene gepaste benaaming,
welke de Schryver aan zyne Opstellen heeft gegeeven. Het zyn, in der daad, slegts
invallende gedagten, of zo veele hints, om den verstandigen Leezer aanleiding tot
verder naadenken te geeven. De styl is, doorgaans, zuiver, hoewel, hier en daar,
een weinig zwellende, en te sentimenteelagtig; iets, 't welk wy, evenwel, den Schryver
ligtelyk vergeeven, wanneer wy hem aan ons voorstellen, als weggevoerd in eene
soort van opgetogenheid, door de eigen natuur der aangekondigde belangryke
onderwerpen. Hoor, ter proeve, in het eerste Fragment, den Schryver den Lof der
Lente, onder andere, in deezer voege vermelden. ‘De jonge Lente spreidt een kleed
van zacht groen over de velden, en bestikt dit oogbetooverend tapyt met de vroegste
bloempjes, om welken de kleenste insekten vrolyk henen
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dartelen, en op welken zy gretig azen. Zy heeft den heuvel met jeugdig mos beplant,
op het welk de vermoeide Reiziger, zachtkens nedergezegen, de doorwandelde
dalen, met verrukking en vergenoeging, beschouwt. - De beuken siert zy met loof,
en door de doornen heggen vlecht zy de lieve rozen. - Het lieffelyk weste windje
schudt, zachtkens, de bloeisels van de vruchtboomen, op het lage dak van de
vreedzame hut des werkzamen Landmans, en doet derzelver verkwikkende geuren
tot op het legerstede der zuchtende Kranken doordringen. - De zoete Lente doet
de tedere spruitjes, op de bevruchte velden, ten voorschyn treden, en lokt over
dezelven den loszang des Leeuwriks uit. - Zy wekt de rups, uit derzelver zyden graf,
tot een nieuw en zoeter leven op. Eens kroop zy langzaam en treurig langs de
donkere dennen, en knaagde aan derzelver dorre schors; nu verheft zy zich, met
prachtige vlerken, boven derzelver toppen, en daalt weder op lagchende bedden
neder, om nectar uit bloemkelken te drinken.
Dank zy u, ô lieve Lente! die alles een nieuw leven geeft - alles verjongt, en het
lyden der nedergebogen harten verzacht.’

Pieter Klaus, door den Vryheer Van Knigge. Tweede en Derde Deel.
Te Haarlem, by F. Bohn, 1792. In gr. 8vo. 180 en 176 bl.
Het voorneemen van PIETER KLAUS, 't welk hy, aan het einde van het Eerste Deel
dezes Werks, te kennen gaf, namelyk: dat hy, die, tot dien tyd toe, als een lossen
(*)
knaap geleefd had, in 't vervolg als een eerlyk man wilde leven ; wordt, in het
Tweede en Derde Deel, zo wel uitgevoerd, dat hy, ten slotte van het laatste, met
zyne zeldzaam genoeg verkreegene Echtgenoote, verre van het Hof, in Rustdal
zyne intrede doet. Hier komt hy evenwel niet, dan na verschillende standen
doorgegaan, en verscheidene onverwagte ontmoetingen gehad, te hebben. Dus
gaat hy te Scheep naar Holland, doch verzeilt, door tegenwind, naar Denemarken,
alwaar hy een oude kennis ontmoet. Hy vertrekt vervolgens naar Amsterdam, alwaar
hy weder eene onverwagte ontmoeting heeft; van daar naar Hamburg, van waar
hy, onder den naam van Signor PEDRO CLOZETTI, als Muzikant, zich naar eenige
Duitsche Steden begeeft. In Lubek geeft zeker Koopman hem een Brief aan den
Pruissischen Gezant in * * * mede, welke laatste hy in Stettin ontmoet; en die zo
veel behaagen in zyn per-

(*)

Zie onze Beöordeeling in de Alg. Vad. Letteroef. van 1792. bl. 352.
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soon vindt, dat hy hem tot zyn' Geheimschryver aanstelt. Nu begint Signor CLOZETTI,
in dat karakter, te reizen; ziet verscheidene Duitsche Hoven, en maakt aan éên van
dezelve, op een uitsteekende wyze, zyn sortuin; klimt dus in het burgerlyke hoe
langer hoe hooger, tot dat hy, onder den naam en tytel van KLAUS VAN KLAUSBACH
tot den Adelstand verheven zynde, het bewind over de Finantiën verkrygt. Hier blylt
het niet by; zyn gedrag en luister, by het bekleeden van dien post, doen hem nog
met een splinter nieuwe orde, namelyk die van den blaauwen Haring, begunstigen.
Nu gaat hy met zyne Doorluchtige Hoogheid op reis; heeft op dezelve verscheidene
ontmoetingen en zeldzaame gevallen, welke hy met gepaste opmerkingen mededeelt.
Eindelyk begint zyn luister te taanen; de Hofcabaalen beginnen te werken; hy zelf
werkt in zommige opzichten mede, om zynen val te verhaasten. Het onweder barst
los; doch hy komt 'er nog met half gescheurde klederen af, waarna hy zyn aangekogt
landgoed by Urfstadt, namelyk het zo evengenoemde Rustdal, betrekt; van waar
hy zynen Vorst een Brief schryft, en zich verder der ruste toewydt.
De schryfwyze van den Heer KNIGGE is te veel bekend, dan dat wy die, uit deze
twee Deelen, nader zouden aantoonen: intusschen kunnen wy niet afzyn een en
andere opmerking mede te deelen, welke hy op zyne reize met den Prins maakte,
om dat dezelve op veele reizen gemaakt kunnen worden, en in verschillende Landen.
‘Zo veel ik kon (zegt KLAUS) trachtte ik den Vorst, geduurende de reis, te doen
letten op zodanige zaaken, welken groote Heeren anders zelden zien; zo lang wy
in Duitschland rondzworven, vestigde ik zyne aandacht op de verschillende manieren,
waar op onze Duitsche Prinsen regeeren; dat zo veelen van hun in een klein niets
betekenend Landjen, door wyze, vaderlyke en huishoudelyke schikkingen, den
werkkring van hunne weldaaden verder uitzetten; by hunne Onderdaanen zegen
en liefde, en buitenslands roem, behaalen: terwyl andere veel grootere Vorsten, by
hunne werkeloosheid, zorgloosheid, tegenstrydige handelwyzen, slechte keus
hunner Vrienden, gebrek aan grondbeginselen, en verkeerde huishouding, in weerwil
van hun eerbied-afpersend despotismus, als zwakke menschen veracht, uitgekreeten,
en in schriften voor de na-waereld ten toon gesteld worden: ik dreef met den
hoofschen klatergoudglans, overal waar wy denzelven vonden, den spot: hy hoorde
alles, lachte mede, zag den splinter in de oogen van de Heeren zyne Ambtgenooten,
en zeide met den Pharisceuw: ik dank u God! dat ik niet ben gelyk andere lieden! het was den Moriaan geschuurd - eindelyk begon al dat preêken my ook te verveelen,
en ik werd allengskens mede gewoon aan het gezicht van alle deeze
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dwaasheden: daar by kwam, dat geen één van de overige reisgenooten my in myne
poogingen ondersteunde: wy trokken derhalven menige Stad door, zonder iet anders
gezien te hebben, dan Tooneelspellen, Wachtparaden, Bals en Ommegangen, en
het dagboek van den Vorst, waar van hy somtyds de goedheid had my iet voor te
leezen, behelsde gemeenlyk niets dan opmerkingen over Gebouwen, over den
Schouwburg, Uniformen, van de Parforce jagt, Engelsche Tuinen, en wat dies meer
zy, welke hy by zyne t'huiskomst mede invoeren en nabootsen wilde - de hairen
reezen my te berge, wanneer ik bedacht, waar het geld ter uitvoeringe van deeze
ontwerpen van daan zoude komen.
‘Om dat wy nu van Engelsche Tuinen spreeken, moet ik nog iet zeggen van den
zotten aanleg, welken ik hier en daar in Duitschland gezien heb: ik vond eenigen,
waarin men de Natuur had mishandeld, om op kleine plekken geheele Landkaarten
te schetsen; bergen, tusschen welken men met geweld moest doordringen, en
gevaar liep van te blyven steeken, en rivieren, waarin een groote snoek, dien men
daar in gezet had, door een afzonderlyk daar toe aangesteld en bezoldigd man,
telkens by den staart had moeten te rug getrokken worden, wanneer hy aan het
einde was, en zich niet had kunnen draaijen zonder de aan den oever staande
Indiaansche Paleizen het onderste boven te keeren.
‘Myne poogingen hadden voor het grootste gedeelte de Waarneemingen van de
zeden en karakters der menschen ten doel; dit is altoos myne aangenaamste
bezigheid geweest; de aanblik van het kostelykste edele gesteente, van het
zeldzaamste buitenlandsch gewas; het leezen van het nuttigste boek, of de
bewondering van het voortreflykste kunststuk, zyn nooit voor my half zo gewigtig
geweest, als de omgang met menschen; en van één uur, met een harssenloos
mensch of zotskap, heb ik menigmaal meer geleerd, dan uit twintig bladen door een
verstandig mensch geschreeven: wee u, zo 'er ooit een man van u wegging, zonder
dat gy iet van hem geleerd hebt!
‘Toen wy in * * * waren, ging ik gemeenlyk, om dat wy ons hier agt dagen
ophielden, 's morgens tegen zeven uuren eene wandeling doen, en dikwyls liep
myn weg een huis voorby, waarin ik altoos om deezen tyd een jammerlyk gekerm
hoorde: dit wekte myne nieuwsgierigheid, en ik verzocht iemand, die in de Stad zeer
wél bekend was, na hem het huis naauwkeurig beschreeven te hebben, eens te
verneemen, welke soort van lieden aldaar op den gezetten tyd altoos kwamen:
deeze man meesmuilde, en hielp my oogenbliklyk uit den droom. ‘Dit huis,’ zeide
hy, ‘wordt bewoond door den Raadsheer SANDERSTEEN; een man, die zich een jaar
lang in Engeland heeft opgehouden, en daarby een groot vriend is van ROUSSEAU'S
wyze van opvoeding; deeze
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wil hy met geweld ook in zyn huis invoeren; maar hoewel zyne kinderen van eene
zeer zwakke ligchaamsgesteldheid zyn, moet het 'er evenwel door: des morgens,
toen gy deeze arme schepseltjens hebt hooren kermen, was 't juist het uur, waarin
het geheele huisgezin zich in koud water moet baden; in den Winter hoort men
veeltyds drie huizen ver het geschreeuw en klappertanden der van koude trillende
menschen, en de geheele famille is ook het geheele jaar door verkouden.’ - Zeldzaam
waarlyk! Wat ziet en hoort men toch niet al op reis!

Nieuwe Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart, door
eenige Nederlanders. Eerste Stukje. Te Utrecht by G.T.v.
Paddenburg en Zoon, 1794. In 8vo. 156 bl.
Tien jaaren geleden, werden door eenige Academie-Vrienden te Utrecht, onder
welken zich de onsterflyke Dichter JACOBUS BELLAMY bevondt, twee Stukjes van een
Werkje, by J.M. VAN VLOOTEN, te Utrecht, uitgegeeven, onder den tytel: Proeven voor
het Verstand, den Smaak en het Hart. Een herdruk daar van verscheen, in den
Jaare 1790, by DE LEEUW en KRAP, te Dordrecht, vermeerderd met eenige nieuwe
Stukjes, welke laatstgemelde Uitgeevers, in de Voorrede, berichtten voor een derde
Stukje ontvangen te hebben. Over deeze laatste Uitgave, of liever over de wyze
waarop dezelve geschied is, verwonderen zich, in het Voorbericht van deeze Nieuwe
Proeven, drie der nog overig zynde Academie - Vrienden van BELLAMY, eensdeels,
om dat nu alle de Stukjes - en dus ook de hunne, in dien herdruk, als werk van
BELLAMY voorkomen, welke 'er den Samensteller van genoemd wordt. Anderdeels,
om dat ook de bygevoegde Stukjes niet alle van BELLAMY zyn, zo min als het
verzamelde voor een derde Stukje der Proeven; en eindelyk, om dat zy in 't geheel
over die nieuwe Uitgave niet gekend zyn; in welk laatste geval zy zich zeker niet
zouden onttrokken hebben. Bepaalende zich eindelyk, in gevolge deeze redenen,
nu tot de uitgave van een Vervolg op die eerstgemelde Proeve, onder den hier
boven geplaatsten tytel; komende dit Stukje zo in formaat als letter en geheele
inrichting zo naby mogelyk overeen met de twee Stukjes by VAN VLOOTEN voorheen
uitgegeeven.
De inhoud van hetzelve is: Kwank en Kwink, eene Vertelling. Fragment. Brief. De
Schoenen. De Historie van onze Poes. Burgerlied. Denkbeelden uit het Vrouwelyk
Character. Vrouwendeugd. Aan GOD, toen myne ELISE beviel. Julia. Toen ik niet
zeer te vreeden 't huis kwam. Toen ik reden tot klagten had. Elegie in de ballingschap.
Het Jongetje. De stomme Schoone naar 't Hoogduitsch van WEISZE, en drie waare
en origineele Anecdotes.
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De meeste deezer Stukjes, schoon het vernuft van BELLAMY ontbreekende, zullen
genoeg bevallen, om met verdere Proeven te vervolgen: intusschen zou het niet
kwaad geweest zyn, dat men de Naarvolging van WEISZE had agtergelaaten; niet
om dat dezelve niet bevalt, maar om dat men van de Medehelpers, tot den verderen
opbouw van dit Werk, alleen Orgineelen vordert.

Oraav Donamar. Brieven geschreéven ten tyde van den
Zevenjaarigen Oorlog in Duitschland. Uitgegeéven door
E.R.T.O.B.U.E.W.K. Iste en IIde Deel. Amsterdam by J. de Coster,
1793. 't Samen, behalven 't Voor- en Nabericht, 544 bl. gr. 8vo.
Deeze Brieven zyn, volgens het bericht, oorsprongklyk in Cyfferletters geschreeven,
en, naderhand, ontcyfferd in 't licht gegeeven, en dit is mooglyk de rede, dat de
Uitgeever zyn eigen naam als in Cyffer opgeeft, welken hy, dien 't lust, onzent wege,
vry ontcyfferen mag. - Ook word ons in 't zelve gezegd, dat DONAMAR en zyn Vriend
JAN GIULIANO, die de twee Mannelyke Hoofdpersonaadjen in deeze Brieven zyn,
twee Voorbeelden opleveren van menschelyke grootheid in haare dwaalingen: en,
met deezen Leiddraad aan de hand, zetten wy ons tot het leezen deezer Brieven;
doch bevonden ras, dat hy ons uit den Doolhof, waar in wy ons begeeven hadden,
niet kon verlossen. - Wy konden, met alle ons mooglyke oplettenheid, het Plan of
oogmerk van deezen Roman niet opspeuren; dit maakte ons, eenigzins, verdrietig,
en deed ons naar het einde verlangen, in hoop van als dan het een of ander te
ontdekken; en, ziet daar, tot aan het zelve gekomen zynde, vonden wy een Fragment
van eenen Brief aan den Uitgeever, in plaats van een noodig Voorbericht aan den
Leezer, en hier in word ons aangekondigd, dat in een derde Deel het punt van
vereeniging zal gevonden worden, en dat men dus het Plan niet voor de volëinding
van het geheel, kan beoordeelen. Dus moeten wy wagten tot dat ons dit ter hand
gesteld zal zyn, om alsdan over de Characters der Hoofdpersoonen, en het beloop
des Verhaals, met grond, te kunnen oordeelen. - Dat men in een Roman, waar in,
maar al te veel, de Liefdesgevallen het voornaame inweefzel zyn, eene Bylaage
vind, over de Vrouwelyke geneigdheid en haaren aart, is niet te verwonderen, en
zodanige komt ons ook hier voor, Iste D. bl. 159-167, die zekerlyk niet zeer tot eer
der vrouwelyke Sexe verstrekt. - Maar dat men, in een Werk van deezen aart, een
soort van Geloofs-belydenis, ontmoet, dat het zo veel geruchtsmaakend Stelzel van
Kant, schoon eenigzins verhanzeld, daar in vyftien bladz. (IIde D. van 39-55) beslaan
zoude, had zeker niemand kunnen vermoeden, en het komt ons voor, dat het
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om de waarheid te spreeken, 'er als ingeschooven is, of, om 't met andere woorden
te zeggen, dat al komt het 'er niet te pas, evenwei te pas gebragt word. - Het hier
voorgestelde gevoelen zal zeker voor veelen onverstaanbaar zyn, en gelyk het dus
van deezen (volgens den Uitgeever zelven) kan worden overgeslaagen, zo zou het
ook zeer wel hebben agterwegen gelaaten kunnen zyn.
Hoe de Zevenjaarige Oorlog op den titel van 't Iste Deel, met opzicht op deeze
Brieven, te pas komt, verklaaren wy in dezelven niet te hebben kunnen vinden; 'er
word slegts als ter loops, en als een bycieraad, een en andermaal van iets, dat daar
toe betrekking heeft, gewag gemaakt, en 't zal veele koopers, denken wy, gaan
even als ons, die meenden daar in verscheidene byzonderheden, daar toe
behoorende, te zullen vinden. Zou het ook zyn om zo veel meer aftrek te krygen?
Wat eindelyk de Vertaaling betreft, schoon wy, uit de vergelyking der Overzetting,
met een en ander Vers, hier in 't Hoogduitsch 'er bygevoegd, hebben beslooten,
dat dezelve over het algemeen vry getrouw is, zo vind men 'er echter te veel
Germanismen in, en geen klein getal Schryf- en Taalfouten tegen de Geslagten,
Woordbuiging, enz.

De Kluizenaar in Helsa. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Leyden
by P.H. Trap. In gr. 8vo. 260 bl.
LUCIE, eene voortreflyke Vrouw, zedert 30 Jaaren gehuwd aan een man, die eens
zo oud als zy is, reist met haar Zoon over Cassel, op het oogenblik dat eenige
Soldaten uit America te rug zyn gekomen, die ten dienste van een vreemd volk
verkogt, en aan hun Land, hunne Vrouwen en Kinderen, ontrukt waren. Deeze
vinden hunne Velden verwoest, hunne Vrouwen bedorven, hunne Kinderen
verwilderd; maar van het Geld, dat voor hun bloed in het Land gekomen is, geen
het minste spoor. Zeker Ambtman, nadrukkelyke voorstellen aan den Vorst, tegen
deezen menschenhandel gedaan hebbende, wordt by deeze gelegenheid, met
verbaazing en bewondering, door de menigte geroemd; doch hy leeft zo afgezonderd,
dat men hem den zonderlingen Kluizenaar in Helsa noemt. Intusschen weet LUCIE
zo bekend met hem te worden, dat hy haar zynen levensloop, in alle opzichte, vertelt,
welke waarlyk byzonder genoeg is, en eindelyk toont, dat zy weleer zyn meest
geliefde Minnaresse was. - Met welke ontdekking het boekje eindigt.
De schikking van deezen Roman is volgens den gewoonen trant ingericht,
dienende dezelve tevens om eenige byzondere Zedekundige Stelregels van zekeren
FAHREN ten toon te spreiden, van welke de Kluizenaar geheel doordrongen is; waar
door zyne LUCIE dan ook hier en daar op het punt staat van eene Proseliete te
worden.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Oude Joodsche Brieven Saemenspraeken en Verhaelen van
sommige Tydgenooten des Zaligmakers. (Behelzende het
voornaemste der Euangelie-Geschiedenissen.) Gevolgd naer het
Hoogduitsch van wylen J.K. Pfenninger, in leven Diaken van St.
Pieters Kerk te Zurich. VIIde Deel. Te Leyden, by L. Herdingh, 1792.
In gr. 8vo. 264 bl.
Onder den stroom van Boeken, welke telkens ons toevloeit, hadt dat van den Heere
PFENNINGER eenen streek genomen, welke ons hetzelve, een tyd lang, hadt doen
uit het oog verliezen. Thans het boek in onzen weg ontmoet hebbende, haasten wy
ons, om het ter kennisse onzer Leezeren te brengen. In het Voorberigt meldt ons
de Nederduitsche Naavolger van het oorspronklyk Hoogduitsch Werk, dat de Heer
PFENNINGER, door zyn onverwagt overlyden, is verhinderd geworden om het geheele
plan te voltooien. Dit berigt, twyfelen wy niet, zal veelen onzer Landgenooten, die
in 's Mans wyze van behandelen smaak vinden, smartlyk vallen. Tot hunne
bemoediginge, egter, kunnen wy 'er, uit het zelfde Voorberigt, nevens voegen, dat
de vertaalende Naavolger zyn voorneemen heeft aangekondigd, om, in het spoor
zyns Voorgangers, het overige der Geschiedenisse van het Christendom aan te
vullen, welke de gewyde Schriften, en inzonderheid het tweede Boek van Lukas,
de Handelingen der Apostelen, daar van opleveren. Voor zo veel het jammer zyn
zoude, dat een Werk, zonderling in zyne soort, en nuttig in veele opzigten, onvoltooid
wierdt gelaaten, kan zulk eene aankondiging, in 't algemeen, niet dan aangenaam
weezen. Wy hoopen dat de Naavolger diep genoeg zal doordringen in den geest
van het Oorspronklyke, om eene gepaste éénheid te bewaaren; waaromtrent,
evenwel, de moeilykheid dier taake in aanmerking genomen zynde, eenige
ongelykheid ligtelyk verschooning zal vinden.
Wat den Inhoud deezes Deels aangaat, hetzelve behelst een berigt van de verdere
omstandigheden en ge-
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volgen van den dood van Stephanus, voorheen reeds verhaald; de Geschiedenis
der bekeeringe van Saulus, en den aanvang der Voortplantinge van het Christendom
onder de Heidenen. Zy, die smaak vinden in deeze wyze der behandelinge van de
gewyde Geschiedenissen, zullen ook dit Deel met genoegen doorleezen. Onder
het zoeken om iets ter proeve te leveren, viel ons oog op een Avondmaalslied, 't
welk de Schryver in den mond legt van eenige Discipelen en Discipelinnen van
Jezus, welke hy zich voorstelt als vierende de hoogwaardige Instelling. De Naavolger
heeft hetzelve gesteld op de wyze van zeker Lied, by eenige Doopsgezinden in
gebruik, getiteld: Zielzucht tot Jesus Christus, beginnende, O Jesus, O! waar rukt
de liefde? Te liever verkiezen wy deeze proeve, om dat dezelve ons gelegenheid
geeft tot het melden van een staal van het bedryf van Saulus, vóór zyne bekeering,
in het stooren van eene Christelyke Vergaderinge. Het Lied is van deezen inhoud:

1.
‘O Heer! Wil ons den voorsmaek geven
Van 't zegepraelend Hemelsch leven,
Terwyl we hier in 't Avondmael
Vol liefd' en eerbied tot u naken,
Laat onze Ziel een drupje smaken
Van 't zoet der volle zegeprael.

2.
Der Zegeprael dier kloeke helden,
Die onversaegd uw grootheit melden,
Al moet het zyn op 't moordschavot;
Wy zien hier wat gy hebt geleden,
Wat zwaeren stryd gy hebt doorstreden,
Toen g' ons bevredigd hebt met God!

3.
Hoe ook natuur van 't kruis moog' gruwen,
ô Midd'laer Gods! wy zyn toch d'uwen,
En zullen 't zyn in eeuwigheit.
Het Avondmael streelt uw beminnaers
Met d'eerekroon der overwinnaers,
Door U behaeld en ons bereid!
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4.
Al kwam, daer w' U ter eere zingen.
Het moordrot in deez' Feestzael dringen.
Het sleep ons weg van deez' uw' disch,
Om ons voor 't bloedgericht te stellen,
Geen nood, uw Geest zal ons verzellen!
Wy vreezen geen gevangenis.’

Naauwlyks hadt de vergaderde Christenschaar dit Lied geëindigd, of Saul met eenen
Gerichtsdienaar en eenen Verspieder koomen in de Vergadering, om de Christenen
gevangen te neemen. Van dit bedryf, en het gesprek, by die gelegenheid gehouden,
ontmoeten wy dit dichterlyk verslag:
‘GERICHTSDIENAER. Hoor! zy zingen daer binnen.
SAUL. Zingen? - - Zo wilde ik hen juist aentreffen.
GERICHTSDIENAER. Wat zou dat zingen beduiden?
Zoo laet in den avond?
SAUL. Dat doen zy, hore ik, altyd, wanneer zy het doodmael van hunnen valschen
Messias gevierd hebben; die bedrogene dolle menschen!
VERSPIEDER. Ja wel, die bedrogene dolle - SAUL. Is dit niet de ondeugendste list van den valschen Messias, dat hy, op dat
zich zyne leerlingen aen zynen dood niet zouden ergeren, dien juist als het
wezenlykste middel ter hunner verlossinge heeft opgegeven, en een gedenkmael
dier voorgewende verlossinge door zynen dood instelde?
VERSPIEDER. Moses - - SAUL. Stil! wy moeten ons by malkander voegen.
De VERSPIEDER en GERICHTSDIENAER voegen zich byeen, en stellen zich in orde.
Op een door SAUL gegeven teken, doen zy de deur losspringen, en vliegen met
lantaernen, uitgetogen zwaerden, touwen en boeiën, in de handen onder een vreeslyk
geweld ter kamer in.
Een groote VERGADERING van Christenen, - aen lange tafelen zittende met
saemgevouwene en om hoog gehevene handen, - houdt eensklaps op met zingen,
verbleekende in 't eerste oogenblik, schoon ze zich wel dra weder herstellen.
SAUL ziet de ledige schotel en den beker midden op de tafel, vloekt en vaert
gramstoorig uit tegen dit gereedschap voor het Avondmael, pogende dit op de aerde
te smyten, en met de voeten te vertrappen, wanneer een
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der broeders, eenen anderen toewenkende om dit te bergen, zich kloekmoedig
tusschen dit tafelgereedschap en SAUL in stelt. Deze trekt zyn Zwaerd; - de Christen
staet stil, en SAUL zegt:
Neen! razende Zondaer! gy moet niet hier - maer met smaek [smaed] ter dood
gebracht worden. Dit zeggende steekt hy zyn Zwaerd weêr in de schede; en
intusschen had de andere broeder de schotel en den beker door een zydeur in
veiligheid gebracht, - en was nu te rug gekomen; toen de Wacht beide de uitgangen
bezettede.
SAUL had onder anderen vooral het oog gevestigd op de Dochter van den
Raadsheer GEHASI, die met haere Oppaster, welke ook eene heimelyke Discipelin
van Jesus was, ontsnapt, en nu mede hier by het Avondmael tegenwoordig was, en hy doet deze Oppaster allereerst en sterkst binden en boeiën; maer met de jonge
maegd stelt hy nog eerst eenige pogingen in 't werk, om naer ter verlochening te
brengen. Maer, toen dit niet gelukte, en alles vruchtloos was, wat hy zeide, werd hy
als woedende, rukte haer zelve van haere zitplaets af, greep zelve de banden, en
hielp haer in alleryl boeiën en wegvoeren.’
De gevatte Christenen vervolgens na den Kerker gesleept zynde, doet de Heer
PFENNINGER, SAUL aan ASER, den Opziender van 't gevangenhuis, en zynen ZOONE,
den volgenden Brief schryven:
‘SAUL. God zy met u lieden! bewaert dezen allerzekerst! weigert hen alles! honger
en ellende brengen hen misschien nog tot berouw, en behouden welligt nog hunne
Zielen. Ziet wel toe, dat gy hen wel bewaert, of gy zult voor hen moeten boeten; ja
Gods toorn treffe u voor iedere gunst, die gy hen bewyst. - Ik moet weder voort - - hy veegt het zweet van zyn aangezicht, en gaat heen.’
Van wegen de eenheid van het onderwerp, kunnen wy niet nalaaten hier nog
nevens te voegen het volgende tooneel, vertoonende de Gevangenen, in den nacht,
door ASER en zynen ZOON aan de deur van den Kerker beluisterd.
‘Zy hooren nu den eenen dan den anderen, ook Vrouwenstemmen.
EENE. God richt in gerechtigheid. Hy zal hem alles op zyn hoofd doen nederkomen.
EEN ANDERE. Laat ons liever bidden, gelyk onze
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Heere deed aen het Kruis: Vader! vergeef het hem! hy weet niet wat hy doet!
EEN ZAGTE JONGELINGS-STEM. Wie weet, of hy het niet wel meent. Zeide de Heere
zelve niet; zy zullen in der daed meenen, Gode eenen dienst te doen, wanneer zy
ons dooden?
EENIGEN TE GELYK. ô Vader van Jesus Christus! vergeef het hem, hy weet niet,
wat hy doet.
EENE. Hy vloog als een bezetene ter kamer in.
EEN ANDERE. Hy spottede evenwel niet.
EEN DERDE. Neen, hy was altoos in ernst toornig.
EEN VROUWENSTEM. Bid voor Cidli. Zy sterft byna in myne armen.
Na een poos zwygens, EENE met de stem als van een oud man. In den naem van
Jesus! zy sterft!
VEELE met elkander. Gelooft zy Jesus Christus! Hy is ons naby!
EENE met een Vrouwenstem; Vergeef Aser die duivelsche hardheid, waer meê
hy Cidli eenige druppelen ter verkwikkinge weigerde!
EENE ANDERE. Zekerlyk heeft Saul hem die gestrengheid geboden.
EENE ANDERE. Niet anders.
EENE met de stem van een jong meisje. De Zoon zeide, in het voorby gaan, tegen
my: Lief kind! hoe gaerne zouden myn Vader en ik ulieden verkwikken, durfden wy
slechts!
EENE met een man's stem. Vader van onzen Heere! vergeld hen 't geen zy gaern
gedaen zouden hebben, even als of zy het gedaen hadden!
VEELEN. Amen! Amen! doe het Barmhertige God! zegen den Opziender van dezen
Kerker en de zynen! Amen!
Aser en zyn Zoon, buiten staende, droogen de traenen af, en zweeren, dat zy de
zaek van Jesus van nieuwsop zullen onderzoeken, enz.’
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Nagelaatene Leerredenen van H.D. Pörtner, in leven Leeraar der
Hervormde Gemeente te Frankfort aan den Main; uit het
Hoogduitsch vertaald. Voorzien met eene Voorreden, van S.J. van
de Wynpersse, Meester in de Vrye Kunsten, Doctor in de
Wysbegeerte, Bedienaar des Godlyken Woords te Amsterdam, en
Lid van het Provinciaal Genootschap van Konsten en
Weetenschappen, te Utrecht. Tweede Stuk. Te Amsterdam, by
Wessingh en van der Hey, 1793. In gr. 8vo. 260 bladz.
Van soortgelyke bedoeling, en in den zelfden smaak uitgevoerd, zyn de hier
voorgedraagene Leerredenen, als die des eersten Stuks, elders door ons
aangekondigd. De onderwerpen zyn belangryk; de wyze van voordragt is geleidelyk,
en het oogmerk allezins lofwaardig: verlichting des verstands, verbetering van het
hart, en ernstige aandrang op gemoedelyke Godzaligheid. - Zes Leerredenen bevat
dit Stuk; de Opschriften daar van zyn de volgende: ‘Over het waardig gebruik der
Voorregten, welke de Christenen in de dagen des Nieuwen Testaments genieten.
- Over het regt gebruik van de Onzekerheid onzes levens en onzer lotgevallen. De treurige Gevolgen eener slechte Opvoeding. - Aankondiging der heerlyke en
genadige Verschyning van Christus op aarde. - Over de beste gemoedsgesleldheid,
om verzoekingen tot zonde gelukkig te wederstaan. - Gods genadige verschooningen
als eene kragtige opwekking ter bekeeringe beschouwd.’ De laatste Leerrede wierd
op den Bededag te Frankfort, in den Jaare 1760, uitgesproken.
Naar gewoonte zullen wy 't een en ander ter proeve mededeelen. In de Tweede
Leerrede aangetoond hebbende, uit hoofde der onzekerheid van het toekoomende,
het overgroot gewigt, om de tydlyke, en vooral de geestlyke, aangelegenheden naar
den eisch te verzorgen, gaat de Heer PÖRTNER aldus voort: ‘Maar hoe is hier het
gedrag der menschen gesteld? - Tot deze gewigtige en onontbeerlyke bezigheden
hebben zy nog altoos tyds genoeg. Schoon zy de noodzaaklykheid daarvan
erkennen, zo denken zy toch niet verder, dan om dezelve van den éénen dag tot
den anderen te verschuiven, en op eenen volgenden tyd te hoopen, waarïn zy daar
wel
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eens nader aan denken zullen. Hoewel een FELIX voor zyne zonden, en derzelver
onafscheidelyke gevolgen, schrikt, zo wil hy toch niet alles ter zaake doen, om zich
van de eene te ontlasten, en de andere te ontwyken. Hy zoekt uitstel. Hy verlangt,
dat de Leeraar der geregtigheid op eenen gelegener tyd wederkome. Hy wendt
allerleie, veelmaalen verdichte, bezigheden voor, die hem thands niet toelieten, met
de benoodigde aandagt van zynen geest, aan eene zo gewigtige zaak te denken.
- In de jeugd rekent de mensch op eenen ryper' ouderdom, dewyl deze hem
bekwaamer dunkt, om zich tot God te bekeeren, zich met den Godsdienst op te
houden, en voor de eeuwigheid te zorgen. Zo laat hy de lente zynes levens verby
gaan, en hoopt op deszelfs onzekeren zomer. Verschynt dezelve, dan begint het
uitstel op nieuw. Dan omringen hem zo veele andere bezigheden en zorgen,
waarmede hy zich meent te verontschuldigen, dat hy de uitnodigingen des
Euangeliums nog geen gehoor geeven kan. Wanneer ik eens oud worde, denkt hy,
dan zal 'er nog tyds genoeg zyn, om my tot de eeuwigheid voor te bereiden, dan
zal ik beter daartoe rust en ledigen tyd hebben. Of hy hoopt wel op een hemzelve
onbekend tydftip, op eene krankheid, op een doodbedde, om dan het groote werk
der bekeeringe en der verzoeninge met God by de hand te neemen. Dus laat hy 'er
zich nooit regt aan gelegen zyn, om eene zaak tot stand te brengen, van welke
evenwel eene geheele eeuwigheid afhangt. Hy vertraagt dezelve van den eenen
tyd tot den anderen, en rekent altoos op het toekomende. Hy beroemt zich alzo over
den dag van morgen, en ziet den toekomenden tyd voor zeker aan, en als zodanig,
dat hy daarïn alles nog wel zal kunnen doen, dat hy echter heden behoorde te doen.
Onderwyl verloopt de eene tyd na den anderen, en het groote werk, waaröp toch
alles aankomt, blyft ongedaan. - Eindelyk valt de laatste uurslag. De Engel verschynt,
die by hem, die leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid, zweert, dat 'er na dezen tyd
geen tyd meer zyn zal. - Hoe treurig zullen dan niet de gevolgen van zulk een uitstel,
van zulk eene vertraaging, wezen? - Welk een angst, welk eene
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verschrikking, zal den uitsteller niet overvallen, wanneer hy de eeuwigheid intreedt.’
Uit de Leerrede, handelende over de bekende ontmoeting van JOZEF met POTIFAR's
huisvrouwe, en voordraagende de beste gemoedsgesteldheid om de Verzoekingen
te wederstaan, zullen wy slegts het volgende aanhaalen, terwyl wy de leezing der
geheele Leerrede ernstig aanpryzen: ‘Men verkrygt in de jonge jaaren alleen duistere
begrippen van God en zyne Eigenschappen, en van andere waarheden van den
Godsdienst, zonder overtuiging en zonder gevoel, weshalve men daarvan ook geene
byzondere werkingen verwachten kan; of, wanneer, ja, by eenigen een beter grond
gelegd wordt, en door de kennis der waarheden eenige goede indrukken veroirzaakt
worden, zo wordt dit toch alles ras weder door dwaasheden en ydelheden, waarin
men smaak krygt, en door de vrye en dartele levenswys, waarin men een welgevallen
vindt, verstikt, en in zyne kragt verhinderd. - De ondervinding leert, dat ieder indruk,
welke onze ziel gevoelt, ras weder verdwynt, wanneer zy niet bywylen vernieuwd,
en dikwyls door herhaalde voorstellingen levendig en werkzaam gehouden, wordt.
Het is dus ook niet genoeg, dat men God heeft leeren kennen, dat men eenige
begrippen van de waarheden van den Godsdienst verkreegen heeft, en dat het hart
goede gevoelens gewaar wordt; maar 'er moet ook vlyt aangewend worden, om dit
alles te bewaaren, en tot eene meerdere levendigheid en kragt te brengen. Men
moet het denken aan God en zyne Eigenschappen dikwyl (vernieuwen; men moet
zich dikwyls tot de pligten jegens hem opwekken; men moet zich derzelver gewigt
dikwyls levendig voor den geest brengen, en men moet 'er zich aan gewennen, om
derzelver vervulling als zyne gewigtigste bezigheid, en als onvermydlyk noodig tot
waare gelukzaligheid, te beschouwen.’
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Sylloge Opusculorum ad Doctrinam Sacram pertinentium. Edidit
H. Muntinghe, S.S. Theol. D. Ejusdemque & Histor. Eccles. in
Academia Gelro-Zutphanica Professor ordinarius, & Ecclesiastes
Academicus. T. I. & II. Lugduni Batavorum, apud A. & J. Honkoop,
o
1791, 1793. 303 & 330 pagg. in 8 . maj.
Kleine Verhandelingen, Redevoeringen, en Programmata, die aan de Academiën
in het openbaar verdedigd, of uitgesproken, of by verschillende plechtige
gelegenheden uitgegeven worden, pleegen doorgaans, hoe voortreflyk zy ook
dikwyls zyn, onder de menigte nietsbeduidende pamphlets schielyk verlooren te
gaan. Meestal komen zy ook, reeds by de eerste uitgave, niet in den algemeenen
boekhandel, en worden dus niet veel verder verspreid, dan het landschap, waar in
zy het licht zagen. En ondertusschen geven vernuftige en geleerde mannen, in zulke
kleine Stukjes, dikwyls of het resultaat van zeer geleerde onderzoekingen, of
gewigtige ontdekkingen, of vernuftige gissingen, of veel betekenende wenken over
onderwerpen van zeer veel belang: en, schoon zommigen van hun, wanneer zy
een zeker aantal van zulke Stukjes uitgegeven hebben, dezelven naderhand wel
eens in bundels vereenigen, zoo is dit toch op verre na het geval met allen niet, en
men is ook, wanneer men na zulke verzamelingen wachten moet, langen tyd beroofd
van zeer schrandere naspooringen over onderwerpen, waarover een ieder
weetgierige gaarne eenig nieuw licht begeert. - Men heeft dus groote verplichting
aan hun, die medewerken om aan zulke Stukjes spoedig een grooter Publiek te
bezorgen; en onze Landgenooten dierhalven hebben reden, om den Heer MUNTINGHE
voor de bezorging van de Verzameling voorhanden hartelyk dank te zeggen; vooral,
daar hy, als een man van smaak en oordeel, alleen zulke Stukken in dezelve
opgenomen heeft, die, uit hoofde en van de verhandelde onderwerpen, en van de
wyze van behandeling, allerbelangrykst zyn. Zy behooren alle tot het vak der
Godgeleerdheid, of van die Wetenschappen, die voor den waaren Godgeleerden
onontbeerlyk zyn, vooral de uitlegkunde der gewyde Schriften. Zy zyn
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allen in Duitschland geschreven, waar men zich thands op dit zoort van studiën met
den besten uitslag toelegt.
Het eerste Deel bevat zes Verhandelingen; naamelyk: 1. van J.C.G. ERNESTI, over
de spreekwyzen en gebruiken van het gemeene leven, beschouwd als een
hulpmiddel in de verklaaring van het N.T.; 2. van J.G.C. HESSE, dienende ten betooge,
dat de Christelyke Godsdienst niet naar de Stoische wysbegeerte gevormd is, en
niets in zich bevat, wat ter handhavening van derzelver gezag dient; 3. van J.C.H.
KRAUSE, over het gebruik φως (licht) en σκοτια (duisternis) in het N.T.; 4. van G.C.
KNAPP, over de zitting van Christus aan de regterhand Gods; 5. van C.C. TITTMAN,
over het onderscheid tusschen Godgeleerdheid en Godsdienst; en 6. van denzelfden,
over het ontdekken en beoordeelen van de randtekeningen, (Glossen) die door
onachtzaamheid der Afschryvers in den tekst van het N.T. zyn ingeslopen.
Het tweede Deel bevat vyf Verhandelingen; als 1. van J.A. DATHE, over het lied
van Moses, Deut. XXXII.; 2. van G.C. STORR, over den Historischen zin; 3. van G.C.
KNAPP, over de plaats, 2 Petr. I:19-21, of over den aard en het gebruik der
voorspellingen, betreffende den Messias; 4. van G.C. STORR, over de spreekwys
Koningryk der hemelen in het N.T.; en 5. van C.G. ANTON, over de zekerste en voor
onzen tyd geschiktste wyze van de voorspellingen, aangaande den Messias, te
verklaaren. - Achter het tweede Deel zyn Registers gevoegd van de opgehelderde
bybelplaatzen, woorden, spreekwyzen en zaaken.
Wy wenschen, dat de Hoogleeraar dezen nuttigen arbeid vervolgen zal.

Genees- en Zedenkundige Verhandeling over de Hartstochten,
door J.F. Zuckert. Uit het Hoogduitsch vertaald, door J.G.
Sandberg, M.D. Met een voorafgaanden Brief van B. Nieuhoff aan
J.P. Michell, het ontstaan der Hartstochten betreffende. Te
Harderwyk, by J. van Kasteel, 1794. In gr. 8vo. 152 bl. en de Brief
212 bl.
Dat de Hartstochten een zeer grooten invloed op bykans alle voorkomende ziekten
hebben, is ieder Geneeskundigen te over bekend; dat zy nu eens ten voor-
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deele dan ten nadeele werken, leert de dagelyksche ondervinding; en de grootste
Geneesheeren hebben daarom, in hunne Ziektekundige Werken, ook niet verzuimd
van dezelve behoorlyk gewag te maaken. Dan geene van hun heeft in onze taal
over de Hartstochten, als oorzaak of geneesmiddel der ziekten, tot nog toe opzettelyk
gehandeld, veel min, op eene Wysgeerige wyze, derzelver oorsprong aangeweezen,
en na dezelve, wat hunne oorzaak en uitwerkzelen betreft, duidelyk ontvouwd, het
vooren nadeelige daar van aangetoond te hebben, door middel van Genees- en
Zedekundige voorschriften, dezelve tot het nuttigste einde, waartoe zy ons door een
Alwyzen Schepper ingeschapen zyn, poogen te leiden; en dit is juist het oogmerk,
het welk de geleerde ZUCKERT met deeze Verhandeling heeft bedoeld, en waar toe
de voorafgaande Brief van den Wysgeerigen Hoogleeraar NIEUHOFF insgelyks, voor
zo verre daarin over den oorsprong der Hartstochten gehandeld word, van zeer veel
nut kan zyn.
Om onze Leezers met het eene en andere nader bekend te doen worden, zullen
wy eerst over de Verhandeling onze gedagten zeggen. Dezelve is zeer klaar en
bevattelyk geschreven, met vermyding van alle geleerde Onderstellingen en
diepzinnige Bespiegelingen, om, zo als 'er de Autheur in zyne Voorrede, en met
recht, byvoegt, het Boek voor alle menschen bruikbaar te maaken. Het is in
verscheide Paragraaphen afgedeeld, waarin, na vooraf de oorzaak der Hartstochten
uit de zinnelyke indrukken, voorstellingen en gewaarwordingen, zo wel aangenaame
als onaangenaame, aangewezen, en de noodzaaklykheid van dezelve betoogd te
hebben, onze geleerde Schryver dezelve in vier Hoofdclassen verdeelt, te weeten,
in aangenaame, onaangenaame, redelyke en zinnelyke; dan, daar de redelyke niet
zo merkbaar, of met een zo magtig geweld, als de zinnelyke Hartstochten, op de
gesteldheid van ons Lichaam, kunnen werken, zo zyn dezelve wel eens tusschen
beide aangestipt, maar worden hier eigentlyk niet breedvoerig afgehandeld; het zyn
dus alleen de zinnelyke, onder welken ook die, welke uit de verbeelding,
voorstellingen, enz. ontstaan, mede begrepen zyn, die hier in hunne oorzaaken en
uitwerkzelen, zo wel heilzaame als nadeelige, op eene geregelde wyze onderzogt,
en de vereischte hulpmiddelen daar by aangepreezen worden: wy verkiezen, om
onze Leezers een staaltje der schryfwyze te doen zien, de 75ste Paragraaph.
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‘Ik heb, (zegt de Schryver,) reeds in de 67ste § beweezen, dat het tot de vermindering
der Hartstochten niet alleen niet genoeg, maar ook dikwyls gevaarlyk is, wanneer
men alleen de daarmede verzeldgaande lichaamlyke bewegingen onderdrukt, zonder
de Hartstocht zelve te dempen. Men moet dierhalven in de genezing der Hartstochten
de Ziel zelve bedaarder maken. De bespiegelende kennis der dingen is de naaste
oorzaak der Hartstochten (§ 2.). Van de grootte, uitgebreidheid en richtigheid der
kennisse, hangt de grootte en sterkte der Hartstochten af (§ 6 en 49.). Men moet
dierhalven de kennis zelve verminderen, wanneer men de Hartstochten verzwakken
wil. Dit geschiedt door onze eigene bewerking, of door die van andere lieden. Den
genen, die het voorwerp uit een valsch gezichtspunt beschouwt, zich het zelve
anders voorstelt, dan het in de daad is, en dierhalven in eene uit verkeerde kennis
ontsprootene Hartstocht geraakt is, moet men, volgens § 68. en 70. het valsche,
ongerymde en strydige in zyne voorstellingen overtuigend bewyzen. Men moet hem
aantonen, dat het goede of kwade, het nut of de schade, wezenlyk zoo groot en
gewigtig niet, maar veel kleiner, en over 't algemeen gansch anders is, dan hy zich
voorstelt. Dit moet van zulke personen geschieden, die niet onmiddelyk tot
voortbrenging der Hartstocht gelegenheid gegeven hebben; want anders wordt het
Affect maar vermeerderd. Wanneer een geliefd voorwerp den liefhebber het
ongerymde zyner liefde tonen wilde, zoo wordt hy daar door maar verliefder; en een
vertoornde geraakt in grooter vuur, wanneer de belediger zelf hem op deze wyze
tragt tot bedaren te brengen. Deze wederlegging der valsche kennis moet ook maar
in die tusschentyden geschieden, waarin het gemoed van den anderen wat bedaarder
is. Want in de hevigheid der Hartstocht is men zeer eigenzinnig en wantrouwend;
men kan geen tegenspraak verdragen; men haat den genen, en houdt hem voor
zyn vyand, die ons andere gedachten wil inboezemen; men wil, dat anderen ons
volstrekt gelyk geven: want een Mensch, die in eene sterke gemoedsbeweging is,
geeft aan geene waarheden, maar alleen aan dwalingen, gehoor; wyl de laatsten
zich best tot zyne verwarde voorstellingen schikken. In dezen toestand zouden wy
door weder-
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legging van 't ware oogmerk afwyken, wy zouden de Hartstocht nog maar vergrooten,
in plaats van dezelve te verminderen. Dan daar elke Hartstocht hare verschillende
tusschenpoozingen heeft, zoo dat het gemoed dan eens bedaarder, dan weder
oproeriger is, moeten wy deze bedaarde oogenblikken van den anderen aanwenden,
om hem van zyne dwalingen te overtuigen en te bevryden.’
Dit zy genoeg ten aanzien der Verhandeling zelve. Betreffende nu den Brief, door
den Hoogleeraar NIEUHOFF voor dezelve geplaatst, van deeze kunnen wy geenszins
hetzelfde zeggen, het welk wy van de Verhandeling gezegt hebben; want deeze is
voor allerleie zoort van Leezers zeker niet zoo gemakkelyk om te bevatten; en daar
dezelve eene menigte gevoelens der oudere en laatere Wysgeeren, nopens der
menschen Ziel, de Natuur, enz. opgeeft, verklaart, toestemt of wederlegt, zo blykt
reeds hier uit, dat 'er eene meerdere maate van kennis, tot eene nuttige doorleezing
van dezelve, nodig is, dan 'er tot de Verhandeling vereischt wordt. Zulke Leezers
ondertusschen, wier denkvermogen reeds geoeffend is, die gaarne nog by het
leezen stof tot ruimer bespiegeling willen overhouden, zullen denzelven niet slegts
met vermaak, maar ook met wezentlyk nut, leezen en herleezen kunnen, en de
rykdom van gedachten, die daarin vervat is, zal hun gewis, zelf na herhaalde
doorleezingen, telkens nog eene aanzienelyke nieuwe voorraad van onderwerpen,
ter bespiegeling en overdenking, opleveren. Wy zullen, hoe moeielyk dit ons ook
voorkomt, zonder een zaak uit zyn verband te rukken, en daardoor den geleerden
Schryver onrecht aan te doen, echter een staaltje, ten bewys en proeve, doch met
weglaating der aangehaalde Schryvers, opleveren.
Nadat de Hoogleeraar, by het onderzoek na de oorzaaken der Hartstochten,
Gemoedsaandoeningen, of liever Menschaandoening, de verschillende denkwyze
der Ouden over meerdere Zielen, die den Mensch zouden bestuuren, enz.
voorgesteld heeft, vervolgt hy op pag. 36 aldus:
‘'T is zoo; zy, die de natuurkunde van den Mensch, 't zy in gevoelen, of denken,
't zy in bespiegelende, of dadelyke aandoeningen, werkingen, betrekkingen, - met
de grootste diepzinnigheid en naauwkeurigheid, beoeffenen, onderscheiden ook
nu, als voorheen, in den Mensch velerlei werkzaamheden, krachten, vermogens.
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Men telt hedendaags, daar zich waarheid, schoonheid, goedheid, als bronnen
openen, die meest allen in eene talryke reeks van allerlei gevoels, en smaken,
worden opgevangen, - zelfs meer dan voorheen. Met dit onderscheid nochtans, dat,
die men, voor dezen, wezenlyk verscheiden hield, thans houdt, als zoo veele
bezondere wyzigingen van een grondbeginzel, meer in naam, ter aanduiding dezer,
of gener werking, dan in natuur, en wezen, onderscheiden. 'T wysgerig vernuft ziet,
in die allen, zoo veel verschynzels; doch waant zich niet berechtigd, voor die allen,
zoo veel wezenlyk onderscheidene beginzels der Natuur op te dringen: - veel eer
houdt het zich verplicht, in den Mensch, als in de overige werken van den al, de
Natuur te eerbiedigen, in wyzigingen milde, in beginzels hoogst spaarzaam. Eene
uitspraak, waarop het heilig denkbeeld eener oneindige Wysheid van den groten
maker een onbetwistelyk zegel zet; - die ook, door den doorzichtigen
Natuuronderzoeker, zoo veel te sterker bevestigd wordt, hoe meer de grondige
verstandsopklaring veld wint. - Geheel voltooid en volledig is deze optelling, omtrent
alle de werkingen, en derzelvere ontbinding tot een eenig grondbeginzel, noch niet:
edoch toereikend, om daar aan zyne redelyke toestemming te geven. Die ook gene
geringe versterking vindt in de voorddurende zelfsbewustheid van den Mensch, en
de éénheid, of dezelfdheid van het natuurlyk, verstandig, redelyk en zedelyk,
onderwerp, 't welk zich, in alle omkeringen, den zelfden persoon erkent. Menzikof,
die met koekjes loopt, - Menzikof, Czar Peters speeljonge, Menzikof, Hoveling, Krygsman, Staatsman, Vorst, Menzikof - ten toppunt van eer, gezach, en koninglyken
rykdom in vorstelyken pracht; - Menzikof in den harden pyerok, in de Siberische
hut, behoeftiger dan Menzikof, die koekjes verkoopt, - was noch Menzikof. Gelyk
zich de Mensch steeds denzelfden kent, in alle zyne uiterlyke, dus ook innerlyke,
Staatswisselingen, zoo als PLATO reeds bezefte. Hy is, hy blyft 't zelfde onderwerp,
't welk gevoelt en denkt, lydt en handelt, begrypt, oordeelt, kiest, besluit, begeert,
wil. Welke ongerymdheid! voor elke handeling eene geheel eigene Ziel in te roepen?
Een Zielentroep, die met de steeds blyvende éénheid van 't menschelyk ik, en
deszelfs voorddurend bewust zyn, niet kan stroken. Wordt dit voor een tyd, of blyft
dit aanhoudend onherstelbaar, ver-
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broken, dan waant zich de Krankzinnige een plant, een dier, een engel, een god! Dus roept ons ook de wet van 't redelyk verstand, om. gelyk by velerlei werkingen,
en verschynzelen in den Mensch, velerlei krachten en vermogens, als derzelver
gronden, te denken; ook deze wederom onderling tot ééne te brengen, die een
iegelyk, voor zich zelven, doet zeggen: ik denk, ik gevoel, - ik lyde, ik handele.’
Was de recensie over dit Boek niet reeds verre onze gewoone paalen te buiten
gegaan, wy zouden 'er, ten aanzien van een en ander, nog vry wat moeten byvoegen;
dan de opgegeeven staaltjes zullen den Leezer, zo wy vertrouwen, in staat stellen,
om zelve over dit, in onze oogen zeer nuttig, Werk te kunnen oordeelen.

Vervolg op M.N. Chomel's Algemeen, Huishoudelyk, Natuur-,
Zedekundig en Konst-Woordenboek, door J.A. de Chalmot. Verrykt
met Kunstplaaten. Zestiende Stuk. Te Campen, by J.A. de Chalmot,
en te Amsterdam, by J. Yutema. In gr. 4to.
Men heeft te meermaalen opgemerkt, ten aanziene van Woordenboeken, en wy
hebben de gegrondheid daar van wel eens gezien, dat de eerste Letters, of de
Zaaken onder dezelve voorkomende, eene breedvoeriger en netter behandeling
kreegen, dan wanneer het op het einde der Letteren begon te loopen. Een
onderscheid, 't geen billyk elks afkeuring verdient. Wy kunnen niet zeggen 't zelve
ontdekt te hebben in den arbeid des Heeren DE CHALMOT, besteed ter volmaakinge
van CHOMEL'S Woordenboek, die met dit XVIde Stuk reeds in Letter S treedt, en dus
in 't laatste gedeelte des Alphabeths gevorderd is. Men mag van dit Werk zeggen,
dat het zich zelven gelyk blyft; en mogen wy ons, derhalven, om niet tot herhaalingen
te vervallen, op veele voorgaande gunstige Beoordeelingen, in onze
Letteroefeningen, beroepen.
Dan gewoon uit elk Stuk iets te ontleenen, bepaalen wy ons thans,
verscheidenheidshalven, tot het Artykel RAAD-PENSIONARIS, ten aanziene van welk
Ampt, Holland betreffende, wy deeze toelichtende Beschryving aantreffen:
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RAAD-PENSIONARIS, dat letterlyk betekent Loontrekkend Raadsman, is eene
waardigheid in de Provincie van Holland, die maar voor vyf jaaren wordt begeeven;
doch men is doorgaans gewoon dien tyd te verlangen. Lastiger noch gewichtiger
ambt is 'er niet in 't gantsche Land. Ten tyde der Nederlandsche Vorsten uit den
Huize van Oostenryk, was hy, dien men nu Raadpensionaris heet, en toen Advokaat
van Holland noemde, de Voorstander der gemeene Vryheid. Uitsteekend was en
bleef dit ambt, zo door de gevaaren, die het in hagchelyke tyden altoos verzelden,
als door het gezag, 't welk het den Ambtenaar byzette. Is (Hollandioe Advocatus)
principum temporibus vox erat publicoe libertatis, utque tunc periculis, ita mutata
republica auctoritate proecipuus, in Conventu Ordinum & delegatorum Consessu
exquirit sententias, proeit suadendo, componit dissidentes. H. GROTII Annal. Libr.
V. p. 109. Lust het den Leezer het ambt van Raadpensionaris, deszelfs gewicht en
gevaar, met de woorden van eenen Raadpensionaris zelven, beschreeven te zien;
zie hier hoe 'er de Ridder JAKOB KATS van zinge, in zyn twee en tachtig jarig Leven,
den vyfden druk, 1721, bl. 167.
‘De Staat gaf my de magt om voor te mogen stellen,
En op den Lantdag zelfs de Stemmen op te tellen,
En na dat yeder Lidt zyn reden hadt geuyt,
Ten dienste van het Lant, te maaken het besluyt.

Bl. 169.
Een ampt van desen aart is vol gestaâge sorgen,
Vol aanspraaks, vol gewoels, ook in den vroegen morgen;
Dit vond ik aldermeest, wanneer men aan den Staat
Al wat tot vrede dient moest brengen in beraat.
Wat vond ik daar een swier van ongebaande wegen,
Waar door men stont te gaan, al was het ongelegen?
Hier was een driftig zant, en daar een harde klip,
Eu dickmaals rees 'er storm te midden in het Schip.
Myn God heeft my behoed wanneer het qualik ging,
En als schier aan een draat myn staat en wesen hing.
Wie heeft voor mynen tyt, wie heeft 'er vast gegaan,
Op soo een krockig ys, en soo een gladden baan?
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Bl. 172.
Ik most op desen stroom met grooten aandagt zeylen,
Want op een harde kust daar moet men dikmaal peylen,
Al wie bezyden af ging treeden aan de ree
Die gaf zyn swacken voet ten besten aan de zee.
De winden bliesen hart en maackten groote baren,
En by my was 'er noyt soo hollen zee bevaren:
Maar noch ik kwam 'er uyt, doch door myn wysheyt niet,
't Was Godes Vadergunst die my ten besten riedt.

De noodzaakelykheid die 'er was, om 's Lands rechten en vryheden voor de overmagt
der Oostenryksche Vorsten te bewaaren, deed den Staaten waarschynlyk, kort voor
den aanvang der Regeering van Graaf KAREL VAN OOSTENRYK, naderhand Keizer
KAREL DEN V, befluiten om eenen Advokaat van Holland aan te stellen. Zy verkooren
hier toe, vermoedelyk voor de eerste reize, omtrent den Jaare 1510, Mr. ALBRECHT
VAN LOO, eenen Raadsheer des Hofs van den Graave. 't Schynt dat zy deezen het
ambt van Advokaat hebben opgedraagen, om, door hem, zo veel te meer ingang
by den Graave te vinden. Men vindt, dat die van Dordrecht, in 't Jaar 1518, te Brussel
staande hielden, dat de twee gemelde ambten niet te gelyk door éénen persoon
bekleed mogten worden, 't welk den Graave dermaaten vertoornde, dat hy der
Regeering van Dordrecht schriftelyk bevel zondt, om haaren Pensionaris Mr. FLORIS
OEM VAN WYNGAARDEN, die het woord gevoerd, en ook in andere opzichten wat te
yverig voor de oude voorrechten gepleit hadt, van zyn ambt te ontzetten, en binnen
twaalf uuren de Stad te doen ruimen. Dit hard bevel werdt nagekomen. Onze
Advokaat behieldt zedert beide zyne ambten. Men vindt hem in 't Jaar 1518, op het
sluiten van 't vervolg des bestands, tusschen Koning, naderhand Keizer KAREL, en
Hertog KAREL VAN GELDER. Hy overleed den 5 January 1525. Na hem werdt, op den
16 May des zelfden jaars, Mr. AERT VAN DER GOES, of AERT MAERTENS VAN DER GOES,
van Pensionaris van Delft tot 's Lands Advokaat aangesteld. Yverig heeft hy allezints
's Lands rechten voorgestaan, in eenen tyd, toen 'er naauwlyks iets dan last aan 't
bedienen van hooge ambten vast was. Dikwils is hy naar Mechelen en Brussel ter
dagvaart gereist, om 't belang van Holland te helpen bevorderen, ook dan als 't hem,
door de on-
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gemaaken van 't weder en de zwakheid zyns lighaams, bezwaarlyk werdt
toegelaaten. Hy zag den aanwas van 't gezag der Graaven met leedschap, en kende
van naby de streeken der Landvoogden, Stadhouders en Hovelingen, die dikwils
door geschenken moesten bewoogen worden, om te doen 't gene ze van
rechtswegen niet weigeren mogten. Oprecht en naauwkeurig was hy in het berekenen
zyner daggelden en reiskosten: alle welke byzonderheden, benevens veele anderen,
wy met zyne eigene aanteekeningen zouden bewyzen kunnen, indien ons bestek
zulks toeliet. Hy stierf den eersten November des Jaars 1545; na dat hy, reeds in
den aanvang des voorgaanden Jaars, afstand van zyn ambt gedaan hadt. Zyn Zoon,
Mr. ADRIAAN VAN DER GOES, werdt in zyne gemakken plaats, den 30 January 1544,
tot Advokaat van Holland verkooren, en den 6 February daar aan volgende beéedigd.
Hy beleefde de overdracht der Landen aan FILIPS DEN II, en zag de eerste beginzels
van de beroertens, die naderhand het gantsche Land deeden waagen. Ervaaren
was hy in de Regten. Hy overleed den 5 November 1560. Eerst in 't Jaar 1562,
werdt Mr. JAKOB VAN DEN EINDE verkooren, om hem in de bedieninge op te volgen.
In den aanvang der Nederlandsche beroertens, haalde hy zich den haat van ALVA
op den hals. In 't Jaar 1568, werdt hy, by BOSSU ten avondmaal genodigd zynde,
van zyn Gastheer gevangen genomen en na Brussel gevoerd, alwaar hy, meer dan
één jaar, in eene verdrietigen kerker, gesleeten hebbende, van hartzeer overleedt,
op den 12 Maart des Jaars 1569. Mr. PAULUS BUIS, Pensionaris van Leiden, werdt,
eerst in 't Jaar 1572, tot Advokaat van Holland verkooren. Loffelyk heeft hy dit ambt
bekleed. Een boezemvriend van WILLEM DEN I, Prins van Oranje, heeft hy, voor
anderen geyverd, om hem tot Graaf van Holland te doen verheffen. Na 't ombrengen
des Prinssen, verzogt hy, nog in 't Jaar 1584, zyn afscheid van de Staaten. Hy gaf
voor; te onvrede te zyn, over de bekrompenheid van zyn berichtschrift en wedde.
Anderen meenden egter nadere redenen van zyne onlust in 't Advokaatschap te
weeten. Sedert kreeg hy zitting in den Raad van Staaten van wegen Utrecht, alwaar
't hem ook niet altyd naar wensch ging. Mr. JOHAN VAN OLDENBARNEVELD, Pensionaris
der Stad Rotterdam, werdt, op den 5 Maart 1586, tot zynen opvolger benoemd. Hy
heeft, door
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zyne voortreffelyke hoedanigheden, het ambt, 't welk hy bekleedde, nienwen luister
bygezet. Zo getrouw in 't raaden als onverwinnelyk van gemoed was hy, en al te
braaf een voorstander der Vaderlandsche Vryheid, om zyn leeven, ten loon zyner
diensten, op een Schavot te moeten verliezen. Men weet, hoe hy, die slegts den
last zyner Meesteren, de Staaten van Holland, hadt opgevolgd, door onbevoegde
Rechters veroirdeeld zynde, den 113 May des Jaars 1619, opentiyk onthalsd is
geworden. Mr. ANDRIES DE WIT hadt het ambt van Advokaat van Holland, al in den
Jaare 1618, bekleed, terwyl BARNEVELD nog in begtenis zat. Nu bleef hy zyn opvolger.
Den 8 December des Jaars 1620, werdt hy Raadsheer in het Hof van Holland. Mr.
ANTONY DUYK, gewoonlyk Raadheer in den Hoogen Raad, werdt, den 22 January
des Jaars 1621, tot Raadpensionaris aangesteld. Hy stierf in 't Jaar 1629. Mr. ADRIAAN
PAUW, Heer van Heemstede, eerst Pensionaris van Amsteldam, en toen Raad en
Rekenmeester der Domeinen van Holland, werdt, den 12 April des Jaars 1631, tot
Raad-Pensionaris verkooren, voor eenen tyd van vyf jaaren. En schoon hy buiten
Amsteldam metter woon vertrok, beloofden Burgemeesters egter schriftelyk, hem
en zyne kinderen als ingebooren' poorters te zullen erkennen. Veel gezach hadt hy
in de regeering, en daar by 't oor van den Stadhouder FREDRIK HENRIK. In 't Jaar
1634, werdt hy; tegen den zin Holland, en van Amsteldam in 't byzonder, in
gezantschap naar Frankryk gezonden, om den Koning, tot het verklaaren van den
oorlog tegen Spanjen, te beweegen. De Stadhouder hadt hem en den Heer DE
KNUIT, zynen Medegezant, byzondere berichten desaangaande medegegeeven. In
zyn afwezen, zogt men te bewerken, dat hy van zyn ambt versteeken bleef. Daar
lag een besluit, dat de Gezanten niet wederom komen mogten, dan na dat ze
uitdrukkelyk verlof daar toe bekomen hadden. Dit verlof poogde men te doen
achterblyven. PAUW, ziende waar 't om te doen ware, ontsloeg zich van zyn ambt
van Raad-Pensionaris, in 't Jaar 1636, waar na hy ligtelyk verlof bekwam, om
t'huiswaards te mogen keeren. Mr. JAKOB KATS, Pensionaris van Dordrecht, hadt,
na den dood van den Heere DUIK, en by afwezigheid van den Heere PAUW, het ambt
van Raad-Pensionaris reeds waargenomen; weshalven hem nu dit ambt werdt
opgedraagen, geneegzaam met eenpaarige
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stemmen; want eenigen hadden wel voorheenen tegen hem ingebracht, dat hy, een
Zeeuw van geboorte zynde, niet bevoegd was om in Holland hooge ambten te
bekleeden; doch deeze zwaarigheid was afgedaan. Men droeg hem nu 't ambt ook
maar voor vyf jaaren op; doch die tyd werdt telkens verlengd. Met veel yver en
trouwe, heeft hy die gewichtige bediening waargenomen tot in 't Jaar 1651; wanneer
hy, het einde der groote Vergadering afgewagt hebbende, zyn afscheid van de
Staaten van Holland, op zyne ernstige begeerte, bekomen heeft. Den zeven- en
twintigsten September des gemelden Jaars, dag van zyn ontslag, viel hy, in de
Vergadering van Holland, op de kniën; eerst GOD, die hem, in zo moeijelyke en
gevaarlyke bedieninge, bewaard hadt, voor zyne hulpe, en toen de Staaten, voor
hunne gunst, met hartelyken ernst, bedankende. Mr. ADRIAAN PAUW, ten zelfden
dage, voor de tweedemaal tot Raad-Pensionaris, verkooren zynde, liet zich
bezwaarlyk, en niet dan onder zekere bestemde voorwaarden, beweegen, om 't
lastig ambt wederom te aanvaarden. Hy deedt den Eed op den vierden October;
doch bleef maar weinig tyds in de bedieninge, alzo hy, op den een- en twintigsten
February des Jaars 1653, overleedt. Mr. JOHAN DE WIT, Pensionaris van Dordrecht,
werdt, op den 30 July daar aan volgende, tot zynen opvolger gekooren. Negentien
jaaren lang, heeft hy 't ambt van Raad-Pensionaris bekleed. Zeer heeft hy, in zynen
tyd, geyverd tegen de Stadhouderlyke regeering. Zyn hoofdoogmerk was, 't gezach
der byzondere Staaten, vooral dat van Holland, ten hoogsten top op te vyzelen.
Men beschuldigt hem, dat hy, te zeer op 't bezuinigen van 's Lands Penningen
gesteld, daar door gelegenheid gaf tot de ongelukken, die den Staat, in 't Jaar 1672,
by gebrek aan krygsvolk en welversterkte grensvestingen, overkwamen. Anderen,
die dieper in de Staatsgeheimen meenen gezien te hebben, willen, dat de beoogde
verheffing des Prinsen van Oranje de voornaame oirzaak van alle die rampen was.
Wat 'er van zy, DE WIT hadt zich, in dien tyd, den haat van 't gemeen en van veele
grooten, in zo verre, op den hals gehaald, dat hy goedvondt zich, op den 4 Augustus
des Jaars 1672, van zyn Raad-Pensionaris-ambt te ontslaan. Hoe hy, nevens zynen
Broeder, den twintigsten der zelfde maand, dag op welken men, ter vergadering
van Holland, nog beslooten hadt, DE WITTEN
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tegen allen overlast te beschermen, van het Haagsch graauw zy omgebracht, is te
bekend, om hier in 't byzonder gemeld te worden.
Zonder ons met eene verdere optelling der volgende Raad-Pensionarisson op te
houden, zullen wy liever tot eene byzondere beschryving van het ambt van Raad
Pensionaris overgaan. Hy wordt, by meerderheid van de stemmen der Edelen en
Steden, verkooren. Hy woont de aanzienlykste Vergaderingen des Lands gewoonlyk
by; als de Vergadering der Staaten van Holland, die der Gecommitteerde Raaden,
de byzondere byéénkomsten van het Lid der Edelen, als hun byzondere Pensionaris,
en de Vergadering der Algemeene Staaten. In de eerste, heeft hy zyne plaats aan
het laager einde van de tafel der Edelen. Hy stelt, met ontdekten hoofde, de zaaken
voor, over welken men moet raadpleegen. De Leden der Vergadering hebben wel
volkomen recht, om voorslagen te doen; doch zy geeven 'er doorgaans den Raad
- Pensionaris kennis van, die ze, in hunne plaats, voorstelt. Hy neemt de stemmen
op, en tracht de verschillende gevoelens te vereenigen. Hy besluit met de
meerderheid, of met eenpaarige stemmen, daar eenpaarigheid vereischt wordt. Het
groot Zegel van Holland wordt hem ook, op zyne beurt, toevertrouwd. Ook houdt
hy onderhandelingen met uitheemsche Staatsdienaars, over alles wat den dienst
der Landen betreft.
De natuur van dit wichtig ambt zal beter bevat konnen worden uit de jongste
Instructie, die, al na het ophouden der Stadhouderlyke Regeeringe, veranderd en
vastgesteld was, op den twaalfden September 1737, met eenige weinige
veranderingen, wederom vernieuwd is. Zie Resolutie van Holland 16 February 1737.
Wy voegen den korten inhoud derzelve hier nevens, in welken wy de voornaamste
jongst gemaakte veranderingen, met eene Italiaansche letter, gesteld hebben.
De Raad-Pensionaris moet ter goeder naame en faame staan, van den
Hervormden Godsdienst, en, behalven in de Nederlandsche, ten minsten in de
Latynsche en Fransche, taalen ervaaren zyn. Hy mag geene ambten, of diensten,
behalven het Raad - Pensionarisschap, binnen of buiten de Provincie van Holland,
bedienen, ten ware die hem door de Staaten zelven waren opgedraagen. Hy moet
zorg draagen, dat 's Lands voorrechten en gewoontens, de oppermacht der Staaten
van Holland en
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nunne tegenwoordige Regeeringsvorm in 't byzonder, on geschonden bewaard
blyven: en krygt hy immer kennis, dat 'er iets tegen worde ondernomen, hy moet
het den Staaten terstond aandienen; op dat 'er by tyds in voorzien worde. Ook moet
hy op het naarkomen der gemaakte Wetten, Staatsbesluiten en Berichtschriften,
acht, en den Staaten kennis, geeven van 't gene 'er tegen misgaan wordt. In alle
zaaken, die eenige streeken, steden, dorpen of Collegien van Holland of andere
Provincien betrefsen, en ter vergaderinge van Holland overwoogen worden, is hy
verplicht, eene volkomen' onzydigheid te bewaaren, zonder van eenigen derzelven
belooningen of wedden te mogen trekken. De dagvaarden der Staaten moet hy,
met de tegenwoordig zynde Leden, ten dage der beschryvinge, waarneemen, op
den derden dag van elke gewoonlyke vergadering, de openstaande ambten in
omvraage brengen, die dan ook, overéénkomstig met de Resolutie van den 20
December 1670, begeeven worden. Het Collegie der Gecommitteerde Raaden en
de Vergadering der Algemeene Staaten moet door hem, zonder merkelyk belet,
worden bygewoond. Hier heeft hy slegts eene raadgeevende stem. Valt 'er, ter
Generaliteit, iets voor, waar op, zyns oirdeels, de Staaten van Holland behooren
beschreeven te worden, dan moet hy 'er den Gecommitteerden Raaden kennis van
geeven, en derzelver bevelen, 't zy tot het beschryven der Staaten op eenige
buitengewoone punten, of in eenige andere punten, naarkomen. Hy moet, des
morgens en des namiddags, ter bekwaamer uure, eenen aanvang van de
Staaten-Vergadering maaken; trachtende tydelyk de Generaliteits-Vergadering by
te woonen, om aldaar de zaaken, ten voordeele der Vereenigde Landen in 't
algemeen, en van Holland in 't byzonder, te helpen bestieren. Ook moet hy zich by
tyds in de Vergadering der Gecommitteerde Raaden vervoegen, om van hun te
verneemen, wat zy noodig oirdeelen ter Vergadering van Holland in overweeging
te brengen. De Raad-Pensionaris moet zyne voorslagen, ten dienst van den Lande,
zo zoeken te beleiden, dat, in elke zitting, de zaaken, in omvraage zynde, ten besluite
mogen worden gebracht. De voorstellen gedaan zynde, moet hy den Edelen en
Steden daar op hun gevoelen laaten verklaaren, zonder iemant in de reden te vallen,
of zyn eigen gevoelen tusschen beide te zeggen, ten ware zulks uitdrukkelyk
begeerd, of tot on-
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derrechting der Leden uit voorgaande Staatsbesluiten, of om andere redenen, by
hem noodig geoirdeeld wierdt. De stemmen door hem opgenomen zynde, moet hy
't gevoelen der meer derheid verklaaren; en vooral in zaaken van gewigt de Leden
tot de meeste eenpaarigheid zoeken te brengen. In zaaken, waarin duidelyk
overstemming plaats heeft, moet hy met de meerderheid besluiten. Tot bekorting
der onderhandelingen, moet de Raadpensionaris de Leden bescheidelyk vermaanen,
hunne meeningen kort en beknopt voor te stellen. Hy mag, zo anders de natuur der
zaake of 's Lands dienst zulks vereischt, aan niemand, dan aan de afgevaardigde
Leden, openbaaren, welke byzondere gevoelens en redenen ter Vergadering
voorgesteld zyn. Ook moet hy alles geheim houden, waarvan 't openbaaren nadeel
zou doen, of waar omtrent 't geheim bevolen is. De Pensionaris moet, in elke
byéénkomst, de gewichtigste zaaken, of zulken, daar de meeste haast by is, eerst
ter hand neemen, onder welken zulken, die de geldmiddelen betreffen, begreepen
zyn. By hervatting over die punten handelende, moet hy zich alleenlyk tot zulken
onder de Leden richten, die zwaarigheid gemaakt hebben; zonder eene algemeene
omvraage te doen, ten ware hy daar voor byzondere redenen hadt. De
Raad-Pensionaris moet een register van alle de Resolutien houden, en in het
uitbreiden derzelven kort en klaar zyn. Van de Leden, welken zwaarigheid gemaakt
hebben, moet hy byzondere aanteekeningen houden. Voorts moet hy alle gewichtige
Staatshandelingen zelv' uitbreiden, of ten minsten de uitbreiding derzelven, door
zynen Commis gedaan zynde, naarzien, en 'er den korten inhoud boven stellen. Hy
moet zorg draagen, dat, alle morgens, de Resolutien van den voorgaanden dag,
en die van Zaturdag, des Dingsdags daar aan volgende, herzien worden; ten ware
dezelven terstond moesten worden uitgevoerd. De Resolutien van gewigt, den
laatsten dag van elke Vergadering genomen, moeten, door den Raad-Pensionaris,
ten minsten kortelyk, op 't papier gebragt en der Vergadering voorgeleezen worden,
op dat dezelven terstond als vastgesteld zouden konnen worden uitgegeeven. De
Apostillen en Appointementen op de gewoonlyke verzoekschriften moeten, beide
door den Raad-Pensionaris en den Secretaris, herzien worden. De Resolution
herzien zynde, moet van dezelven, zonder tydverzuim, den Secretaris der Staaten
van Holland een wel
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geschreeven afschrift behandigd worden, op dat de Leden der Vergadering en de
Gecommitteerde Raaden terstond van behoorlyke uittrekzels zouden konnen gediend
worden. Alle boeken, stukken, brieven en papieren, hat gemeene Land betreffende
en den Raad - Persionaris in handen komende, moeten, door hem, op een net
Register en Bladwyzer worden gebragt. Voorts moet hy zulke stukken, waar op
geene verdere Resolutien staan te vallen, jaarlyks ter Charter-Kamer van hunne
Ed. Groot Mog. doen overbrengen. Eenige Leden der Vergaderinge tot byzondere
overweegingen gemachtigd zynde, moet de Raad-Pensionaris bezorgen, dat het
eerste Lid in de Commissie, des daags na het neemen der Resolutie daar toe, de
Acte Commissoriaal worde behandigd. Hy moet ook bezorgen, dat 'er een lyst van
deeze Commissien gehouden worde, nevens aanteekening der zaaken, welken, by
eenige Leden, opgehouden of overgenomen zyn. Eens ter weeke, indien zulks,
zonder merkelyke verhindering der openbaare overweegingen, geschieden kan,
moet hy den eersten Leden in elke Commissie, en allen die eenige zaaken
overgenomen of opgehouden hebben, tot het afdoen der hangende zaaken, opentlyk
en ernstelyk vermaanen. De Raad-Pensionaris moet, zo lang 'er geene Vergadering
der Staaten is, het Collegie der Gecommitteerde Raaden, en zo veel mooglyk ook
de pleitgedingen voor het zelve, dagelyks bywoonen. Ook moet hy, nevens de
Heeren uit de Gecommitteerde Raaden, wier beurt het zyn zal, zich, des morgens,
ter Generaliteit vinden laaten. In het begin van elke Vergadering van Holland, moet
hy verslag doen van het geene, zedert het scheiden der jongste Vergadering, van
gewigt is voorgevallen, zo wel in het Collegie der Gecommitteerde Raaden als ter
Generaliteit. Alle brieven, aan de Staaten of Gecommitteerde Raaden gericht, en
den Staat van den Lande betreffende, ook alle Verzoekschriften, moet hy, by de
eerste gelegenheid, voortbrengen, zonder eenigen te mogen achterhouden. De
Raad-Pensionaris moet ook briefwisseling houden met de buitenlandsche Dienaars
van den Staat, en dezelven, tot uitwerkinge van het oogmerk der Regeeringe,
bekwaam maaken. Doch zo hy over eenige tedere punten te handelen heeft, moet
hy den Staaten, indien dezelven vergaderd zyn, of anders den Gecommitteerden
Raaden, daar van kennis geeven; in 't laatste geval daar by bescheidende de Heeren
uit
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het Noorder - Kwartier, ter Generaliteit afgevaardigd. Ook moet hy de Minuuten der
brieven, welken hy afzendt, bewaaren. De Raad Pensionaris moet, by gelegenheid,
den buitenlandschen Staatsdienaaren kennis geeven van alles wat hy oirdeelt hun
aangenaam te zyn, of betrekking tot hunne Meesters te hebben, mids dat het hun
met dienst, immers zonder ondienst van den Staat, kan medegedeeld worden. Van
't gewichtige dat hy uit hun verneemt, moet hy opening doen aan de Staaten, of aan
de Gecommitteerde Raaden, en de Afgevaardigden ter Generaliteit, van wegen het
Noorder-Kwartier. Van tyd tot tyd, moet hy ook onderzoek doen op den staat der
geldmiddelen van Holland, om deswegen, by den aanvang van elke Vergadering,
verslag te konnen doen; doch met het bestieren en uitgeeven der geldmiddelen
moet hy de Gecommitteerde Raaden gebeellyk geworden laaten; die hy alleenlyk,
des verzogt zynde, of de Staat der Geldmiddelen zulks vorderende, gehouden is
van zynen raad te dienen. Den Raad-Pensionaris is op den Eed verbooden, zich
met het verkiezen van Ambtenaaren of Regeeringspersoonen te bekommeren: zelfs
mag hy niemand den Staaten, of derzelver Afgevaardigden ter Generaliteit, opentlyk
of bedektelyk, tot bekominge van eenig ambt, aanbeveelen; zyne naaste vrienden,
tot broeders en zusters kinderen ingeslooten, alleenlyk uitgezonderd. Doch hy mag
egter voor dezelven geen comptabel ambt verzoeken. Over alle anderen, welken,
tot bekoming van eenig ambt, voorgeslaagen worden, staat het hem ondertusschen
vry, des verzogt zynde, of wanneer hy oirdeelt, dat 's Lands dienst zulks vereischt,
zyn gevoelen te uiten. De Commissien en Reizen, den Raad-Pensionaris door de
Staaten opgelegd, moeten van hem getrouwelyk achtervolgd worden. Hy moet zyne
vaste woonplaatze in den Haage houden, en mag, zonder verlof der Gecommitteerde
Raaden, daar buiten niet vernagten, en niet buiten de Vereenigde Nederlanden,
dan met verlof van de Staaten zelven. Alle de gemelde punten moeten door den
Raad-Pensionaris bezwooren worden; die ook, onder Eede, belooven moet, van
niemand eenige giften, by beschreeven rechten verbooden, te zullen ontvangen,
zelfs geene geoirlofde geschenken, hoe gering ook, wanneer hy weet, dat de
schenker iets by de Staaten, of derzelver Gecommitteerde Raaden, te verichten
heeft. Van zyne naaste vrienden

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

270

alleen mag hy eenige kleinigheden van vrugten of vangst, die terstond gebruikt
worden, ter schenk ontvangen; doch niet als zy iets by de Hooge Collegien te
verrichten hebben. Ook moet hy zorg draagen, dat zyn Commis en Klerken geene
giften, zelfs geene eetbaare spyze of drank, aanneemen. Voor eene jaarlyksche
wedde, wordt den Raad-Pensionaris, uit 's Lands gemeene middleen, toegelegd
zesduizend guldens, van welke somme alle drie maanden een vierde gedeelte
betaald wordt. Behalven deeze zesduizend guldens, in de Instructie gemeld, is de
wedde van den Raad-Pensionaris nog met zesduizend guldens verhoogd. Zie Groot
Plakaatboek, V. Deel, bl. 91. De Raad-Pensionaris DE WITT genoot niet meer dan
drieduizend guldens in 't Jaar. Zie Resolut. van Consid. ten tyde van DE WITT, bl.
822. En op dat wy hier ook de oude wedde van 's Lands Advokaaten byvoegen; de
Advocaat AERT VAN DER GOES trok jaarlyks vierhonderd Rinsguldens. Zie zyn Register
der Dagv. van Holland, bl. 42. Hoe hy zyne daggelden en reiskosten rekende, blykt
uit deeze zyne eigene woorden: bladz. 8. In deese Dagvaert hebbe ih geuaceert/
zoe rot Brussel en Mechelen/ sichtent den 17 February [1525] totten eersten Aprillis
beide inclus/ mahende 49 dagen. bladz. 10. Ich hadde beraelt den Clerchen Dyn
twee Carolus guldens/ ende Duytwych noch nae een gouwe Crone/ farit vier Carolus
guldens/ ende te vooren an besloten Brieven an LUBECK negentien Stuyvers/ somma
t'samen vyf Rinsgulden drie Stuyvers/ behalven myn Daratien/ die beloopen drie
en seventich Rinsguldens/ sommarum acht en seventich Rinsguldens dertien
Stuyvers. bladz. 241. Ich ben t'huijs gecommen den 7 Martii ende ich reysde vuyt
den 9 February [1536]/ mahende acht en twintich gehele dagen/ maer alzoe ich
ertraordinaris costen van ouer eysch en by nagte te ryzen/ hebbe gehadt/ [want ich/
hadt hy even te vooren [bl. 233] gezeid, de wagen om groot geld huyren moeste]
zoe hebbe ich in myne Reheninge gestelt drie en dertich dagen/ want de Procureur
Generael ende Mr. GELEIN, die van 't Raedtswegen in desen tydt tot Brussel zyn
geweest/ veel meer dagen gestelt hebben dan vuyt geweest/ om dat zy in pericle
als ich ouer ysch zyn gereist. Al te gering, voorwaar, waren de voordeelen, eertyds
aan dit gewichtig ambt vast; zo dat de Raad-Pensionaris KATS met recht zeggen
mogt:
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De zegen die my GODT, in tydelycke faaken,
Heeft eertyts toegevoegt, en dikmaal laten smaacken,
Quam niet uyt eenig Ambt dat ik eens hadt bekleedt,
De loon daar toe gestelt en was niet al te breet.
Twee en tachtig jarig Leven, bl. 204.

De dienst van den Raad-Pensionaris eindigt met de vyf jaaren, na verloop van
welken men over de verkiezing van eenen nieuwen moet raadpleegen, ten ware
verre de meeste stemmen goedvonden, deezen, op dezelfde Instructie, wederom
aan te neemen; wanneer hy dezelve, na dat ze op nieuws vastgesteld is, ook
wederom beéédigen moet. Hy heeft, geduurende zynen dienst, rang na de byzondere
Leden der Staaten, en na de Gecommitteerde Raaden. Zo hy zyn ambt niet blyft
bedienen, mag hy, zonder verlof der Staaten van Holland, zich niet in dienst
begeeven van eenige andere Staaten, buiten de Provincie. Groot Plakaatboek, V
Deel, bl. 91. De Raad-Pensionaris heeft eenen Commis, en eenige Klerken, onder
zich.’

Romeinsche Geschiedenissen door M. Stuart. Met Kaarten en
Plaaten. Tweede Deel. Behelzende de Geschiedenis van het
Gemeenebest, van deszelfs Vestiging tot aan den Ondergang der
Fabiën. Te Utrecht, by B. Wild en J. Altheer, 1793. 562 bl. in gr.
8vo.
(*)

Genoeg hebben wy, by de Aankondiging van het Eerste Deel deezes belangryken
oorspronglyken Werks van den Eerw. STUART, die zints zyne Standplaats, als Leeraar
onder de Remonstranten te Utrecht, voor die van Amsterdam, by diezelfde
Gezindheid, verwisseld heeft, gezegd, om onze Leezers van des Schryvers
wydstrekkend en alle goedkeuring verdienend plan te onderrigten; hem den aanleg
te doen weeten van eenen Letterärbeid, die, reeds by den aanvang zelve, zyn Eerw.
met Lettereere bekroond heeft. Onze wensch, toen uitgeboezemd, dat een goed
vertier mogt uitwyzen, dat het den Nederlander aan geen smaak mogt ontbreeken,
is, zo als wy van goeder hand vernomen hebben, vervuld.

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1793, 4 D, bl. 304.
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Het Tweede Deel dat thans, te onzer beschouwinge, voor ons ligt, houdt de
welverdiende agting van den Eerw. STUART staande, in het beschryven des Tydvaks
op den Tytel uitgedrukt, en waarvan het overzigt, met het begin des Eersten
Hoofdstuks van het Tweede Boek, deeze schets geeft: ‘Thans opent de Geschiedenis
van Rome een geheel nieuw tooneel voor deszelfs beoefenaar. Het gemaatigd
Koninglyk gezag, het welk langzaamerhand tot een eenhoofdig bestuur overging,
en ten laatsten in de willekeurigste overheersching eens dwingelands ontaardde,
is vernietigd; Rome is in een Gemeenebest hervormd. - Geene Wysgeerige
vohnaaktheid van Regeeringsvorm vond echter ooit een weezenlyk bestaan in
deezen Staat, hoewel die, van dit tydperk af tot aan de vestiging des Keizerlyken
Gezags, telkens van gemeenebestbestuur veranderde. - Nu zal zich Rome onder
de gemaatigdste Aristocratie vertoonen, welke 's Volks belaugen zorgvuldig in 't
oog houdt, en trouwhartig bevordert. Welhaast zullen de Grooten zich alleen
verheffen op de onderdrukking des Volks, en, door hun willekeurig, eigenbaatig, en
ongevoelig Staatsbestuur, de onderdrukte menigte nog tydig genoeg wekken uit
den gevaarlyksten slaap, waarin zy haare geheiligste rechten als menschen en
burgers anders zoude versluimerd hebben. Daar op vindt het Volk deszelfs
voorfpraaken, bedingt de onschendbaarheid hunner dierbaarste belangen, en stelt
uit deszelfs midden de wachters, beschermers en voorvechters, hunner rechten
aan. Lang hangt daar naa de balans tusschen de Grooten en de menigte door dit
billyk tegenwigt in den evenaar, zomtyds slaat hy tot deeze of naar geene zyde over;
doch meestal vindt hy het gelukkig evenwigt; tot dat eene overdreevene volkszucht
het zelve geheel verbreekt, en eene ongelukkige regeeringloosheid, het gevolg van
de heerschzugt van allen, de teugels des bewinds, na verscheide gelukkige eeuwen,
los laat hangen voor den eersten stoutmoedigen verweldiger die dezelven slechts
op durft vatten.
Niet alléén binnen Rome, maar ook buiten deszelfs grondgebied, is alles van
gedaante veranderd. Met de verbanning van TARQUINIUS mogt de Stad zich van
inwendige overheersching verlost rekenen, zy zag zich tevens van haare
bondgenooten verlaaten, en van haare oude vyanden omringd. Alle verbonden
waren meer ten voordeele der Koningen, en op derzelver naam, dan voor
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den Staat aangegaan. De veelvuldige overwinningen der nabuurige Volken hadden
meer den luister van een zegepraalend Vorst, dan de wezenlyke macht of het
grondgebied des Romeinschen Ryks, vermeerderd. Met de vernietiging des
Konnglyken gezags, scheen Rome thans allen luister in het oog haarer nabuuren
te verliezen, en alle bondgenootschap verbroken, welke met anderen op 's Vorsten
naam was aangegaan. Andermaal bevondt zich dus deeze Stad, welke reeds
geheele Volken voor haar uitgebreid gezag deedt bukken, tot denzelfden hulploozen
stand van buiten gebragt, waar in zy by haare eerste grondvestiging geweest was.
Haare inwendige vergrooting, en de vyftigvoudige verdubbeling van haare eerste
talrykheid, stelden haar echter nu beter in staat, om de aanvallen op haare
onafhangelykheid af te weeren, en het verlies van haar vermogen onder haare
nabuuren eerlang met verdubbelde vergoeding weder in te haalen. - Zo wel van
buiten als van binnen belooft Rome's geschiedenis ons in dit Boek de
allerbelangrykste tafereelen, waarin een oplettend oog de spreekendste
overeenkomsten vinden zal met alle de Staatkundige gebeurtenissen van zynen
tegenwoordigen tyd.’
Aan deeze opgehangen Schets beantwoordt het tegenwoordig Deel, en zet de
laatst aangeweeze omstandigheid aan de leezing eene verdubbelde aangenaamheid
by. Het zou ons gemaklyk vallen deeze overeenkomsten op te zamelen; doch wy
willen den Leezer hierin niet voorkomen. Voor tegenwoordig vergenoegen wy ons
om de Characterbeelden van eenige Mannen, door den Heer STUART gelukkig
getroffen, voor zyn oog op te hangen.
Allereerst doet zich BRUTUS voor: ‘BRUTUS hadt in weinige maanden meer gedaan,
dan de grootste mannen geduurende geheel hun leeven. Hy hadt zyn Vaderland
vry gemaakt van het slaafsche juk; hy hadt deszelfs vryheid vast gelegd in het bloed
zyner Zoonen, en was zelf gesneuveld in den stryd tegen een der dwingelanden.
In het bestuur van één jaar hadt zyn verstand en hart zyne naagedagtenis den
eersten rang waardig gemaakt onder de burgerhelden van vroege en laatere eeuwen.
Zyn Character was ongetwyfeld hevig, onstuimig, alles verweldigend; doch juist
daar door was hy ten hervormer geschikt van den Romeinschen Staat. Rome hieldt
nimmer op, ook in de tyden eener slaafsche
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onderwerping, zyne nagedagtenis heilig te houden, welke in deeze dagen nog, door
alle de Beminnaars der Vryheid en Voorstanders van de rechten van den Burger,
dankbaar geëerbiedigd wordt.’
Uitvoeriger schetst hy ons den Volksvriend POPLICOLA. ‘In hem verloor de Vryheid
haaren bekwaamen en dapperen Voorvegter; de Raad deszelfs schrandersten en
eerlyksten Staatsman; het Gemeenebest den gemaatigden, wyzen Wetgeever; het
Volk deszelfs belangloosten Begunstiger; zyne Kinderen den braafsten Vader; en
eene geheele reeks van Maatschappelyke deugden derzelver spreekendst
Voorbeeld. - Geene Eerzucht deed hem ooit het onbepaaldst vertrouwen misbruiken.
Door hem viermaalen in een zo kort tydsbestek de hoogste waardigheid in het
Gemeenebest op te draagen, waagde de Vryheid niets. - De Raad, misnoegd over
zyn Volkbehevend bestuur, het geen hem aller harten toeëigende, mogt zomtyds
zyne grootheid willen krenken, hy was verheven boven de aanvallen van den nyd,
en kende de wraakzucht niet. - Geene baatzugt was onder den schyn van
edelmoedigheid de dryfveer zyner daaden. Hy, die 's Dwingelands goederen ten
buit aan het Volk gaf; die telkens het beschik over alle de uitgaven en inkomsten
des lands hadt; die tweemaal zegepraalend zyn verrykt Leger binnen Rome
wederbragt; die dus alle middelen bezat, om zich, zonder eenig verwyt, met schatten
te verryken, stierf zo arm aan eigen bezittingen als ryk aan goede werken. - Alle
zyne grondbeginzelen hadden geen enkel beschouwende verdiensten; maar werden
geleerd en bevestigd door zyn eigen leeven, het geen wy door niet eenen trek
hebben misvormd gevonden, en waaraan wy, na alle die veredeling, welke de
Godsdienst aan onze begrippen van Deugd heeft geschonken, nog eerbiedig de
hulde bewyzen, zo wel van ons verstand als van hart.’
Hulde aan de Waarheid en Regt te doen is de taak eens Geschiedboekers; deeze
volvoert de Heer STUART, als hy ons TARQUINIUS SUPERBUS dus voor oogen schildert:
‘Wy, die TARQUINIUS in zynen voorspoed, zo wel als in zynen tegenspoed,
onpartydiger beschouwd hebben dan de Romeinen, by wien zyn Naam alleen gehaat
was, ooit wilden of konden doen, kunnen niet nalaaten, by het opmaaken van zyn
Character, deszelfs uitsteekende bekwaamheden, schrander beleid, en onvermoeid
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geduld tot het bereiken zyner oogmerken, met verwondering te erkennen. In zynen
voorspoed bedacht, voorzag en wapende hy zich reeds tegen zynen val. Zyn
tegenspoed benam hem zynen moed geenzins, en deedt zyne bekwaamheden, zo
al min gelukkig, zeker niet zonder lof uitschitteren. Een Man toch, die, beroofd van
kroon en van vermogen, overal aan zyne machtige tegenstreevers vyanden kan
verwekken; die de banden van het naauwste bondgenootschap kan doen breeken,
om zyne verlooren zaak bystand te bieden; die zich aan het hoofd van talryke Legers
weet te dringen, en met dezelven meer dan eens zyne vyanden tot het uiterste
brengen kan; die, in eenen afgeleefden ouderdom, nog geheele Volken, zelfs tegen
hunnen zin, tot zyne oogmerken en onderhandelingen weet te dringen, en in het
veld met onverschrokken moed den dood voor hem te gemoet doet gaan; wiens
beleid geheele Legers bestuurt; wiens tegenwoordigheid de slagorden aanvuurt;
wiens zwakke hand den bekwaamsten vyand durft aanvallen; en wiens geest, tot
aan deszelfs jongsten snik, vreeslyk voor zyne overwinnaars is; - zulk een Man
bezat toch vermogens, welken men bejammeren moet het deel van eenen Vorst
geweest te zyn, die dezelven alleen tot zyne eigen grootheid en willekeurig gezag
dienstbaar hieldt. - Zulke bekwaamheden, tot heil des Volks aangelegd, hadden
zyne alleenheersching tot een zegen des Lands gemaakt, daar zy nu alleen den
zegepraal der Vryheid vergrootten over den bekwaamsten Dwingeland. - De
uitgelaaten vreugde van den Raad, over de tyding van den dood van TARQUINIUS,
staat borg voor het recht, welk wy hier aan zyne vermogens gedaan hebben.’
Een tweede POPLICOLA komt ons te vooren in MENENIUS AGRIPPA, wien het Volk
als een Vader beminde en vereerde: ‘Zyn Zegepraal over de Sabynen mogt zynen
naam in de Gedenkstukken van Rome's heerschzugt vereeuwigen; zyne bevrediging
van den Raad en het Volk richtte zyner naagedachtenis eene bevalliger eerzuil op
in het dankbaar hart van duizende Nakomelingen, voor wien de erkenning van hunne
Rechten, als waardige medeleden van den Staat, een duurzaamer zegen bleef.
Aan den vereeuwigden POPLICOLA in gevoelens gelyk, vereerde de armoede, waar
in hy stierf, even zeer zyne belanglooze Vaderlandsliefde. Zyne geringe
nalaatenschap vergunde geen uitvaart aan den rang geëven-
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redigd, dien hy in 't Gemeenebest bekleed hadt. De Voogden zyner Kinderen zouden
hem daarom als een gemeen man doen begraaven hebben; doch dit leedt de
dankbaare menigte niet. De Gemeensmannen riepen het Volk byeen, hielden openlyk
eene lofrede over den waardigen Volksvriend, en stelden elk eene vrywillige toelaage
voor, om door eene luisterryke uitvaart het verwyt van ondankbaarheid jegens den
verdienstlyksten Burger te ontgaan.’
CORIOLANUS, door een omgekogte bende verraadlyk vermoord, terwyl hy bezig
was met zich redenvoerende te verdeedigen, werd regt gedaan door de Volscers.
De meeste Leden der algemeene Vergaderinge gaven over dit snood bedryf hun
hoogste misnoegen te kennen. Het voorafgaand oproerig geschreeuw: Vermoord
den Schelm! Stenigt hem! hadt hun verbaasd, en de onmiddelyke geweldige aanval
in eene verwarring gebragt, waar uit niemand zich ter verdeediging van MARCIUS
spoedig genoeg hadt kunnen redden. - ‘Men zag, vervolgt de Heer STUART, eenpaarig
den val van deezen Held, wien de dood op het slachtveld scheen te vreezen, met
een diepgetroffen hart aan. Zy zelven, die zyn gedrag veroordeeld zouden hebben,
weerhielden hunne traanen by zyn Lyk niet, welks veelvuldige verraaderlyke wonden
in hunne oogen de eeuwige tekenen der ondankbaare schelmsche lafhartigheid
hunner Natie zouden blyven. Om dien schandvlek voor de eer des Volks af te
wisschen, besloot men de vervolging der moordenaars.
Allen, die onder hem gediend en overwonnen hadden, waren woedend over zulk
een dood van hunnen Veldheer, en wilden aan deszelfs Lyk den eerbied bewyzen,
dien zyne nagedagtenis in hun dankbaar hart immer behouden zou, door alles
gewillig zamen te brengen, wat 'er tot eene aanzienlyke uitvaart van CORIOLANUS
kon vereischt worden. - Deszelfs Lyk werd in een prachtig Veldheers gewaad op
een praalbed ten toon gelegd, en, op de schouders van jonge aanzienlyke
Oorlogshelden, naar de kostbaare houtmyt gedraagen. Voor dit zielloos overschot
ging een lange trein met alle de kenmerken en gedenktekenen zyner veelvuldige
overwinningen en veroveringen; agter het zelve volgde byna het geheele Volk, wiens
eenpaarige traanen de onpartydigste getuigen van zyne voorbeeldlooze verdiensten
voor de Volscers waren. Na dat elk het eerbiedwekkend Lyk nogmaal beschouwd,
en zich naauwlyks aan dit gezigt hadt kunnen verzadigen,
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werd de brandstapel ontstooken, waar op men 't nu gelegd hadt. Al wat de weelde
en pracht toen nog had kunnen uitvinden, om de laatste eer aan Bevelhebbers en
Vorsten luisterryk en kostbaar te maaken, werd hier ryklyk aan de vlammende
houtmyt verkwist. Zy, die het jongste gedrag van MARCIUS, om deszelfs edele
beginzelen, gehuldigd hadden, bleeven by het overschot van hunnen Vriend, tot
dat het vuur alles verteerd, en alleen de beenderen overgelaaten hadt. Deeze
overblyfzelen werden voords met de zorgvuldigheid van naauwe Bloedverwanten
uit de assche opgezogt, verzameld, en onder een hooge en prachtige grafzuil
begraaven, welker vercierselen den nakomeling herinnerden aan den grootsten
(*)
Krygsheld van deszelfs tyd .
Rome, welk weinig reden had om eenen vyand te vereeren of te betreuren, die
zyn eigen Vaderland op den rand des verderfs gebragt, en de traanen van eenige
Vrouwen hooger hadt geacht, dan de aanzienlykste en eerwaardigste Afgezanten
van den Staat, liet het slechts de Vrouwen toe om over den dood van CORIOLANUS,
als over het verlies van eenen Vader, Zoon, of Echtgenoot, tien maanden rouw te
draagen. Zyne naagedachtenis werd echter vereeuwigd in de Romeinsche
Geschiedenissen; ten tyde van DIONYSIUS, en dus vyf eeuwen naa zynen dood,
sprak men nog van CORIOLANUS, en de Krygshaftigheid van zyn Character wischte
byna ten

(*)

Schoon wy in deeze Aankondiging alle andere Aanhaaingen des Schryvers hebben
overgeslaagen, kunnen wy niet voorby deeze te plaatzen: ‘DION. HAL. Lib. VIII. p. 528. PLUT.
in CORIOL. p. 233. - LIVIUS (L. II. c. 40.) schynt meer geloof geslaagen te hebben aan het
verhaal van den oudsten Romeinschen Geschiedschryver FABIUS, volgens wien CORIOLANUS
tot eenen hoogen ouderdom in ballingschap geleefd, en nenigmaal gezegd zou hebben, dat
zulk een toestand dubbeld ellendig voor eenen grysaard was. - CICERO zegt, dat men meende,
dat hy zichzelven om het leeven zou gebragt hebben, om de woede der Volscers over zynen
aftocht te ontkonen; maar schynt zelf dit verhaal voor een vereiersel der Gechiedschryvers
te houden, om eene volkomen gelykheid tuschen CORIOLANUS en THEMISTOCLES te hebben,
daar zy beilen, naa de uitmuntendste diensten aan hun Vaderland, in balingschap verweezen,
tot de vyanden van hun Vaderland overliepen, in BRUTO n. 10. 11.’
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eenemaale de schandvlekken zyner heerschzugt en doemwaardige wraakgierigheid
uit by dat Volk, welks oorlogzuchtige geest Dapperheid Deugd noemde. Wy, die het
gebruik van natuurlyke vermogens en bekwaamheden zorgvuldig onderscheiden
van het enkel bezit dier voortreflykheden, kunnen den lof niet toestemmen, dien de
bedwelmende luister van zyne schitterende daaden den meesten ouden en laatere
Geschiedschryvers van dit vak ontstreeken heeft.’
Naa dit, 't welk wy oordeelden te moeten laaten vooraf gaan, vermeld te hebben,
is dit de Characterschets van den Eerw. STUART: ‘Ongetwyfeld had Rome nog geen
grooter Veldheer dan CORIOLANUS voortgebragt. Het geluk volgde immer zyne
heldhaftige onderneemingen, om dat hy dezelven altyd voorzichtig berekende,
dapper ten uitvoer bragt, en zich door de strengheid zyner krygstugt steeds op zyne
bende verlaaten kon. Op zyne wenken herstelde zich meer dan eens een te rug
deinzend, een op de vlucht geslaagen, Leger; tegen zyne bevelen waagde het
niemand te spreeken, schoon zeer veelen zyn laatsten aftocht veroordeelden. Zyne bekwaamheden als Veldheer waren hem min dienstig in den Raad.
Onverzettelyke styfzinnigheid heeft niets met de Staatkunde gemeen, en niets voegt
den Regent in een vry Gemeenebest minder, dan den gezagvoerenden geest van
een streng Krygsbevelhebber. - Eene natuurlyke eigenzinnigheid, uit eene
toegeevende opvoeding gebooren, stelde hem buiten staat, de inschiklyke houding
van een volkbehaagend man aan te neemen, en zyne oorspronglyke trotsheid wilde
zich hierin niet tot de minste pooging vernederen. - De gemeenebestgezindste
denkwyze had hem, met zulk een Character, de liefde des Volks nooit kunnen
bezorgen; doch zyne gevoellooze heerschzucht maakte hem nu het rechtmaatig
voorwerp van deszelfs haat. - Alle zyne burgerlyke deugden konden hem nooit meer
dan geacht, nimmer bemind, maaken. Zyne stroeve ingetogenheid, welke geen deel
nam aan eenige ligtzinnige genoegens der jeugd; zyne strenge regtvaardigheid,
welke even min voor anderen, dan voor zichzelf, toegeevend was; en de ernst van
zyn voorbeeld, het welk altyd Zeden voor anderen predikte, ontnamen allen
bevalligen luister aan zyne onbaatzuchtigheid, weldaadigheid en opofferingen voor
zyne Vrienden. De oninschiklykheid, onverzoenlykheid en wraak-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

279
zugtigheid, van zyn ligt beledigd hart, maakten hem ongeschikt voor de minzaame
zamenleeving. - Eerzucht en moedermin waren de alles overspannende dryfveeren
zyner daaden. - In veelvuldige gevechten zyn leeven voor het Vaderland gewaagd
hebbende, schroomde hy niet dat Vaderland op te offeren aan zyne beledigde eer;
en de luisterrykste voldoeningen zyner eer van de hand geweezen hebbende, uit
trouw voor zyne aangenomen Vrienden, onderwierp hy onbeschroomd derzelver
belangen aan de beden zyner Moeder. De tederste moederliefde moge nu de
agterstelling van de zaak zyner weldoenders al eens bedekken; nimmer billykt de
allergevoeligste eerzucht den vyandlyken aanval van eigen medeburgers en
vaderland. - Deeze misdaad verduistert alle zyne verdiensten. Zy is de grootste,
waaraan zich een sterveling kan schuldig maaken. Alle andere misdaaden toch
maaken of hem alleen die ze bedryft, of slechts weinigen buiten hem, ongelukkig;
maar de vyand zyns Vaderlands dreigt den ondergang aan geheele Maatschappyen,
en offert duizenden aan zyne rampzalige woede op. Geene reden ter wereld kan
ooit zulk eenen aanval rechtvaardigen, en, hoe groot het Character van CORIOLANUS
in ons oog voor het overige ook zyn mogt, deeze daad alleen zou ons hem met
verfoeijing in deeze Geschiedboeken doen brandinerken.’

Reize van Zeeland, over de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia,
Bantam, Bengalen, enz. gedaan in de Jaaren 1768 tot 1771, door
den Heer J.S. Stavorinus, Schout by Nacht by de Admiraliteit van
Zeeland. Gevolgd van eenige belangryke Aanmerkingen, over den
Aart, Gewoonten, Levenswyze, Godsdienstplechtigheden en
Koophandel, der Volkeren in die Gewesten. In Twee Deelen. Met
Kaarten. Te Leyden by A. en J. Honkoop, 1793. In gr. 8vo. 464 bl.
Eerste uittrekzel.
Indien eene ondervinding van veertig jaaren, die men in den dienst van zyn Vaderland
gereisd heeft, iemand boven anderen het recht geeft, om zyne Waarneemingen en
gevoelens, ten opzichte van Landen en Volken, mede te deelen, dan bezat de Heer
STAVORINUS dit recht; en
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wel te meer, daar zyne betoonde opmerkzaamheid zyne onvermoeide vlyt alzins
evenaarde. Van tyd tot tyd, eenige beschryvingen van zyne gedaane Reizen
opgesteld hebbende, begreep de Uitgeever, die dezelve, naa des Schryvers dood,
met zeer veel genoegen gelezen had, dat nog veele anderen hetzelfde genoegen
zouden kunnen smaaken, wanneer zy deeze Reizen gedrukt konden leezen. Dit
denkbeeld gaf aanleiding tot de uitgave der eerst opgetekende Reize des Schryvers,
met een Schip der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie gedaan. De Heer
STAVORINUS, zynen tyd nuttiger willende besteden, dan denzelven, geduurende
ettelyke maanden agter den anderen, aan Land door te brengen, het geen al dikwils
het lot der Zee-Officieren is, gevoelde, door reislust aangespoord, groote begeerte
om intusschen eene reiz' naar Batavia te doen; verzoekende daarom, behoudens
zynen rang als Capitein ter Zee, by de Oost-Indische Compagnie, als Scheepshoofd
te worden aangegesteld, het geen hem ook is toegestaan: loopende hy met het
Schip de Snoek, den 24sten Juny, uit Vlissingen in Zee.
Uit den Tytel, hier boven, ziet men reeds, dat de Schryver zyne reize verder dan
Batavia heeft voortgezet, waar toe de gelegenheden telkens door hem opgegeeven
worden. De geheele Reis wordt in het Eerste Deel. in twee Boeken, het Eerste van
Zeven, het laatste van Zes, Hoofdstukken, voorgedragen. Dus vindt men, in het
1ste Boek, 1ste Hoofdstuk, de reiz' van Zeeland, tot aan de Kaap de Goede Hoop,
alwaar het Schip den 17den November, des namiddags omtrent drie uuren, op de
Ree liep; hebbende, sedert deszelfs vertrek van Vlissingen, 30 dooden en 58 zieken,
meest alle aan het scorbut. By de laatste Monstering in Zeeland, 10 Juny 1768,
beliep het geheele getal der Manschappen op 225 Koppen. In het Tweede Hoofdstuk,
beschryft de Heer STAVORINUS zyne reize van de Kaap, den 12den December, met
218 Koppen, (hebbende uit het Hospitaal aldaar een party half gezond Volk aan
boord gekregen) tot deszelfs aankomst op de Reede van Batavia, den 19den Maart,
namiddag om 4 uuren. In het Derde Hoofdstuk, eene kleine reis om Peper, van
Batavia naar Bantam, van 10 Mey tot 4 Juny. In het Vierde, eene Reize van Batavia
naar Bengalen, met 74 Europeaansche Zeevaarenden en 31 Mooren aan boord,
van 12 Augustus tot 26 September
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1769, wanneer zy op de Reede van Voltha het anker wierpen, en naar het Hollands
Comptoir Hougly vertrokken. In het Vyfde Hoofdstuk wordt Bengalen, en de terug
togt naar Batavia, beschreven, tot 2 July 1770, in het Zesde, de terug reize naar
Kaap de Goede Hoop, alwaar de Schryver den 3den January 1771, met het Schip
het Huis ter Mye, ten anker kwam. Wordende het vervolg der reize naar Nederland,
tot 26 Mey van dat Zelfde jaar, in het Zevende Hoofdstuk voorgedragen.
Het Tweede Boek des Eersten Deels bevat, in Zes Hoofdstukken, verscheidene
Aanmerkingen, betreffende het Eiland Java, de Straat Sunda en Batavia; gaande
het 1ste over het Eiland Java in 't gemeen, de Straat Sunda, het Prinsen Eiland, het
Eiland Dwars in den Weg, de Bogt van Anjer, de Reede van Batavia, het Ryk van
Bantam, van Jaccatra, van Cheribon, over den Keizer en Sultan van Java, en het
Vorstendom Madura. In het 2de Hoofdstuk wordt de natuurlyke gesteldheid van
Java beschreven; in het 3de de geographische gesteldheid van Batavia, en in het
4de en 5de de Regeeringsvorm en de levenswyze der Europeërs aldaar. Het zesde,
of laatste, Hoofdstuk vertoont de Nederlandsche Buiten-Comptoiren, Ambon, Banda,
Ternaten, Maccasser, Timor, Banjer-Massing, Malacca, Java's Noordoostkust,
Choromandel, Ceilon, Bengalen, Suratte, Mallabaar, Sumatra's Westkust, Bantam,
Palembang, Cherioon, enz. benevens de Eilanden Onrust, de Kuiper, Purmerend,
en Edam.
Deze Reisbeschryving zeer veele byzonderheden bevattende, meenen wy onze
Lezeren te zullen vermaaken, wanneer wy hen eenige verschillende beschryvingen
uit dezelve voordragen. Wy bepaalen ons derhalven aanvanglyk tot de beschouwing
der Dorades, Haayen en Lootsmannetjes, welke in menigte naby de Linie
aangetroffen worden, en het volk op onze Schepen meestal eene aangenaame
verversching verschaffen; wordende zekere visch, Albicores geheeten, door hetzelve
gemeenlyk met den naam van Halve Koorden bestempeld.
‘De Dorades is een der lekkerste Zeevisschen die men vindt; hy is lang en plat,
en bedekt met zeer kleine schubben, daar zyn 'er van de lengte van vier tot agt
voeten; doch de meesten, die ik heb helpen vangen, waren zelden boven de zes
voeten lang, en gemeenlyk tien
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of twaalf pond zwaar. De kop is stomp en rond, hebbende de Visch aldaar ook zyne
grootste breedte, van waar ze dun en smal naar den staart afloopt. Wanneer zy digt
aan de oppervlakte van 't water zwemmen, vertoonen zich verscheiden couleuren,
als blaauw, groen, zilver en goud, door malkanderen, op het allerlevendigst. Zy
zwemmen zeer snel, en springen somtyds eenige voeten boven water om hun prooi
te vatten, welke de vliegende Visch is. Schoon de Dorades de lekkerste Zeevisch
is, die men in de groote Zeeën vangt, zoo is hy echter wat droog: als de staart
gebraaden is, heeft hy in smaak veel van onze Kabbeljauw. De Dolphyn, die voor
het mannetje van de Dorades gehouden wordt, heeft dezelfde gedaante en smaak;
doch is zoo fraai van couleur niet. De Albicores zyn dik en in een gedrongen, met
een scherpen kop, dikken buik, en dunnen staart, voorzien; de rug is donker bruin,
en van onderen wit; de visch is vaster en drooger dan van den Dorades, en is ook
zoo fyn niet; echter verstrekt hy den Zeeman tot eene smakelyke Spys: wy vongen
'er verscheiden die meer dan zestig of zeventig ponden zwaarte hadden, en welke
wy met moeite met de lyn binnen boord sleepten; zy zwemmen nooit alleen, maar
altyd met eene menigte te samen; men vangt ze met den haak, of schiet ze met
den harpoen; zy azen niet alleen op vliegende, maar ook op allerhande kleine,
Visschen. Hier van hadden wy op zekeren dag eene aangenaame vertooning; wy
zagen van verre eene groote menigte van Albicores, die in een ronden kring
zwommen, en met hunne staarten met groot geweld het water beukten, en in het
midden was eene menigte van kleine visch; nader by komende, zagen wy, dat de
kring hoe langer hoe kleiner door hun gemaakt wierd, waardoor de kleine visch in
menigte op malkander wierd gepakt, tot dat ze, kort daar na, door hunne Vyanden
werden verslonden. Deze kleine vischjes, die de gedaante van de Spiering
vertoonden, hadden wy dikwils in zoo eene menigte by het Schip, achter aan het
roer, dat het volk die in volle mandjes uit het water schepte, en, na een dag of drie
in het zout te hebben gelegen, voor Ansjovis aten; zoo rasch wy deze vischjes by
ons zagen, werden wy altyd door Dorades en Albicores vergezeld.
De Bonyt schynt dezelfde visch te zyn, zoo wel in gedaante als smaak; maar hy
is veel kleiner, zoo dat ik
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geloove, dat hy, nog jong zynde, den naam krygt van Bonyt, doch, ouder en grooter,
Albicores wordt genaamd; ik heb 'er ten minsten geen onderscheid in kunnen zien
dan alleen in de grootte.
Met mooi stil weêr vongen wy nu en dan ook Haaijen; doch meer uit vermaak dan
om dezelve te eeten, vermits zy daar weinig toe geschikt zyn, schoon de staart,
door den Matroos, nog wel eens gegeeten wordt; maar dan moet hy eerst eenigen
tyd met voeten getrapt worden, tot zoo lang, dat 'er een ligt schuim van afkomt. Het
is een gulzig en vleeschvreetend dier, dat alles opslokt wat het maar voorkomt, en
zeer gevaarlyk is voor hun die over boord vallen, of zwemmen willen op plaatsen
daar zy zich ophouden: hun prooi zou hun nooit ontsnappen, indien zy niet veel
moeite hadden om ze te vatten, doordien de opening van de keel van onder is;
steekende het bovenste van den snuit wel agt of tien duimen verder vooruit dan de
mond, die zeer wyd en breed is, met drie ryën tanden, die alle in malkander sluiten,
en alles afsnyden wat 'er tusschen komt. Ik heb een van deze dieren een yzeren
koevoet in den bek zien steeken, waarin wy naderhand de gaten, welke de tanden
gemaakt hadden, duidelyk konden zien. Zyn grootste kracht is in zyn staart gelegen.
Gevangen zynde slaat hy het water dat het schuimt, en binnen boord moet zich
ieder voor hem wachten, dien hy anders armen en beenen aan stukken zou slaan.
De huid is zeer hard en scherp, vooräl gedroogd zynde, en is van boven en ter zyde
van eene vuil groene couleur. By zyn prooi komende, zwemt hy 'er regt onder, en,
zich als dan op den rug keerende, wegens de plaatsing van zyn' mond, vat hy die
schielyk, en sloktze geheel in den romp. Men vangtze gemeenlyk met een grooten
haak, die aan koperdraad van twee of drie dik, en vier of vyf voeten lang,
vastgemaakt is, vermits hy touwwerk daadlyk afbyt; dit koperdraad is gehecht aan
eene lange sterke lyn, die in 't Schip vastgemaakt is; omtrent zes voeten van den
haak, bindt men een stuk houts, dat al dryvende den haak ophoudt, waaraan een
stuk spek of vleesch geslagen is; zoodra de Haai den haak gevat heeft, moet men
terstond met de lyn botvieren, vooräl wanneer het dier wat groot is, dat men zien
kan, door dien het water in de groote Zeeën zeer helder en doorschynend is, waarna
men de lyn zacht inpalmt, tot dat hy weder begint
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te rukken, als dan viert men bot, tot dat hy eindelyk, vermoeid, op zyde van het
Schip met zwaarder touwen, die men om zyn lyf tracht vast te maaken, binnen boord
wordt gehaald, daar hy met koevoeten en handspaaken op den kop geslagen en
gedood, of verdoofd wordt, om zonder gevaar den staart af te kunnen snyden. Dit
dier heeft veeltyds vyf, zes of meer, zuigers aan het lyf hangen, die hem niet
verlaaten, maar daar zo vast aan blyven, dat men eenigzins geweld moet gebruiken,
om ze 'er van af te trekken.
Behalven deeze is 'er nog eene andere soort van visch, die de Haai vergezelt,
en altyd by dezelve zwemt; zy heeft den naam van Lootsmannetjes gekreegen, om
dat men meent, dat zy het aas voor hem opspoort; en deze is veel moeijelyker om
te vangen, dan de Haaijen zelf; echter gelukte het ons 'er een van te schieten met
een helger, want zy byten aan geen haak. Hy was agt duim lang, met donker
blaauwe, en witte, streepen voorzien, ieder van een duim breed, en die als banden
om 't lyf liepen. Hy hadt omtrent twee ponden zwaarte, was zeer smaakelyk, en niet
zoo droog als andere Zeevisch.’
Wy zullen op deeze Natuur- of Vischkundige Beschryving doen volgen des
Schryvers Reize naar den Tafelberg, welks gezicht algemeen als merkwaardig
bekend is, weshalven de Schryver, niet lang na zyne aankomste aan de Kaap, zyne
nieuwsgierigheid op dien Berg voldoen wilde; wordende zyne reize derwaards dus
beschreeven:
‘Party met nog drie andere Liefhebbers gemaakt hebbende, en na ons van wat
eeten, drank en een Wegwyzer te hebben voorzien, vertrokken wy des morgens
omtrend half drie uuren uit het Vlek van de Kaap, dat aan den voet des Bergs gelegen
is; een weinig voortgegaan zynde, leidde ons de weg langs de Tuinen, die hier en
daar door de Kaapsche Burgers aangelegd zyn. Een klein half uur gaans boven
dezelve, bleef de weg gemakkelyk en met weinig ryzing; doch verder komende,
begon hy meer en meer steiler te worden, loopende langs den smallen rug des
Bergs, welke omtrent ter halver hoogte tegens de regtopgaande steile zyde van
den Tafelberg eindigt: deeze plaats wordt door de Kaapenaars de Krants genaamd.
Hier bevonden wy ons met Zonnen opgang, zynde omtrend half vyf uuren, en hielden
hier onze rustplaats. Aan beide zyden van deezen rug waren steile en
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diepe laagtens; aan de regterzyde stroomde een riviertje, het welk haar oorsprong
boven uit den Tafelberg ontleent, en de Kaap van versch water voorziet; maakende
hier een zacht geruis door de keisteentjes, die in menigte in deeze kloof liggen: de
rug zelve was byna overal met laag kreupelbosch bezet, alwaar zich eertyds het
wild gedierte plagt te onthouden; doch welk aldaar nu niet meer gevonden wordt,
ten minsten werd niets daarvan by ons vernomen.
Tot dus verre was het opklimmen ons niet zeer zwaar gevallen; maar nu begon
het pad hoe langer hoe steiler te worden, en zoo smal, dat het somtyds slechts de
breedte van twee voeten had: verscheiden plaatzen waren 'er, die wy op moesten
klimmen, die weinig van het loodregte verschilden. Aan de linkerzyde hadden wy,
als het ware, een muur van steile opeen gestapelde rotsen, en aan de regterzyde
een diepe kloof, het welk, wanneer wy ons verstoutten daar in naar beneden te zien,
een ysselyk gezicht gaf. In het klimmen hielden wy ons vast aan kleine heesters,
die hier en daar tusschen de rotsen waren opgewassen: dit noodzaakte ons dikwyls
te rusten, wanneer wy eene wat breeder plaats aantrossen. Hoe verder wy naar
boven kwamen, hoe moeilyker het pad wierd, zo dat wy werk genoeg hadden, ons
aan de ruigte vast te houden, om niet in deeze verschrikkelyke diepte neder te
storten, en ellendig ons leven te verliezen. Wanneer de plaats het ons toeliet, rolden
wy nu en dan groote steenen naar beneden, die, in het vallen op andere
nederstortende, een ysselyk geweld en geluid in de kloof maakten, tusschen de
steile zyden van den Berg geleegen: somtyds ontmoetten wy groote brokken steenen,
van wel twintig voeten in het vierkant, die van den Berg afgescheurd waren, en hier
en daar verspreid lagen. Het pad, dat wy betraden, was zelfs niet anders dan opeen
gestapelde losliggende steenen, die het klimmen nog gevaarlyker en ten uitersten
moeijelyk maakten, door de scherpe kanten en punten. Een van deeze lostrappende,
volgden 'er veele andere, en als men in zo een geval zich niet met de handen aan
het heestergewas sterk vast houdt, loopt men veel gevaar om naar beneden te
storten.
Eindelyk geraakten wy des morgens om half agt op het platte, of opperste, gedeelte
van den Tafelberg, het
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welk den naam heeft van de Tafel, dewyl zy, van beneden gezien zynde, zich plat
vertoont.
Hier hadden wy het fraaiste gezicht, dat men zich verbeelden kan: weêr en wind
waren ons dien dag gunstig; de lucht was helder met aangenaame zonneschyn:
landwaards werd ons gezicht bepaald door het hoog gebergte, van
Hottentotsch-Holland; zuidwaards zagen wy de Baai-Fals, tot deszelfs oosthoek
toe, en de Romansklip, welke in die Baai ligt, branden. Tusschen den Tafelberg en
den Zeeboezem, vertoonden zich de Tuinen Constantia; wat verder zagen wy de
Houtbaai, en, wat meer westwaards draaijende, den Leeuwenberg, waarvan de
kop, schoon zeer hoog, ons niet meer dan een heuveltje toescheen, wegens de
veel grootere hoogte, daar wy ons op bevonden; hy scheen onder onze voeten te
liggen, niettegenstaande de afstand by de tienduizend voeten was. De
Leeuwenstaart, over de duizend voeten hoog, geleek eene effene vlakte; het
allerfraaiste gezicht was dat van de Tafelbaai; het Robben-Eiland, dat midden in
dezelve ligt, verbeeldde niet grooter dan een ordinaire Rog, op het water dryvende,
schoon hetzelve drie kwartier uur gaans in den omtrek is. Van de Schepen, die in
de Baai geankerd lagen, kon men bezwaarlyk de Masten, maar geenszins de Raas,
onderkennen: de Booten, en andere kleine Vaartuigen, vertoonden zich weinig
grooter dan enkele stipjes. Het Dassen-Eiland, dat ruim agt mylen van de Kaap
afligt, en zeer laag is, was echter volkomen zichtbaar. Het vlek van de Kaap, waar
wy van boven op nederzagen, scheen een klein vierkant, waar van wy wel de
blokken, maar geenzins de huizen, konden onderkennen, dan alleen, doch
flaauwelyk, de Kerk; ook het Kasteel, om dat hetzelve een weinig van het vlek
verwyderd ligt. Het is niet wel te beschryven, in welk een klein begrip dit alles en de
rondom gelegene landen, wegens de groote hoogte, zich vertoonden. Ten uitersten
akelig was het gezicht aan dien kant, waar wy opgeklommen waren, alzo dezelve
zich als een steile opgaande muur vertoonde, en zelfs voorwaards over scheen te
hangen. Het vooruitzicht, van daar langs weder naar beneden te moeten afdaalen,
was ver van ons uit te lokken, en 'er was geen ander pad dat wy gebruiken konden.
De lucht was hier boven zeer fyn en koel, niette-
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genstaande de Zon zeer helder scheen, en het thans in dit gewest Zomer was, en
o

aan de Kaap een warme dag, alwaar de Thermometer op dien tyd op 80 stond.
Wy lieten van eenige Slaaven, die wy medegenomen hadden, wat ruigte by
malkanderen gaêren, en een goed vuur aanstooken, daar wy rondom gingen zitten,
en ons middagmaal deeden.
Eenigen tyd dus uitgerust hebbende, gingen wy een gedeelte van de Tafel rond
wandelen, daar wy ruim anderhalf uur mede doorbragten. Deeze is zo vlak niet, of
'er zyn hier en daar verhevenheden van rotsen; doch de hoogste slechts van een
mans lengte; op veele plaatsen is de grond ook niet anders dan enkele rotsen, die,
gelyk als zeebaaren uitgestrekt liggen. Uit het Noordoosten en Zuid-oosten, tusschen
die rotsen, zyn plaatsen van een steenachtige aarde, waarin verscheiden aan ons
onbekende soorten van bloemen stonden te bloeijen, waarvan 'er sommige een
zeer aangenaamen, en andere een stinkenden, reuk gaven. Wy zochten eenigen
tyd naar Vyvers, die men verhaalde, dat hier vóór deezen zouden zyn geweest;
doch zagen niets, dat daar naar geleek; maar wel een aangenaam zoet water, dat
een weinig geel gecouleurd was; op sommige plaatsen, in de scheuren en reeten
der rotsen, agtergelaaten door de dikke wolken, waarmede de Tafel bedekt wordt,
als 'er een Zuid-oostenwind waait. Dit water verfrischte ons zeer, toen wy boven
kwamen, vermits wy geen water van de Kaap medegenomen hadden, en byna van
dorst versmachtten.
Men vindt 'er ook op verscheidene plaatsen, daar maar een weinig aarde is, eene
soort van rietachtig gras, dat scherpe punten heeft, en nog al redelyk hoog opgroeit,
en tusschen beide met bloemen versierd is, zo als wy hier boven reeds gemeld
hebben. Naar het Zuiden en Zuid-oosten heeft de Tafel eene merkelyke helling;
doch op het einde loopt de Berg weder veele honderde voeten steil naar beneden,
met zwart uitsteekende en overhangende rotsen, zo dat ze van die zyde onmogelyk
te beklimmen is.
Na ons alhier ruim vier uuren te hebben opgehouden, begonnen wy even voor
den middag den Berg af te klimmen. Een half uur benedenwaards gekomen zynde,
vonden wy eene inwyking in de rots, die verre voorwaards overhong, en een
aangenaame grot maakte. De grond was 'er met een kort gras bezet; een straal
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van een helder zoet water, ter dikte van een duim, ontsprong uit de rots, in het
binnenste der grot, die wy in het opklimmen niet opgemerkt hadden; hier leiden wy
ons een half uur op het gras neder, en nuttigden de ons nog overgeblevene provisie,
waarop wy weder met frisschen moed afklommen.
Was het opklimmen moeijelyk en gevaarlyk geweest, het neêrgaan was nog erger.
Dewyl wy verplicht waren altoos rond te zien, waar wy onze voeten zetten zouden,
zagen wy te gelyk in de ysselykste diepte neder, welke ons hoofd duizelig maakte.
De minste misstap was nu veel gevaarlyker dan by het opklimmen, vermits wy ons
toen nog met onze handen aan het heestergewas konden vasthouden, waarvan wy
nu geen gebruik konden maaken, ten zy wy achterwaards afgingen, waartoe wy
somtyds genoodzaakt waren: en over de losliggende scherpe steenen af te glyden,
kwam ons nog gevaarlyker, zo niet ondoenlyk, voor. Gelukkig kwamen wy echter
om half drie uuren aan de platte klip, op twee derde van de hoogte naar beneden.
Dit is een laage vlakke rots, waarover het riviertje, dat van boven uit de kloof
ontspringt, naar beneden afstroomt.
Toen wy hier een weinig gerust, en ons met een teug van dat helder Springwater
verfrischt hadden, daalden wy verder af naar beneden; doch langs een veel
gemakkelyker weg, dan wy des morgens in het opklimmen tot hier toe gehad hadden,
en kwamen 's namiddags om vier uuren in het vlek van de Kaap te rug. 's Avonds,
en den volgenden dag, waren wy byna niet in staat om armen of beenen te gebruiken,
door vermoeidheid en styfte, die ons van het op- en afklimmen bybleef: nog wel zes
dagen daarna behielden wy pyn in de dyen, die ons het gaan, zelfs langs eenen
gelyken grond, zeer moeilyk maakte.’
Hier en daar vind men, in deeze Reis, berichten, welken voor den Zeevaarenden
van veel belang zyn. Dus schryft de Heer STAVORINUS, dat de miswyzing van het
Compas het gemakkelyk en byna het zekerst middel is, om de Kaap aan te doen.
Dat hy, op zyne reize van de Kaap naar Batavia, by het Schip, van onder het water,
een geluid hoorde opkomen, even als de stem van een kermend mensch; het welk
zich vervolgens telkens herhaalde. Dat hy vermoedde dit van een Zeeleeuw kwam,
die zich digt by het Schip kon bevonden heb-
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ben; doch dat zyn Constapel hem verhaalde, dat hy, op een zyner reizen naar de
Indiën, nog eens een dergelyk geval gehad had, en dat zy daarop eenen vliegenden
storm hadden gekreegen, waar door zy, 24 uuren lang, geheel geen zeil konden
voeren. En dit zelfde had ook by den Schryver plaats, nadien mede onverwagts
zulk een vliegende storm ontstond. Eindelyk, dat de verversching, welke men te
Bantam, op verzoek, aan de Schepen levert, en voor welke de Compagnie honderd
guldens in rekening gebragt wordt, bestaat in een kleine oude Buffel, wiens vleesch
niet gaar kan gekookt worden, een weinig slegte Groente, en veertig stuks Hoenders.
Het Tweede Deel - doch wy hebben voor ditmaal genoeg gezegt, van een Werk,
dat in een Tweede Uittrekzel nader beschouwd dient te worden.

Hieronymi de Bosch Carmen de aequalitate hominum. Amstelodami
apud P. den Hengst, 1793. 80 pagg. in 4to. f.m.
De Prysvraag van Teyler's Godgeleerd Genootschap, over de gelykheid der
menschen, schynt aan den Heer DE BOSCH tot het zamenstellen van dit Dichtstuk
aanleiding gegeven te hebben. Men zou onregtvaardig handelen, wanneer men van
hem dezelfde naauwkeurigheid, in het beantwoorden dezer Vraage, verwachtte,
waarvoor een wysgeerig betoog vatbaar is. Eene dichterlyke behandeling van dit
onderwerp laat eene zoo volledige ontwikkeling, en naauwkeurige bepaaling van
alle de byzonderheden, die daar toe behooren, geenszins toe. Maar daar tegen
heeft deze behandeling wederom dit voordeel, dat de plichten, die uit de gelykheid
der menschen voortvloeiën, door de Dichtkunst, die onmiddelyk tot het hart spreekt,
met oneindig meer kracht en vuur kunnen worden aangedrongen, en dus een grooter
vermogen op de menschelyke ziel oefenen, dan de koele redenen der Wysbegeerte.
En de Heer DE BOSCH heeft, in de daad, in dit stuk van zyne dichterlyke talenten
een nieuw en zeer voldingend bewys gegeven; alle de voordeelen dier edele kunst
op de uitmuntendste wyze doen werken; en zyn onderwerp met alle sieraadiën,
waar voor het vatbaar was, alleraangenaamst verlevendigd. Wy geven tot eene
proeve de volgende plaats over de gewigtige Vraag; of een Volk zyn' Koning,
wanneer hy onbillyk handelt, onttroonen mag:
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Hic mihi difficilis cantanti caussa movetur;
Fasne sit injustum selio detrudere regem!
Res gravis exempli; velit hanc quicunqne tueri
Sulcet iter medium Scyllamque interque Charybdim;
Ne nimis imperii popularis laxet habenas,
Neve tyrannorum manibus nova tela ministret.
Suadeat utilitas, justi prope mater & aequi,
Quid primum videas, & quanta bonique malique
Inde superventura humanis copia rebus;
Tunc tu, subdictis rationibus omnibus, illam,
Civibus & patriae quae proderit, elige partem.
Unius ob fastus foedumque cupidinis aestum
Fas & jura vetant lacerari mille dolore.
Si tormenta parans sociis caedesque nefandas
Sanguine civili maculet Mezentius aulam,
Communem consurgat Etruria fortis in hostem,
Et regis furias praesenti Marte retundat.
Hic modo non valeat Thersitis garrula lingua,
Emptaque vox pretio vel seditiosa tribuni,
Errores hominum qui saeva in crimina vertit,
Consulit atque sibi, patriae nec commoda curat.
Lex suprema, salus populi, lex aurea, nullis
Decretis regum vel commaculanda senatus:
Huic consul fasces, submittat rex diadema;
At quoque submittat se mens ignara popelli, &c.

De Opdragt van dit Vers, aan den Heere WYTTENBACH, is zeer schoon geschreven:
en van de Ode van den Heer OOSTERDYK, die voor hetzelve geplaatst is, moeten
wy, schoon wy over den inhoud daarvan ons niet verkiezen uit te laaten, dit getuigenis
geven, dat zy, als kunststuk beschouwd, alleruitmuntendst is, en een treffend bewys
oplevert van het uitstekend dichtvermogen van dezen bekwaamen Gryzaart.
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Traité des Declinaisons & Conjugaisons de la Langue Française,
of: Verhandeling van de Declinatiën en Conjugatien der Fransche
Taale, voorzien met veele noodige en nuttige regelen, in Vraagen
en Antwoorden, par J.E. du Casquet, Maitre admis d'une Ecole
pensionaire établie a Dordrecht. Te Dordrecht, by N. van Eysden
en Comp. 1793. In 8vo. 158 bl.
The new Pocket Dictionary, of the Dutch and English Languages,
in two Parts, dat is: Nederduitsch en Engelsch Woordenboek, door
Baldwin Janson, Professor and Translator of the Dutch and French
Languages, &c. Te Londen, by T. Vernor en Hood, enz., en te
bekomen te Rotterdam, by L. Bennet, 1794. In half Quarto formaat.
570 bl.
Lessen voor Eerstbeginnenden in de Engelsche Taal, verdeeld in
vier Classen. Vertaald en uitgegeeven door J. van Bemmelen,
Kostschoolhouder te Leyden. Te Leyden, by A. en J. Honkoop. In
12mo. 271 bl.
Wy voegen deeze drie Stukjes by elkander, om dat ze over een zelfde zaak, namelyk
over de kennisse van de taal onzer nabuuren, handelen, In het eerste geeft de Heer
DU CASQUET de beste en geschiktste regelen aan de hand, om in de Fransche Taale
te Declineeren en te Conjugeeren; en wel volgens de Fransche Academie van Parys,
in alle tyden en wyzen.
In het tweede ontmoeten wy een beknopt Engelsch en Hollandsch Woordenboek,
het welk de Engelsche Hoogleeraar JANSON heeft opgedraagen aan de Hertogin
van YORK, die, in die Opdragt, omschreven wordt, als zeer bekend zynde met de
keurigste lettervruchten der Nederlanderen; en haar vermaak vindende in het leezen
der weêrgaêlooze Dichtwerken van JOOST VAN VONDEL. De Opsteller heeft de Spelling
van HALMA, volgens den laatsten druk van 1791, gevolgd. Tot plaatswinning hadden
'er wel eenige verouderde woorden uit mogen blyven, die men toch in zulke beknopte
Woordenboeken niet kan verwachten.
In het derde Boekje geeft de yverige J. VAN BEMMELEN een aantal zeer bevattelyke
en aangenaame Lessen, dienende om de eerstbeginnenden de Engelsche Taale
door voorbeelden te leeten. Dit Werkje is zeer goed geschreeven, en de opklimming
der Classen by uitstek geschikt voor de Schoolen. Hier en daar echter is de
Vertaaling eenigzins styf: zo als by voorb: Make haste, - daar de Heer VAN BEMMELEN:
Maak haast, voor stelt; doch dat wy liever in de gewoone Volkstaal zouden
uitdrukken: Haast u, en soortgelyken.
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Mengelingen uit myne Portefeuille. In Vier Afdeelingen. Door J.A.
Backer. IIde Deel. Te Amsteldam by A.B. Saakes, 1794. In 8vo. 252
bl.
(*)

Eeven als het voorgaande Deel behelst dit tweede, in Vier byzondere Afdeelingen.
1. Vertelzels, Vertoogen en Herderszangen, in prosa. 2. Dichtstukjes. 3. Anecdotes,
en 4. Medegedeelde Mengelingen. Ten opzichte van allen beroepen wy ons op ons
reeds gegeeven oordeel; kunnende de volgende Anecdote ter proeve verstrekken:

Xantippe.
‘Op het hooren van den naam van XANTIPPE, maalt ieder zich haar wezenlyk karakter
voor zyne verbeelding, en stelt 'er den geduldigen SOCRATES nevens. 'k Behoef
diensvolgens niet te zeggen wie zy was. Maar 't volgende verhaal zal aantoonen,
dat zy, by alle kwaadaartigheid, haaren man liefde toedroeg. - SOCRATES had
verscheiden Filosofen van zynen tyd by zich verzocht, om eene Redevoering over
de gezellige Deugden te hooren; maar XANTIPPE begreep dat dit uitgesteld moest
worden, alzo zy eenige Vriendinnen meende te onthaalen in de zaal daar SOCRATES
oreeren zoude. - De Wysgeer moest gehoorzaamen, schoon hy naauw tyd hadt om
het zyne Vrienden te doen weeten. In de haast die hy maakte, om by hun rond te
loopen, vergat hy DIOGENES, die ter bestemder uure verscheen, toen XANTIPPE met
haar gezelschap alreede vergaderd was. - Men weet dat hy de hondsche bygenaamd
wierd, en zyn toenaam beantwoordde aan zyn gedrag. - Hy vraagde XANTIPPE, of
SOCRATES niet zou spreeken van de kwaade Vrouwen en haar vooraan stellen, 't
geen haar dermaate verbitterde, dat zy de Redevoering van haar man met haare
tanden verscheurde, en, met behulp van haare Vriendinnen, DIOGENES het huis deed
ruimen. SOCRATES, te huis komende, zag de brokken van zyn werk over de vloer
gestrooid, en, hoe geduldig hy ook zyn mogte, vervoerde hem de spyt tot zo verre,
dat hy XANTIPPE een klap aan de ooren gaf. Met een ysselyk geschreeuw vloog zy
ten huize uit naar den Aereopagus, dien zy wist dat juist op dat oogenblik vergaderd
was; zy beklaagde zich van geweld, en beriep zich op het gezelschap dat 'er
tegenwoordig geweest was. Men kan ligt denken, dat het getuigenis dier in haare
vrolykheid gestoorde Vrouwtjes den armen SOCRATES niet weinig bezwaarde. Alle
stemden zy overeen dat XANTIPPE onmenschlyk behandeld was. De Aereopagus
daagde den Wysgeer voor zich, en stond gereed hem te vonnissen; doch men wilde
nog eenmaal 't getuigenis der beledigde hooren; men riep haar voor zich, vraagde
haar of al het gezegde van haar en die Vrouwen waar was. Ja, antwoordde zy, maar
ik had het 'er dubbeld na gemaakt; en door dit getuigenis, dat de liefde haar afperste,
verlostte zy haaren man, die, volgens de Wet der Atheniensers op vrouwenslag,
anders een zwaare straf had moeten ondergaan.’

(*)

Algem. Vaderl. Lett. voor 1792, bl. 627.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Overdenkingen over het Lyden, den Dood en Opstanding, van
Jesus. Volgens het Verhael van zynen Vriend en Leerling Joannes.
Door J.L. Ewald. Uit het Hoogduitsch vertoeld. Te Utrecht, by de
Wed. S. de Wael en Zoon. In gr. 8vo. 309 bl.
Legio is het getal der Schriften, ook in onze taal voorhanden, in welke de Verhaalen
der Euangelisten, aangaande het Lyden van den gezegenden Zaligmaaker,
aanééngeschakeld, Taal-, Ondheid- en Historiekundig, behandeld worden. Behalven
de Werken, daar toe opzettelyk vervaardigd, ontmoet men geenen Schriftverklaarder
van eenige vermaardheid, welke zich daar toe niet heeft verledigd. Niet zo ruim is
de voorraad van opstellen, in welke het leerzaame, stigtelyke en opwekkende, in
de altoos gedenkwaardige voorvallen begreepen, opzettelyk ontvouwd wordt.
Menigmaalen verwonderden wy ons, dat, onder het groot aantal van uitmuntende
Leerredenen, zints geruimen tyd afgegeeven, de Opstelers derzelven niet op de
gedagte zyn gevallen, om dit allergewigtigst gedeelte der gewyde Geschiedenisse
praktikaal te behandelen. Een JERUZALEM, ZOLLIKOFER, BLAIR, en anderen, hadden
zy die moeite op zich genomen, welk een allernuttigst Leesboek zou het Publiek
van hunne welversneedene pennen hebben ontvangen! Onder het klein getal
leezenswaardige Schriften van die foort, gedenken wy met genoegen aan het Werk
van den Haagschen Kerkleeraar KRIEGER, onlangs met lof door ons aangekondigd.
EWALD, door meer dan één Geschrift onzen Landgenooten bekend, komt hier het
zyne bydraagen. 's Mans Overdenkingen verdienen eene aanzienlyke plaats op de
kleine Lyst der Leesboeken, in welke de Euangelische Verhaalen kort en zaaklyk
toegelicht, en de praktikaale leeringen, in dezelve opgeslooten, ernstig en kragtig
worden voorgedraagen.
Zie hier den aanleg en het beloop van EWALD'S Geschrift. Hy heeft hetzelve
gegooten in den vorm van
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Overdenkingen, te zamen twintig in getal; ieder derzelven, uitgezonderd de drie
eerste en de laatste, heeft ten onderwerpe eenig merkwaardig voorval uit de gewyde
Verhaalen, betreffende den lydenden en den opgewekten JESUS. Van de vier
Overdenkingen, die wy van het algemeen Ontwerp hebben uitgezonderd, bevat de
eerste een Onderzoek, wegens het Lyden van onzen Heer, uit een menschelyk
oogpunt beschouwd; de tweede overweegt de vraag: Welk een uitwerkzel hadt het
lyden en de verzoekingen op de gezindheid van onzen Heer? Het Gebed, waarmede
onze Heer zyn lyden aenvaerde, wordt in de derde Overdenking behandeld, en in
de twintigste of laatste Overdenking het oogmerk van de Geschiedenis van Joannes
ontvouwd. By wyze van Inleidinge, heeft de Heer EWALD, aan het hoofd des Werks,
geplaatst, eene korte Schets der Geschiedenisse van het Lyden, den Dood en de
Opstanding, van JESUS, opgemaakt uit de zamengetrokkene berigten der
Euangelisten, zo als dezelve naar de meening van onzen Schryver moeten
gerangschikt worden.
Over 't algemeen kunnen wy van deeze Overdenkingen, die ook wel den naam
van korte Leerredenen kunnen draagen, getuigen, dat zy met genoegen, en tot
stigting, zullen geleezen worden. Zonder te vervallen in het verveelend uitvoerige
van Taal- en Oudheidkundige Aanmerkingen; zonder eene vertooning te maaken
van geleerdheid, die ligt te bekoomen is, en waar mede menig Leeraar de onkundige
Gemeente zand in de oogen werpt, doch de geoefenden verveelt; en 't welk de
oorzaak is, waarom, geduurende de dus genoemde Passieweeken, de openbaare
Godsdienstoefening door veelen vermyd wordt: dit alles zorgvuldig vermydende,
geeft de Heer EWALD een algemeen berigt van persoonen en zaaken, zo veel als
genoeg was, om in den geest van het voorgestelde Verhaal in te dringen, en zich
hetzelve, als 't ware, door daadelyke aanschouwing te vertegenwoordigen, zo als
ieder gebeurtenis zich met 'er daad hadt toegedraagen. Niet even gelukkig, egter,
is de Schryver hierin altoos geslaagd: waarom de Vertaaler het noodig heeft
geoordeeld, hier en daar, eene aanmerking te plaatzen, in welke de blyken van
oordeel en goeden smaak doorstraalen. Dus ontmoeten wy, onder anderen, aan
het slot der IXde Overdenkinge, eene aauwyzing van het onbestaanbaare in het
karakter van Pilatus, zo als hetzelve
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door EWALD geschetst was. Elders, daar de Schryver van de klederen des Heilands
spreekt, maakt de Heer Vertaaler op de uitdrukking: De Lyfrok was zonder naed:
uit één stuk, zoo als Hy, die hem droeg, met regt deeze aanmerking: ‘Dit zal zo veel
moeten betekenen als eenvoudig, oprecht; - dan, het mag zyn wat het wil, het stuit
my verschrikkelyk, ik kan het niet leezen, zonder iets, ja! ik weet niet hoe ik 't noemen
zal, verontwaerdigends? maer dit is wat sterk, te gevoelen, - het heeft, dunkt my,
veel van iet aertigs, of van een laege naïviteit, en die beide, vind ik, dat in eene
Godsdienstige Overdenking eene slechte vertooning maeken; EWALD heeft dikwyls
reflexiën van dien aert, die schoon zyn, - maar de zucht, om zulke reflexiën te
maeken, verleidt weleens tot onvoegzaeme.’ Wy herinneren ons, by deeze
gelegenheid, eenen Leeraar soortgelyk eenen misslag te hebben hooren begaan,
daar hy, handelende over CHRISTUS, als gekruist tusschen twee Moordenaaren, 'er
nevens voegde: ‘Hy was hier op zyne rechte plaats: de Deugd in het midden.’
Om iets ter proeve te leveren van de wyze, op welke de Heer EWALD de overdagte
voorvallen tot een zedelyk gebruik aanwendt, willen wy hier iets voordraagen uit het
geen hy uit den val en 't berouw van PETRUS afleidt. ‘Hier (dus luidt, onder anderen,
's Mans taal,) hebben wy de geschiedenis van ons hart; en helaes! niet van een
verhard, diep bedorven, maer van het beste edelste hart. De besten onder ons,
wanneer zy deze geschiedenis leezen, moeten gevoelen, dat PETRUS vleesch van
ons vleesch zy. - Wanneer zoude ik aen het einde komen, wanneer ik deze
geschiedenis op alles wilde toepassen, waer op zy zich al laet toepassen! Gy kunt
deze geschiedenis nooit leezen, struikelende en vallende, of gy, die nog nooit diep
gevallen zyt, die gaerne wildet opstaan, - die ook opgestaen zyt, niemand kan ze
leezen, zonder 'er eene menigte licht, en waerschouwing en troost, in te vinden.
Maer laet ons vooral zien, wanneer en hoe en hoe diep de welmeenende mensch
vallen kan. - Juist dan, wanneer gy u voorstelt het zekerste te zyn, juist dan, wanneer
gy denkt, hier toe ben ik niet in staet! dat zou ik nooit in myn leeven doen! - juist
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dan, wanneer gy u zelven het meest vertrouwt, bevindt gy u in het grootste gevaer.
- Die op zich zelve niet veel steunt, die waekt en bidt, en zal dan ook niet in
verzoeking vallen; maer die gerust is, die waekt en bidt niet, maer valt ook, als
PETRUS viel. Wee! die menschen, die op hunne kracht, om zich van alles te kunnen
onthouden, die op hun edel hart vertrouwen; die op geene waerschouwing letten,
die met waerschouwingen spotten, om dat zy zich verbeelden, boven de gewoone
waerschouwingen ver verheven te zyn, - als zy maer eens op PETRUS zagen, wie
hy was, en hoe hy viel, en wie zy zyn, en hoe zy vallen kunnen. Ja! bleef de mensch
altyd in eene geruste gemoedsgesteldheid, waerin hy aen elke waerschouwing
denken, waerin hy steeds op zyne hoede kon zyn, - dan kon hy nog veel eer blyven
staen, dan hy staende wilde blyven. Maer daer komen verzoekingen, die onze driften
aenspooren, daer komen uuren van driften. - Gy wordt tot drift en toorn verwekt;
het vuur der wellust wordt in uw binnenste ontstoken; angst en menschenvrees
komt in u op, - en helaes! dan zyt gy niet meer de mensch die gy van te vooren
waert. De wet in uwe leden neemt u gevangen onder de wet der zonde; gy zult
vallen, zelfs eer gy noch denkt dat gy kunt struikelen. En denk niet, dat het by ééne
struikeling, by éénen val, zal blyven. - Hebt gy eene gelogen, gy zult meer liegen;
eens bedrogen, gy zult meer bedriegen; hebt gy u eens aen onmaetigheid, aen
wellust overgegeeven, gy zult 'er u meer aen overgeeven, en dan steeds meer
liegen en bedriegen, steeds sterker aen onmaetigheid en wellust verkleefd worden.
- In minder dan twee uuren kwam de openhartige PETRUS zoo ver, dat hy de snoodste
leugen bezwoer; en wie onder ons durft vertrouwen, beter te zyn, dan hy was?’
In zyne Overdenking der zorge van JESUS voor zyne Moeder en voor zynen Vriend
Joannes, hooren wy den Heer EWALD, eenigzins in den smaak van PFENNINGER,
aldus redekavelen. ‘Het was een bevel van JESUS,’ te weeten aan Joannes, om
Maria tot zich te neemen, ‘dat hy naerkwam; maer hoe dikwyls zal hy Hem niet voor
dit bevel gedankt hebben! Hoe veel vreugd hadt JESUS hun beide door dit woord
geschonken!
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Hoe goed moet het hun niet geweest zyn, wanneer zy op stille winteravonden by
elkander zaten, en over Hem spraken, aen wien hun hart zoo verkleefd was! wanneer
zy zich zoo menige zyner woorden en daeden herinnerden! wanneer Joannes Maria
iets verhaelde, 't geen zy nog niet wist, uit de drie laetste jaeren van zyn leeven; en
Maria Joannes wederom zoo veele dingen uit zyne kindsheid en jongelingsjaeren!
- wanneer zy den zoo veel bevattenden zin van menig woord naerspoorden, en
deszelfs vroegere of laetere vervulling gisten! wanneer zy in uuren van droef heid
zich met zyne belofte oprichtten: - Ik wil u geene weesen laeten, - Gy zult my
wederzien, - Ik zal u tot my neemen, op dat gy zyn meugt daer ik ben! Zeker heeft
het Joannes nooit berouwd, dit laetste bevel van zynen Heer gehoorzaem geweest
te zyn. En (dus besluit de Heer EWALD) dit zal nooit iemand in de geheele waereld
berouwen, wanneer hy met eene kinderlyke gehoorzaemheid dat geen doet, 't geen
hy voor den wil des Heeren erkent. JESUS beveelt alleen, om de menschen gelukkig
te maeken, en verbiedt alleen, om de menschen uit het verderf te redden. Hy geeft
te genieten, terwyl Hy het genot van andere dingen verbiedt. Al 't zwaerschynende,
't geen Hy gebiedt, is maer eene opwekking uit den slaep, om in de vreugd van een
morgenfeest der Lente te deelen. Dat zult gy ondervinden, Mensch! als gy u maer
een tyd lang aen zyne woorden houdt, die alle zyn als dit woord. Meer dan men
zeggen of beschryven kan, is zyn juk zacht en zyn last ligt.’
Wy eindigen ons Berigt met de ernstige aanbeveeling van dit Werk aan allen, die
in het leezen der gewyde Verhaalen, en vooral van de laatste allergewigtigste uuren
van 's Heilands leeven, leering en stigting zoeken. Op zommige plaatzen zou de
Heer Vertaaler zynen styl een weinig meer hebben kunnen beschaaven, en van
Germanismen zuiveren.
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Leerredenen over eenige Geboden der Wet Gods. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Leyden, by A. en J. Honkoop, 1793. In
gr. 3vo. 181 bl.
Uit het Voorbericht leeren wy, dat de Vertaaler ‘gewaagd heeft, de Leerredenen, in
deezen Bondel begreepen, by wyze van Uittrekzels uit een grooter Werk, door een
waardig, rechtzinnig, Luthersch Godgeleerden, in de Hoogduitsche Taal geschreeven,
in Nederduitsch gewaad, onder 't oog zyns Leezers te brengen, en aan zyne
beöordeeling over te geeven.’ Van het verzwygen van den naam des oorspronklyken
Schryvers geeft hy geene reden. Veelen, misschien, zullen zich hier over
verwonderen: alzo de uitgave van Leerredenen, zonder den naam des Opstellers,
eene zeldzaamheid is, en 'er, van wegen het karakter van rechtzinnigheid, op de
Luthersche gronden, den Redenaar toegeëigend, niets in den weg stondt, waarom,
althans uit dien hoofde, 's Mans naam niet zou genoemd worden.
Wat de Leerredenen zelve aanbelangt, zy hebben ten onderwerpe zodanige
byzonderheden uit de, dus genoemde, Tien Geboden van de Wet van Mozes, als
den Vertaaler meest belangryk voorkwamen, zo van wegen de natuur der zaak
zelve, als uit hoofde van de gesteldheid van tyden en zeden, ook hier te Lande, die
de voorgestelde waarschuwingen en onderrigtingen, naar zyn begrip, meest
noodzaaklyk maaken. Vry geregeld is, doorgaans, de behandeling der voorgestelde
onderwerpen, hoewel, meestal, eenigzins dor en schraal, en niet genoeg
verleevendigd door zulk eene wyze van voordragt, welke, door de overtuiging des
verstands, zich eenen weg tot het hart baant, en, door dit middel, de welbegreepene
waarheden haaren invloed doet oefenen op de bestuuring van gemoed en gedrag.
Hier en daar betrekt de Prediker tot eene behandelde Ondeugd, of Verbod,
byzonderheden, welke zekerlyk door den Wetgeever niet bedoeld zyn. Spreekende,
b.v. van het misbruik van Gods naam, rekent hy daar aan schuldig ‘zulke
Dwaalleeraars, die met de grootste onbeschaamdheid hunne eigene meeningen
en harsenschimmen voor Gods Woord uitgeeven, dezelve uit de Heilige Schrift,
door valsche Verklaaringen, listig zoeken te bewyzen,
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en spreeken, de Heere heeft het gezegd; die, onder voorwendzel van 't Christendom
van menschelyke instellingen en overgeloof te reinigen, en daardoor aanneemlyk
te maaken, de wigtigste waarheden, en inzonderheid de onderscheidende leeringen
van hetzelve, zoeken te verdringen.’
In de vyfde Leerreden ontmoeten wy een onderzoek, wanneer het geoorloofd en
plicht zy te dooden? Drie gevallen worden hier als zodanig vermeld. Vooreerst,
wanneer Overheden rechtvaardige levenstraffen aan misdaadigen uitvoeren. Ten
tweede, by onvermydelyke lyfsverweering tegen eenen moordenaar; en eindelyk,
op bevel van de Overheid in den kryg. Onder de eerste Afdeeling treedt de Leeraar
in een onderzoek omtrent het regt der Overheid om aan het leeven te mogen straffen.
Op het regt der natuur, zegt hy, kan dit niet gegrond zyn, omdat, volgens dit regt,
alle menschen elkander ‘gelyk zyn, en niemand magt heeft over de goederen, veel
minder over 't leeven, eens anderen.’ Ook kan de grond daarvan niet zyn, de
vrywillige opdragt der Onderdaanen, toen zy de Regeering en de zorge voor het
algemeene welzyn in handen der Overheden stelde: om reden, dat de mensch,
geen Heer zynde over zyn leeven, en zich hetzelve niet kunnende ontneemen,
‘gevolgelyk ook niet aan eenen anderen 't recht kan mededeelen, om hem daar van
te berooven, en met den dood te straffen.’ In de onderstelling, dat ‘het recht van de
hoogste Lands-Overheid over het leeven en den dood haarer Onderdaanen aan
geen' twyfel onderworpen is,’ is de Schryver van oordeel, dat God, zynde de Heer
over het leeven der menschen, het gemelde regt aan de Overheid heeft
opgedraagen; zich, ten bewyze daar van, beroepende op het zeggen van Paulus,
dat de Overheid het Zwaard niet te vergeefs draagt, en zy Godes dienaaresse is,
een wreekster tot straffe den geenen die kwaad doet. ‘Is nu het Zwaard, zegt hy,
een werktuig des doods, zo heeft God met het Zwaard, aan de Overheid het recht
om te dooden, overgegeeven.’ - ‘Dit recht der Overheid,’ gelyk de Leeraar verder
schryst, ‘om aan 't leeven te straffen, heeft ook Jesus zelf erkend, wanneer hy niet
slegts Petrus daar aan erinnert, met het zeggen naamlyk, dat, alle die het Zweert
nemen, door het Zweert vergaan zullen; maar ook op het zeggen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

300
van den Romeinschen Stadhouder Pilatus: weet gy niet, dat ik macht hebbe u te
kruicigen, ende macht hebbe u los te laten? antwoordde: Gy en soudt geen macht
hebben tegen my, indien het u niet van boven gegeeven en ware. Even zo bereid
was ook de Apostel Paulus, om zich te laaten dooden, wanneer hy van oproer, of
van eene andere groote misdaad, overtuigd konde worden, waardoor hy volgens
de Wetten het leeven verbeurd hadde: indien ik onrecht doe, ende iets den doode
weerdig gedaan hebbe, ik en weigere niet te sterven. Hoe had ook Paulus dit kunnen
weigeren, die zelf aan de Christenen te Rome schreef: alle ziel zy den machten
over haar gestelt onderworpen. Want daar is geen macht dan van Godt: ende de
machten die daar zyn, die zyn van Godt geordineert. Alzoo dat die haar tegen de
macht stelt, de ordinantie Godts wederstaat. - Zy en draegt het Zweert niet te
vergeefs. Want zy is Godts dienaaresse, een wreekster tot straffe den geenen die
quaet doet. En (dus besluit de Schryver) alleen op deeze plaatsen der Heilige Schrift,
slegts op deeze uitspraak van den geöpenbaarden Godsdienst, grondt zich het
recht der Overheid, om doodvonnissen uit te spreeken. Zy heeft dus het recht om
te dooden.’ In hoe verre dit besluit wettig zy, en de aangevoerde redekaveling het
meergemelde regt wettige, willen wy liever aan des Leezers oordeel overlaaten,
dan dat wy daar over breedvoerig zouden uitweiden; waar toe ons Maandwerk,
boven dien, niet geschikt is.

Leerreden over Judas vs. 14, 15. Uitgesprooken den 13 January
1793, in de Remonstrantsche Kerk te Bleiswyk, door Gererand
Bruining. Veel licht verspreidende over den Brief van Judas, en
over Daniël VII. Toepaslyk op onze tyden, en ingerigt om der
inkruipende Atheistery te keer te gaan. Te Rotterdam by N. Brakel,
1793. In gr. 8vo. 44 bl.
Op eene ontleedende beschouwing van den Brief van den Apostel JUDAS,
vergeleeken met den Voordragt des Zienders Daniel, Hoosdst. VII, laat de Eerw.
BRUINING volgen, zyn ernstig beklag over het verval van het Christendom in onze
dagen, en over het hand over hand toeneemend getal van Ongeloovigen; die, hoewel
zich

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

301
schuil houdende agter het masker van uitwendige belydenisse van het Euangelium,
nogthans, zo niet, met het geloof in God, allen Godsdienst, althans het geloof in
JEZUS, verzaakt hebben. Omtrent de Roomschgezinden, in zommige Landen, voedt
hy vooral zeer ongunstige gedagten. ‘De weidsche Tempelen (schryft hy) worden,
vooral by die plegtigheden, welken 's nagts verrigt worden, in Tempelen van Venus
verkeerd, en de Kloosters, waar mede die Landen zyn doorzaaid, zyn doorgaans
de afschuwlykste tooneelen, niet alleen van brasserye en dronkenschap, maar ook
van zulk eene ontugtigheid, welke de menschlykheid schuwt te noemen.’ Zeer
gunstige gedagten, intusschen, voedt de Leeraar aangaande de bedoelingen van
de tegenwoordige hoosden der Fransche Natie, om den Godsdienst tot deszelfs
oorspronklyke bestemming te doen wederkeeren. ‘Kan men (vraagt hy) het
Godsdienstig doel der Franschen den lof weigeren, dat zy de Geestlykheid weder
aan de Stigters des Christendoms willen doen gelyken, en den Christen Godsdienst
onder hen langzaamerhand tot deszelfs oude eenvoudigheid te willen te rug brengen;
een plan volgende, welk de groote ERASMUS ten zynen tyde reeds poogde in 't werk
te stellen?’ In verre na niet zo gunstig denkt de Eerw. BRUINING over de voormaalige
gesteldheid der Franschen, vóór de Omwenteling. ‘Geen los vermoeden is het (dus
schryft hy) - dat zulke Hoven, waar weelde, hovaardy en geldgierigheid, de eenige
dryfveeren der Hovelingen zyn; gelyk men, met zekerheid, omtrent de meeste
Fransche Hovelingen heeft kunnen zeggen: het is geen los vermoeden, dat zulke
Hoven der Godverzaaking ten zetel verstrekken, van waar die pest der Zielen zig
door het gansche land verspreidt, en niet alleen den Prelaat en Staatsdienaar, maar
ook den Burger, besmet. - Ja! de droevige ondervinding leert, hoe zeer die
onderscheidene Standen, in Frankryk, daar door vergiftigd waren.’ Wy gelooven
dat de Eerw. BRUINING in dit alles gelyk heeft; doch wy gelooven tevens, dat 'er
geene reden is, om juist Frankryk alleen tot een voorbeeld te stellen; maar dat zeer
veel van zyne gezegden zich ook elders laat toepassen. In het slot zyner Leerreden
ontmoeten wy eenige aanmerkingen tegen het stelzel der be-
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spiegelende Godverzaakeren; om alzo zyne Bleiswyksche Gemeente tegen alle
verleidingen der ongeregtigheid te waarschuwen; welk oogmerk zekerlyk lofwaardig
is.

Het lot der Menschen na hun dood, of vrye Gedagten over de
spoedige herstelling der Menschen ten Eeuwigen leeven; ter
Proeve voorgesteld aan myne onderzoek- en waarheid-beminnende
Medechristenen. Te Haarlem by A. Loosjes Pz., 1793. In gr. 8vo.
46 bl.
Loflyk is het oogmerk des Opstellers van deeze korte Proeve; het dient om den
mensch gerust te stellen omtrent zyn lot naa het sterven, en dat het deel der
vroomen, onmiddelyk, immers kort naa hunne intrede in de onbekende Gewesten,
eene gelukkige kanswisseling zal ondergaan. In de twee eerste Afdeelingen handelt
de Schryver over de Onsterflykheid van 's menschen ziel, en over de Opstanding,
of herstelling van den Mensch ten eeuwigen leven. Omtrent de Opstanding schynt
hy niet vreemd te zyn van de wysgeerige gissing, volgens welke in den mensch een
fyn werktuiglyk en onverganklyk beginzel verborgen is, 't welk, reeds in dit leeven,
het bekleedzel, of de zitplaats, der Ziele, en tevens het beginzel is, 't welk, by, of
naa, het sterven van het aardsche Lichaam, zich zal ontwikkelen tot een heerlyker
en onverderflyk Lichaam, dat tot eene eeuwige duurzaamheid geschikt, en verordend
is, om 's menschen Lichaam in den staat der heerlykheid en gelukzaligheid te zyn.
Op de Natuur, en vooral op het Ryk der Insekten, beroept hy zich ten dien einde,
als welk laatste eenige veranderingen van dien aart oplevert. Ook meent hy eenig
steunzel voor deeze gissing te vinden in de bekende vergelyking van PAULUS. 1 Kor.
XV:35-38. De derde Afdeeling bevat eenige bedenkingen, welke den Schryver als
aanneemelyk doen voorkomen het gevoelen, volgens 't welk het afleggen van dit
aardsche van de herstelling tot het eeuwige leeven spoedig zal gevolgd worden.
‘De opwekking van den Mensch (schryft hy) het andermaal bekleed worden zyner
Ziele, met een werktuiglyk, doch nu niet aardsch, maar hemelsch, Lichaam, geschied
zekerlyk ter volmaking van 's Menschen toestand. - Niets minder dan dit, kan de
Godlyke Wysheid met de herstelling van den Mensch ten
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eeuwigen leeven beoogen. Is dan (vraagt de Schryver) deze herstelling niet hoe
eer hoe beter? Waarom zal de Mensch, na zig, volgens zyne bestemming, tot een
volmaakter staat voorbereid te hebben, geduurende eenige weinige jaren, weder
een reeks van jaren, of eeuwen, in een werkeloozen staat gelaten worden, eer hy
op nieuw in de gelegenheid gesteld worde, om zyne zedelyke ontwikkeling en
volmaking voort te zetten, en het geluk te genieten, waarna hy in dit leeven streefde,
welke het doel zyner pogingen, en tevens het doel der Godheid met dezelve, geweest
is?’ Ter staavinge van dit gevoelen beroept zich de Schryver op de leere der
Schriftuure, in welke verscheiden uitdrukkingen of onderstellingen voorkoomen,
welke, naar zyne meening, zodanig eene spoedige herstelling aankondigen, immers
zonder dezelve niet dan zeer gedwongen kunnen verklaard worden; tragtende hy,
eindelyk, in de vierde of laatste Afdeeling, de nuttigheid van het hier beweerde boven
het algemeen aangenomen gevoelen, nader aan te toonen. Daar de Proeve met
bescheidenheid is opgesteld, zal zy, ook van anders denkenden, met genoegen
geleezen worden.

De Artz voor de Minnaressen der Schoonheid. Te Utrecht by H.
van Emenes. In 8vo. 199 bl.
Om onze Leezers, of liever Leezeressen, want voor haar is dit Werkje eigentlyk
geschreeven, in een kort bestek den inhoud van hetzelve te doen zien, zullen wy
de Opschriften van ieder der negen Hoofddeelen, want in zo veele is het afgedeeld,
zeer gaarn voor haar afschryven. Het eerste handelt van de Schoonheid in 't
algemeen; het tweede, over de bevordering der groei des Menschelyken lichaams;
het derde, van het Vel; dit Hoofddeel, het welk het meest uitgewerkste van allen is,
bevat zo veele gewigtige waarheden, inzonderheid voor de Jufferschap, dat hetzelve
by voorkeus door haar verdient geleezen te worden; het vierde handelt over het
Hair; het vyfde, van de Oogen; het zesde, van den Neus, den Mond en stinkenden
Adem: ook iets van het kusschen; een uitneemend nuttig hoofdpunt voor Dames!
Het zevende, van de Tanden; het agtste, van den Hals, den Boezem en den Middel;
het negende en laatste van de Na-
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gelen aan de Vingers, van rechte Beenen en kleine Voetjes. Dat dit altemaal
Onderwerpen van veel gewigt voor de schoone Kunne zyn, zal wel niemand, die
eenig gevoel voor de beminnelyke Sexe heeft, in twyfel trekken; dan het is niet
slegts voor de Schoonheid alleen, dat onze kundige Schryver, die wy niet twyfelen
of hy zal daar door by de Dames veel eer inleggen, maar ook voor de gezondheid,
zo wel in meer gevorderde jaaren, als ook reeds in de vroegste jeugd, de pen
opgevat, en, in een aangenaamen onderhoudenden styl, zyn welmeenenden raad
gegeeven heeft: dat hierby een aantal gebreken der opvoeding, vooroordeelen,
Mode, enz. niet ongestraft konden blyven, spreekt van zelve; maar om de wyze, die
hy daar in houdt, te doen zien, verkiezen wy het begin van het agtste Hoofddeel
mede te deelen; de reden waarom wy dit juist uitkippen zullen de Dames best
weeten.
‘Hoe slim zyn de Dames niet! - om de Kroppen, of, gelyk zy liever hooren, de
dikke Halzen, voor de oogen der Mannen te verbergen; hebben zy de mode
uitgedacht, den hals en den boezem tot de ooren toe met een berg van gaas, Linon
en blonde, te verbouwen. Aan Dames met Kroppen, of styve Boezems, is dit noch
toe te geeven, wyl zy oorzaak hebben om hunne leelykheid te verbergen: doch
wanneer schoone Meisjens en Vrouwen, die zig over hunnen hals en boezem niet
behoefden te schaamen, deeze draagt (dragt), alleen om dat het de mode is,
namaaken, en hunne inneemende gestalte alleen om de mode misvormen en
verminken, dan kan men hun deeze dwaasheid onmooglyk vergeeven. Hoe of de
mode van het eene uiterste tot het andere overspringen kan. Noch voor korten tyd
droeg iedere Dame haare borsten geheel bloot, zy leiden dezelve voor een ieder
ten toon, en boog zy, uit eerbiedigheid, een konstig netwerk van doorzichtig floers
en gaas om dezelve, zo was dat zo dun, dat het wellustig oog der Mannen alles
zien moest. De eene deezer onzinnige modens is zo wel als de andere tot nadeel
van het schoone geslacht; by de tegenwoordige mode is elke schoone by de Heeren
in verdenking, dat zy onder heur gaas-gebergte eene lelyke krop, een geelen platten
boezem, benevens vooruitsteekende sleutelbeenen of eenige ribben konstig
verborgen heeft. Zy, welke van deeze nadeelige ver-
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denking vry wil blyven, onttrekke zig de misvormende mode, en betrachte wat wy
hier willen aanraaden, dan zal hals en boezem bezienswaard blyven, en niet ligt
een bedekzel noodig hebben.’
Jammer is het, dat, in dit aartig Handboekje voor de Jufferschap, zeer veele taalspel- en drukfouten ingesloopen zyn.

Vervolg op M.N. Chomel, Algemeen, Huishoudelyk, Natuur-,
Zedekundig en Konst-Woordenboek, door J.A. de Chalmot. Verrykt
met Kunstplaaten. Zeventiende Stuk. Te Campen, by J.A. de
Chalmot, en te Amsterdam, by J. Yntema, 1793. In gr. 4to.
Mag dit Vervolg des alom bekenden en algemeen gepreezen Woordenboeks van
CHOMEL een Voorraadverzamelplaats heeten van de noodigste, nuttigste en
vermaakendste, Kundigheden des Huislyken, Burgerlyken en Zedelyken, Leevens,
waarin men, met zeer weinig zoekens, by een opslag van het oog, de gewigtigste,
beste en nieuwste, Ontdekkingen en Waarneemingen aantreft, gelyk wy, de voorige
Stukken aankondigende, telkens, hier van staalen bybragten; het mag, inzonderheid,
eene Voorraadverzamelplaats genaamd worden van 't geen tot de Plantkunde
behoort.
Uit dit Stuk zouden wy, ten bewyze hier van, eene menigte Artykels kunnen
aanstippen, of slegts één, uitvoerig bearbeid, overneemen; dan, daar dit enkel
aanstippen niets beduidt, en één lang Artykel te veel plaats zou beslaan, lust het
ons het voornaamste op te geeven van twee Artykelen in dit vak.
Ten dien einde is onze keuze gevallen op SUIKERRIET en TABAK: wy zullen dezelve,
overeenkomstig ons oogmerk, en naar gelange van de bekrompenheid der plaatze,
welke wy daar toe kunnen verleenen, bekorten.
Het Suikerriet heeft drie Soorten, naamlyk: 1. Wild Suikerriet. 2. Gewoon Suikerriet.
3. Italiaansch Suikerriet, en 4. Geaaird Suikerriet. Van welke wy alleen zullen
mededeelen, het
‘SUIKERRIET (Gewoon). Saccharum officinarum. Suikerriet, met gepluimde
Bloemen en platte Bladen. Saccharum Floribus paniculatis, Foliis planis. LINN. Syst.
Nat. Hort. Cliff. 26. Mat. Med. 33. ROY. Lugd. 52.
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Arundo Saecharifera. C. BAUH. Plin. 18. SLOAN. Jam. 31. Hist. I. p. 108. T. 66. RUMPH.
Amb. V. p. 186. T. 74. f. 1. BURM. Fl. Ind. p. 23.
Van dit Riet, dat op vogtige en onder water staande gronden, zo wel in Oost- als
in West-Indiën, overvloedig geteeld wordt, gewaagen byna alle Reisbeschryvers.
Het heeft dikke knoopige Wortels, zich scheef en zydewaards uitspreidende, waar
uit Rietstengen voortkomen, dikwils twee of drie duimén dik, van zeven, agt, tot tien
en twaalf, voeten lang. RUMPHIUS heeft ze gezien van zeventien voeten. Zy zyn
geelachtig en glad, maar bestaan uit Leden, van een handbreed tot een half voet
lang, die dus het Riet knoopig maaken. De bovenste Leden geeven Bladen uit, van
eenige voeten langte, maar niet breed, die opwaards staan, en het Riet ten deele
omvangen. “De Heer HOUTTUYN zegt: ik heb zulk een gedroogd Suikerriet, dat in
zyn geheel tien voeten lang is, en ruim een duim dik, met Bladen van wel twee ellen
langte, niet meer dan een vinger breed. De Leden hebben, in 't midden, ongevaar
de langte van twee duimen; by den Wortel zyn ze korter. Gewoonlyk wordt het, zyne
dikte en grootte hebbende, wat boven den grond afgesneeden, en dan geeft het
weder andere Stengen uit. Indien men het voort laat groeijen geeft het somtyds
eene Bloem-Air uit, als een uitgespreide Pluim, en draagt een langwerpig spits Zaad.
Door Stek, of in den grond gelegde stukken, teelt men het gemaklyk voort; ja een
geheel Riet, begraven, geeft uit ieder Knoop een nieuwe Plant.”
Het sappige honigzoete Merg, dat rykelyk in het welgehavende Riet vervat is,
levert die zo bekende Suiker uit, wier Latynsche benaaming van 't Arabisch woord
Saccar afgeleid wordt. 't Is zeker dat den Ouden reeds dit natuurlyk Sap-zoet bekend
was; hoewel men meent, dat zy het, in Arabiën en andere Oostersche Landen, door
de hitte der lucht gestolde Sap des Riets daar voor gebruikt hebben. Mooglyk hebben
zy eerst maar het zoete sap, als syroop, uit zulk Riet gezoogen en genuttigd. Quique
bibunt tenera dulces ab Arundine Saccos. LUCANUS. GALENUS schreef, dat de
Sacchar, uit Indiën en Gelukkig Arabiën aangebracht, een soort van Honing was,
doch minder zoet dan die. Simpl. Medicam. Libr. 7. PLINIUS verhaalt, dat men het
gomachtig in
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Rieten vondt, van grootte als een Hazelnoot; doch spreekt ook van Rieten, op de
Gelukkige Eilanden groeiende, uit welken sap geperst werdt van aangenaamen
smaak. Hist. Nat. Libr. 6.
De zeer geleerde SALMASIUS heeft zich verbeeld, dat de Suiker der Ouden alleenlyk
de traan ware van het Bamboes-Riet, 't welk groote Boomen maakt in Oost-Indiën.
Dit is, ten deele, niet onwaarschynlyk; om dat zy van Riet spreeken, dat als Boomen
groeide, en dewyl de Bamboezen, jong zynde, een zoet sap, als Honing, bevatten,
't welk door uitdrooging hard wordt: maar het is ook te denken, dat zy insgelyks het
regte Suikerriet gekend hebben, en allengs gekomen zyn tot de bekwaamste manier,
om het sap daar uit te persen, en door uitwaaseming daar van Suiker te bereiden.
Sommigen willen zelfs, dat het zo beruchte Tabaxir, 't welk AVICENNA zeid' de asch
te zyn van gebrand Riet, niets anders zy geweest dan Suiker, die, ruuw en
ongezuiverd, veel naar asch gelykt. PISO verhaalt, dat in Brasil het Suikerriet van
zelv' groeit, en zeer hoog wordt; geevende Suiker-Krystallen uit door de hitte der
zonne.
Onder de Verzengde Luchtstreek onzes Aardkloots wordt dit Riet meest overal,
waar een bekwaame grond daar toe is, hedendaags geplant. Om het te teelen, moet
een grond uitgekoozen worden, die niet te vet of zwaar is, maar ligt en diep, taamelyk
vogtig; doch zodanig niet, dat 'er het water op staan blyft, en van alle kanten vry
blootgesteld aan de zonneschyn. Vóór het planten moet het land van allerlei ontuig,
dat de onbelemmerde Wortelschieting van het Riet zoude verhinderen, wel gezuiverd
worden. Als dan wordt het zelve in vierkante perken verdeeld, daar men, langs een
gespannen Koord, Groeven in maakt, die twee of drie voeten van elkander zyn,
naar de bekwaamheid van het land. In ieder van deeze kuilen, die by de twee voeten
lang, vier of vyf duimen breed, en met boven de zeven of agt duimen diep zyn, poot
men twee stukken Riet, ruim vyftien duimen lang, aan het boven-end van het Riet,
daar het zelve knoopigst is, afgenomen, en deeze worden met aarde bedekt, zodanig
dat ieder Plantsoen of Stek, aan elk end van het kuiltje, omtrent drie duimen uit den
grond steekt. Het bekwaamste saizoen, tot de planting, is de kleme Regentyd; dewyl
de vogtigheid der aarde als dan het Gewas te spoediger Wortelen doet schieten.
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Weinig dagen na de planting ziet men het uitspruiten, en dan is het welhaast noodig,
het onkruid en allerlei Bygewas, waardoor de groeijing verhinderd zou worden, te
doen uitroeijen. Dit geschiedt, terwyl het Riet nog jong is, twee of driemaal, en na
verloop van eenige maanden nog eens: want het komt tot volwassenheid of rypheid
niet, dan na verloop van een jaar. Vervolgens laat men het affnyden, waar toe eerst
de Koppen of Toppen, met de Bladeren daar aan, afgehakt, en dan de Rieten, dicht
by den grond, afgekapt worden, zonder egter den Stoel te beschadigen. De Rieten
worden vervolgens in twee of drie stukken, niet boven de vier voeten lang, gekapt,
en met den afval, de Top-enden naamelyk, aan bosjes gebonden, om het naar de
Molen voeren. Best is het, niet meer Riet te laaten snyden, dan men binnen een
etmaal tyds kan uitpersen, om dat het anders ligt bederft.
Om het Sap, dat de Suiker geeft, uit het Riet te persen, worden werktuigen
gebruikt, die men in 't algemeen Suiker-Molens noemt. Zodanigen zyn 'er van
tweederlei soort, naamlyk die door Water, en die door Paarden of Runderen,
omgedreeven worden. Windmolens heeft men 'er weinig. Het binnenwerk bestaat
uit drie zwaare Houten Rollen, overend geplaatst en met yzeren Bossen bekleed,
die omgedraaid worden door een groot Rad, welks Tanden vatten in die van het
Rad dat aan de Spil vast is. Dewyl de middelste Rol byna tegen de anderen aan
komt, zo begrypt men ligt dat de stukken Riet, aan 't end scherp gesneeden, welke
de Slaaven daar geduurig in steeken, door deeze klemming styf worden uitgeperst,
zo dat het Sap in een daar onder staanden bak loopt, en uit denzelven wederom,
door middel van een' geut, geleid wordt in de koperen ketels, die, met fornuizen,
daar onder gemetzeld, bezyden de pars, in het Kookhuis staan. De Ketel
bekwaamelyk voorzien zynde, wordt aanstonds vuur daar onder gestookt, en dan
laat men het sap, zo dra het door schuimen gezuiverd is, in een anderen loopen,
om met sterker vuur verder gezuiverd te worden; waartoe men ook drooge Steenkalk
gebruikt. Uit deezen Ketel komt het in een derden, die wat kleiner is, en daarin kookt
men het zelve tot de bekwaame dikte, om in Houten Koelbakken overgeschept te
worden, waarin de Suiker droog wordt, die men daar uit schept in Vaten, tot
verzending naar
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Holland. De Kookhuizen van de Suikermolens zyn met vyf, zes of zeven, Ketels
voorzien.
De Schuim, welke van de Suiker-Ketels komt, wordt in de Volkplanting zelve
gebruikt, om den sterken drank te stooken, die Dram genoemd wordt, of Kilduivel,
en voor de Slaaven gebruikt, even als men in de Nederlanden aan Werkvolk de
Jenever geeft. De Dram is een gezonde drank. Door een tweede overhaaling wordt
de Dram veel sterker, en gelykt dan meer naar de Rum, die van de Melassen op
de Eilanden, en in de Engelsche Volkplantingen, wordt gestookt. Melasse noemt
men de Syroop, die uit de Vaten lekt, daar de Suiker in overgeschept is, wanneer
dezelven te verzygen staan. Dit is nu de wyze op welke het te Surinamen gedaan
wordt. In Oost-Indiën geschiedt het op dergelyke manier, door de Javaanen en
Chineezen, maar op sommige Eilanden kookt men 'er slegts Syroop van, die aldaar
anders gemaakt wordt van de uitgeperste Rieten, waarvan de Europëers ook Bier
brouwen. De Maleijers noemen de Suiker Gala, de Chineezen Tung. De Rum, weet
men, is een sterke drank, welke in de West-Indiën van de Malassen, gelyk in
Oost-Indiën de Arak van Ryst, gestookt wordt. Voorts eeten de Indiaanen of kaauwen
veel de jonge Spruiten van dit Riet, inzonderheid van eene soort, genaamd Tecsia,
welke zeer dun is van Steng en Bast, en zeer zoet Sap heeft, zo RUMPHIUS meldt.
Dit doet men ook in Egypten, zegt FORSKAÖHL, die te Kairo de Halmen zag te koop
venten: maar de Suiker, zegt hy, wordt 'er zo goed niet gemaakt als in Europa.
't Menigvuldig gebruik van de Suiker, in de huishouding, tot het aangenaam
maaken van allerlei laffe, en het verzagten der scherpheid van zuure, spyzen en
dranken, is zeer bekend. Men schynt ze hedendaags niet te kunnen missen; terwyl
in de oudste tyden enkel Honig daar toe gebruikt werdt. Ook is zy van oneindigen
dienst, tot het bereiden van konserven, geleijen, tot het inleggen van vrugten, en
inzonderheid tot de syroopen der Apotheeken. Men kan ze derhalven niet van de
Geneesmiddelen uitzonderen, en, behalven het gebruikbaar maaken van veele
Artsenyën, welke zonder dien te leelyk of te scherp zyn zouden, wordt zy, op zich
zelve, ook, tot verzagting van de borst, van maag- en kolykpynen, dienstig bevonden.
Zelfs is zy zagtelyk den afgang bevorderende; maar gelyk, volgens 't gemeene
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spreekwoord: te veel Zoets walgt, zo wordt ook het al te rykelyk gebruik van de
Suiker, in sommige gestellen, voor de ingewanden nadeelig; ja kan, misschien, wel
eene uitteering veroirzaaken: gelyk sommigen daar van de Engelsche ziekte, in
kinderen, afleiden. Anderen pryzen een rykelyk gebruik van Suiker, Honig en andere
zoete dingen, als middelen aan, om de gezondheid te bewaaren. En, wat het scorbut
in de mond betreft, daar eenigen de Suiker van beschuldigen, wordt het voorbeeld
bygebracht van zeker Heer, die zyn geheele leeven veel daar van gehouden hadt,
en, over de tagtig jaaren oud zynde, een stel nieuwe Tanden kreeg, leevende tot
by de honderd jaaren; zie dit omstandig in de Philosophische Verhandelingen, by
F. HOUTTUYN, III Deel, bladz. 327, &c. Op dien grond heeft zeker voornaam Engelsch
Geneesheer, genaamd Doctor SLARE, een verdediging uitgegeeven van de Suiker,
tegen de beschuldigingen van Doctor WILLIS en andere Geneeskundigen, als ook
tegen 't algemeene vooroirdeel; draagende dat vertoog aan de Dames op. Dus zien
wy dat dit stuk zeer in twyfel staat, en dat de Suiker, even als allerlei leevens- en
geneesmiddelen, spyzen en dranken, naar de omstandigheden, het gestel, de
leevensmanier, van den geenen die ze gebruikt, heilzaam kan zyn, of vergiftig.
Uitwendig is zy, als een zagtelyk zuiverend middel, tot versche wonden, als ook,
inzonderheid, voor sommige oogkwaalen, dienstig.
TABAK, in het latyn Nicotiana, is de naam van een Planten-Geslacht, onder de
Klasse der Pentandria, of Vyfmannigen, gerangschikt. - De Kenmerken zyn, een
trechterswyze Bloem met een geplooiden Rand; hellende Meeldraadjes; voorts een
tweehokkig tweeklepkig Zaadhuisje. - Daar zyn zeven soorten van, waar van de
zes eersten tot de Kruiden, en de laatste tot de Boomen behooren.
1. Gewoone Tabak. Nicotiana Tabacum. Tabak, met lancetswys' eyronde
ongesteelde afloopende Bladen en spitspuntige Bloemen. Nicotiana Foliis
lanceolato-ovatis, sessilibus decurrentibus, &c. LINN. Syst. Nat. XII. Gen. 247. p.
171. Veg. XIII. 248. p. 185. Hort. Cliff. 56. Upf. 45. ROY. Lugdb. 423. Nicotiana major
latifolia, C. BAUH. Pin. 169. Hyoscyamus Peruvianus. DOD. Pin. 452. Biennochoes.
RENEALM. Sp. 37. T. 38.
Deeze soort levert den Geslachtnaam uit, als dus ge-
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noemd zynde naar J. NICOTIUS, die Gezant van Frankryk was aan 't Hof van Portugal,
en aldaar het Zaad kreeg van dit Kruid, 't welk door zekeren Nederlander, omtrent
het midden der zestiende eeuw, uit Florida was overgebracht. Hy vertoonde of zondt
het zelve aan KATHARINA DE MEDICIS, Koninginne Weduwe en Voogdesse van
FRANçOIS DEN II, op wier order het in den Koninglyken Tuin in Frankryk gezaaid, en,
opkomende, Herba Medicea geheeten werdt. Anderen, die het zelve ook
voortteelden, gaven 'er wederom andere naamen aan. De Spaanschen of
Engelschen, die het vervolgens vervloedig vonden groeijen op Tabago, noemden
het, zo men wil, deswegens Tabaco en Tobacco, of met een Latynschen uitgang
Tabacum. Dus is het, by den naam van Tabak, zedert alom bekend geworden in
het voorste der voorgaande eeuw: hoewel de Brasilsche naam Petun was of Petum,
naar welken men het dikwils Herba Peti genoemd vindt. Van de Wilden der
West-Indische Eilanden werdt het Youly geheeten.
Waarom dit Gewas, dat zekerlyk ook in Peru voorkomt, in 't byzonder Peruviaansch
Bilsenkruid genoemd zy, is onzeker. Het allerbeste, Varinas genaamd, naar de
Volkplanting Varina, groeit aan de vaste kust van Zuid-Amerika, genaamd Tierra
ferme; voorts door de geheele West-Indiën en is verder in de Provincie van Virginiën,
in Noord-America, voortgeplant. Deeze is de voorraadschuur van Tabak voor
Engeland geworden; gelyk de Fransche Eilanden voor Frankryk zyn, en dus voert
de Tabak, naar haare afkomst, den naam van Virginische of Portoriksche, St.
Domingo, Havana of Baai-Tabak, enz. De overvoering van het Kruid gaf ook weder
aanleiding tot het overbrengen van het Zaad, en daar door heeft men dit Gewas in
de middelste- deelen van Europa, in onze Nederlanden en de nabuurige Ryken, zo
sterk begonnen voort te teelen, dat die teeling nu ruim vyftien jaaren geleden door
den Koning van Frankryk, om den invoer der West-Indische Tabak niet te
benadeelen, verbooden werdt.
't Is een jaarlyks Zaai-Gewas, dat uit zeer klein Zaad een groote Plant wordt, en
dus zeer schielyk groeit. Naar de vetheid van den grond maakt het een Steng van
drie of vier ellen hoogte, die by den Wortel ontzachlyk lange en breede Bladen
uitgeeft, zynde bleekgroen en als met kleine haairtjes begroeid, doch op 't aantasten
zagt
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en smeerig. Aan den Steng zyn de Bladen kleiner, en deszelfs top is gekroond met
groote Bloemen van gezegde figuur, welke bleek paarsch en aan den rand witachtig
zyn. Hier op volgt het Zaadhuisje.
Men hadt van de Tabak, oudtys, een zo uitmuntend denkbeeld, dat zy Herba
Sancta of Heilig Kruid, en Panacéa of Algemeen Geneesmiddel, getyteld werdt. De
kragten, die 'er de Indiaanen aan toeschreeven, waren verbaazende. Het hadt,
onder de wondheelende, pynstillende en tegengiftige, middelen, zyns gelyke niet.
Ook hebben verscheiden Autheuren, zo in de zestiende als zeventiende eeuw, tot
lof van dit Kruid geschreeven. Men kan niet ontkennen, dat het uitwendig een goed
wondmiddel is, geneezende tevens veelerlei huidziekten en vuile zweeren: doch
het is ook zeker, dat het zelve, op het hoofd gelegd, om hoofdpyn te doen bedaaren,
of ook om het ongediert te dooden, de Menschen somtyds stomp en als dronken
maakt. Hier uit blykt het gevaar, dat 'er in steekt, om zulks aan Kinderen te doen.
Een aanmerkelyk voorbeeld, dien aangaande, vindt men in het IV Deel der Uitgezogte
Verhandelingen, bladz. 447, enz. Geene bereidingen daar van, 't zy de syroop, het
extrakt of de olie, kunnen inwendig gebruikt worden, zonder groote voorzichtigheid.
Men heeft ondervonden, dat een weinigje van het sap, onder 't Bloed van leevende
Dieren gemengd, hun oogenblikkelyk doet sterven. De Tabak kan egter, in kleine
veelheid gebruikt zynde, tot een braak- en purgeermiddel dienen. Tegen tandpyn
is zy een beproefd middel. De rook-klysteeren, daar van, zyn niet alleen in 't
algemeen dienstig om afgang te verwekken, maar ook, zedert weinige jaaren, met
byzondere vrugt gebruikt, om Drenkelingen in het leeven te behouden.
Daar zyn ook bereidingen van de Tabak, welke Saussen genaamd worden, die
maaken, dat sommig volk, ('t welk in de Noorder landen onder 't gemeen veel in
zwang gaat,) dezelve met smaak en zonder hinder kaauwt; gelyk het ambagtsvolk
en de zeelieden, van alle Natiën, zeer veel doen met de raauwe Tabak: maakende
de gewoonte het gebruik daarvan op die manier onschadelyk, ja zelfs, zo men
voorgeeft, dienstig tegen scheurbuik in 't tandvleesch. Het Vrouwvolk, te Lima in
Peru, heeft gestadig een rolletje Tabak in den mond, dat zy kaauwen en Limpion
noemen; 't welk hen, in
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de oogen van Vreemdelingen, gantsch niet bevallig maakt. Het Manvolk rookt 'er
sterk, zo wel als te Karthagena en elders in de Westindiën. Het een zo wel als 't
andere doet kwylen, en staat, in dit opzicht, eenigermaate gelyk. Het Tabakrooken
hebben de Portugeezen, met en benevens dit Kruid, overbracht in de Oostersche
landen, en waarschynlyk is het, door de verovering van Brasil, ook tot ons gekomen.
De Persiaanen, zo mannen als vrouwen, zyn daar van groote liefhebbers, en van
hun is de gewoonte, om tabaksrook door een lange houten pyp of riet in te zuigen,
overgegaan tot de Arabieren en andere volkeren van Asiën. De Chineezen en
Japoneezen zuigen den rook der aangestooken Tabak door een pyp in, gelyk de
Europeaanen, en veelen haalen dien door water op, gelyk de Turken; maar by de
Negers en Amerikaanen is het de gewoonte een pypje te maaken van een opgerold
blad Tabak, en dit pypje, aan 't eene end brandende, by 't andere in den mond te
houden; gelyk sommig zeevolk, in de Westindiën, ook wel doet: doch veelen van
die volkeren bedienen zich van eigen gemaakte tabakspypen.
Ofschoon nu het tabakrooken, in Europa, waarschynlyk reeds in het begin der
voorgaande eeuw bekend geweest zy, was nogthands, wegens de duurte van de
Tabak, die gewoonte niet algemeen. In 't voorste deezer eeuw rookte men, in onze
Nederlanden, nog maar zeer weinig, en byna niet dan in herbergen, of by andere
samenkomsten. Zedert de Engelschen de Virginische Tabak zo gemeen gemaakt
hebben, en de Franschen ons zo veel van hunne Westindische hebben toegevoerd,
is de pyp, by den gemeenen man, den geheelen dag naauwlyks uit den mond: maar
by lieden van aanzien, rang en vermogen, is het rooken meest uit de mode geraakt:
ten minste wordt het niet rooken in een gezelschap thands niet meer voor vreemd
gehouden; noch het rooken als een bewys van deftigheid aangezien.
Het rooken van Tabak, dat men wel eens, spottende, Tabakdrinken genoemd
heeft, is by de Franschen niet ingedrongen; maar die Natie heeft zich zo veel te
meer overgegeeven aan het gebruik van Snuiftabak, 't welk in Asiën tot dien trap is
gehaat geweest, dat de Koning van Persiën en de Groot Hertog van Moskoviën het
zelve, op straffe van den neus, ja zelfs van 't hoofd, te verliezen, verbooden hebben
gehad. Zo heeft ieder Natie,
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mag men zeggen, zyn byzonderen smaak. Want, 't zy men de Tabak kaauwe, 't zy
men ze rooke of opsnuive, dit kruid behoudt altoos zyn venynigen aart, die, wanneer
men 't overdaadig doet, niet nalaat zich, door haare uitwerkingen, vroeger of laater
te openbaaren.
Ik wil nu de voorbeelden niet aanhaalen van de geenen, wier hoofden of
hersenpannen van binnen door den rook zwart, en de voorhoofdsholligheden met
Snuif gevuld gevonden zyn; maar alleen acht geeven op de verdoovende
eigenschappen van dit Kruid, dat een vergift is voor meest alle Dieren, en de rook
inzonderheid voor 't Gevogelte en de Insekten. Bovendien wordt, in het eerste geval,
door het geduurig uitwerpen van de kwyl, dat in veelen by 't rooken plaats heeft, de
spysverteering benadeeld, en, door het inzwelgen van een gedeelte des rooks of
van het sap, de maag bedorven. Het snuiven droogt de hersenen op, bederft den
reuk, en kan allerlei kwaalen der zintuigen en zenuwen veroirzaaken. Doch ten
opzicht van dit alles maakt de gesteldheid van deh Mensch, de hoedaanigheid van
de Tabak, de tyd des jaars en de gewoonte, een oneindig verschil, 't welk de reden
is, dat sommige Geleerden met zo veel kragt voor, als anderen tegen, 't gebruik van
den Tabak geschreeven hebben. Zie Waarneemingen over 't gebruik en misbruik
van de Tabak. Uitgez. Verh. VIII. D. bl. 129. Zeker is 't, dat, in alle spyzen en dranken,
of alles wat men ten monde inneemt, de overmaat van het gebruik een misbruik
maakt, en de gezondste dingen verandert in vergiften. Dus is het zeker, dat een
maatig gebruik van de Tabak, op de eene of andere manier, naar de gewoonte,
bevonden wordt tot aangenaamheid, versterking en verfrisschinge, te strekken: ja
het kan, in zekere omstandigheden, dienen tegen honger en dorst.
In Sweeden heeft men Tabaks-Land van de overgebleevene Stengen en Bladen,
door de Schaapen, zonder hinder, laaten zuiveren en schoon eeten. Dit komt zo
vreemd niet voor, dewyl men weet, dat dit Vee verscheiden Kruiden, zelfs die scherp
zyn, gelyk de Veld-Ranonkel, nuttigt, en dus een land, van 't geene de Runders
overlaaten, geheel kaal scheert. Bovendien heeft de Tabak, die in de Noordelyke
landen, ja zelfs die in onze Provinciën, geteeld wordt, op verre na de scherpte niet
van de Virginische, en die van de Spaansche Westindiën. In de Levant, en op de
kusten van Klein Asiën, niet

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

315
alleen, maar ook in Oostindiën, valt Tabak, die in 't rooken een zeer aangenaamen
geur heeft, daar onze Nederlandsche onverdraaglyk stinkt. Of dit verschil van de
Tabak, die in byzondere deelen des aardbodems geteeld wordt, enkel aan de
verschillende landaart en kweeking, dan ook aan het gebruik van verschillende
soorten van dit Kruid, toe te schryven zy, is my bedenklyk. 't Is zeker, dat men 'er
in de Westindiën heeft, die grooten breed-, of ook die smalbladig, en die klein en
rond van Blad is; zynde deeze de beste en mooglyk komt dezelve naast overéén
met de Turksche Tabak, waar van LINNAEUS spreekt. Een uitvoerig en naauwkeurig
bericht, wegens het planten en bereiden van de Tabak zo in Virginiën, Maryland,
als in onze Nederlanden, is reeds medegedeeld in ons WOORDENBOEK, VI. Deel, bl.
3591, enz.’
Wegens de zes andere Soorten moeten wy onze Leezers wyzen tot het Werk
zelve, deeze bestaan in, 2, Heesterige. 3, Boersche. 4, Gepluimde. 5, Lymerige. 6,
Zeer kleine. en 7, Brandende Tabak.

Verhandeling over de Vraage; in welken zin kunnen de Menschen
gezegd worden Gelyk te zyn? en welke zyn de Regten en Pligten,
die daar uit voortvloeijen. Door Mr. Pieter Paulus, voorheen Raad
en Advocaat-Fiscaal ter Admiraliteit op de Maaze, enz. enz. enz.
Te Haarlem, by C. Plaat, 1793. In gr. 8vo. 216 bl.
't Is geen misnoegde Mededinger na den Gouden Eerprys van TEYLER'S Godgeleerd
Genootschap, die, verstooken van deeze Eere, met zyne Verhandeling ter baane
komt, om, ware het mogelyk, van het Algemeen eene Goedkeuring te ontvangen,
hem ontstaan by het Genootschap, waar hy een Antwoord op de Vraage inleverde:
neen, schoon de Heer P. PAULUS wel degelyk het oogmerk hadt, om na den Prys te
dingen, werd hy, door zynen Overschryver te leur gesteld, in de onmogelykheid
gebragt, om, ten bestemden tyde, hetzelve toe te zenden. Hy liet het, derhalven,
leggen, tot hy zag, hoedanig door het Genootschap omtrent de ingekomene
Antwoorden zou worden beslooten; of wel tot dat de door hetzelve bekroonde
Verhandeling, of Verhan-
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delingen, indien zulks geschiedde, zouden weezen uitgegeeven.
(*)
Naa de Uitgave der Verhandelingen van de Hoogleeraars CRAS en BROWN ,
meende de Heer PAULUS veilig te kunnen besluiten, om ook deeze zyne Verhandeling
in het licht te zenden: zo, om dat het hem voorkwam, dat de onderscheide wyze
van Behandeling van het zelfde onderwerp genoeg uit elkander liep, om daar door
ten minsten niet te verveelen; als ook, om dat het Onderwerp zelve overwaardig
was, van alle zyden, en uit verschillende oogpunten, beschouwd te worden; en hy
zich vleide, dat daar door zelfs aan het Oogmerk des Genootschaps, by het opgeeven
der Vraage, te meer zou worden voldaan.
De betrekking, welke deeze Verhandeling heeft tot TEYLER'S Godgeleerd
Genootschap, bewoog den Schryver, om dezelve aan Heeren Directeuren en Leden
van 't zelve op te draagen: ‘geenzins,’ gelyk hy zich te recht uitdrukt, ‘om voor haar,
myn Heeren! van uw gezag of aanzien eenige bescherming te vraagen of te
verwagten. Neen zeker. Zy daale liever in de diepste vergetelheid, byaldien zy, door
het gewigt der Gronden en redeneeringen, waar op zy gebouwd is, zichzelven niet
staande houden of beschermen kan; en men hoone het Onderwerp zelve nimmer,
met 'er in zodanig geval, by wien het ook zy, eenige bescherming voor te vraagen
of te eischen. Het betoog der waarheid kan zo min door gezag of magt ingeboezemd
en voortgeplant worden, als deezen, op zichzelven, buiten staat zyn, om grondige
waarheden te wederleggen, te verdonkeren, of met wortel en tak uit te rooijen, gelyk
de Historie van den Christlyken Godsdienst daar van, in vroeger en laater dagen,
de treffendste bewyzen oplevert.’
Op het leezen van den Naam, den zo verdienstlyk beroemden Naam, des
Schryvers, dan nog veel meer naa het leezen der Verhandelinge, smertte het ons,
dat de Heer PAULUS niet tydig genoeg gereed geweest was, om met de hem waardige
Kampvegters, CRAS en BROWN, in het strydperk te treeden. Zyn Stuk zou ongetwyfeld,
eene plaats naar verdiensten, in TEYLER'S Verhandelingen,

(*)

Zie derzelver Beoordeeling, hier boven, bl. 13 en 63.
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beslaagen hebben, schoon wy het ons niet vermeeten te bepaalen, welk eene, huns
oordeels, dezelve zou verkreegen hebben. Dat de Verhandeling by het Genootschap
en de Directeuren van TEYLER'S Naalaatenschap een gunstig onthaal ontmoette, is
ontwyfelbaar: dewyl wy, van goeder hand, verzekerd zyn, dat, by eene Goedkeuring
van dit zo laat gekomen Stuk, den Schryver, uit erkentenis, door de Heeren
Directeuren van TEYLER'S Fundatie, eene Zilveren Medaille, op den Stempel van
het Godgeleerd Genootschap geslaagen, met een buitengewoon Opschrift voorzien,
is toegezonden, nevens een Exemplaat van de Verhandelingen, zo by dit
Genootschap, als by TEYLER'S Tweede Genootschap, uitgegeeven, met toezegging
van de Deelen, welke staan te volgen. - Het ongeluk der laate gereedheid, waar
door de Bundel der Verhandelingen van TEYLER'S Godgeleerd Genootschap den
arbeid deezes Schryvers derft, wordt vergoed, door de Algemeenheid, waar mede
de afzonderlyk uitgegeevene Verhandeling geleezen is: herhaalde Oplagen, binnen
korten tyd vertierd, wyzen onwederspreeklyk uit, hoe zeer dezelve viel in den smaak
onzer leezende Landgenooten.
Van eene Verhandeling, reeds door vier Drukken zo wyd en zyd verspreid, zal
geen breeder opgave noodig weezen, dan van den korten Inhoud. In de Inleiding
over het aanbelang, het recht begrip, en het waare doel, der Vraage, snydt de
Schryver, door zich tot de Zedelyke Gelykheid, als mede tot volkomene en volstrekte
Regten en Pligten, te bepaalen, veel overtolligs af, en beschiet het wit door de
Heeren Vraagers voorgesteld, blykens de Voorreden voor de Verhandelingen van
CRAS en BROWN geplaatst (bl. IV). Drie Hoofd-Afdeelingen scheiden de Onderwerpen
deezer Verhandelinge.
De Eerste Afdeeling bevat Twee Hoofdstukken. Het Iste toont in welken zin de
Menschen in den Natuurstaat kunnen gezegd worden, GELYK te zyn. - Het II. Welke
de REGTEN en PLIGTEN zyn, die uit DEEZE Gelykheid der Menschen voortvloeijen.
De Tweede Afdeeling is in Vier Hoofdstukken gesmaldeeld, die tot Opschriften
voeren: I. In welken zin de Menschen, IN EENE BURGERLYKE MAATSCHAPPY leevenve,
gezegd kunnen worden, GELYK te zyn. - II. Welke de REGTEN zyn, die uit deeze
Gelykheid der Menschen, in eene Burgermaatschappy leevende, voortvloeijen. III.
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Welken de PLIGTEN zyn, die uit deeze Gelykheid der Menschen, in eene
Burgermaatschappy leevende, voortvloeijen. IV. Wederlegging van eenige
Aanmerkingen, die tegen de Gelykheid der Menschen, en der Regten en Pligten,
daar uit in den Burgerstaat voortspruitende, gemaakt zyn.
De Derde Afdeeling behelst Gevolgen, uit de Gelykheid der Menschlyke Regten
en Pligten in den Natuur- en Burgerstaat tusschen de Volken onderling
voortvloeijende.
Deeze wel gemaakte en uit elkander voortvloeijende Verdeeling der Stoffe verwerkt
de Heer PAULUS met eene doorgaande evenredige breedvoerigheid; doorgaande
schryven wy; want zou hy, onzes oordeels, de aangevoerde bewysreden uit het
Euangelie ontleend, hoe schoon en gewigtig in zichzelve, zonder nadeel, merklyk
hebben kunnen bekorten, - hy verwerkt dezelve met ten toon spreiding van
oordeelkundige beleezenheid in de Schriften, voorheen betrekkelyk dit Onderwerp
uitgegeeven, en eene gelukkige te pas brenging van Gezegden, die soms ter
beweeringe dienen van Waarheden, welke schor in eeniger ooren klinken, wanneer
ze geuit worden door lieden, van elders niet gestempeld met een gangbaar merk
in het Godsdienstige of Staatkundig Regtzinnige; schoon de Heer PAULUS toont die
scherm niet altoos te behoeven of ook te zoeken, daar zyn Rondborstigheid, niet
min dan zyn zugt voor Deugd en Godsvrugt, allerwegen, in deeze Verhandeling,
doorstraalen, - hy verwerkt ze met byzondere Toepassing op de ten tyde van het
geeven der Vraage heerschende, en nog by lange naa niet geëindigde, geschillen
over de Regten van den Mensch, met beoordeeling der Voor- en Tegenschryveren,
byzonder in het IVde Hoofdstuk der IIde Afdeelinge.
Allertreffendst hebben wy gevonden de Derde Afdeeling, en zouden gaarne zo
daar uit, als uit de voorgaande, het één en ander ontleenen; doch de alombekendheid
der Verhandelinge maakt het overtollig.
Met veel genoegen lazen en herlazen wy dit Stuk; en, in vergelyking met de twee
Verhandelingen, by TEYLER'S Genootschap, ter Beantwoording van dit Vraagstuk,
uitgegeeven, zouden wy deeze de Meestgeschiktste voor het Algemeen heeten,
die van CRAS de Wysgeerigste, en die van BROWN de Cierlykste.
By gelegenheid der Vierde Uitgave, die van de voorige nergens in verschilt, dan
dat onderaan op bl. 35 nog gevoegd is, JACOBUS II: vs. 1-10, betuigt de Schry-
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ver zyn genoegen over het gunstig onthaal, 't welk de Nederlanders aan de Schriften
van zynen Jeugdigen leeftyd verleend, en de nog grootere graagte, met welke zy
deezen zynen arbeid ontvangen hebben. Dezelve schryft hy, daar 'er zo veel goeds
en treffends, thans over dit Onderwerp geschreeven, het licht ziet, meest toe aan
het doorsteekend oogmerk, dat men daar in meent gevonden te hebben, om,
naamlyk, der Waarheid hulde te doen, en dezelve in alle haare gevolgen, zonder
eenige verdraaijing of bewimpeling, naakt, en zo als die zich aan mynen geest
vertoonden, voor te stellen: en dit zeker is eene verdienste, welke deeze
Verhandeling zich vrylyk mag toeëigenen, en waarin zy aan geene andere Schriften
behoeft toe te geeven; daar ik met de volkomenste overtuiging verzekeren kan, dat
men by het opstellen derzelve niets anders dan het opspeuren der waarheid op het
oog, en geen ander doel, gehad heeft, dan om, door het betoog der Gelykheid, en
de bepaaling der Regten van den Mensch, zo in den Natuur- als in den Burgerstaat,
(*)
het waaragtig belang en algemeen Broederschap des Menschdoms te bevorderen .

Missive aan Mr. Pieter Paulus, Schryver eener Verhandelinge over
de Vraage: In welken zin kunnen de Menschen gezegd worden
Gelyk te zyn? en welke zyn de Regten en Pligten, die daar uit
voortvloeijen? In gr. 8vo. 40 bl.
Deeze Missive uit Amsterdam den 22 November 1793 gedagtekend, en
onderschreeven VERITAS, en die voorts geen spoor van Schryver of Drukker draagt,
heeft ten slot: ‘Indien ik, in de Verdeediging en bepaaling der waaragtige Regten
en Pligten van den Mensch en Burger, zoms eenige odieuse uitdrukkingen heb
moeten gebruiken, [en waarlyk de Missive vloeit des over] bedenkt dat ik geen
aanvaller ben: want het valt geweldig hard het Menschdom voor onverstandig en
lafhartig te hooren uitschelden, door iemand, die alle banden van Zamenleeving wil
los maaken, om een

(*)

Eene beloofde Vertaaling, in het Fransch, van deeze Verhandeling ziet thans het licht by den
Uitgeever van de Nederduitsche.
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Systema van Moord en Verwoesting in te voeren.’ - Wy twyfelen geen oogenblik,
of de Heer PAULUS heeft deezen Duisterling op 't ooge, als hy, in de Aanspraak aan
den Leezer, voor den Vierden Druk geplaatst, schryft, te veel agting en eerbied voor
het Publiek te hebben, dan dat hy denken kan, dat het zelve van hem vergen zou,
om eenigen agt te slaan op de niets beduidende aanmerkingen, of liever aantygingen
en opstookingen, tegen zyne Verhandeling, in zeker Naamloos Geschrift gemaakt
of gedaan; en dat hy het niet aan den tyd alleen zou kunnen overlaaten, om dezelve
op haare regte plaatze te stellen. - Wy vertrouwen dat hy het gerustlyk kan doen,
en hebben ook geen lust om ons langer op te houden met een Schryver, die het
odieuse van zyn eigen Werk erkent.

Ophelderende Aanmerkingen op de Verhandeling over de Vraag,
in welken zin kunnen de Menschen gezegd worden Gelyk te zyn?
en welke zyn de Regten en Pligten, die daar uit voortvloeijen? Door
Mr. Pieter Paulus. Tweede Druk. Te Amsterdam, by D.M. Langeveld,
1794. 150 bl. met nog 32 bl. Bydraagen.
Op zeer goede gronden meenen wy, hier boven bl. 318, als een doorsteekende
Charactertrek der uitmuntende Verhandelinge van den Heer PAULUS, opgegeeven
te hebben, dat dezelve zeer geschikt is voor het Algemeen, of voorgesteld, zo in
Taal en Styl, als in wyze van behandeling, dat de gewigtige Leere, daar in ontvouwd,
voor alle eenigzins denkenden, ten vollen bevattelyk gemaakt wierd. Met dit begrip
vervuld, zagen wy vreemd op, toen wy de thans aangekundigde Ophelderende
Aanmerkingen in handen kreegen.
Aan het slot eener vry winderige Inleiding, zegt de Ophelderaar: ‘Een oogmerk
zo heilzaam, als dat van den Heere PAULUS, te helpen voordzetten, kan niet dan
goedkeuring wegdraagen, - naar die goedkeuring heb ik verlangd, en dat verlangen
heeft my de pen doen opvatten, om het beknopte Werk van gezegden waardigen
Schryver, hier en daar, voor de oogen van min doorzigtigen, op te helderen, te
verklaaren, en zodanig uit te breiden, dat het, zonder veel nadenkens, kan bevat
worden, op dat het edelste van alle Leerstukken door ieder aangenomen, en myn
Va-
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derland gelukkiger worde. - Aangevuurd door welgegronde hoop op goedkeuring,
treede ik ter zaake. - Ik zal eenige Texten uit het Werk van den Heere PAULUS
overneemen, dezelve woordlyk, met onderscheidende commas op den kant, en
met aanwyzing der bladzyden, alwaar zy in het gezegde Werk te vinden zyn, ter
neder stellen, en myne Verklaaringen en Uitbreidingen daarvan laaten volgen, zo
beknopt als eenigzins met myn oogmerk bestaanbaar zal weezen.’
Wy hebben, by het doorleezen, de reeds veronderstelde noodloosheid der
Verklaaringe van een duidelyk geschreeven Boek, allerwegen, ondervonden; en
gelooven dat de Heer PAULUS met zulk een Verklaarder van zyne Begrippen zo min
gediend is als met den hoogzwellenden Tytel van Apostel der Menschheid (bl. 9.)
aan hem gegeeven; doch deeze laatste is hem reeds met meer dergelyke
grootspraak van elders toegeschikt, en, zo wy vertrouwen, door hem afgekeurd.
De Schryver duidt zich aan als de Opsteller van de Stukswyze uitkomende
Wysgeerige- Staat- en Historiekundige Brieven, tusschen een gevoelig Nederlander
(*)
en het beminnelykst Batavisch Meisjen, bl. 51 , en Maaker van het Dichtstukje,
getyteld: De Egaliteit. - Het is ons alzins voorgekomen, dat het sterk Vertier der
Verhandelinge, waar toe dit Stukje ter ophelderinge moet dienen, en Schryver en
Boekhandelaar aangespoord hebben, om vaardig met deeze Aanmerkingen ter
baane te komen, en, ware het mogelyk, in dat zog vaarende, medegesleept en aan
den man gebragt te worden. Of dit oogmerk bereikt is weeten wy niet, schoon men
veelligt in dit vermoeden zou vallen; althans op den Tytel van het ons toegezonden
Exemplaar leezen wy, Tweede Druk.
Nederig staat de Schryver (bl. 65.) aan den Heer PAULUS, ‘welmeenend af eene
meerderheid in de bekwaamheid van krachtig te schryven,’ en, in de daad, de
Ophelderende Aanmerkingen zyn op veele plaatzen kragtloos, gerekt, vol wind, of
men moest Uitroepingen, Spraakwendingen, en stoute Verzekeringen, voor kragtig,
bondig en afdoenend, houden.
Of het Boekdeeltje, buiten dat, te dun ware, dan of

(*)

Zie, over het Eerste Stuk van dit Werkje, onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1793,
1ste St. bl. 557.
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die Toevoegzels ook elders moeten dienen, heeft men 'er 32 bladzyden Bydraagen
aan gehegt, bestaande uit een Brok van 's Schryvers Dichtstukje De Egaliteit, uit
Fragmenten van AGRIPPA'S Ydelheid der Weetenschappen, uit BOëTHIUS Troost der
Wysbegeerte, en de Verlichte Bramin, meest tegen den Adel en Adeldom ingerigt.

Wat behooren Adel en Grooten thans te doen? Eene beantwoordde
Vraag van J.L. Ewald. Te Amsterdam by W. Holtrop, 1793. 51 bl.
in gr. 8vo.
Treffend waren, en zeer gepast, eene menigte der Aanmerkingen, die de Heer
EWALD den Vorsten voor oogen hieldt, als hy over de Staatsomwentelingen, derzelver
(*)
Bronnen en Behoedmiddelen, handelde ; dit zelfde mogen wy getuigen van zeer
veele voorkomende Bedenkingen in dit kleine Boeksken aan den Adel en Grooten
gerigt, ter beantwoordinge der Vraage: Wat behooren de Adel en Grooten thans te
doen?
Hy schetst de Geestgesteltenis der tegenwoordige tyden in Duitschland, en zegt,
onder anderen: ‘Reeds hebben in de meeste Steden van het Zuidelyk gedeelte van
Duitschland zich Clubs gevormd, die Vryheid en Gelykheid prediken; zy staan in
onderlinge verbintenis, en begeeren niets minder uit te werken dan overal dien geest
te verspreiden, die hun bezielt, en welke, in de daad, zeer ligt kan ontvonkt worden:
wyl ten minsten het kiempje daarvan in ieder Mensch ligt, die naar Gods beeld
geschaapen is. - Overal in geheel Duitschland zyn, wie weet hoe veele duizenden,
Menschen verspreid, die van dorst naar Vryheid versmagten, die van yver blaaken,
om dezelve, ook in hun Vaderland, te doen huisvesten. En zy, die deeze neiging
koesteren, zyn juist de schranderste vernuften, de aandoenlykste en gevoeligste
harten; menschen, die veel kunnen en durven onderneemen; zy wagten slegts op
den blyden dag, op welken zy iets kunnen bewerken voor de Vryheid, naar welke
hun hart reikhalst.’

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1793, 1ste Stuk, bl. 406.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

323
Hy toont hoe allerzorglykst deeze tyd is voor de bevoorregte Standen in Duitschland,
uit hoofde van de grieven, welke men tegen den Adel heeft; hoe die hachlykheid
veld wint - waar op hy deezen raad laat volgen: ‘Niet dan door vrywilligen afstand
van veele verworvene of door list verkreegene regten; niet dan door eene vrywillige
deelneeming aan de lasten van het verdrukte gedeelte der Natie; niet dan door den
onbaatzuchtigen, vaderlandlievenden geest, door daaden aan den dag gelegd en
overal zigtbaar; niet dan door een waarlyk edel gedrag, kunt gy uwen Adel by de
Natie wettigen, en de denkwyze veranderen, welke in Duitschland, van tyd tot tyd,
algemeener wordt.’
Het onregtvaardige, het onverstandige, van een tegenovergesteld Gedrag, 't welk
zy nog houden, inzonderheid door het niet mede toebrengen in het draagen der
algemeene lasten, en door uit eene hoogte van gewaande Grootheid op den
Burgerstand neder te zien, en verdrukking van veelerlei aart te pleegen, wordt met
leevendige kleuren geschetst, en aangeweezen hoe zeer de tyden veranderd zyn.
‘Het ware,’ zegt de Heer EWALD, ‘eene dwaasheid, zo wy het oordeel en de denkwyze
der duistere eeuwen tot een maatstaf van ons oordeel en denkwyze wilden neemen;
de mensch moet niet blyven staan, maar van tyd tot tyd onbevooroordeelder,
verstandiger en wyzer, worden; en ik meen, dat wy thans wat meer licht verkreegen
hebben met opzigt tot de Bestemming en de Regten van den Mensch, de Burgerlyke
Vryheid en het Oogmerk der Regeeringen, dan men in vroeger tyden hadde. Wy
zouden kwaalyk doen, wanneer wy de Veemgerigten, de Vuurproeven, de
Heksenprocessen en de Godspraaken, in stand hielden, om dat wy die by onze
Voorvaderen vinden; even zo kwaalyk zouden wy doen, wanneer wy den Adel als
eene geheel uitmuntende, door God bevoorrechtte, klasse van Menschen wilden
beschouwen, al hadden onze Voorvaderen denzelven ook aldus beschouwd.
Het Volk is lang genoeg onmondig geweest, en als onmondigen behandeld. Doch
geloof vry dat dit altoos zo niet gaan kan. Het is mondig geworden, en zal zichzelven
voor mondig verklaaren, indien de Regenten en gy het zelve niet daar voor gelieft
te ver-
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klaaren. De Jongeling laat zich niet meer zodanig behandelen als men den kleinen
jongen behandelde; hy verscheurt alle banden, en begaat balddaadigheden, wanneer
men zulks doet. En al eens ondersteld zynde, dat hier en elders in Duitschland het
volk nog niet ryp genoeg ware, om zyne Regten, die het als Mensch heeft, zelve te
ontwikkelen, weet gy dan niet, hoe veele welgevormde menschen gy, met recht of
onrecht, tegen u in 't harnas hebt gejaagd? hoe veelen van de onderneemendste,
bekwaamste, werkzaamste en verstandigste, Burgeren, met recht of onrecht, party
tegen u trekken? ô! Deeze voorrechten zonder verdiensten, deeze uitsluiting by
groote verdiensten, dit nederzien op anderen, 't welk zich zo veelen van u
veroorlooven, en deeze genadige nederdaaling, die zwaarder nog, dan de lompste
hoogmoed, drukt - gist en smeult in veele duizenden van harten, die trotsch genoeg
zyn om by evengelyke verdiensten evengelyke voorrechten te begeeren; maar
echter niet trotsch genoeg om zich boven aanmaatigingen zonder verdiensten te
verheffen. Het verdriet van den beledigden Burger-trots zal losbarsten, zo dra eene
gelegenheid zich daartoe aanbiedt; het zal ysselyker losbarsten, dan gy u thans
kunt verbeelden; de beledigde menigte zal in haaren eigen Stand een' magtigen
Aanhang vinden, gelyk zy in Frankryk ook vondt; zy zal het Volk deszelfs Rechten
en het verkragten van dezelve bekend maaken, gelyk zy in Frankryk deedt. - Alle
oude gebruiken, alle verdragen, alle geschreevene, ondertekende en gezegelde,
Privilegien, zullen u niets kunnen baaten; tienvoudig zal men u elke verdrukking
vergelden, en gy zult onder het burgerlyk Despotismus versmagten, gelyk zo menig
arm lyfeigen onder het Despotismus van den Adel versmagt is. - Dit zyn geen ydele
uitroepingen en overdreevene begogelingen. Een Man van den Burgerstand kan
meer daar van weeten dan gy; want voor hem durft men zyne gevoelens openhartig
aan den dag leggen.’
EWALD wenscht en raadt, dat de Adel en Grooten in Duitschland, door tydige
Opofferingen, van zich het lot van Frankryk verwyderen, en de verdrukking tot die
hoogte niet laaten komen als dezelve in Frankryk was geklommen, gevolgd van de
verschriklykste Volksberoerten. Ter voorkominge hier van bidt hy hun, ‘om vrywillig
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afstand te doen van onbillyke, door list verkreegene, tegen de eerste grondbeginzelen
van het Recht der Natuur regelrecht strydige, Voorregten, om het Volk van
verdrukking te ontheffen, en langs deezen eenigen weg het Vaderland te behouden
by die rust, waarin het zich zo lang heeft mogen verheugen.’
Schoon dit Antwoord bepaald voor Duitschland berekend is, ontvouwt het ons de
Geestgesteldheid des Volks, aldaar, en kan het met vrugt geleezen worden overal
waar men Menschen vindt, (en waar treft men ze niet aan?) die, op Geboorte en
Afkomst trots, zich verbeelden van een ander Leem gevormd te zyn dan de
Burgerman.
Hoe zeer onbeledigend dit Antwoord geschreeven zy, zal het weinig smaaken
aan die met weerzin leezen het oude Rympje van JOHN BULL:
Toen Adam spitte en Eva span,
Waar vondt men toen den Edelman?

en geen smaak vinden in de Grondstelling door KOTZEBUE als een Zinspreuk aan
het hoofd van zyne Fragmenten over den Adel geplaatst.
Vergeet uw rang wanneer de Menschheid spreekt: Gedenk niet aan uwe Adelyke Voorzaaten,
Dan alleen wanneer de Eer u oproept!

‘Laat,’ dus luidt het slot des Voorberigts, laat ‘dit Boekje de Waereld ingaan, en
uitwerken wat het kan uitwerken; zelfs de onredelykste Beoordelaar zal den Schryver
niet kunnen beschuldigen, dat hy Onlusten heeft willen aanstooken. Nimmer toch
heeft eenig mensch iemand met den naam van Brandstichter bestempeld, die,
wanneer 'er brand ontstondt, olie en stroo, waar door het vuur gevoed wordt, trachtte
uit den weg te ruimen.’
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Beschryving van den Archipel, tot nut van den Krygsman,
Zeevaarenden en Handeldryvenden. Volgens de nieuwste
Waarneemingen opgesteld door den R.v.K., Lid der Koninglyke
Maatschappy van Weetenschappen te Berlyn. Te Amsterdam by
J. Allart, 1793. In gr. 8vo. 198 bl., met eene uitgebreide Kaart.
De Ridder VAN KINSBERGEN deelt, in dit Werk, eene beknopte Beschryving mede
van de eertyds zo vryë als bloeijende Eilanden van den Archipel; thans onder het
onbepaald Despotismus der Turken zuchtende, en tot de grootste elende vervallen
zynde. Hy begint zyne eerste Afdeeling met het Eiland Candia; beschryft de
Europeesche Kust, en die Eilanden welken gerekend worden aan dezelve eigen te
zyn, als Ceriguo, Milo, Thermia, Andro, de Stad en de Golf van Athenen, Negroponte,
de Kusten van Thracien en Macedonien, de Golf van Saloniki; Lemnos, met deszelfs
Haven en Kasteel. Hier aan het Kanaal der Dardanellen gekomen zynde, verlaat
hy Europa, en wendt zich naar de Eilanden op de Aziatische Kust liggende, als
Tenedos, Metelin, de kleine Eilandjes Porto Seguri, de Golf van Smirna, de Eilanden
Samos, Nicaria, Tino, Micony, Paros, en deszelfs Haven Naussa; beschryvende
tevens de vastigheden en sterkten, door de Russen, in den voorgaanden Oorlog,
in die Haven aangelegd; eindigende deeze eerste Afdeeling met de beschouwing
der Eilanden Naxia of Naxo, en Nio, van waar hy weder tot Candia te rug komt. In
de tweede Afdeeling, begint de Ridder zynen togt van het Kanaal der Dardanellen,
aan de Europeesche Kust; zeilt de Zee van Marmara door, Constantinopolen voorby,
en door deszelfs Kanaal naar de Zwarte Zee; vervolgens, langs de Asiatische Kust,
weder naar de Dardanellen terug. Beschryvende, op dien togt, eerst de nieuwe
Kasteelen van Europa, en die der Dardanellen; vervolgens de Dardanellen zelve;
de Eilanden van Marmara; de Stad Constantinopolen, met deszelfs omliggende
Streeken en Voorsteden, zoo wel op de Kust van Europa, als op die van Asien,
gelegen. Eindigende deeze Afdeeling, 1) met eenige Aantekeningen, betreffende
de Land- en Zeemagt der Turken, vóór den laatsten Oorlog; 2) met eenige
Aanmerkingen, betreffende de middelen van Defensie van het
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Kanaal der Zwarte Zee, en die der Kusten van Europa en Asia, aan hetzelve
grenzende; gevolgd van eenige belangryke Aantekeningen, en Aanmerkingen
omtrend de diepten op de Europeesche en Asiatische Kusten.
Agter deeze beide Afdeelingen zyn, ten gebruike van den Zeeman, eenige
Aanmerkingen gevoegd, omtrend de Westelyke Kust van Morea, en wel voornaamlyk
de Havens en Ankerplaatsen van Navarino, Corron en Modon betreffende. Zynde
deeze Beschryving daar te boven met eene geheel nieuwe en veel verbeterde Kaart
van den Archipel voorzien.
Dit Werk, waarvan de eerste druk op kosten van den Autheur, en alleen ter
leezinge van zyne Vrienden, gedrukt was, doch het welk nu voor 't algemeen te
bekomen is, bevat eene menigte bewyzen, en doorslaande blyken, van des Schryvers
kunde en oplettenheid. Overal toont de Ridder, dat hy zelve den Archangel bevaaren
heeft, en, met het doordringend oog eens Krygsmans, de zwakke en sterke plaatsen
daarin heeft opgemerkt. Niet alleen nuttig zynde voor den Zeeman, wien hy de
Coursen, Verheden, Diepten, enz. van dat Vaarwater omstandig aanwyst, deelt hy,
in zyne beschryving der byzondere Eilanden, den Staat- en Handelkundigen Leezer
ook telkens belangryke berichten mede, die by hun gewigt ook den stempel der
Waarheid en Nieuwheid draagen, en derhalven zeer wel tegen andere vroegere
Beschryvingen vergeleken mogen worden. Om onze Leezers hier van te overtuigen,
zullen wy, het Werk doorloopende, hier en daar eenige korte Beschryvingen daar
uit overneemen.
‘De tegenwoordige onvruchtbaarheid van het Eiland Candia, het geen thans haare
eigene bewooners niet voeden kan, moet niet aan den grond, noch bergachtige
ligging, worden toegekend, dewyl ze alleen aan de vexatien der Turken, de luiheid
en onkunde der Slaaven, te wyten zy; want zeker is het, dat dit Eiland op zich zelve
meer dan ééns zoo veel bewooners voeden kan, welker getal men thans op 240,000
begroot. - Door het Despotismus der Turken is de gevoeligheid der Grieken ten
eenemaal uitgedoofd, en in eene volslagene vadzigheid veranderd. De Sphactrioten,
welke de bergachtigste gedeelten van het Eiland bewoonen, hebben alleen de oude
dapperheid en zucht tot vryheid van de Cretensers overgeërfd, en zouden op het
eerste oogen-
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blik eener onderneeminge tegen het Eiland gereed zyn om dezelve te bevorderen,
en het juk der Turksche Dwingelandy af te schudden.
Ceriguo is de Sleutel van den Archipel, doch deszelfs Fortificatien zyn in een zeer
slegten staat, kunnende voor niets gerekend worden. - Milo brengt zeer veel Tarwe,
Katoen, Snyboonen, Meloenen, Citrouilles en Colloquinte voort.
Op het Fort la Palamide hebben de Turken hun Arsenaal geplaatst; het welk met
eene menigte van bomben en kogels, van verschillend kaliber, voorzien is;’ wordende
deszelfs toestand, en de wyze om het te attaqueeren, omstandig voorgedragen.
‘Het getal der Inwooners van Napoli di Romania wordt op 6000 gerekend; eenige
familiën, in het Fort la Palamide woonende, 'er onder begreepen. De meeste zyn
Turken; de Grieksche familiën beloopen naauwelyks 100 in getale, en de Jooden
nog veel minder; ook vindt men 'er sommige Armeniaanen. De Franschen woonen
in de Voorstad buiten Napels zelve, en dryven eenen vry voordeeligen handel;
bestaande voornaamlyk in Oly, Graanen, Wollen, Zyde, Vermilioen, Garst,
Snyboonen, Boonen, en andere Artykels; waar tegen zy uit Frankryk ontbieden,
Lakens, Koffy, Indigo, Cochenille, Suiker, Lyonsche Stoffen, en andere kleine
voorwerpen meer.
Thermia is voor den Koophandel, eenige Zyde uitgezonderd, van weinig of geen
belang.’ - De Stad Athenen, zoo beroemd in de oude Geschiedenissen der Grieken,
is thans nog aanmerkelyk genoeg, om 'er eene omstandige beschryvinge over te
leezen. ‘Dezelve bevat ongeveer 12000 Inwooners, en groeit, wegens de gezondheid
der lucht, en de gemaatigdheid, waarmede de Grieken behandeld worden, daaglyks
aan. Men heeft dezelve nog onlangs uitgelegt, en, op het eerste gerucht van den
Oorlog, met een zeer slegten muur voorzien. De Albaneezen, die zich geduurende
den voorgaanden Oorlog in Morea verspreidden, kwamen verscheidene maalen de
Stad plunderen, en het was toen, dat de Turken deeze belagchelyke Werken
opwierpen: het geen een duidlyk bewys is van de vreeze, welke de Turken voor
binnenlandsche onlusten bezielt. Men verzekert ook van goeder hand, dat, in geval
van eenen nieuwen opstand, de Grieken meerder moeds dan ooit zouden betoonen,
en noch door de vreeze voor hunne meesters, noch door
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het herdenken van de voorige strengheid, noch van de trouwloosheid en de kwaade
behandeling der Russen, te weêrhouden zouden zyn.
De omliggende streeken van Athenen zyn wel bebouwd. De zo beroemde Rivieren,
de Ilissus en Eridanus, verdienen thans den naam van Rivieren niet. De eerste, die
aan den zuidkant de Stad en de Citadel insluit, ligt 's Zomers droog; en de Eridanus
is een beekjen, het welk, in verscheidene takjes verdeeld, de Olyven-vlakte besproeit.
Voor een Esquader zoude hier eenen overvloed van ververschingen, als Ossen,
Schaapen, Wild en Groenten, maar geen Brandhout en weinig Water, te vinden
zyn.
De Oly is het voornaamste artykel, het welk Athenen oplevert; waar van een
gedeelte naar Constantinopolen, een gedeelte naar Venetiën en Frankryk, verzonden
wordt; welke handel op twee huizen steunt, aldaar geëtablisseerd, welke nog eenige
Wol en Hennip by hunne verzendingen voegen.
De Fortificatien van de Stad Negropont, op het Eiland van dien naam gelegen,
zyn van weinig belang. Men rekent het getal van Inwooners byna op 16,000, en van
het geheele Eiland, te zamen, op niet meer dan 40 000; zynde een gevolg der
despotique regeering en geduurige kwellingen der Turken, waarom eene vruchtbaare
landstreek, onder het gezegendste luchtsgestel gelegen, en met de vetste Weilanden
voorzien, byna woest en onbewoond blyft liggen. Met een geringen arbeid verzamelt
men veel Oly, Koorn en Wyn; de bergen zyn ozeral met bosschen bedekt, en leveren
zeer veel Timmerhout op.’
De Golven van Volo, Saloniki, di Contessa en Monte Santo, worden met recht de
Koornschuuren van Constantinopolen genoemd. Eene oneindige menigte van kleine
Vaartuigen van den Grooten Heer vaaren altyd op dezelve af en aan. De Grieken
van het Eiland Hydra leggen zich vooräl op deeze Scheepvaart toe, en dit Eiland
levert de bekwaamste Zeelieden van den geheelen Archipel. - De Golf en Stad van
Saloniki acht de Ridder VAN KINSBERGEN van weinig belang: de eerste, om dat haare
noordwestelyke ligging te verre afgescheiden is van het gewoone Vaarwater van
den Archipel, en men 'er niet gemakkelyk kan uitkomen. De Stad zelve zou alleen,
in gevalle van attaque, en ter provian-
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deering eener Vloot, in aanmerking kunnen komen. Saloniki levert zeer veel Katoen,
Tabak, Graanen, Vee en Timmerhout, op, welke Waaren door Constantinopolen
tegen geld, door Smyrna tegen gedroogde Fruit, en door Candia tegen Zeep, worden
verruild. Een Esquader zou daar aan alles overvloed vinden. Aan den voet van den
a

berg Olympus, digt by de Haven van S Catharina, is het beste Timmerhout, en drie
kleine dagreizen van Saloniki zyn zeer goede Yzer- en Koper-mynen. Pik en Harst
vindt men in overvloed op Negroponte, en de Vlakten van Macedonien leveren eene
menigte van Hennip op. Waarvoor men Duitsche, Fransche en andere Lakens
derwaards zoude kunnen voeren, als zynde byna den geheelen Archipel door, doch
voornaamlyk te Saloniki, zeer getrokken en beroemd.
‘Het getal der Inwooners van Saloniki rekent men op 70,000, waar van 20,000
Jooden, 10,000 Grieken, 200 Franschen, en de rest Turken. De Pest van het Jaar
1781 heeft daar zwaare verwoestingen aangericht, en het getal der Inwooners sterk
verminderd; meest alle jaaren heerschen hier, tegen het einde van den Zomer,
besmettelyke koortsen, welke men gelooft, dat aan de uitdampingen van de
moerassen, die zich van de Stad tot aan den mond van den Verdac noordwestelyk
uitstrekken, toe te schryven zyn.
De Inwooners van de Stad Lemnos rekent men ongeveer op 1000, waaronder
300 Turken en 700 Grieken; by de Stad is een kleine Haven, en eene vry
aanmerkelyke Scheepstimmerwerf. Men rekent op het Eiland 50 Dorpen en 1000
Inwooners: binnen op hetzelve zyn byna geen Turken, en de Landeryën leveren
Tarwe, Garst en Wyn, die men meest naar Smyrna vervoert, op. Timmerhout is op
dit Eiland niet te vinden, maar wordt derwaards van Tasso en de kusten van de Golf
di Contessa heen gebragt. - De Stad Tenedos, alwaar zich alle de bewooners van
het Eiland van dien naam bevinden, bevat in zich, behalven 1000 Janitzaren, die
de Groote Heer 'er, onder het bevel van eenen Aga, onderhoudt, ongeveer 800
Turken, 400 zo wel Grieken als Jooden, die den Wyn, het eenigste voortbrengzel
van het Eiland, tegen Koorn, Hout en andere Producten van de kust van Trojen,
verruilen.
De bevolking van het Eiland Metelin bedraagt niet boven 25000 Zielen, waar van
⅓ Turken en ⅔ Grieken.
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De daar woonende Turken behandelen alhier de Grieken met grootere
verdraagzaamheid, dan elders in den Archipel; niettegenstaande dit alles, is het
getal van bewooners, aangezien de uitgestrektheid en de vruchtbaarheid van het
Eiland, zeer gering.
Eene menigte schoon land, groote vlakten, overäl door beekjens bevogtigd, liggen
onbebouwd. Het Eiland is van grooten overvloed van Brand- en Timmerhout voorzien;
zelfs heeft men zomtyds in de haven van Metelin Schepen van linie gebouwd; doch
de Werven zyn ten eenemaal vervallen, en in eenen onbruikbaaren staat. - De
Bewooners van het Eiland verwaarloozen den Landbouw, en leggen zich meest op
de Zeevaart toe, en het Eiland levert zelfs niet genoeg Graanen, voor deszelfs
bewooners, op. Zy ruilen, met groot voordeel, het Koorn voor de voortbrengzelen
der Olyfboomen, en, derzelver planting en onderhoud weinig moeite vereischende,
is dit hun voornaamste werk. - Het Vee en de Weilanden munten boven alle anderen
uit.
De Stad Smyrna is open, en van alle vestingwerken en muuren ontbloot: het oude
Kasteel op eene hoogte boven de Stad door de Grieksche Keizers gebouwd, ligt
byna ten eenemaal verwoest; op hetzelve liggen eenige Soldaaten, waarvan de
dienst alleen bestaat in het hyssen der Turksche Vlag, en in het groeten van den
Molly uit Smirna, uit drie kleine en slegte stukjes Canon. - Beneden by de Stad, juist
by den mond van de oude, doch thans gedempte, haven, is nog een ander Kasteel,
op de ruïnes van eene Fortresse, door de Ridders van Rhodus aangelegen,
gebouwd; het welk men nog duidelyk uit derzelver Wapens, in blokken marmer
uitgehouwen, en waarvan de muuren gemetzeld zyn, ziet. Dit zeer vervallen Kasteel
is zonder de minste Defensie; op hetzelve liggen zes kleine Vierponders, welke
gebruikt worden om het feest van Bayram, of eenig ander publiek feest, aan te
kondigen: zelfs hebben verscheidene particulieren, binnen den omtrek van het
Kasteel, hunne huizen gebouwd. - De Disdar bewoont het Kasteel, doch houdt 'er
geen volk, en heeft niets anders te doen, dan op eenige gevangenen te passen.
Het Fort of Kasteel, aan den uithoek van de Reede gebouwd, is in geenen beteren
toestand dan de twee voorige, en bestaat alleen in een Vierkant gebouw met eenige
toorens, zonder graft en buitenwerken. 'Er zyn 30
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stukken Canon, waaronder 2 metaalen 60 ponders, vyf 18 ponders, tien 12 ponders,
en de overige alle van 4 tot 8 ponders. Hier toe houdt de Groote Heer 18 Canonniers,
alle genomen uit de nabyliggende Dorpen, welke ook verplicht zyn, om, op de eerste
order van den Commandant, 100 man te leveren. - De positie van dit Fort, in eene
zo naauwe passage, is zeer belangryk, vermids alle in- of uitloopende Schepen
genoodzaakt zyn, op een halve pistoolschoot by hetzelve langs te houden, ten einde
niet op de Zandbanken, welke op den anderen wal, voor de rivier Menimen, liggen,
te vervallen. Deeze passage is zo naauw, dat de Turken, na het verliezen hunner
geheele Zeemacht voor Tchesmé, kans meenden te zien, om dezelve geheel te
stoppen, ten einde den Russen het inneemen van Smyrna te beletten. Om hun
oogmerk te bereiken, lieten zy, in allen haast, eenige van hun eigene Vaartuigen,
benevens twee Raguseesche en twee Fransche Schepen, zinken; doch, tot groot
geluk voor den Koophandel, waren deeze middelen niet toereikende genoeg; en,
aangezien de groote menigte Vreemdelingen te Smyrna woonachtig, zetteden de
Russen hunne overwinningen aan dien kant niet verder voort.
De volkrykheid van Smyrna neemt hand over hand toe, zo wel wegens deszelfs
uitgebreiden en bloeijenden Koophandel, als wegens de strengheid, waarmede de
Agas de bewooners der rondom liggende Dorpen behandelen, welke meestäl
onbewoond en verlaaten zyn. Vóór eene kleine Eeuw wierdt het getal van Inwooners
te Smyrna op 30,000 begroot, daar men 'er thands reeds meer dan 100,000 telt;
waarvan 65 à 70,000 Turken, 23 à 24,000 Grieken, 6 à 7,000 Armeniaanen, 10 à
12,000 Jooden, en 4 à 500 van andere Natiën.
Het district van Smyrna strekt zich ten Noorden slechts weinige, maar aan den
Zuidkant wel 25 en 30, mylen uit, en levert eenen overvloed van Oly, Tarwe,
Turks-koorn en allerhande soorten van vruchten op: welke gedeeltelyk in het land
vertierd, en gedeeltelyk, door de havens van Adajat en Scala Nova, naar Maltha en
andere plaatsen van Europa worden vervoerd. Smyrna en deszelfs omliggende
streeken leveren ook nog veel Catoen, Wol, Wasch en Rozynen, op, doch de Zyden
en andere stofsen, Galnooten en verdere Droogeryën, welke van hoogerop
derwaards gebragt worden, staan ver-
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keerdelyk, als voortbrengzels van Smyrna, by veelen te boek.
De Koophandel trekt eene menigte Vreemdelingen derwaards, en dezelve maaken
verreweg het grootste gedeelte der Inwooners uit; geheel Anatoliën, Morea, Candia,
de Eilanden van den Archipel, ja Persien zelfs, brengen zeer veel tot de bevolking
van Smyrna toe. In het geheele Turksche Ryk wordt geene Stad gevonden, waarin
de Inwoonders minder geplaagd worden, of met grooter vryheid den Koophandel
dryven; zo dat men veilig mag verzekeren, dat de Inwooners van Smyrna, door van
Meester te veranderen, niet gelukkiger kunnen zyn.
De Koophandel van Smyrna, schoon dezelve jaarlyks op 20 millioenen guldens
kan gerekend worden, zoude nog eenen veel grooteren aangroei kunnen erlangen,
byaldien Persien, zedert eene halve Eeuw in eene regeeringloosheid vervallen, zich
eindelyk onder het gebied van eenen Vorst vereenigd zag, en, de communicatie
met de Turksche Provintiën geopend zynde, aan de Caravanen eenen veiligen
doortogt wierd verleend. Ook zoude het zeer mooglyk zyn, om eenige nieuwe takken
van Koophandel aan te leggen, zo het Gouvernement der Turken zich hier toe
bevlytigde; doch hierin, gelyk in al het overige, is het ondoenelyk den Turken gezonde
denkbeelden in te boezemen, in de plaatse van de verkeerde principes, waarop
hunne regeeringsvorm rust.
Samos levert, gelyk de meeste Eilanden van den Archipel, Fruit, Wyn, Zyde, Pek,
Honig en Wasch, op. De Zyde is zeer fraai, en men betaalt dezelve ongeveer een
Ryksdaaler het pond, en de uitvoer van dezelve wordt jaarlyks op 40,000 Guldens
begroot. De Honig en Wasch zyn 'er van een zeer uitmuntende hoedanigheid, en
de eerste wordt de 50 pond tegen eene Daalder, en de tweede 4½ stuiver het pond,
betaald. Het Eiland levert van het eerste ongeveer 200 Quintaalen, en van het
tweede 100 Quintaalen, op, ieder Quintaal gerekend op 150 pond, gelyk men in
den Archipel overäl gewoon is. De geheele bevolking van dit Eiland beloopt slechts
12000 Zielen, die alle van den Griekschen Godsdienst zyn. - De bewooners van
het Eiland Micony stelt men op 6000, alle in het Steedje Micony woonachtig, en zich
op de Zeevaart alleenlyk toeleg-
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gende; wordende hunne Landeryen zelve door Vreemdelingen van de nabygelegen
Eilanden bebouwd.’ - Men rekent het getal der Inwooners van Constantinopolen
slechts op 600,000. waar onder nog begreepen zyn Galata, Pera en Tophana. Dit
schynt een wonder voor zulk een groote Stad, die de Ridder zeer naauwkeurig
beschryft; maar de oneindige menigte van Mosqueeën vereischen zeer veel plaats;
daar en boven zyn de huizen, die meest van hout zyn, zeer laag, en slechts door
ééne famllie of huisgezin bewoond, en met een klein tuintje, of ten minsten met
eene plaats, voorzien. Het Serail, de getrouwde Sultanen, die haare Paleizen in de
Stad hebben, en de huizen van de Grooten van het Hof, beslaan zeer veel plaats;
voor het overige zyn 'er, na den laatst ontstaanen brand, zeer veele Inwooners uit
de Stad vertrokken, wier huizen tot nog toe niet weder zyn opgebouwd.
Schoon wy, door het overneemen van voorenstaande berichten uit dit Werk, ons
gewoon bestek eenigzins te buiten zyn getreden, moeten wy 'er ten slotte toch nog
byvoegen, de tegenwoordige bekwaamheid, of liever onbekwaamheid, der Turken
in de Navigatie en Zeetacticq; voorwerpen, welke men den Heere VAN KINSBERGEN
zeer wel ter beöordeelinge kan toevertrouwen; doch die, aan de zyde der Turken,
nog al te veel verwaarloosd worden.
‘De Turken, die, den 7 July 1770, voor Tchesmé, hunne geheele Vloot alleen door
onkunde der commandeerende Officieren verlooren, hebben niet noodig geöordeeld
om meer kunde, zedert dien tyd, te trachten te verkrygen. De overledene Capitein
Pacha, die, zonder twyfel, een man vol moeds is geweest, hadt van Zeezaaken
geen het minste bezef; en schoon men in Hem het grootste verlangen veronderstelle,
om het gezach van zynen Meester ten hoogsten toppunt te verheffen, blykt het
echter duidelyk, dat hy van zyn crediet alleen gebruik gemaakt heeft om zyne
gierigheid te kunnen voidoen.
'Er is geen een enkeld Capitein van de Caravellen, waaruit de Turksche Zeemagt
bestaat, die het minste denkbeeld van Navigatie, Manaeuvres of Zee-tacticq, bezit,
en zullen door de Russen, met eenige kunde aangegreepen, altoos geslagen worden.
Zie hier de voornaamste reden: Niemand kan een Schip krygen zonder
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aanbieding van eene somme gelds, en die het meest biedt wordt het bevel
opgedraagen. Hier door worden de Capiteins in de noodzaakelykheid gesteld, om
op hunne beurt weder middelen te bedenken, om hunne geledene schade te
vergoeden. Een der meest gebruiklyke is, om, terstond na het uitzeilen, de helft van
de Equipagie aan land te zetten, en, geduurende de geheele reize, daar van de
Soldy te trekken tot hun eigen voordeel. Deeze vermindering van manschap nog
gevoegd by hunne onkunde stelt hun aan gewisse gevaaren bloot, welke zy, echter,
zoo veel mogelyk, trachten te vermyden, door zich maanden lang in eene haven
op te houden, tot dat zy met eene voor den wind op de plaatse hunner destinatie
hoopen te kunnen komen.
Hunne Lootzen, die meest Grieken zyn, bezitten niets dan eene oppervlakkige,
en door lange ondervinding verkreegene, kennisse der Kusten; en verliezen zy eens
het land uit het gezicht, dan is het Compas voor hun ten eenemaal onnut. Ook ziet
men gewoonlyk, zoo eene Caravelle naar Syrien of Egypten gezonden wordt, dat
de Capitein, in de haven van Smyrna of Rhodos, een Vaartuig, om hem voor te
zeilen en den weg te wyzen, opzoekt.
Op hunne Schepen heerscht geene de minste order of discipline; alle standen
zyn onder elkander verward, de uitdeelinge der Levensmiddelen ongelyk, en het
Water niet bepaald; dus daar ieder afzonderlyk eet, en wat hy wil, is het eenen
Capitein onmooglyk, om te bepaalen hoe lang hy in Zee blyven kan.
In het timmeren en optuigen der Schepen hebben zy, door middel der Franschen
en Engelschen, eenige vorderingen gemaakt; doch de andere schikkingen zyn,
binnen boords, even slecht als dezelve te vooren zyn geweest. - De Cajuit is verdeeld
in verscheidene kleine hutten voor de Officieren, en hunne geheele battery, van
vooren tot achteren, met kleine houten hutten opgepropt. dienende tot Winkels,
Koffyhuis, en zelfs tot Keuken voor de Equipagie. Het rooken en branden van licht
staat alle uuren van den dag en den nacht, aan boord, overäl vry. Het Exerceeren
met de Stukken is hun onbekend, zoo dat men hierdoor gemaklyk kan bemerken,
met welke moeite men een zodanig Schip tot den slag prepareeren zou.
Op hunne batteryen liggen Stukken van allerhande
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Caliber naast elkander, en het is zeer dikwyls, dat men, naast eenen zesponder,
eenen 48 of 60 ponder vindt: waar uit noodzaaklyk in den tyd eener actie de grootste
verwarringe moet ontstaan, door de onmogelykheid om schielyk genoeg voor ieder
Stuk de juiste kogels en cardoesen aan te kunnen geeven. Dit maakt, dat zy altoos
oneindig meer dooden en geblesseerden, dan haare kundiger Vyanden, moeten
hebben.
In dien tyd bestond de geheele Turksche Vloot in 24 Schepen van linie, waaronder
8 byna geheel buiten staat om Zee te bouwen; en, aangezien de onbegryplyke
verwaarloozinge in derzelver ouderhoud, kunnen de andere 16, schoon nog nieuw,
niet lang dienen. Door de ongehoorde bedriegeryen der Opzieners, die het geld der
Timmerlieden in hunnen zak steeken, is het calefaten der Schepen ten eenemaale
verwaarloosd; zoo dat, toen ter tyd, het Turksch Esquader geen travaat van 8 dagen
had kunnen uitstaan, en een nagelnieuw Schip, het jaar te vooren, in volle Zee zonk.
Om kort te gaan, de onkunde, wanorder, dievery en verwaarloozing, in het bestuur
van de Turksche Marine, gaat zoo verre, dat men gerust kan verzekeren, dat geen
enkel Turksch Schip in staat is, om zelfs den zwaksten Vyand één oogenblik het
hoofd te bieden.’

Beknopte Beschryving van den Rhynstroom, benevens de Steden,
Dorpen en Plaatsen aan deszelfs Oevers gelegen. Verrykt met
eene nieuwe Kaart van den loop des Rhyns, van zynen Oorsprong
in Zwitserland tot aan deszelfs einde in de Duinen by Katwyk; en
twee-en-twintig Gezichten van de voor naamste Steden, Bergen,
enz. Te Amsteldam by A.B. Saakes, 1794. In 4to. 58 bl.
Deze Beschryving voldoet aan den tytel, met betrekking tot het woord beknopt; doch
aan het klein getal blad zyden is tevens ligt op te maaken, dat veele Steden en
Plaatsen, langs den Rhyn liggende, in zulk eene beknopte beschryving enkel
genoemd kunnen worden. De Opsteller heeft hier en daar eenige trekken van
Oudheidkunde aan den dag gelegt; ook schynen de Plaaten niet geheel nieuw.
Intusschen kan men dit, ten opzichte van de voorgeplaatste Nieuwe Kaart niet
zeggen, nadien men het in dezelve gewaagd heeft, om den Rhyn eenigzins te
verleggen, of een nieuwen loop aan denzelven te geeven, namelyk een eind weegs
ten
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Zuiden van Leyden af, in plaatse van dóór Leyden heen. Loopende dus, als 't ware,
nu dóór de zogenaamde Weipoort, langs het Noordeinde van Voorschoten, naar
Katwyk, of het Mallegat. Voor den Graveur was dit zekerlyk de kortste weg, om dat
zy een regte Lyn vormt; doch deeze kortheid strookt niet met den natuurlyken loop
deezer Rivier, die, zo verre wy weeten, nog heden dóór Leyden vloeit; krommende
zich daar toe, zo als zy op veele plaatsen doet. De beschryving zelve verbetert de
Kaart, in dit geval, niet, wanneer zy zegt: ‘Zy (de Rhyn) voorby de oude Bisschoplyke
Stad Utrecht heenen vlietende, en Woerden voorby gestroomd zynde, verliest zich
naby de Stad Leyden, by het Dorp Katwyk aan den Rhyn in het Zand, en vindt daar
zeker een Canaal, waar door ze zich in het binnenste der aarde verder ontlast.’ Eigenlyk stuit zy naby het Dorp Katwyk op Zee, zonder dat men daar iets van een
Canaal onder de aarde weet.

Wd. Cappenberg, Notaris te Amsteldam, aan het Publiek. Te
Amsteldam by A. Mens Jansz., 1794. In gr. 8vo. 58 bl.
Willem Box, te Amsteldam, aan het Publiek. Te Amsteldam by J.B.
Elwe, 1794. In gr. 8vo. 171 bl.
Brief aan Willem Box, wegens het door hem uitgegeeven Bericht
aan het Publiek; en de daar in tegens den Wel Edelen Heer Notaris
Cappenberg opgeslotene beschuldigingen. Alomme. In gr. 8vo.
28 bl.
Een-en-twintig Rechtsgeleerden, namelyk de Heeren Mrs. H. SCHEPMAN, J.A. VAN
DER SPYK, J.E. REUVENS, G. VAN ZELDER VAN BEVEREN, P. VAN HAMEL, G. VAN DER
MEERSCH, WM. PRANGAN, L.J. VITRINGA, A. VAN TWIST, P. DAMEN, C. VAN DER KOP,
CORNZ., J.J.TH. DUVAL, F.G. ALSCHE en J.L. VERWEY MEJAN, in 's Hage; mitsgaders de
Heeren Mrs. H. CALKOEN, F.H. MOORREES, A.G. VAN MEURS, R.J. SCHIMMELPENNINCK,
J.L. FARJON, M.C. VAN HALL en A.J. CUPERUS, te Amsteldam, hebben ons bekend
oordeel, over de Brieven van den Notaris W. CAPPENBERG te Amsteldam, aan den
(*)
Notaris F.W. ERNST te Dusseldorp, uitgegeeven door WILLEM BOX , niet alleen in het
Eerste der bovengeplaatste Stukken bevestigd; maar bovendien gemeend (bl. 19)
dat gemelde Uitgeever BOX wel degelyk een oogmerk gehad heeft, om den Heer
CAPPENBERG by het Publiek te prostitueeren; zonder dat de gemelde Missive aan
den Notaris ERNST hem daar eenig recht toe gaf. - De Heer

(*)

Zie Algem. Vaderl. Lett. voor 1793, bl. 374 en 560.
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heeft dit schriftelyk Advys vergezeld doen gaan van eenige Bylagen,
welke de zaak, in geschil, minder raaken, dan zy de Handelingen tusschen hem en
den Notaris ERNST nader ontwikkelen.
De Heer BOX heeft zich, in het tweede hier boven geplaatste Stuk, mede als de
Notaris CAPPENBERG tot het Publiek gewend; zynde reeds het derde Stuk, door hem,
over die zaak, met zynen naam in 't licht gegeeven. Het inwinnen van Rechtsgeleerde
Advyzen noemt hy een inroepen van Auxiliaire troupen. Dit gezegde zou echter
meer afdoen, indien hy zelve ook geene Advyzen van Rechtsgeleerden, in dit Stuk,
had te berde gebragt, namenlyk van de Heeren Mrs. J.F.L. L'HONORé en WM.
BILDERDYK in 's Hage. Is twee tegen één, volgens het bekend spreekwoord, reeds
een Moordenaarswerk, dan zullen 21 Auxiliaire tegen 2 nog veel minder balans
kunnen houden, vooral wanneer moed, kragt en wapenen, gelyk gesteld mogen
worden. Dan hier tegen blykt, dat de Heer BOX ook geen ledig aanschouwer is, maar
alle kragten aanwendt, om zyne party overhoop te werpen; schoon veele zyner
pylen, naar ons inzien, te stomp zyn, om met dezelve immer de overwinninge te
behaalen. 'Er is veel door hem omgehaald, dat niets, ten opzichte van CAPPENBERG,
ter zaake doet.
De Brief, aan den Heere BOX gericht, is niets dan eene voor CAPPENBERG alzins
beleedigende toejuiching aan BOX; in welke eenige trekken van vernuft gebezigd
zyn, om zo veel te dieper te grieven. Dit is derhalven een nog onbekend Auxiliaire,
die, niet zonder reden, uit den VIRGILIUS van VONDEL zal opgemerkt hebben, dat men
zoo wel van het bedrog, als van de dapperheid, tegen een vyand mag gebruik
maaken. Wy hoopen echter, dat de Schryver eene betere Zedeleer, dan die in deeze
regelen ligt opgesloten, voor zich ter naarvolginge gekozen heeft, of kiezen zal.
CAPPENBERG

Neêrlands spoedige Verlossing; zynde een beknopt verslag van
de meest weetenswaardige Gebeurtenissen, die 'er geduurende
den onregtvaardigen Inval der Franschen, in den Jaare 1793, in
de Republiek der Vereenigde Nederlanden zyn voorgevallen tot
op de door hun geheele Ontruiming van ons Vaderland toe; waar
in vervat zyn het Decreet der Oorlogsverklaaring door de
Nationaale Conventie in Vrankryk aan den Stadhouder der
Vereenigde Provintien, en de verdere Stukken daartoe betrekkelyk.
Te Delft by J. de Groot, 1793. In gr. 8vo. 160 bl.
Deeze breede Tytel geeft ons een genoegzaam denkbeeld van den Inhoud. Wy
hebben 'er niets aan toe te voegen, dan dat Leezers, na iets nieuws, of dit Tydvak
byzonder toe-
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lichtends, begeerig, hunne begeerte, naa het doorleezen, ten dien opzigte, even
min als wy, zullen voldaan vinden.

Het Lyden der Ortenbergsche Familie, door A. van Kotzebue. Uit
het Hoogduitsch. Met Plaaten. Iste Deel. Te Utrecht en Amsterdam,
by G.T. van Paddenburg en Zoon, en M. Schalekamp, 1793. In gr.
8vo. 280 bl.
Men levert ons hier weder een Stuk van den in ons Vaderland, door andere vertaalde
Werkjes, genoeg bekenden Heer VAN KOTZEBUE. Daar ons slegts het eerste Deel
gegeeven word, willen wy de nadere Opgaave en verdere beoordeeling van het
Werk liefst uitstellen, tot dat ons het volgende van deezen Roman ter hand gesteld
word. - Dit alleen kunnen en durven wy 'er van zeggen, dat het Werk den Menschen Characterkundigen VAN KOTZEBUE waardig is: zo wel de Hoofd- als de bykomende
Characters zyn uitneemend wel getroffen, en getuigen van de vrolyke en schertzende
denkingskragt van den Schryver, zo wel, als van zyne schranderheid en doorzicht.
De styl is levendig en aswisselende; alleen zullen sommigen dien als wat al te
langdraadig beschouwen, echter is hy niet verveelende.

Leonore van Belfond. Niet vertaald. Te Dordrecht, by N. van Eysden
en B.J. Morks, 1793. In gr. 8vo. 200 bl.
Dit Stuk, 't geen, volgends den Titel, een oorsprongelyk Nederlandsch is, voldoet
niet kwalyk aan het oogmerk van den Schryver, in zyn Voorbericht opgegeeven. Het kenmerkt zeer duidelyk, hoe Vooroordeelen van hoogmoed, gegrond op
zogenaamde Adelyke afkomst, in staat zyn, om menschen, gelukkig in zich zelven,
volstrekt ongelukkig te maaken, en in den afgrond des verderfs, waar heen zy zelf
medegesleept worden, te storten. - De Graaf DE LAUZANNE had zich met eene Dame
van Burgerlyke Geboorte, LEONORE VAN BELFOND, in den Echt verbonden, en leefde
met haar in 't genot van alle de Zaligheden van een welvergenoegd Huwlyk. - Zyn
Moeder, een op haare Edeie afkomst zeer verwaaten, en daar te boven van alle
Edele Denkwyze vervreemd, vrouwlyk weezen, stelt alle mogelyke middelen in 't
werk, om die Echtverbintenis te verbreeken, en spant daar toe aan, met twee
overgegeevene schurken, om tweedragt tusschen het vergenoegd paar te verwekken,
ten einde den Zoon tot Huwlyks-scheiding te brengen, 't geen
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haar gedeeltelyk gelukt; doch daarna word één van haare medestanders de schaaker
en onteerer van de Graavin DE LAUZANNE, en was oorzaak van haaren Dood, die
door dien des Graaven gevolgd werd. Terwyl de eene Booswigt door de hand des
anderen gedood, en dees zelf door den Graaf aan zyne wraak opgeofferd werd. De
ontaarte Moeder nam, op het bericht van het ongelukkig uiteinde van haaren Zoon
en deszelfs Gemalinne, vergif, en boette haare misdaad door eenen wanhoopigen
Dood. - ‘Dus was (zegt de Schryver) het einde van alle Edele en Onedele karakters,
die ik, in de voorenstaande Brieven, heb gepoogd af te schetzen.’

Spicgel voor het Menschdom. Iste Deels 1ste Stuk. Te Amsterdam,
by H. Molenyzer, 1794. In gr. 8vo. 131 bl.
Uit den Tweeden Titel blykt, dat deeze Spiegel opgehangen is door een Gezelschap
Lettervrienden, onder de Zinspreuk: Tot Heil der Maatschappy. Het Voorbericht luid
aan de gesamentlyke Intekenaaren, en is ondertekend uit naam van 't Gezelschap,
door G.C.H...., Voorzittinden Bestuurder. Het Werkje behelst vier, of zo men wil drie,
(want de tweede is een vervolg op de eerste,) niet zeer belangryke Vertellingen, die
ten Opschrift hebben: 1.) De Roekeloosheid eindelyk met den Dood geboet. 2.) De
Godlyke Wraak. 3.) 's Vaders Edelmoedigheid eenmaal in den Zoon beloond. 4.)
De Geredde Onschuld. De styl, in welken deeze Verhaalen geschreeven zyn, is,
inzonderheid in de twee eersten, allerjammerhartigst, en schoon die der twee laatsten
iets beter, dat is, minder slegt, is, zo is hy nochtans verre van inneemend te zyn.
Dit eerste Stuk, (dat overal van Drukfouten krielt,) is, volgends het Voorbericht,
vooraf gezonden, om de Intekenaaren met het Werk bekend te maaken, en de Lyst
derzelven te vermeerderen: hoewel wy niet denken kunnen, dat dit laatste zeer aan
de verwachting beantwoorden zal, en vreezen, dat de reeds deelhebbende
Intekenaars, indien zy lieden van smaak zyn, geene zeer gunstige uitzichten op de
volgende Stukken hebben zullen. Achteraan zyn nog twee Dichtstukjes geplaatst,
een Fabel en een Klinkdicht, die wy gaarne maatig zouden noemen. Maar....
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Bybel een Werk der Godlyke Wysheid. Door D.J. Köppen,
Predikant te Zettemin in Pommeren. Met eenige bekorting uit het
Hoogduitsch vertaald door J. van der Roest, Predikant te Haarlem.
Eerste Deel. Te Utrecht en Gouda, by de Wed. S. de Waal en Zoon,
en M. van Lopik, en Comp. In gr. 8vo. 332 bl.
Daar wy het met den Eerw. Vertaaler van dit Werk eens zyn, dat alleen een bevestigd
geloof aan de Godlykheid van de aloude Openbaaringen, begreepen in de gewyde
Boeken, onze twyfelingen tot gewisheid, en onze geweetens tot rust, brengt, moet
's Mans arbeid, aan de overzetting van het Werk van den Heere KÖPPEN besteed,
in dank erkend worden. Gewisselyk zal niet ieder stelling, door den Pommerenschen
Godgeleerde geopperd, een algemeenen byval ontmoeten. Dit, evenwel, belet
geenzins, dat zyn Geschrift, over het geheel genomen, moet beschouwd worden
als eene niet ondienstige bydrage tot de algemeene verzameling van aanmerkingen,
dienende ten bewyze, dat, zonder eenige godlyke tusschenkomst, de Verzameling
der gewyde Boeken nimmer zou hebben aangenomen die eenpaarige gestalte, of
éénheid, welke het onbevooroordeeld verstand thans in dezelve opmerkt en
bewondert.
Ter bereikinge van zyn doelwit, om naamlyk aan te toonen, dat de Bybel een
Werk der Godlyke Wysheid is, betreedt de Heer KÖPPEN den zelfden weg, die
gemeenlyk wordt bewandeld, om, door de beschouwing van de zigtbaare natuur,
de menschen te leiden tot de overtuiging, dat de Waereld niet een Werk van een
bloot geval, maar het wel overlegde Werk van een verheevener, verstandig en wys,
Weezen is. Hoedanig de Schryver dit plan hebbe uitgewerkt, kan eenigzins blyken
uit de Inleiding, alwaar hy eene opgave doet van de Vraage, welke hy, ten dien
einde, zich zelven heeft voorgesteld, en door het beantwoorden van welke hy
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van meening is, de voorgestelde taak te zullen volvoeren. ‘Om naar het aengeweezen
Bestek geregeld te gaan, zal het nodig weezen te onderzoeken de volgende Stukken,
in even zoo veele Afdeelingen:
Voor eerst, welk is het oogmerk, dat de Bybel, in zyn geheel genomen, de geheele
verzameling aanduidt?
Ten tweeden, zyn alle Stukken en deelen des Bybels tot dat doeleinde toereikende,
en daar mede overeenstemmende?
Ten derden, is het mogelyk, dat zulk eene Verzameling van Boeken, die een zoo
zamengesteld geheel opleveren, tot stand kon gebragt worden zonder eenen
byzonderen invloed van God? Bevinden wy, dat wy dit met neen moeten
beantwoorden, dan vloeit hier uit van zelve dit gevolg voort. - De Bybel is een Werk
der Godlyke Wysheid.
Ten vierden, van welken aard, en hoedanig, is de invloed Gods daar by geweest?
Eindelyk,
Ten vyfden, zullen eenige aanmerkingen over onderwerpen, die in 't algemeen
betreffen het gedrag met opzicht tot den Bybel, en den Bybelschen Godsdienst, het
besluit uitmaaken.’ De twee eerste Vraagen worden in het Eerste Deel beantwoord,
en de oplossing der overige tot het volgende Deel uitgesteld. Zich nederzettende
tot de oplossing van de eerste Vraage, betuigt de Eerw. KÖPPEN al aanstonds, naa
eene herhaalde beschouwing van de geheele Bybelsche Verzameling, niet te kunnen
ontdekken, één eenig oogmerk, dat zich voor 't geheel schikt. - Ook is het, zegt hy,
niet noodzaaklyk, dat een werk slegts één oogmerk, en niet meerdere, hebbe; de
Werkmeester kan 'er zich verscheidene by voorstellen. ‘'t Is waar, het wordt dan
meer zamengesteld, het verband der deelen wordt meer ingewikkeld; 'er wordt meer
kunst vereischt om alle die oogmerken te gelyk even goed te bereiken, en tot eene
gelukkige uitvoering wordt eene meerdere bekwaamheid des te noodzaaklyker.
Dan, (vervolgt KÖPPEN) ik bekommer my hier niet over; ik neem het Werk, zoo als
ik het vinde, en 'er doen zich als dan drieërlei oogmerken op, welke wel van elkander
onderscheiden zyn, maar alle drie nochtans door 't geheele Werk voortgaan, en
blykbaar hebben moeten bereikt worden.’ Zie hier de drieërlei oogmer-
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ken, welke, volgens KÖPPEN, met de Verzameling van alle de Bybelsche schriften,
over 't geheel genomen, bedoeld zyn. ‘Voor eerst: 'Er moest eene opeenvolging
van geslachten, eene geslachtrekenkundige schakel, van den eersten mensch af
tot op Jezus Christus, voortgezet worden. - Ten tweeden: God heeft zyne anders
onzichtbaare kracht en heerlykheid willen ontdekken op eene meer merkbaare wyze,
dan zulks gewoonlyk naar den loop der wereldsche dingen geschiedt. - Ten derden;
'er moest geleeverd worden een voortduurende grondslag tot den waaren Godsdienst
en de Zedekunde in de wereld.’ Ten bewyze van zyne eerste stellinge redekavelt
de Eerw. KÖPPEN aldus: ‘Indien de Godheid reeds van den beginne besloten had,
tot het grootste heil van 't menschdom eene uitneemend verheevene en belangryke
Personaadje uit de menschen ten bekwamen tyde te voorschyn te laaten komen,
was het dan niet voegzaam, zelfs noodzaaklyk, dat nu ook deeze Persoon, boven
alle andere menschen, zoo voor, als na, hem, door byzondere onderscheidingen
wierd gekenmerkt? Een bekwaam middel daar toe was zekerlyk, wanneer, onder
anderen, reeds lang te vooren, het geslacht wierd bekend gemaakt, van het welk
deeze Persoon zoude afstammen, en in gevolg hier van eene Geslachtlyst met
naauwkeurigheid tot op hem toe wierd voortgezet.’ ‘Wy weten,’ zegt de Heer KÖPPEN,
by wyze van sluitreden, ‘God had zulk een voorneemen, en zulk eene schikking is,
in de daad, met betrekking tot Christus, gemaakt. Niemand kan afkeuren eene
Geslagtrekening, ook in dit opzicht.’ Dat ook in de daad dit oogmerk in den Bybel
bedoeld is geworden, tragt de Schryver te staaven, door de opgave van eene
voortloopende Geslagtrekening, aldaar voorhanden, beginnende met Adam, en
eindigende met Christus; alles gepaard met zodanige ophelderingen, door welke
de zwaarigheden, tegen zyne stelling ingebragt, worden uit den weg geruimd.
Omtrent het tweede oogmerk van den Bybel, eene duidelyker openbaaring van
Gods onzichtbaare Kracht en Heerlykheid, voorziet de Schryver straks eene
tegenwerping. ‘Welke byzondere daaden, (vraagt men) wil of kan men tot dat einde
begeeren? 't Geheele aardryk is immers vol daar van. Het boek der Natuur ligt
dagelyks voor elk open.’ De Schryver de gegrondheid dee-
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zer bedenkinge, in 't afgetrokkene, en in 't algemeen beschouwd, erkennende, merkt,
egter, naar 't ons voorkomt, met reden, aan, dat, ‘wanneer het geval plaats heeft,
dat een op zich zelve tot zyn oogmerk geschikt middel door toevallige
omstandigheden ophoudt daartoe geschikt te zyn, ('t welk het geval is by de
openbaaring Gods door de Werken der Natuur) het der Wysheid zeer betaamende
is, by dat, nu niet meer toereikend, middel, iets anders te voegen, 't welk het
meerdere kracht byzet. Of, vraagt hy, moet de Wysheid tot een zeker einde altyd
slechts een eenig of geheel eenvoudig middel in 't werk stellen?’ De Heer KÖPPEN
treedt vervolgens in verscheidene byzonderheden, uit de ondervinding ontleend,
welke, zyns oordeels, doen blyken de wenschelykheid eener nadere ontdekkinge
van God aan het menschdom. Doch ons bestek gedoogt niet, hem daarin te volgen.
In de overweeging van het derde oogmerk van den Bybel, het daarstellen van
een voortduurenden grondslag tot den waaren Godsdienst en de Zedekunde, biedt
zich natuurlyk de Vraag aan, of 'er dan iets zodanigs, als de Bybel, noodig ware tot
het verschaffen van zulk eenen grondslag, en of de Natuur en de Reden daar toe
niet toereikten? Ter beantwoordinge van deeze Vraage, onderzoekt de Eerw. KÖPPEN
wat Godsdienst zy, en geeft eenige der gewigtigste Stukken op, omtrent welke men
noodzaaklyk iet bepaalds en zekers weeten moet, indien de mensch met verstand
eenige waare Godsdienstigheid zal oefenen. Van deezen aart zyn: de kennis van
Gods Volmaaktheden en Voorzienigheid; Gods bedoeling omtrent den mensch; uit
hoedanig een oogpunt God het gedrag der menschen beschouwe; wat goed of wat
kwaad by God zy; of, en waardoor, voor bedreeven kwaad, vergiffenis kan
verkreegen worden. Omtrent alle deeze onderwerpen is KÖPPEN van begrip, dat,
hoe aanneemelyk de hedendaagsche Wysgeeren, voorgelicht door eene hemelsche
Openbaaring, over dezelve mogen redekavelen, het ongeholpen menschenverstand
daar over niet die klaarheid verspreidt, als het gewigt der zaake schynt te vorderen.
De historische bewyzen, welke hy voor zyne meening aanvoert, verdienen zekerlyk
opmerking. Voorzigtigheidshalve mengt hy, evenwel, niet te onregt, onder zyne
redenkavelingen, de volgende waarschuwing: ‘Verdenkt my niet, myne Broeders
en mede-Christe-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

345
nen! 't is verre van my slechts een eenige der hier bygebragte Waarheden
twyfelachtig te willen maaken. Neen! ik wensche uwe overtuiging daarvan veel meer
behoorlyk te bevestigen, en wel daar door, dat men ze allereerst en voornaamlyk
alleen bouwt op het onderricht van God zelven, den eenigen die ons zeggen kan,
wat in zijne Raadsbesluiten verborgen is. Ontdekt dan een Wysgeerig vernuft, in
den zamenhang der dingen, spooren, die ook daar henen leiden, men verheugt zich
ook over die uitzichten en de overeenstemming in de Huishoudinge Gods. Maar
vindt het, in deeze of die stukken, geene volkomene zekerheid, dit verhindert niet
in het minste, de overtuiging van dezelve, want zy behooren uit haaren aard geenzins
tot die zaaken, welke het menschelyk verstand door zich zelven ontdekken kan;
maar tot zulke, welke God alleen bekwaam is op eene voldoende wyze bekend te
maaken.’
Om evenwel den schyn van zich te weeren, als of hy geen Vriend der Reden zy:
‘Wie, vraagt hy, is de beste vriend van eenen zwakken; Hy die hem sterkt in den
waan van zyne kracht, en hem daar door dies te meer bloot stelt aan 't gevaar van
te veel te waagen op zyne sterkte, alle hulp te veragten, en ten val te komen? Of,
die hem ter goeder trouwe zegt: dit kunt gy doen en dit niet, en hem daardoor dies
te bedachtzaamer, en oplettender, op zynen wyzeren leidsman maakt?’
Dat nu de Bybel daadlyk tot eenen grondslag van Godsdienst en Zedelykheid
heeft gediend, is iets, 't welk, volgens den Heer KÖPPEN, op de ondervinding steunt.
‘Al wat 'er in de wereld geweest is, en nog is, van zuivere, Gode tot eere, en der
menschheid tot cieraad en tot heil strekkende Godsdienstigheid en Zedelykheid, dit
alles steunt op den Bybel, als op eenen grondslag, of dat alles is uit den Bybel, als
deszelfs eerste bronwel, voortgevloeid, en dat nu reeds meer dan drieduizend jaaren.
Dit, zegt hy, is geen bloot voorgeeven, maar geschiedkundig zoo ligt te bewyzen,
als uit een zoo ruim tydvak slechts iets te bewyzen is.’
In eene Tweede Afdeeling gaat de Schryver nu over om te bewyzen, dat aan de
gestelde Vereischten in den Bybel met 'er daad voldaan is. Hy doet zulks met eene
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uitvoerigheid, in welke wy hem niet kunnen volgen. Om te doen zien, wat 'er in den
Bybel gedaan zy. met opzigt tot de Openbaaring van Gods Kracht en Heerlykheid,
doorloopt hy de geheele Schriftuur; uit dezelve voorbeelden aanhaalende, volgens
welke 'er onder alle de verschillende soorten van schepzelen niet eene zou gevonden
worden, omtrent welke God zyne wonderdaadige kragt niet op de eene of andere
wyze heeft uitgeoefend. Intusschen vreezen wy, dat de Heer KÖPPEN, de kragt van
zyn bewys ten duidelykste willende doen gevoelen, hetzelve, naar het oordeel van
zommigen, zal verzwakt hebben, door het aanvoeren van voorvallen als
bovennatuurlyk of wonderdaadig, welke ook voor eene andere uitlegging vatbaar
zyn. Aldus, om te doen blyken dat Gods kragt niet alleen over zienlyke of lichaamlyke,
maar ook over onzigtbaare of onstoffelyke Weezens werkzaam is geweest, verklaart
hy in een letterlyken zin eenige bybelsche verhaalen, welke, gemeenlyk, in een
allegorischen zin worden opgevat. De twee bekende voorvallen, de Verleiding der
eerste Ouderen, en de Verzoeking van Christus in de Woestyn, verklaart hy in
deezen zin; meenende dat niet eene loutere verbeelding, maar met 'er daad een
boos Weezen, gemeenlyk de Duivel geheeten, aldaar eene rol gespeeld hebbe. Zo
vindt hy ook dit zelfde booze Weezen in het geval van den Gadareenschen mensch,
Mark. V:1-19, 't welk hem voorkoomt van zulk eenen aart te zyn, ‘dat, indien wy by
overige geneezingen van bezeetenen eenigzins zouden kunnen vermoeden, of
hunne kwaal niet mogelyk eene krankheid van het ligchaam of van den geest, of
van beide tevens, zy geweest, welke het Volksbegrip den boozen Geesten
toeschreef, het in dit geval niet mogelyk zy, dat die gedachte in ons opkome.’ Ja zo
zeer schynt de Heer KÖPPEN overtuigd te zyn van het daadlyk aanweezen en werken
van eenen Duivel, dat, volgens zyn schryven, ‘het geheele (straks vermelde) geval,
zo als het daar is, met opzet schynt uitgezogt en toegelaaten te weezen, opdat men
uit het zelve, zoo tastbaar en zichtbaar als maar mogelyk was, zou bemerken, dat
het geen men Duivel noemt, niet zy een verdichtsel, of iet dat oneigenlyk verstaan
moet worden; maar eene in de daad bestaande geestlyke natuur, van groote magt
voorzien; maar dat in Christus eene kracht huisvestte, welke over alle andere
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krachten gebied voert.’ Allen, welke ooit dit onderwerp hebben naagedagt, weeten,
hoe veel tegen het gevoelen van onzen Schryver kan worden aangevoerd. Wy zullen
ons daartoe niet inlaaten, maar alleen hier nog nevens voegen, dat, wanneer de
Heer KÖPPEN tot zyne oogmerken zich op de Voorzeggingen beroept, onder dezelve
eenige vermeld worden, welke by zommige Leezers weinig kragts ter overtuiging
zullen hebben, naardien zy nu eens van twyfelagtige uitlegginge zyn, dan wederom
eene andere meening, dan de Schryver daar aan hegt, noodzaaklyk schynen te
vorderen. Het aanvoeren van betwistbaare bewyzen dient meer ter verzwakkinge,
dan ter staavinge, van eene zaak, voor welke men in de bres is gesprongen.
Dit zelfde zouden wy ook kunnen aanmerken op een reeks van bedenkingen,
welke de Schryver aanvoert, ter aanwyzinge wat in den Bybel gedaan zy, met opzigt
tot Godsdienst en Zedelykheid. Hoewel wy gaarne erkennen, en den geagten
Schryver den lof geeven, veel gezegd te hebben ter eere van de Godlyke
Openbaaringen, en ten blyke der ophelderingen, daarin voorhanden, van 't geen
de Reden onzeker of twyfelagtig laat; vreezen wy, nogthans, dat hy, dikmaals meer
redekavelt op gronden van een aangenomen stelzel van leerbegrippen, dan op die
algemeene gronden, omtrent welke alle Christenen het met elkander eens zyn. Doch ons bestek gedoogt hier over geene verdere uitweiding. Van het Tweede Deel,
welk reeds het licht ziet, zullen wy, eerlang, verslag doen.

Leerredenen, door Alexander Gerard, Leeraar der heilige
Godgeleerdheid en Hoogleeraar derzelve op de Hoogeschool te
Aberdeen, in Schotland. Uit het Engelsch vertaald. Eerste Stuk.
Te Haarlem, by E.W. Cramerus, Junior, 1793. In gr. 8vo. 151 bl.
Ondanks de herhaalde klagten van veelen onzer Leeraaren, over het heerschende
verzuim der bywooninge van den openbaaren Godsdienst, ziet men, egter, van tyd
tot tyd, veele bondels Leerredenen ten voorschyn komen. Van het leezen van
Leerredenen schynen, derhalven, onze Landgenooten niet afkeerig te zyn; althans,
indien men moge afgaan op den regel, volgens welken de Boekhandelaars van den
smaak der Natie zich
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doorgaons vry wel weeten te bedienen, en diensvolgens afgerigt op het verspreiden
van zodanige Schriften, als, onder den grooten hoop, inzonderheid getrokken worden.
Gelukkig, indien hunne keuze, of die van hunne vrienden en raadslieden, op zodanige
lettervrugten van deezen aart valle, welke tot een heilzaam voedzel voor het verstand
en voor het hart kunnen dienen. Aan de Leerredenen van den Hoog Eerw. GERARD
moeten wy het getuigems geeven, dat zy aan deeze vereischten niet kwalyk voldoen.
De voordragt is geleidelyk, en evenredig aan de vatbaarheid van toehoorderen of
leezeren, die eenige geoeffendheid bezitten. Zyne- begrippen strooken volkomen
met die van onze Nederlandsche Kerke; doch worden met die bescheidenheid
voorgedraagen, dat ook andersdenkenden 's Mans bedenkingen met genoegen
zullen hooren. Alles, eindelyk, ademt eene verstandige Godsvrugt, en eenen
ernstigen aandrang op gemoedelyke deugdsbetragting. Een zestal Leerredenen is
in deezen Bondel begreepen. Naar aanleiding van Pf. CXVI:9, hebben de twee
eerste tot Opschrift: ‘De Godsdienst met het gewoone leeven naauw verbonden.’
De twee volgende, ontvouwende de woorden Gen. III:15, handelen over de ‘eerste
belofte des Verloss rs.’ Gen. XXII:18 is de text der vyfde Leerrede; hebbende tot
Opschrift: ‘De Verlosser aan Abraham beloofd.’ In de zesde of laatste Leerrede
a

wordt, uit de woorden 1 Kon. X:13 , beweezen, ‘dat standvastigheid in den
Godsdienst door de gemeene rampen des menschlyken leevens versterkt wordt.’
Met ongemeen genoegen hebben wy de twee eerste Leerredenen geleezen, van
wegen de heilzaame strekkinge van den inhoud, ter aanpryzinge van Godsdienst
en het daadlyk beoesenen en betragten van dien. Tot eene proeve van 's Mans
denkwyze omtrent den Godsdienst, ‘als invloed hebbende op onze tydlyke
werkzaamheden, en aan alle die daaden, welk de innigste betrekking tor ons
tegenwoordig dierlyk leeven hebben, den grond en waare gedaante geevende,’
zullen wy ons, voor het tegenwoordige, tot de volgende aanhaaling bepaalen.
‘Wanneer ik (dus schryft de Eerw. GERARD) den Godsdienst in dit licht plaats, meen
ik niet staande te houden, dat hy geene pligten bevat, van het recht bestier onzer
gewoone beroepsbezigheden onderscheiden; of dat 'er geene oefeningen toe be-
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hooren, die van ons gemeene leeven afgetrokken zyn. Neen. Daar zyn tyden en
gelegenheden, aan byzondere godsdienstige pligten toegeëigend, in welken geen
belang omtrent onze gewoone beroepsbezigheden zich mag indringen. 'Er zyn
Vergaderingen samengeroepen om de bondzegelen te gebruiken, de openbaare
aanbidding by te woonen, het woord te hooren; alwaar wy omtrent deeze oefeningen
alleen ingespannen moeten zyn, en waar wy alle waereldsche gedachten en zorgen
uit moeten bannen. Daar zyn oefeningen van godsdienstigheid, welke in het
verborgen, in de stilheid der afzondering, verricht moeten worden: als bidden, de
Schrift leezen, de grondbeginzels van den Godsdienst en de verbindtenissen onzer
verscheidene pligten, overdenken, ons zelven onderzoeken, onze zouden belyden,
en besluiten van verbetering neemen. Wy zyn niet waarlyk godsdienstig, wanneer
wy toestaan, dat bezorgdheid voor onze tydlyke belangen, dat naarstigheid in onze
waereldlyke bezigheden, ons deeze doen verzuimen. Zy hebben geene onmiddelyke
betrekking op de werken van ons beroep, maar zy zyn 'er bestaanbaar mede: zy
schortenze ze voor een weinig tyds op, maar zy kunnen zonder eenige ongevoeglyke
stremming derzelven verricht worden.
Deeze godsdienstpligten (dus vervolgt GERARD,) betreffen met regelrecht het
gewoone leeven, ook zyn zy in deszelfs verrichtingen niet op 't naauwst ingelyfd;
integendeel, veeleer in schyn daarvan afgezonderd; maar, in de daad, tot de juiste
volbrenging derzelve dienstbaar. Zy maaken indrukken, welke invloed op ons leeven
kunnen hebben; zy wekken gevoelens op, welke, zonder dezelve, door de drukte
der beroepsbezigheden verstrooid konden worden; zy versterken de grondbeginzels
van ons gedrag, welke door de afleidingen der waereld ligtlyk verzwakt zouden
worden, maar den grond uitmaaken, op welken de vroome man daaglyks werkzaam
moet zyn. Zonder op deeze godsdienstpligten de aandacht te vestigen, zouden wy
noch goede gevoelens, noch grondbeginzels, hebben, om ze met ons in de waereld
te voeren: maar wy vestigen 'er onze aandacht te vergeefs op, indien wy niet de
goede gevoelens en grondbeginzels, welken zy bekwaam zyn in te boezemen, met
ons in de waereld brengen. De kerk en de binnenkamer zyn
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de plaatsen, waar deeze pligten verrigt worden; maar de waereld is de plaats, alwaar
zy de uitwerkingen, welken zy voortbrengen, ten toon moeten spreiden, en den
geest van heiligheid, welke zy aankweeken, openbaaren. Het geestlyk leeven moet,
door de oefeningen der eenzaamheid en afzondering, worden versterkt; maar,
wanneer het door deeze, als het juist gepaste voedsel voor hetzelve, versterkt is,
moet het in de waereld zyne sterkte vertoonen: zyne werkzaamheden moeten zich
met die van het dierlyk leeven vereenigen: ons werk voor de eeuwigheid moet in
alle onze bezigheden voor den tyd ingeweeven zyn.’ Mogten deeze beginzels meer
algemeen gehoord - en ook betragt worden!

Over de Volksverlichting, haare Grenzen en Voordeelen, door J.L.
Ewald, nevens drie Leerredenen, over de waare Christlyke
Verlichting, door J.G. Rosenmuller. Te Amsterdam, by W. Holtrop,
1793. In gr. 8vo. Het eerste 217 bl. en het laatste 85 bl.
Over de Volksverlichting, door J.L. Ewald, met eene Voorreden
van den Schryver der Tafereelen voor het Menschdom, en door
denzelven vertaald. Te Utrecht, by de Wed. S. de Waal en Zoon,
1793. In gr. 8vo. 172 bl.
De onvermoeide EWALD betoont zich steeds werkzaam in een Vak, 't geen thans
veelshands bearbeid wordt. Getuigen zyn Werk Over de Staatsomwentelingen,
(*)
derzelver Bronnen en Behoedmiddelen . - Zyne Beantwoording der Vraage, wat
(†)
behooren Adel en Grooten te doen ? en het Stuk Over de Volksverlichting thans
voor handen. Men is niet yverloos in ons Land, om den arbeid diens Duitschers den
Landgenoot te leezen te geeven. De twee Vertaalingen van het laatste Werk, hier
boven aangeduid, toonen, dat men als 't ware elkander tragt voorby te loopen, om
het den Nederlander te schenken. Beide komen ze uit eene andere hand, dan
waaraan wy het Stuk over de Staatsömwenteling verschuldigd zyn. En de Eerw.
GOEDE, en de Schryver van

(*)
(†)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1793. bl. 406.
Zie hier boven, bl. 322.
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(*)

de Tafereelen voor het Menschdom , denken anders, dan de Eerw. VAN LOO. Blykens
de Aantekeningen door den eerstgemelden by zyne Vertaaling gevoegd, zo die uit
eigen pen vloeiden, als die hy overnam uit den Recensent van het Bronswyksche
Journal, in de Beoordeeling van EDWALD'S Volksverlichting; en de onderrichting des
anderen Vertaalers, in zyne aanspraak aan zyne Landsgenooten, als die geene
Aantekeningen van belang maakte, en van wiens hand wy iets naders wagten.
Immers deeze drukt zich dus uit. ‘Het Stuk, dat ik u thans aanbiede, bevat gewis
veel weetenswaardigs, zeer veel nuts, zeer veele waarheden, welke den Volken en
hun, dien derzelver belangen zyn aanbetrouwd, nimmer genoeg kunnen ingedrukt,
nimmer met te veel klem en aandrang kunnen voorgesteld en gepredikt worden.
Zie daar, wat my bewoogen heeft, hetzelve voor den Nederlanderen verstaanbaar
te maaken, en hun te schenken. Dan de Heer EWALD leeft onder een scepter van
een oppermagtig Vorst, hy schreef, zo ik geloove, met de allerbeste, de edelste en
reinste, bedoelingen - met de bedoelingen van eenen waaren Menschenvriend doch hy schreef voor Duitschland, en voor Duitschland kon, en mogt, ja durfde, hy
niet anders schryven: eensdeels, uit aanmerking der vatbaarheid van het grootste
gedeelte der geenen, voor wien hy de pen had opgevat, en andersdeels, wyl het
voor hem zelven ten uitersten gevaarlyk zou geweest zyn, slegts eenen enkelen
stap verder te gaan, of de paalen der Verlichting voor den Onderdaan een eenige
schrede wyder uit te breiden - hy deedt dus alles wat hy konde of mogt, en leide
tevens eenen voortreffelyken Grondslag voor eene algemeene Verlichting. - - Dan
niet te min begreep ik reeds by de eerste leezing van dit Werkje, dat men 't zelve
in de daad geenzins als een volkomen geheel, als eene volmaakte handleiding tot
het bewerken van eene volledige Verlichting van het Menschdom, beschouwen kon,
maar slegts als eenen grondslag voor dusdanig een gebouw behoorde aan te
merken. - Ik deed dit dus ook werkelyk, en heb op het zelve vervolgens, zo verre
my mogelyk was, den staatlyken tempel ten vollen tragten op te trekken. Ik heb, het
geen aan dit Geschrift ont-

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1792. bl. 213.
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brak, naamlyk de Wyze van Verlichting in eenen waarlyk vryen Staat - in een
Gemeenebest - in eene afzonderlyke Verhandeling poogen te schetzen; ten einde
dit tot een Tegenstuk, een Pendant op het Werk van EWALD, dienen mogt, en dit
stuk zal dra insgelyks by den Uitgeever van deeze Bladen het licht zien - het zelve
ligt bereids afgewerkt, en wagt slegts dat men het ter Persse brenge.’
In dit verwagtwordend Tegenstuk zal de Schryver, wat hy verkeerd of te bekrompen
in EWALD oordeelt, zeker mededeelen: en zullen wy het beshssende oordeel over
zyne poogingen, in vergelyking met die van EWALD, tot den tyd dat deeze
Verhandeling het licht ziet, volgens 's Schryvers verzoek, opschorten.
De Eerw GOEDE spreekt met uitgebreider lof van zynen oorspronglyken Schryver.
‘Verscheide Hoogduitsche Stukjes voor en tegen de Verlichting, zegt hy, had ik
geleezen, die my meestäl veel te partydig voorkwamen, en my dus zo veel sterker
deeden haaken naar een Geschrift, dat minder partydig, en meer gegrond, dit
onderwerp behandelde. Ik vond in twee Hoogduitsche Tydschriften, welke men
zeggen kan, dat bykans lynrecht tegen elkander aanloopen, beoordeelingen van
EWALD'S Boek, die hetzelve wederzyds ten sterksten aanpreezen. Dit verstrekte my
tot het grootste blyk, dat onze Schryver onpartydig moest zyn te werk gegaan: ik
bezorgde my zelven het Boek, en vond my, by het leezen daar van, niet alleen in
myn denkbeeld volkomen bevestigd, maar ook myne verwagting op de
aangenaamste wyze overtroffen.’
Wat de beide Vertaalingen aanbelangt, zal men wat styl, vloeibaarheid en
Neêrduitschheid, betreft verre den voorrang moeten afstaan aan den ons onbekenden
Schryver der Tafereelen voor het Menschdom.
Het Werk des agtenswaardigen Geestlyken EWALD is in zestien Afdeelingen
onderscheiden. Derzelver algemeen beloop komt hier op neder - algemeen beloop,
schryf ik: want het Ontwerp en Schets van dit Geschrift, door den Eerw. GOEDE voor
zyne Vertaalinge geplaatst, is ons ter overneeming te lang. In de twee eerste handelt
EWALD over de openbaare en meer heimlyke Vyanden der Verlichting, en hoe men
zich ten hunnen opzigt te gedraagen hebbe. Met aanduiding waarin de
Volksverlichting bestaat: dit wordt in de derde voortgezet. De

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

353

vierde, vyfde, zesde en zevende gaan over de Paalen der Volksverlichting. De
achtste loopt over de Voorwerpen tot welke de Verlichting zich moet uitstrekken.
De negende biedt de Middelen aan om de Verlichting uit te breiden. De tiende
bepaalt zich tot de Godcdienstige Verlichting, welker Voordeelen in de elfde en
twaalfde geschetst worden: inzonderheid door eene Statitische Tafel, welke uitwyst,
dat de Staaten in Europa, ten opzigte van hunne betrekkelyke Magt, in denzelfden
rang staan, dien zy ten aanziene van de Verlichting bekleeden. In de dertiende gaat
de Schryver eene Tegenwerping te keer, dat zy den lust tot arbeid beneemt. In de
veertiende komt hy tot de voornaamste Tegenwerping daar uit ontleend, dat de
Verlichting ongehoorzaame Onderdaanen maakt, welke hy bestrydt; een gewigtig
onderwerp in de twee laatste Afdeelingen voortgezet, en met eene Narede aan de
Goede Vorsten beslooten.
Alleszins ademt dit Werk denzelfden geest, als wy, te boven aangehaalde plaatze,
ontdekt hebben in EWALD'S Werk over de Staatsomwentelingen. Verstandige
Raadgeevingen, Lessen van Voorzigtigheid, van Menschlykheid, van Godsdienst,
geeft de Schryver, en laat zich omtrent harde Waarheden, met eene bescheidenheid,
hooren, die lofwaardig is, schoon zommigen zulks te schroomvallig zullen vinden;
gelyk veelen ook niet zullen instemmen met de Paalen der Verlichtinge door den
Eerw. EWALD gesteld; veeleer zich voegende by den Schryver van het Brunswyksche
Journal, wiens Aanmerkingen de Eerw. GOEDE ons oplevert, en waaromtrent wy
van den anderen Vertaaler zyn eigen Werk te gemoete zien.
Niet ongepast is het toevoegzel op de Verhandeling van den Heer EWALD, door
den Eerw. GOEDE daar agter geplaatst, bestaande in drie Leerredenen over de waare
Christlyke Verlichting door J.G. ROSENMULLER, onzen Landgenooten uit andere
verdienstelyke Schriften voordeelig bekend. De Geschillen en wyd uiteen loopende
Begrippen over de Verlichting ten deezen dage, en het misverstand waaruit deeze
veelal voortspruiten, gaf deezen Leeraar gelegenheid om by het Pinxterfeest zyne
Toehoorders over dit gewigtig onderwerp te onderhouden.
In de eerste Leerreden beantwoort hy de twee volgende Vraagen: I. Waar in
bestaat waare Verlichting in 't algemeen? II. Wat heeft men in 't byzonder te verstaan,
door waare Christlyke Verlichting?
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In de tweede handelt de Leeraar over de voornaamste Hinderpaalen der waare
Christlyke Verlichting, en brengt ze tot deeze drie: I. De heerschende zinnelykheid,
en de daar uit ontstaande traagheid tot ernstig nadenken van den Godsdienst. II.
De al te buitenspoorige Schryf- en Leeslust, die, in onze dagen, hand over hand
toeneemt. III. De zo verkeerde en gebrekkige wyze waarop men de jeugd gewoonlyk
in het Christendom onderrigt.
De derde Lecrreden geeft de Middelen op ter bevordering van de waare Christlyke
Verlichting. Zy bestaan: I. In een zorgvuldig en verstandig gebruik te maaken van
den Bybel en goede Stichtlyke Boeken. II. In eene betere Opvoeding van de jeugd
tot den Godsdienst.
De Eerw. ROSENMULLER deelt zyne veelal zeer opgeklaarde begrippen, over deeze
Onderwerpen, mede op eenen voor den Toehoorderen en Leezeren bevatlyken
trant, en met een ernst die zyn hart eer aandoet. Uitgewerkter zou alles hebben
kunnen weezen. Veel is enkel aangestipt. Doch wy durven die Leerredenen, met
de Verhandeling van EWALD, als in deeze dagen zeer nutte Schriften, zonder verder
iets uit dezelve te ontleenen, aanpryzen.

Beknopte Clinische Verhandeling, over den Typhus, de Geele, en
Kerker-koortzen, by gelegendheid der besmettende Ziekte, onlangs
te Philadelphia, door J.C.F. Brückner, Doctor Medicinoe, en voor
deezen de laatste Evangelische Predikant by het lautste Staaten
Garnisoen in de Staaten Barriere Namur. In 's Hage, by J.F.J. de
Agé. In gr. 8vo. 24 bl.
De vernielende Ziekte, welke onlangs te Philadelphia geheerscht en zo veele
inwooners ten grave gerukt heeft, deed den Heer BRÜCKNER, uit aanmerking dat
men ook hier te lande somtyds dergelyke Koortsen aantreft, het bovenstaande
Stukje tot verlichting zyner Ambtgenooten ter neder schryven. Eene Pathologische
Clinische beschryving, zegt hy, van beide Koortsen (de Geeleen Kerker-koortsen)
zal by myne Heeren amptsgenoten niet met een onverschillig oog kunnen ontvangen
worden; vermits veele Dogmatische Auteuren der geneeskundige Scholen of van
deeze wreede koortsen geheel stil zwygen; of de Symptomata pathognomica zeer
oppervlakkig be-
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nevens de therapeutica zeer inadoequate opgeven, wanneer men den een, en
anderen Schryver uitzondert. En welke Geneesheer kan, alle auteuren geleezen te
hebben, zig met waarheid roemen? De menigte is immers al te menigvuldig! Indien
de Schryver door beknopt even hetzelfde als kort verstaat, heeft hy zeker aan het
Opschrift van zyn Boekje voldaan, en zyne Ambtgenooten, tot welker behoeve hy
zyne Pen gescherpt heeft, zullen zeer weinig tyds noodig hebben, om hetzelve door
te leezen; nadien het, ondanks verscheide uitvalien tegen de waanwyze en
laster-zieke Dorp-barbiers, tegen de bedillers van de openbaaring omtrent de
Bloedzweeting van den Heiland, eenige geleerde aanmerking over de Serpens
Hoemorrhoïs, en soortgelyke fraaijigheden meer, slechts 24 bladz. druks beslaat;
doch zo men tevens bondigheid, volledigheid, en andere vereischten van eene
goede Ziektebeschryving, in dit Sukje zoeken wilde, zou men zich zeer bedroogen
vinden; dewyl het niet anders dan eene onvolkomen gebrekkige en verwarde
compilatie bevat, welke, door de vreemde aanmerkingen, byzonderen styl, en de
ryke inmengsels van Grieksche en Latynsche woorden, een zeer zonderling en
tevens wanstaltig geheel uitmaakt.
Een zeker Middel, waarin de Schryver zeer veele treffelyke hoedanigheden tegen
deeze Koortsen ontdekt heeft, kunnen wy tot ons leedwezen in onze Materia Medica
niet vinden, waarschynlyk door onagtzaamheid van den Letterzetter, want ook deeze
is niet in gebreke gebleven, om het Stuk allen mooglyken luister by te zetten. Zie
hier, wat 'er de Schryver van zegt, en dit kan tevens als een staaltje zyner schryfwyze
dienen: ‘onder de proeserverende middelen, om het ontstaan van eene
putrescerende fermentatio tegen te gaan, verdient wel de Poleponze, mits hy met
het acidum overzaligd is, in verscheidene opzigten den eersten rang. Men doet hem
eene onbezuiste injuria aan, als men hem op de rol der verhittende dingen wil
plaatsen. Hy behoort, onder de ἀντιφλογιστικω-ἀντισεπτικα met regt den eersten
rang te hebben; en maakt tevens met een gelyk regt aanspraak, onder de
ἀναπνοητικα, Sensu Schroederi olim Marburgi Professoris, zo wel, als ook onder
de θιαπνοητικα mede boven aan geplaatst te worden. Redenen genoeg voor zyn
eersten rang onder de praeserverende antiputrida.’
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De Poleponze zelfs niet by gissing kennende, zullen wy wel zorg draagen, om
dezelve op geen verkeerde rol of rang te plaatzen; maar zo veel meenen wy uit het
een en ander te mogen opmaaken, dat de Heer BRÜCKNER zonder hem eene
onbezuiste injurie aan te doen, in den eersten rang der goede Ziekte-schryvers niet
behoort geplaatst te worden.

Gedachten over de Bloed- en Watervloejing uit Jezus doorstokene
zyde, van den Heere M.J. de Man, in deszelfs leven Med. Doct.,
Archiater der Stad en des Kwartiers van Nymegen, enz. Uit het
Latyn vertaald, door W.L. Krieger, Predikant in 's Gravenhage. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1794. In gr. 8vo. 41 bl.
Na de verschillende gevoelens, zo van Godgeleerden als Geneeskundigen, omtrent
dit Stuk aangehaald, en de meesten derzelven wederlegd te hebben, stelt de Heer
DE MAN zyne eigen meening voor, welke hierop nederkomt, dat men, zonder tot
eenig wonderwerk de toevlugt te moeten neemen, de afzonderlyke uitvloeijing van
Bloed en Water uit de doorstoken zyde van den Heiland, zeer natuurlyk kan
verklaaren, door te stellen, dat de Spies ‘door de rechter zyde, langs den kant der
tien e ribbe, voor (misschien ook eenigzins boven) het kraakbeenig buigzaam uiteinde
van de elfde ribbe zy ingegaan in 't lichaam, en in eene schuine richting opwaards
gaande door de zelfstandigheid (parenchyma) van de lever zy doorgegaan, en de
met bloed opgevulde nederwaards gaande holäder (vena cava) doorstoken heeft,
waardoor dit bloed terstond is uitgestort, terwyl de steek, voortgaande, ook opening
gegeeven heeft aan de vochten, waar mede het hartezakje (pericardium) zo zeer
was vervuld.’ De groote hoeveelheid deezer beide vochten leidt hy af uit de meer
dan gewoone ophooping van bloed in de vena cava, en van weiachtig vocht in 't
hartezakje, die vooral uit de geweldige folteringen, welke den dood vooraf gingen,
en de daaruit ontstaande belemmeringen in den omloop des bloeds, noodwendig
moest plaats hebben.
In deeze verklaaring komt niets voor, hetwelk strydig is met 't maakzel en de
verrichtingen van het menschlyke lichaam zo wel, als de verschynselen in lyken,
die
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door een geweldigen dood zyn omgekomen, en kan dus zeer wel tot eene natuurlyke
en ongedrongen ontvouwing eener gebeurtenis, waarover zo veel geschreeven en
getwist is, gebezigd worden. Dezelve is echter niet nieuw, als komende in 't
hoofdzaaklyke overeen met hetgeen, onder anderen, de Hoogl. RICHTER reeds
voorlang in zyn Programma, de morte Servatoris in Cruce, deswegens met weinige
woorden heeft aangetekend.
De Eerw. KRIEGER heeft dit Stuk, hetwelk oorspronglyk in het Latyn geschreeven,
en in de Act. Natur. Curiosor. geplaatst is, in 't Nederduitsch vertaald, om daardoor,
zo hy zegt, de hartlyke taal van eenen Geleerden en Godvruchtigen Geneesheer,
aangaande het Lyden van onzen gezegenden Zuligmaaker, meer uitgebreid kenbaar
te maaken: en indedaad levert deeze geheele Verhandeling, vooral de byna
dichterlyke beschryving van het Lyden des Heilands, de doorslaandste bewyzen
op van de Godsdienstige gevoelens, welke de pen van den vroomen DE MAN, in het
vervaardigen van dit opstel, bestuurd hebben.

Byvoegsels en Aanmerkingen voor het Agtste 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, 1792. In gr. 8vo. 108 bl. Dezelfde voor het Negende Deel, 1793, 115 bl. - Dezelfde voor het
Tiende Deel, 1793, 130 bl. Behalven een Aanhangsel van 12 bl.
De drie Deelen van het groote Werk des Vaderlandschen Historieschryvers, tot
welker opheldering deeze drie Stukjes geschikt zyn, behelzen, gelyk bekend is, een
der gewigtigste Tydperken van ons Gemeenebest, hetgeen, naauwelyks ontslagen
van het juk der Spaansche dwingelandye, door den verraaderlyken moord van
WILLEM DEN I, en de daarop gevolgde gebeurtenissen, weder gebragt werd op het
punt van door zynen magtigen vyand vernield, of van beroofd te worden van zyne
afhangelykheid, onder den schyn van buitenlandsche bescherminge; maar door
den Moed en het Beleid der Staaten, de Schranderheid en Staatkunde van OLDENBAR-
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NEVELD, de Krygskunst en Dapperheid van MAURITS en WILLEM LODEWYK, onder den

Godlyken zegen, van den ondergang gered, eerlang zo hoog steeg in magt en
aanzien, dat deszelfs voormaalige beheerschers, ten einde adems geoorlogd, zich
genoodzaakt vonden, het Twaalfjaarige Bestand met de Vereenigde Gewesten te
sluiten. Gelukkig ware men geweest, indien men ook, terwyl men rust van buiten
had, den Vrede en de Eendragt inwendig had weeten te bewaaren, en elkanders
verschillende begrippen, over eenige afgetrokken stellingen der Godgeleerdheid,
in liefde te verdraagen. Nu miskende men den aart der menschelyke Rechten en
van ieders Christelyke Vryheid, van niet alleen in zaaken des Geloofs voor zichzelven
te oordeelen, maar ook zyne gevoelens, voor zo verre zy de rust der zamenleevinge
niet stooren, openlyk te belyden, en met bescheidenheid te verdedigen. Hieruit
onstonden verdeeldheden, waaronder zich Staatkundige inzichten mengden, welke
eindelyk 's Lands gryzen Staatsdienaar het eerlyke hoofd kostten, terwyl in het
Kerkelyke de magtigste party, gelyk het doorgaans gaat, zich de hoedanigheid van
Rechter aanmaatigde, en derzelver uitspraaken gevolgd werden van eene
vervolginge haarer min vermogende tegenstreeveren, welke de menschenvriend
gaarne in vergetelheid zoude begraven zien, indien niet haare geheugenis in 's
Lands Jaarboeken den nakomelingen tot waarschouwing konde dienen.
Onze Schryvers leveren over dit Tydperk weder een aantal van Aantekeningen,
en daaronder niet weinige van aanmerkelyken dienst tot opheldering van
verscheidene byzonderheden in 's Lands Geschiedenissen. Zy bewaaren, zoveel
ons gebleeken is, overal die naauwkeurige onpartydigheid, welke een der
voornaamste vereischten van eenen goeden Historieschryver uitmaakt; maar tevens
zo ligtlyk uit het oog verloren wordt. Geen braaf man, geen eerlyk burger, kan
onverschillig zyn, omtrent de welvaart van zyn Vaderland. Wanneer in hetzelve
geschillen ontstaan, welke op die welvaart aanmerkelyken invloed hebben, en
waarover hy eenigzins bevoegd is te oordeelen, kan hy naauwelyks nalaaten der
eene partye meer dan der andere te zyn toegedaan, het zy omtrent den grond des
geschils, het zy uit hoofde der wyze, waarop de twistende aanhangen zich jegens
elkander gedraagen. Hieruit ontstaat dikwyls, ook by de beste men-
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eenig vooroordeel, eenige vooringenomenheid, welke, zelfs zonder dat zy het weeten
of bedoelen, eenen meer of min schadelyken invloed hebben op hunne beschryvinge
der daaden van anderen; hen de bedryven hunner vrienden doorgaans van den
gunstigsten kant doen beschouwen, terwyl zy hunnen vyanden ter naauwernood,
en dit nog niet altoos, gemeen recht laaten wedervaaren. Vooral niet minder is de
vooringenomenheid ten voordeele van alles wat ons Vaderland betreft, en tegen
deszelfs vyanden, of dikwyls tegen vreemdelingen in het algemeen. Waar vindt men
den Geschiedenisschryver, die niet hier of daar zyne eigene Natie, meer dan
behoorde, verheft boven andere Volken, of, in de beschryving van oorlogsdaaden
en staatsbedryven, de misslagen der Krygsoversten en Staatsdienaaren van zyn
Vaderland, altyd gewillig en openhartig erkent, de fraaie daaden en pryswaardige
handelingen van deszelfs vyanden altyd den verdienden lof toedeelt? WAGENAAR
munt boven verre de meesten grootlyks uit, zo in de naauwkeurigheid zyner
verhaalen, als in die edele onzydigheid, welke den geest verheft boven partyzucht
en byzondere inzichten; niet alleen, wanneer hy spreekt van de betrekkingen en
handelingen van den Staat tot en met andere Mogendheden, maar ook daar hy van
binnenlandsche geschillen handelt. Een sterk bewys hiervan is, dat de heethoofdigen
van beide partyen, het zy in het staatkundige, het zy in het kerkelyke, hem altoos
van weerskanten beschuldigd hebben van al te groote toegeeflykheid of aankleevinge
aan hunne tegenstreeveren. Eene beschuldiging, welke veelmeer tot zyn voordeel
bewyst, dan de éénzydige lofspraak van eenen byzonderen aanhang immer konde
uitwerken. Die beschuldiging maakt eene opzettelyke verdeediging van deezen
waardigen Man onnoodig: en het is ons oogmerk niet zulk eene verdediging te
schryven. Alleenlyk willen wy aanmerken, dat de geleerde Opsteller (want schoon
op den titel deezer drie Stukjes verscheidene naamen staan, komt het ons duidelyk
voor, dat dezelve weder geheel uit de pen des Heeren VAN WYN gevloeid zyn) deezer
Byvoegselen getrouwlyk het voetspoor drukt van zynen Voorganger, ook dan,
wanneer hy deszelfs misslagen, het gevolg van 's menschen bepaalde vermogens
en gebrekkige kundigheden, aanwyst en verbetert. Hy erkent de groote ver-
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diensten van MAURITS, maar geeft ook rechtmaatigen lof aan de Staaten, zo van
(*)
Holland, als Algemeene .
Zeer gewigtig is de Aantekening, welke wy in het Achtste Stukjen, bl. 91, enz.
vinden ter ophelderinge van het geene, in de Vaderl. Hist. D. VIII, bl. 455, enz.
gezegd wordt, raakende den staat van Eersten Edele in Zeeland. Zy is getrokken
uit ‘'t geen de Zeeuwsche Edele, JACOB VAN GRYPSKERKE, in zyn onwaardeerbaar
Handschrift, het Graafschap van Zeeland genaamd ... heeft aangeteekend,’ en
beslaat ruim negen bladzyden. Zy is dus te lang om geheel door ons te worden
overgenomen. En echter is zy van zo grooten aanbelang, dat wy niet kunnen nalaaten
ze onzen Leezeren, met zoveel verkortinge, als mogelyk is, tot een staal van dit
Achtste Stukjen aan te bieden, ‘Van den staat of titul van eersten Edele,’ dus begint
zy, ‘vindt men, in Zeeland, geenerlei spooren, in de 15 eeuw. Alle de Edelen wierden
... geroepen, tot beleid van 's Lands zaaken .... Allengskens ... begonnen de Edelen
uit den huize van Bourgondie, van Egmond, van Lalaing .... (schoon zonder wettig
gezag of toestemming) zig als eerste en voornaamste Edelen te onderscheiden, en
zig een voorregt aan te maatigen, 't geen, naderhand, aanleiding gegeven heeft tot
trapsgewyze uitbreiding van gezag. 't Bestondt hier in; dat zy .... geroepen wierden
tot het aanhooren van 's Lands Rekeningen, op 't stuk der .... Beden, Belastingen
(†)
en het Surcrois , dat ook hunne naamen, aan 't hoofd der Rekeningen en
Rentebrieven, gesteld wierden, dat zy de Rekeningen teekenden, en, daar en boven,
uit het Surcrois, een aanzienlyk inkoomen genoten; waartegen het allen anderen
Edelen wel vry stondt, op 's Lands rekeningen mede te verschynen,

(*)

(†)

Men zie, by voorb., het geen hy zegt van den betoonden moed en wakkerheld der eersten,
terstond na den moord van WILLEM DEN I. Byvoegsels op het VIIIste Deel, bl 3-5. Van de
voorzorgen en het beleid der anderen, terwyl zy, binnen Ostende, de uitkomst van den
gevaarlyken veldslag by Nieuwpoort afwachtten. Byvoegsels op het IX Deel, bl. 40, enz.
‘Nopens het Surcrois handelt de Heer VAN GRYPSKERKE, in 't 9 Hoofdst., en zie men verder
de Aanteekening van den Heer VAN DE SPIEGEL, in zyn Bundel van Onuitg. Stukken, I D. bl.
26-28.’
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maar zonder .... dezelve te teekenen, of daarop, by naame, geïntituleerd te worden.
Onder de Edelen .... muntte, door zyne eerampten, rykdommen en heerlyke
goederen ... uit, MAXIMILIAAN, Heer van Beveren, Veere, enz.... Geen wonder dan,
dat hy zig, op gelyke wyze, .... onderscheidde. Nimmer egter is de titul van eersten
Edele, aan hem, 't zy alleen, 't zy nevens andere Edelen, opgedraagen, of door hem
aangenomen. Nimmer heeft hy het 'er op toegelegd, om de andere Edelen uit te
sluiten, of, door eenen Gemagtigden, op de Vergaderingen der Algemeene Staaten
van Zeeland te verschynen, schoon hy zulks deedt op die der byzondere Staaten.
Na het overlyden van ... MAXIMILIAAN ... hadt MICHIEL VAN DEN HAMEELE, uit naam
der Verzorgers van den boedel, zig wel gesteld in het bezit der hoedanigheid van
eersten Edele, door, alléén, 's Lands rekeningen te onderteekenen, en daarop
geïntituleerd te worden; maar, ten Jaare 1562, verzette zig hier tegen Prins WILLEM
VAN ORANGE, ten behoeve van zynen Zoon, PHILIPS WILLEM, als Heere van St.
Maartensdyk, verzoekende, uit dien hoofde, mits het overlyden van den ...
Markgraave van Veere, “als geweest zynde de apparentste Edelman van Zeeland,”
erkend te worden voor Hoofd en eersten Edele, en dus mede toegelaaten tot de
intitulatie der Rekeningen: welk verzoek .... toegestaan zynde, zonder egter de
andere Edelen uit te sluiten, is, hier uit, de titul van eersten Edele, te voren onbekend,
eerst ter gelegenheid van 's Lands Rekeningen, geboren, en, ten volgende Jaare
1563, by dezelve byzondere Staaten, niet alleen weder toegelaaten, maar de
betrekking van eersten Edele zelfs ook uitgebreid, buiten de rekening, tot zaaken
van Regeering, onder voorwendsel van spoediger afdoening, enz.
Toen nu, ten Jaare 1565, de Bezorgers der Nalatenschap van den Markgraave
van Veere, dat Markgraafschap, en, als een deel daar van, den staat van Eersten
Edele ... hadden te koop gesteld, verzettede zig hier tegen de Prins VAN ORANGE;
als reeds, voor zynen Zoon, tot eersten Edele, aangenomen; by een smeekschrift
aan de Landvoogdes, in 't welk hy staande hieldt dat de staat van eersten Edele ....
niet ver-
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bonden ware aan het Markgraafschap van Veere, enz..... met dat gevolg, dat de
Landvoogdes, het verzoek stellende in handen der gemelde Verzorgers, denzelven,
egter, voor eerst, verboodt, den staat van eersten Edele en 't regt van Surcreis te
koop te stellen. De Verzorgers .... veroorloofden zig, des niet te min, de openbaare
veiling .... te doen voortgaan, met byvoeging alleen deezer woorden, voor zoo veel
des in de magt van de Crediteuren mogt zyn, en verder niet.
De verkooping, op dien voet, doorgegaan zynde.... en de Koning, by naasting,
kooper geworden, ... bleef de Prins VAN ORANGE, voor zynen Zoon PHILIPS, in het
ongestoord genot van den staat van eersten Edele, schoon de Koning, eerst den
Heere ADOLF, en, naderhand, ANTHONY van Bourgondie, last gaf, om, in zynen naam,
als Markgraave van Veere en Heer van Brouwershaven, te verschynen op de
Staatsvergaderingen .... terwyl, intusschen, van elders blykt, dat de andere
Zeeuwsche Edelen almede ter Vergadering wierden beschreven ....
Het blykt egter niet, dat de Koning, of zyn Gemagtigde, den naam van eersten
Edele, op de Staatsvergadering, immer gebruikt hebben, maar wel op 's Lands
Rekening overgebragt, den 17 July 1571, alwaar men las: “ANTHONY VAN BOURGONDIE,
van wegens de Koninglyke Majesteit, als gecoft hebbende het Marquisaat van Veere,
representeerende den staat van EERSTEN EDELE 's Lands voornoemd.”
Ondertusschen had het gevoelen des Konings, van ... Eigenaar geworden te zyn
van den staat van eersten Edele, den Prinse VAN ORANGE niet verhinderd, om zig,
in de waarneeming derzelver hoedanigheid ..., te handhaaven. Ten dien einde, gaf
hy onderscheiden lastbrieven, van welken egter geene strekten, om de andere
Edelen uit te sluiten. Maar zy vervielen, door de opkomende beroerten ... Nu stremde
het oorlog den gewoonen loop van zaaken. De Zeeuwsche Staatsleden waren
verdeeld, sommigen de zyde des Konings houdende, anderen die des Prinsen VAN
ORANGE. De laatste wierdt, na de inneeming van Middelburg, de magtigste. De Prins
gedroeg zig als 's Konings Stadhouder, en hadt 't voornaame beleid van zaaken,
met
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(*)

advys van Gouverneur en Raaden van Zeeland . Dit duurde tot den Jaare 1577,
wanneer, na de vereeniging van alle de Zeeuwsche Steden tegen den Koning, de
eerste voltallige Staatsvergadering kon gehouden worden.
Jonker AREND VAN DORP bekleedde nu de plaats van eersten Edele, voor den
Heere van St. Maartensdyk, op last van den Prins VAN ORANGE, die dus de eerste
was, welke door een' Gemagtigden, den eersten Edele, op de Vergadering der
Algemeene Staaten van Zeeland, deedt verbeelden. Hy nam die waar, tot den Jaare
1579, wanneer hy, na eene vrugtelooze pooging, om, aan de Steden, Vlissingen
en Veere, de derde Stem, ter Staatsvergadering, te doen toewyzen .... genoodzaakt
wierdt zyne waardigheid ... neder te leggen, en ... opgevolgd wierdt door Mr. PIETER
DE RYKE, wederom naamens den Heere van St. Maartensdyk (nogthans niet zonder
aanmerkelyke byvoeging en verandering in den lastbrief, waarin egter van de
uitsluiting der andere Edelen niet gewaagd wordt) tot den Jaare 1586, en, van dien
tyd af, tot zynen dood, voorgevallen ten Jaare 1596, naamens Prins MAURITS, en ...
den Heere van St. Maartensdyk.
Trouwens, de Koop van het Markgraafschap van Veere, door Koning PHILIPS, ten
Jaare 1566, was te niet gegaan, door het niet betaalen der Hoofdsom, en de zaaken
... zoodanig veranderd ... dat men, na het sneuvelen van ANTHONY VAN BOURGONDIE,
in het Jaar 1573, onnoodig schynt geoordeeld te hebben, hem een' Opvolger, als
(†)
Plaatsbekleeder van den Heere en de Steden Vlissingen en Veere, te benoemen .

(*)

(†)

‘De Prins, in Zeeland zynde, zal, denkelyk, de plaats van eersten Edele, voor den Heere van
St. Maartensdyk, daar zulks met nut en voordeel geschieden kon, sedert den Jaare 1574,
zelf vervuld hebben, en, by zyne afwezigheid, die hebben doen waarneemen, eerst door
ADRIAAN JUNIUS, naderhand, door AREND VAN DORP, of door CHRISTOFFEL ROëLS.’
‘Aan de zyde des Konings, wierden, na het verlias van Middelburg, voor de Staaten van
Zeeland gehouden JAN VAN STRYEN, gekooren Bisschop van Middelburg, doorgaans de Elect
genaamd, eenige Edelen, en de Steden Goes, Tholen en Reimerswaale, waarby, naderhand,
nog kwam de Stad Zienkzee..... Zie VAN DE SPIEGEL onuitg- Stukk. I D. bl. 1-17. Hist. der Satisf.
van Goes, bl. 96, 97 en 210.’
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Beide Steden waren ook, inderdaad, van alle leenroerigheid aan den Graave
ontslagen. Zy waren goede en Graaflyke Steden geworden, en behoefden dus, door
hunnen nieuwen Heer, of zyne Gemagtigden, ter Staatsvergadering niet meer
verbeeld te worden. Dit was te minder noodig, na dat hun, in 1574, by uitdrukkelyke
Voorregtsbrieven, uit naam van den Graave, door den Prins VAN ORANGE, als deszelfs
Stadhouder, belooft was, dat zy nimmer zouden kunnen worden veralieneert, by
transporte, beleeninge of anderzins, in 't geheel of ten deele.
Ondertusschen wierden zy, ten Jaare 1580, op den aandrang van eenige
Rentheffers, nogmaals te koop gesteld, en ook ingekogt door de Burgemeesters
dier Steden: maar ook deeze tweede Verkoop, met gereede betaaling niet gevolgd
zynde, oordeelde men, ten volgenden Jaare, eene derde Verkooping noodzaaklyk.
Zy geschiedde, op voorwaarden, by Vonnis van den Hove van Holland, den 12 Mei
1581 vastgesteld, in welken men zig gedroeg tot de voorige van den Jaare 1566,
zonder van den Staat van eersten Edele, of met naame, of in kragt, gewag te
maaken.
Men hadt, nogthans, ten dage van het Vonnis, eene Waarschouwing aangeplakt,
aangaande de te doene Verkooping van het Markgraafschap, waar by men
verklaarde, dat den Kooper zoude volgen de Geregtigheid en proerogative van,
over alle de Edelen van Zeeland, te representeeren den tweeden Staat van voorn.
Landen.
Prins WILLEM VAN ORANGE kogt beide de gemelde Steden; doch maakte geen den
minsten eisch op den staat of titul van eersten Edele, veel min tot uitsluiting der
anderen, of tot het voorgewend regt om den tweeden Staat alleen te verbeelden.
Mr. PIETER DE RYKE bleef Plaatsbekleeder van PHILIPS, als Heere van St. Maartensdyk,
zelfs lang na 's Prinsen dood, en 't was eerst ten Jaare 1586, wanneer Prinse
MAURITS, te Middelburg koomende, onder het oog gebragt wierdt, dat, by overlyden
van zynen broeder PHILIPS, de
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Heerlykheid van St. Maartensdyk (uit hoofde van welke de staat van eersten Edele
thans wierdt waargenomen) mogte kunnen vervallen aan anderen, terwyl hy, als
Markgraaf van Veere, ook op dien staat aanspraak zoude kunnen maaken. Hy gaf
dan, den 3 July 1586, een' nieuwen Lastbrief aan denzelven Mr. PIETER DE RYKE,
uit zynen eigen naam, zonder vermelding zyner hoedanigheid, nogthans met
byvoeging van een nieuwen titul, naamelyk van Proesident van Gecommitteerde
Raaden, en met magt van een ander, in zyne plaats, te kunnen stellen in de
Vergadering der Staaten van Walcheren, zonder dat, wederom, van de uitsluiting
der andere Edelen gerept wierdt.
Nu, egter, Mr. PIETER DE RYKE, ten Jaare 1596, overleden was, veranderden de
zaaken van gedaante. Prins MAURITS, die eerst ... den staat van eersten Edele
gelaaten hadt aan zynen broeder PHILIPS, en, naderhand, op eigen gezag, dezelve
hadt aangenomen, nevens zyn' Broeder, altoos, egter, zonder uitsluiting der andere
Edelen, vondt nu geraaden dien staat tot dien van éénen Edele over te brengen.
Hier toe gaf aanleiding de groote magt en invloed van den Prins, die, mits de
afwezigheid der anderen, nu gewoon was alleen het Lid der Edelen te verbeelden,
wyl de meeste Zeeusche Edelen ten Lande waren uitgeweken, of der Roomsche
Godsdienst en den Koning getrouw gebleven, terwyl de overigen buiten staat waren
hun regt, tegen 's Prinsen gezag, te doen gelden. Waar by kwam, dat de meeste
Regenten van Zeeland, dien de Regeering van voorige tyden bekend was, by het
overlyden van Mr. PIETER DE RYKE, waren uitgestorven, terwyl de nieuw'
aangekoomene geen oudere Regeering kenden, dan van den Jaare 1581, sedert
welken tyd, de Edelen wel niet uitgeslooten, maar, egter, niet verscheenen waren.
Geen wonder dan, dat Prins MAURITS, eindelyk, zyn oogmerk bereikte, en dat zyn
Lastbrief, op Jonker JACOB VAN MALDERé, standt hieldt. 't Is waar, dit geschiedde
zonder prejudicie, en onverminderd eens ieders geregtigheid; maar door zoodanige
Acten van non prejudicie, ('t zyn de woorden van den Edelen VAN GRYPSKERKE, waar
mede wy ook deeze schets van zyn betoog ... besluiten zullen) worden doorgaans
de zwakken in magt of courage, of in beiden, geabuseert,
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en verliezen hun regt, terwyl de magtigen grooter magt, en dus schyn van regt,
verkreegen hebbende, niets los laaten, maar hooger steigeren.’
De geleerde Schryver, enkel de Geschiedenis des Vaderlands willende ophelderen,
maakt hier op geene verdere aanmerkingen. Wy zullen zyn voorbeeld volgen, en
alleenlyk hier byvoegen, dat, volgens de naastvolgende Aantekening, de Staaten
van Zeeland, tot voor weinige jaaren, niet konden verstaan den staat van eersten
Edele verbonden of geaffecteerd te zyn aan eenige Huizen, Plaatsen, Persoonen
(*)
ofte Familien . Doch hierin is onlangs verandering gekomen. ‘Het spreekt van zelve’
(dus eindigt de gemelde Aantekening) ‘dat, na dat Hun Ed. Mog. de Heeren Staaten
van Zeeland, by Resolutie van den 1 Mey 1788, ten verzoeke van eenige Landlieden,
in Walcheren, goedgevonden hebben de waardigheid van eersten Edele erfelyk te
verklaaren, in die wettige Afstammelingen van Prinse WILLEM V, aan welken het
Stadhouder-Kapitein-Generaal- en Admiraalschap van Zeeland, den 30 November
(†)
1747, door Hun Ed. Mog., mede Erfelyk, opgedraagen is , de bovengemelde
bepaaling, ten aanzien der opvolging, wel moet gehouden voor afgedaan; nogthans,
behoudens de overige bepaalingen, by voorige Resolutie van den 1 November
1751, met betrekking tot den Plaatsbekleeder van den eersten Edele, by vernieuwing,
(‡)
vastgesteld .’
(Een tweede Uittreksel in een volgend Stukje.)

(*)
(†)

(‡)

Bl. 100.
‘Vaderl. Hist. 12 D. bl. 132. Lees 20 D. bl. 151.’ [Zo als de kanttekening nu staat, behoort zy
tot de voorige bladzyde, alwaar de Schryver spreekt van de afschaffinge der waardigheid van
eersten Edele, na den dood van WILLEM II: waarschynlyk is zy by vergissing hier geplaatst.]
Bl. 101, 102.
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Nieuwe Reize, in de Vereenigde Staaten van Noord-America, door
J.P. Brissot (Warville). Uit het Fransch vertaald, en met eenige
Ophelderingen en Byvoegzelen vermeerderd. Eerste Deel. Te
Amsterdam by M. de Bruyn. Behalven de Voorreden, 370 bl. in gr.
8vo.
Een Vryheidsminnaar, voor welken de Heer BRISSOT bekend staat, deedt de Reis
na America niet met oogmerk om op Oudheden agt te geeven, of onbekende Planten
op te zoeken, maar Menschen gade te slaan die hunne Vryheid verworven hadden.
‘Wy hebben,’ schryft hy, in zyne Voorreden, zich tot zyne Landgenooten, de
Franschen, vervoegende, ‘wy hebben ons ook vrygemaakt. Wy behoeven dus van
de Americaanen niet te leeren, op wat wyze de Vryheid moet verkreegen worden:
maar wel het geheim om dezelve te behouden. Dit geheim ligt hoofdzaaklyk in de
Zeden: de Americaanen bezitten het, en ik zie, met leedweezen, niet alleen dat wy
het nog niet bezitten; maar ook zelfs zyne volstrekte noodzaaklykheid tot het behoud
onzer Vryheid niet bevroeden. Dit stuk is gewigtig, het heil der Omwenteling hangt
daar van af; derhalven moet het grondig onderzogt worden.’
Ten dien einde beschryft hy wat, zyns oordeels, waare Vryheid is, en toont hoe
dezelve zonder Zeden niet bestaan kan; hoe verre Frankryk van dit laatste zich
verwyderd vindt, en de echte Patriotten 'er schaars gevonden worden. Treffende
trekken wisselen in dit Tafereel elkander af. Twee grondstellingen, door hem
beweezen, zyn noodig ter behoudenisse der Vryheid. De eerste, zonder byzondere
Zeden heeft men geen openbaare Zeden, geen gemeen Verstand, geen Vryheid.
- De tweede, zonder Persoonlyke Onafhangelykheid kan noch politieke noch
ondeelbaare Vryheid lang stand houden. Doch is geene Onafhangelykheid, zonder
een eigendom, of een hanteering, of eene neering of eene eerlyke nyverheid, die
voor behoeften en afhangelykheid beveiligen. Hoe zeer het in Frankryk aan de
uitoefening deezer Grondstellingen ontbreekt, wordt met sterke kleuren geschetst,
en met deeze spraakwending beslooten: ‘Franschen, gy die deeze middelen ter
behouding van de Vryheid niet wilt leeren kennen, let met aandagt op de
tegenwoordige Americaanen; slaat
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dit boek open; gy zult aan de eene zyde daar in zien, tot welken trap van geluk de
menschlyke nyverheid door de Vryheid kan verheeven worden; hoe deeze laatste
de menschen kan verbeteren, en tot eene algemeene Broederliefde geneigd maaken.
Gy zult, aan de andere zyde, daar in zien, door welke middelen men de Vryheid
bewaart! Het geheim van haare duurzaamheid ligt in de goede Zeden; en dit is eene
waarheid, welke door de beschouwing des tegenwoordigen toestands van America
(*)
by elken stap bevestigd wordt .’
De Heer BRISSOT hieldt het voor zeer nuttig en zeer noodwendig, deeze
Grondstellingen door groote voorbeelden te bewyzen; en dit is de eerste rede,
waarom hy deeze Reize in 't licht geeft; en tweede rede was, dat hy zynen
Landgenooten een Volk wilde schilderen met welke het hun voegt, in alle
betrekkingen, vriendschaplyk te verbinden. De zedelyke Betrekkingen, welke de
Franschen tot de Americaanen moeten doen overhellen, zyn, volgens des Schryvers
opgave, in de twee eerste Deelen ontwikkeld; het derde behelst meer byzonder de
Betrekkingen van den Koophandel. Dit derde Deel was reeds, in den Jaare
MDCCLXXXVII, door den Heer CLAVIERE en hem in 't licht gegeeven. De druk daarvan
uitverkogt zynde, heeft hy het tot een pligt gerekend het zelve op nieuw met
verbeteringen het licht te doen zien. Om het Werk volkomen te maaken, ontbreekt
aan 't zelve nog een vierde Deel, 't geen over de Staatkundige Betrekkingen, en het
tegenwoordig Bondgenootschap der Vereenigde Staaten, moet handelen. Hier toe
zyn de bouwsloffen gereed; doch toen hy de Voorreden des eersten Deels schreef
ontbrak hem den tyd om ze in orde te brengen.
Voorts verslag doende van de bronnen, waar uit hy

(*)

Hoe gegrond is eene bedenking elders in deeze Voorreden voorkomende, waar de Schryver
aanmerkt, dat de Franschen van character moeten veranderen, of dat zy hunne Vryheid niet
lang behouden zullen. ‘De Vryheid, die den Mensch niet verbetert, geeft haast haare plaats
aan eene nieuwe Dienstbaarheid over; het is een hulpmiddel dat op een zeer beroerd lichaam
geen kragt heeft, het verwekt in 't zelve eenige zwaare stuipen om het weder in eene grootere
slaapziekte te doen vallen.’
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geput heeft, en van de Regelen, welke hy zich in zyne beschouwing voorschreef,
laat hy, onder anderen, zich dus hooren: ‘Naardien ik brieven van aanbeveeling van
de geagtste Mannen in America had, genoot ik overal dat liefddaadig onthaal, dat
men eenen Broeder, een Vriend, verschuldigd is, die eeniglyk voor het welzyn van
't menschlyk geslacht reist. Ik weet niet waarom ik eensklaps myn gemak gevonden
heb by Persoonadien, welke in de Vereenigde Staaten de grootste rol speelen. Naa
een gesprek van eenige uuren, was ik met hun als of ik onder hen gebooren was,
als of ik een van hun was geweest. ‘Is dit niet de wederzydsche werking van deugd
en opregtheid? Zy maakt anderen en ook zich zelven gelukkig. Eerlyke lieden, die
elkander voor de eerstemaal zien, onderhouden eene vriendschap, welke eene
Eeuw zou kunnen duuren. - Het Werk, dat ik met den Heer CLAVIéRE, over Frankryk
en de Vereenigde Staaten in 't licht had gegeeven, was reeds in America bekend.
De Geleerden, de doorkneede Staatkundigen, maakten alle haast om my alle de
Memorien, alle de Onderrigtingen, welke ik konde verlangen, te verschaffen; en
hunnen verpligtenden yver heb ik die inlichtingen te danken, welke den spoed myner
Reize, en myn kort verblyf in America, vergoed hebben. Ik heb hen, in den loop van
dit Werk, de geregtigheid doen wedervaaren, die zy verdienden. Myne lofredenen
zyn niet verdagt: ik heb getoond dat ik maatig in lofspraaken was, en dat ik niemand
roemde als met een opregt gemoed. Neen, nimmer zal myn pen zich veragtlyk
maaken, om eenen Man te roemen, hoe magtig hy ook zy, eenen man, dien ik
verfoeije, of die den gemeenen haat zou waardig zyn.’
Wat de Regelen betreft, welke de Heer BRISSOT zich voorschreef, deeze komen
neder op de drie volgende. Wanneer men nuttig wil reizen, moet men zyne aandagt
gevestigd houden: Voor eerst, op de Menschen. Ten tweeden, op de Boeken. Ten
derden, op de Plaatzen. Regels door den Schryver in deeze wydloopige Voorreden
breeder uitgewerkt. Wy wyzen den Leezer derwaards.
Dit Deel bestaat uit twee-en-dertig Brieven. Derzelver inhoud kortlyk op te geeven
zal ons dit Werk best doen kennen. Eerst zes van den Heer CLAVIéRE aan den Heer
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ARISSOT. Om dezelve wel te vatten is het noodig zich den tyd te herinneren, wanneer

dezelve geschreeven zyn, in 't voorjaar naamlyk des Jaars MDCCLXXXVIII, toen
veelen in Frankryk, om het Despotismus te ontwyken, eene schuilplaats in verren
lande wilden zoeken. De I. behelst een algemeen Ontwerp van Beschouwingen
over de Staatkundige, Burgerlyke en Militaire, bestaanlykheid, als mede over de
Wetgeevende Magt der Vrye Americaanen. - De II. loopt over den Grond, de
Leevensmiddelen, de Volksverhuizingen; en de oorzaaken, die het wel slaagen
daarvan verhinderen. - De III. stelt het Ontwerp eener Volkplantinge in America
voor. - De IV. gaat over de deelen der Vereenigde Staaten, waar heen de
Europeaanen best zouden kunnen verhuizen. - De V en VI. handelt over den inkoop
der Landeryen; de schuld der Vereenigde Staaten, en den toestand der
Americaansche Finantien. Hieraan is gehegt eene Wyze van Beschouwingen die
de Heer BRISSOT zich voorstelde geduurende zyne Reize in America te volgen, ter
bereiking van zyn Hoofdoogmerk ‘om te onderzoeken de uitwerkzelen der Vryheid
op de ontwikkelingen van den Mensch, van de Maatschappy en van de Regeering;’
de wyze, of schikking, is van hem, de Beschouwingen zyn van zynen Vriend
CLAVIéRE. Deeze wel te overdenken is een sleutel des volgenden Werks, en kunnen
zy andere Reizigeren van nut weezen, om een plan te vormen naar 't welk zy hunne
Aantekeningen inrigten.
De I en II. Brief van den Heer BRISSOT zelve betreft Havre de Grace, en den
Koophandel dier Stad. - Met den III. vangt zyne Reis na Zee aan. Een overvaard
van een-en-vyftig dagen bragt hem te Boston. Het Zeeleeven behaagt hem niet, hy
geeft 'er eene zeer ongunstige schets van by zyne bepeinzing van het onnatuurlyke
van 't Zeemans leeven. Ik geloof veele Leezers, die Zeelieden kennen, zullen, met
ons, deeze Schildery als te zwaar en te donker gekleurd beschouwen. ‘Door
hetzelve,’ luidt zyne taal, ‘in alle zyne omstandigheden te beschouwen, scheen het
my toe, dat de Mensch voor de Zee niet geschikt was, schoon zyn vernuft zo sterk
heeft uitgeblonken om dat element te bedwingen. Hy leeft daar alleen, afgezonderd
van zyne Vrouw en Kinderen, en gevolglyk verliest hy voor de eerste zyne tederheid,
die door het huislyk leeven geduurig aangekweekt wordt; hy kan de andere niet
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opvoeden; hy kan van dezelven niet tederlyk bemind worden. Wat kan eene Vrouw,
alleen zynde, doen? Daar zy geheele maanden agtervolgens alleen is, moet men
zich dan wel verwonderen als zy tot ontugt vervalt? Is zy getrouw, zo zal zy
ongelukkig zyn, om dat zy altoos door bekommeringen zal gekweld worden. Het
Zeemans leeven is eene Lotery; men kan 'er veel in winnen en verliezen. De
gewoonte nu van zodanig een leeven geeft aanleidingen tot buitengewoone
verteeringen, sluit de orde en spaarzaamheid uit, sleept na zich de verkwisting, als
men veel gewonnen heeft, en liefde tot roof en plundering, als men verlooren heeft.
De Zeeman is, aan boord zynde, gewoon op een meesteragtigen en trotsen toon
te gebieden, en hy brengt dien toon in zyn huisgezin on in de maatschappy over.
Aan de grootste gevaaren en ongemakken gewend, verliest hy het gevoel van
medelyden; eens anders rampspoeden verwekken geen de minste aandoening
meer in zyne ziele. De zwaare spyzen, de sterke dranken, strekken nog meer om
zyne inborst te verbitteren, en zyn bloed te verhitten. Eindelyk is de onzindelykheid,
die men op de Schepen niet kan vermyden, eene laatste hoedanigheid, die met het
(*)
huislyk leeven, en by gevolge met het geluk, strydig is .’ De IV. Brief deelt ons een
zeer leezenswaardig verslag mede van Boston. Waar hy alles bykans schoon, en
weinig berisplyks, vondt. - De V. behelst de Reis na New-York over land, vol Plaatsen Persoonsbeschryvingen, die ons deeze Landstreek als met hem doen
doortrekken. - De VI. is eene Reis van Boston na New-York, over Providence. Van
welke eertyds bloeijende Stad en Staat hy een bedroevend tafereel ophangt;
grootlyks de oorzaak des vervals toeschryvende aan het Papiergeld. ‘Dit heeft,’
zyns oordeels, ‘den uitlandschen Handel, de nyverheid en den arbeid, verstikt. Men
verkoopt niets; men arbeidt niet, uit vreeze van zich bloot te stellen om zyne waarde
of arbeidsloon in die veragte Munt te ontvangen. De Handel in 't klein al-

(*)

Tot dit onaangenaame van het Zeemans leeven komt de Heer BRISSOT weder, bl. 171, waar
hy het Land- en Zeereizen tegen elkander over stelt, en verreweg de voorkeuze aan 't eerste
geeft.
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leen houdt eenigzins stand, om dat dezelve niet anders dan met gereed Geld
gedreeven wordt. De Koopman ontduikt de Wet, vermits hy zyne koopmanschap
niet anders als tegen gereed Geld aflevert; maar de Arbeidsman, die zyne bezolding
altoos eerst naar het verrigten van den arbeid bekomt, weigert te arbeiden uit vreeze
van met Papiergeld betaald te zullen worden. - De oorsprong van dit Papiergeld
bewyst, hoe ligt boosaartige en listige menschen een onweetend volk kunnen
bedriegen.’ De ontvouwing dier schelmery, zo zwanger van den Staatverwoestendste
gevolgen, moet in het Werk zelve naageslaagen worden. - ‘De Staat van Rhode
Eiland,’ schryft de Heer BRISSOT, ‘zal zich niet weder opbeuren, als naa dat zy het
Papiergeld buiten Omloop in zyne Regeering veranderd heeft.’
Dit geeft den Schryver aanleiding, om zyne gedagten over de Republikeinsche
Regeering mede te deelen, op eene wyze, welke hem eere aandoet, en toont hoe
hy verre is van Regeeringloosheid op eenigerlei wyze te begunstigen. ‘De
Magistraatspersoonen, is zyne taal, moeten niet van het Volk afhangen, en de Leden
der Vergadering niet zo dikwyls verkooren worden. Het is onbegrypelyk, waarom
zo veele braave lieden, die onder de tegenwoordige Regeeringloosheid (Anarchie)
rusten, zo veele Quakers, welke de voornaamste Volksmenigte van deezen Staat
(*)
uitmaaken, zich nog niet vereenigd hebben, om deeze verandering te bewerken .
Komt deeze verandering niet spoedig tot stand, zo twyfel ik aan de ontvolking van
deezen Staat geen oogenblik. De meeste Colonisten van Muskingum, naby de Ohio,
zyn uit zynen boezem uitgegaan. De overste VARNUM was aan hun hoofd. Talryke
Familien maaken zich ook tot die verhuizingen gereed. Byna alle eerlyke lieden
zouden, uit afkeer van de Regeeringloosheid, waar onder deeze Staat bezwykt,
New-

(*)

De Schryver maakt op dit vermeldde, in den Jaare 1788, de volgende Aantekening. ‘Deeze
verandering is niet meer ver af.’ De Staat van Rhode-Island heeft onlangs het besluit genomen,
om tot het nieuwe Bondgenootschaplyk Systema toe te treeden. Deeze stap bewyst, dat de
goede grondstellingen eindelyk de overhand behouden hebben, en dat de byzondere
misbruiken beginnen te verdwynen.
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Port verlanten, als zy hunne eigendommen konden verkoopen. - Ik twysel ook
geenzins, of het voorbeeld van Rhode-Island zal in de oogen van veele lieden een
genoegzaam bewys zyn, dat de Republikeinsche Regeeringsform de ongelukkigste
van allen is. Men zou ten onregte zulks gelooven; dit voorbeeld bewyst alleen, dat
de Wetgeevende Magt in eene Republiek niet te dikwyls moet veranderd worden;
dat in de Uitvoerende Magt geene onbestendigheid moet zyn, dat het even zo
gevaarlyk is de Magistraatspersoonen in eene te groote afhangelykheid van het
Volk te stellen, als deeze afhangelykheid te veel te verzwakken: het bewyst, met
één woord, tegen de zuivere en niet tegen eene vertegenwoordigende Volksregeering
(Democratie); want eene vertegenwoordiging van zes maanden is slegts de regeering
van het Volk zelf. De vertegenwoordiging is als dan slegts eene te snel voorby
gaande schaduwe, om door zichzelven te kunnen bestaan en werken. Gevolglyk
bewyst dit voorbeeld niets tegen het wyze Systema eener duurzaamere,
onafhanglykere Vertegenwoordiging, welke de waare Republikeinsche Regeering
uitmaakt, zo als zy in de overige Vereenigde Staaten gevonden wordt.’ Hadt de
Heer Vertaaler deeze plaats wel gade geslaagen, hy zou zyn berispende bedenking
over de Vryheidsliefde en Democratie des Schryvers, of agtergehouden, of verzagt
hebben. Doch wy moeten voortgaan.
De VII. Brief stelt ons New-York voor, met alles wat daar in opmerkenswaardig
is, en treffen wy de Characterschetzen van veele beroemde Mannen aldaar aan. De VIII. is een Reis van New-York na Philadelphia, op welke hy de droeve uitwerkzels
van het Papiergeld in de Jerseys, op den Landbouw, den Koophandel en Zeden,
afmaalt. - De IX. vermeldt de Reis na Burlington, en 't bezoek by den Heer TEMPLE
FRANKLIN, waar een onderhoudend Taselgesprek over America en de Americaanen
voorkomt. - De X. behelst een Bezoek op de Landhoeve eens Quakers. - De XI.
een dergelyk Bezoek. - In den XII. wordt de Begraafenis eens Quakers en hunne
Godsdienstoefening beschreeven. De Heer BRISSOT houdt zeer veel van de Vrienden.
- De XIII en XIV. geleiden ons in een Verbeter- of Tugthuis, als mede in een Dolhuis;
die aan andere Landen ten voorbeelde en verbetering dier Inrigtingen dienen kunnen.
- De XV. betreft BENJAMIN FRANKLIN, en geeft zyn Lee-
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vensgeschiedenis op. Wy kunnen ons niet wederhouden van 'er uit af te schryven:
‘Ik heb in America eene menigte verlichte Staatkundigen, en deugdzaame Mannen,
gevonden; maar ik heb 'er geen gezien, die het character van een waaren Wysgeer
in eenen zo hoogen graad scheen te hebben, als FRANKLIN. Gy kent dit Character,
myn Vriend: liefde voor het menschlyk geslacht, die van alle oogenblikken des
leevens eene behoefte wordt, eenen onvermoeiden yver om het dienst te doen,
uitgebreide kundigheden, eenvoudigheid in de manieren, en zuiverheid in de zeden;
deeze afbeelding zou hem nog niet bepaald genoeg van andere Patriottische
Staatsmannen onderscheiden, zo ik niet nog eenen hem byzonder kenmerkenden
trek hier by voegde; naamlyk, dat FRANKLIN, in 't midden van het wyduitgestrekt
Schouwtooneel, waar op hy eene zo schitterende rol speelde, zyne oogen
onophoudelyk op een nog grooter, op den Hemel, op een Toekomend Leeven,
gevestigd hieldt; het eenig gezigtpunt, dat de Mensch op Aarde kan sterken,
schadeloos houden, grooter maaken, en tot eenen waaren Wysgeer vormen.’ FRANKLIN, in de Leevensbeschryving van dien gadelozen Man, als een
Nieuwsschryver beschouwende, gaat hy het vooroordeel, 't welk dit nuttig en gewigtig
beroep veragt, te keer. ‘De Nieuws-Schryvers zyn by een vry Volk zyne beste
Vrienden, zyne eerste Leeraars, en wanneer zich by hen het Talent met het
Patriotismus, met de Wysbegeerte verbindt, wanneer zy zich van dit kanaal bedienen,
om onophoudelyk waarheden te verbreiden, vooroordeelen en haatlyke neigingen
te verstrooijen, om uit het menschlyk Geslacht slegts eene Familie te maaken, dan
zyn deeze wysgeerige Nieuws-Schryvers Zielzorgers, Missionarissen, Engelen van
den Hemel tot geluk der Menschen afgezonden. Te vergeefsch zou men my
tegenwerpen, om dat Beroep belachlyk te maaken, het misbruik dat eerlooze lieden
daarvan maaken, om de ondeugd, het Despotismus, de dwaalingen, te verdeedigen.
Moet dan de welspreekenheid, moet dan de kunst om zyne gedagten met woorden
uit te drukken, verbannen worden, vermits Schelmen en Deugnieten haare geheimen
bezitten?’ Aan deezen Brief is een Byvoegzel gehegt, in Dec. MDCCXC, naa
FRANKLIN'S dood, geschreeven, verslag doende van de eere
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hem in Frankryk aangedaan, en van het afslerven diens grooten Mans.
Dan wy moeten ons bekorten in de Opgave; telkens worden wy uitgelokt om iets
te ontleenen uit een zo veel weetenswaardigs behelzend Boek, doorzaaid met
leerzaame aanmerkingen. De XVI. Brief gaat over eene Ontdekking om de Rivieren
op te vaaren, en geeft eenige Aanmerkingen over het Character der Americaanen
en der Engelschen. - De XVII. beschryft de Maatschappy van den Landbouw, en
de Bibliotheek te Philadelphia. - De XVIII. schetst de Markt te dier Stede, en toont
ons den prys der Leevensmiddelen. - De XIX. stelt ons voor oogen de Algemeene
Vergadering van Pensylvanie, en de Landhoeven eens Franschmans. - De XX.
voert den Leezer met twee Franschen op reis na de Ohio. - De XXI. gaat over de
School der Zwarten te Philadelphia, en over de Americaanen, die ten hunnen
voordeele geschreeven hebben. - De XXII. over de poogingen om den Negerhandel
in de Vereenigde Staaten af te schaffen. - De XXIII. over de Wetten, die, wegens
de Vrymaaking der Slaaven, in verscheide Staaten gegeeven zyn. - De XXIV. over
den algemeenen toestand, de Industrie, de Zeden en het Character der Zwarten in
de Vereenigde Staaten. Vermeerderd met een Aanhangzel tot de voorgaande
Brieven, over de verrigtingen en vorderingen der verscheidene Maatschappyen in
America, zedert het Jaar MDCCLXXXIX. - De XXV. beschryft de vervulling van
Rietzuiker uit eene soort van Mastboomen, die in de Vereenigde Staaten zeer
overvloedig gevonden worden: welke vervulling hy aanmerkt als een der Middelen,
door de Voorzienigheid geschonken, om dat Land, door Slaaverny bevlekt, daar
van te zuiveren. - De XXVI en de laatste geeft een Ontwerp op van Remigratie, of
terugvoering, der Zwarten uit de Vereenigde Staaten na Africa. Deeze laatste
Brieven, de Negers en de Slaaven betreffende, zullen met veel genoegen geleezen
worden, door hun, die voorstanders zyn van eene Waarheid, welke zo menigmaal
de Hebzugt heeft doen bloozen; van eene Waarheid, die men eertyds in Bastilles
zou gesmoord hebben, niettegenstaande zy in den Bybel geleerd wordt. De
Waarheid, God heeft de Menschen van alle Natien, van alle Taalen, van alle Kleuren,
even vry geschaapen; de Slaaverny is in alle haare gedaanten, in alle haare trap-
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pen, eene Schending der Godlyke Wetten, en eene Vernedering der Menschlyke
Natuure.
De Vertaaler, die doorgaande vry gelukkig geslaagd is, heeft, gelyk hy berigt,
aanstootelyke uitdrukkingen, welke hem, schoon op weinige plaatzen, voorkwamen,
zo veel eene getrouwe Overzetting toeliet, verzagt, om niemand ergernis te geeven.
Voorts heeft hy hier en daar 'er eenige Aantekeningen over zaaken, die duister
konden schynen, of eene nadere verklaaring noodig hadden, bygevoegd, en daar
toe ook gebruik gemaakt van de Hoogduitsche verkorte Overzettingen, de een door
T.F. EHRMANN, te Durkheim aan de Haard, en de ander door J.R. FORSTER, te Berlyn,
uitgegeeven. - Wy zullen, naa deeze Opgave des Eersten Deels, niet behoeven te
zeggen, dat wy na de overige verlangen.

Missive van de H.H. Gecommitteerden wegens Zeeland, tot de
zaaken der O.I. Compagnie, van den 6den Maart 1794. Alom te
bekomen. In gr. 8vo. 16 bl.
De Heeren J.H. SCHORER en J. VAN DEN HOUTE, gecommitteerd wegens de Provintie
Zeeland, tot de zaaken der O.I. Compagnie, geeven in deeze Missive den zorgelyken
toestand te kennen, in welken gemelde Compagnie zich bevindt; zo door het
agterblyven van verscheide Retourschepen, het aangroeijen van Schulden en
Interessen, als het aanhoudend gebrek van Zeevaarenden, zo wel hier te Lande,
als in Oost-Indiën. In dezelve deelen zy, aan H.E.M. de Staaten van Zeeland, den
inhoud eener Nota mede, hen door Gecommitteerden beëedigde Hoofdparticipanten,
uit de Kameren Amsteldam en Zeeland, ter hand gesteld: uit welke blykt, dat de
Compagnie het des noods, met haare zaaken en gewoone betaalingen, tot het
uiteinde van de maand July 1794 zoude gaande kunnen houden, indien eenige
posten van uitgaaf wierden gedefalqueerd, en de betaaling daar van, voor eenigen
tyd, geprotraheerd. Doch, dan zouden twee Poincten van meerder aanbelang, en
als conditiones sine quibus non, moeten vast staan, terwyl, zonder die, de
Maatschappy eerlang, en binnen zeer korten tyd, het zoude moeten opgeeven; en
niet alleen
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verpligt zyn met de voldoening van haare Crediteuren en dagelyksche betaaling op
te houden, maar ook genoodzaakt haare Werven te sluiten, en de gewoone
arbeidslieden af te danken. - Deeze twee Poincten zyn:
1. Dat, geduurende het voorn: tydvak, geene geldspecien, en op welker verzending
de Compagnie, van het voorige jaar, nog twee millioenen guldens ten agteren is,
met de uitgaande Schepen naar Indiën zouden worden verzonden. En
2. Dat de betaaling van de verscheenen, en nog tot in de maand van July te
verschynen, interessen, welke de Maatschappy aan de H.H. Staaten van Holland,
en aan die van Zeeland, verschuldigd is, mitsgaders van het Montant der 100 en
200 penning op de Actien, bedraagende te samen tusschen de 15 en 16 tonnen
Gouds, provisioneel zouden moeten worden uitgesteld, en tot eene bekwaame
gelegenheid gesurcheerd.
Na aangemerkt te hebben, dat het niet zenden van Contanten naar Indiën, (volgens
het eerste poinct,) in de daad en in de uitwerking, het zelfde is, als, van nu af aan,
aanstalte te maaken tot de dissolutie van de Maatschappy; terwyl het toestaan van
het 2de Poinct, van de jegenswoordige omstandigheden van tyden en zaaken, en
de gesteldheid der Provintiale Finantiën, het meest zal afhangen: zo besluiten
gemelde Heeren, dat, met al dien onderstand voor het tegenwoordige, de zaaken
van de Maatschappy, na het einde van July, dan evenwel niet gered zyn. Nadien
het ten eenemaal onzeker blyft, of de verwagt wordende Retouren, zo dezelve al
behouden mogten binnen komen, toereikend zullen zyn, om uit derzelver provenu
de verdere noodige onkosten voor de Maatschappy te kunnen vinden, welken tot
de Voorjaarsverkooping van 1795 betaald moeten worden; en waar voor zy, zoo uit
hoofde van de voortduurende sterfte in Indiën, en het daar door veroorzaakte gebrek
aan Zeevaarende persoonen, als om dat de Hooge Regeering misschien zwaarigheid
zal maaken, de belaadene Schepen, by gebrek aan Convooijen, herwaards te
zenden, ten uitersten bedugt zyn.
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De Negerslaven, Treurspel, in vyf Bedryven. Naar het Hoegduitsch
van Carel, Vryheer van Reitzenstein. Te Rotterdam by A.
Danserweg, Willemsz., 1794. In 8vo. 219 bl.
Sedert eenigen tyd is de zaak der Negerslaaven het algemeene onderwerp der
Europesche Natiën, vooräl in Engeland en Frankryk, geweest; alwaar het Parlement
en de Nationale Vergadering opzettelyk zich aan hetzelve gelegen hebben laaten
liggen. Deeze openlyke behandeling van eene zaak, welke in den tegenwoordigen
toestand dier Mogendheden, welke buitenlandsche Colonien bezitten, zo veel vooren tegenspreekers vindt, moest noodwendig ook in andere Landen oplettende
beschouwers en onderzoekers aantreffen; zo dat men zich niet behoeft te
verwonderen, dat een Duitsch-vryheer zulk eene ryke en belangryke stoffe tot het
onderwerp van zyn Tooneelstuk verkozen heeft.
Daar het Tooneel zo wel geschikt is, om strydende belangens te vereenigen, door
die in den mond van contrasteerende karakters te leggen, en met alle de werkingen
der menschelyke driften, even als in de natuur, kunstmaatig voor te draagen; zo zal
men, uit de volgende schets der Geschiedenisse van dit Treurspel, kunnen
opmaaken, welk eene leiding de Opsteller gekozen heeft, en in hoe verre hy de
onderscheidene denkbeelden vereenigt.
JULIA, de Dochter van OSDAL, Gouverneur der Hoofdstad van een Westindisch
Eiland, waar van de Engelschen bezitters zyn, is in stilte gehuwd met TADO, een
jonge vrygemaakte Neger, welke haar te vooren van den dood gered heeft, zonder
zulks echter uit edelmoedigheid te willen weeten. De groote vyand van TADO is een
eigenbelangzoekend Planter BARKLY; blank van wezen, maar geheel zwart van ziel;
zynde zoo wreed en gierig, dat hy een Slaaf, die zyn been gebroken heeft, zoo lang
slaat tot hy sterft, om dat hy hem vervolgens voor niet de kost niet meer zal geeven;
en die deeze moord tracht te verdeedigen, door het inroepen van de oude Wetten
der Colonie, welke hem vryheid geeven, om zynen Slaaf, als zyn regtmaatig
eigendom, te dooden, of te laaten leven, naar het hem gevalt, weshalven hy ook
twintig zulke moorden in den tyd van vier jaaren gedaan heeft. Daar tegen is DONALD,
de Neef van den Gouverneur, een groot en yverig vriend der Zwarten, en vooral
van TADO, welke door DONALD'S Vader te Londen is opgevoed. De laatste komt in
dit stuk voor als even van Londen gekomen zynde, alwaar hy wel veele vrienden
der Zwarten vondt, maar nog meer vrienden van het Goud; en bericht dus, aan
zynen vriend, het ongunstig besluit van het Parlement, ten opzichte der
Negerslaaven. Op dat oogenblik ontdekt
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eerst het huwelyk van zynen vriend, even naa dat hy van den Gouverneur
deszelfs voorneemen verstaan heeft, om zyne Dochter aan BARKLY te geeven. Dit
brengt alles in werking. Een verbond tusschen DONALD en TADO, om een opstand
in de Colonie te verwekken, wordt nog sterker door de komst van eenige Negers,
welken over BARKLY, wegens het overlyden van den geslagen Slaaf, hunne klagten
by den Gouverneur willen doen; doch door DONALD, die zich aan hun hoofd stelt,
van den Gouverneur te rug gehouden, en door de volgende Aanspraak bemoedigd
worden. ‘Koomt, Zwarten! gy hebt den Gouverneur niet noodig; wy zullen uwe
wreekers zyn. Europeërs! ik zal u toonen, hoe de vertwyfeling vertrappers der
beledigde natuur kan straffen; ik zal u toonen, dat het den mensch slechts eene
gedachte kost, om zyne onderdrukkers te verpletteren! Koomt, ongelukkigen! Koom,
rampzalig Vader! geef my het lyk uws Zoons; ik zal het laaten begraaven, met eene
pracht - ô! Het zal eene Lykstatie wezen, waarvan de aarde geen voorbeeld zag!’
Uit deeze Aanspraak ziet men reeds, dat DONALD, door zyn' te vuurigen yver,
eene daad begaat, die men, wanneer hy dezelve, naa het mislukken van meer
gemaatigder en redelyker poogingen, beging, welligt nog eene misdaad zoude
noemen. Het is ook aan deezen onvoorzigtigen stap voornamenlyk te wyten, als
mede aan het te vroeg ontdekken van den Gouverneur, dat JULIA getrouwd is, en
aan het driftige van zyn karakter, dat alles verkeerd uitvalt. OSDAL doorsteekt zyne
eigen Dochter, en vervolgens haaren echtgenoot TADO; waarna hy zelf, even als
BARKLY, door de woedende Negers wordt afgemaakt. Een gelyk lot ondergaat
DONALD, die, te laat de ontembre woede der Zwarten gezien hebbende, geen
aanvoerder van een Moordrot wil zyn. In deezen ongelukkigen uitslag deelen alle
de vlugtende Europeërs der Colonie, en het stuk eindigt met de volgende Zedelessen
van een ouden Planter, welken de Negers voor dood gehouden hebben. ‘Mogten
de bestuurders der Volken, uit dit ysselyk voorbeeld, leeren, welken de gevolgen
zyn van overheersching en geweld. De opstand der onderdrukten moge hunnen
eigen val bewerken, maar hy is tevens de val der tyrannen. Mogten de Volken der
aarde hier leeren erkennen, dat zy nimmer, met het Zwaard in de hand, hunne
ellenden kunnen verminderen: dat zy het wyze plan der eeuwige Voorzienigheid,
door oproer, niet mogen vooruit loopen: zy alleen weet, wanneer het de tyd is om
heerschende misdaden te betoomen, en de weenende onschuld weder op te richten.
En welk een zalig gewest zal dan de Waereld wezen, als de dwingelandy, en met
haar de muitzucht, voor eeuwig van dezen aardkloot verbannen is!’
'Er zyn verscheidene schoone Tooneelen, en veele uitmuntende denkbeelden en
gezegden, in dit Treurspel te vinden:
DONALD
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de volgende zullen tot eene proeve kunnen dienen. Wanneer TADO aandringt, om
van DONALD zeker geheim te mogen weeten, zegt deze: ‘Vraagt my niets meer!
Bedenkt alleen dit, dat TADO een Zwart is, en dat de menschen, in weêrwil van alle
de schitterende voortreffelykheden van hunnen geest, evenwel in staat zyn, om hun
eigen, en ook het geluk van anderen, te vernielen, alleen om eene donkerer of lichter
kleur van het aangezicht. Zy meeten de hemelen, doorzoeken de afgronden, en
volgen de zonnen op haare banen; maar nog hébben zy niet geleerd voor elkanderen
te zyn, wat zelfs de tyger voor den tyger is! - Zy hebben nog niet geleerd, tegen
menschen menschelyk te zyn, en het evenbeeld des Eeuwigen weder te vinden in
een aangezicht, dat zwarter dan het hunne is! - ô Zy willen het niet vergeeven, dat
zonnestraalen, die hier slechts verwarmen, in andere luchtstreeken verschroeijen!’
Niet minder schoon is de volgende beschouwing, van den voormaaligen en den
tegenwoordigen toestand der Slaaven, welke DONALD hen voorstelt, om hen tot
wraak aan te spooren. ‘Treed nader; hoor opmerkzaam naar alles wat ik zeggen
zal; bewaar het in uw bloedend hart, en dan zult gy sterk genoeg zyn, om woedende
snoodaarts te temmen en moordenaars te straffen. Treedt nader, myne Vrienden!
(De Zwarten schaaren zich digt om hem.)
Vrienden en Medebroeders! eens waart gy vry - nu zyt gy Slaaven; eens waart gy
gelukkig - nu zyt gy ellendig. Waaröm zyt gy Slaaven? Waaröm zyt gy ellendig? Ik liet u roepen, om u te zeggen, dat gy Slaaven zyt, dewyl gy het wezen wilt; maar
dat gy vry en gelukkig kunt worden, zoo rasch gy vry en gelukkig zyn wilt. - Eens
durfde gy de spooren van het vlugtend Wild volgen, door alle de bosschen, die uw
oog - die uw snelle voet bereiken kon; nu wordt gy, als lastdieren, door een zwakken
blanken, voortgedreven, waarheên het hem behaagt. Eens doorvischte gy alle de
stroomen en meiren, in welken uwe glydende kanoes u voerden; nu wordt gy, by
honderden, door een enkelen blanken, tot den drukkendsten arbeid gedwongen.
Dezelfde moed, die eertyds nooit bezweek voor het moordgeweer uwer vyandelyke
nabuuren, wordt nu door eene verachtelyke bullepees getemd. Eens, als gy des
avonds vermoeid waart van de jagt, kost gy rusten, en u laaven aan de bemoschte
bron, in het koele dal, of aan den oever der wyde Zee, om de zinkende straalen der
Zon, op de speelende golven, te zien flikkeren en dansen; nu hebt gy geene rust,
geen laafnis meer; gy moet u afmatten, dat het zweet van uwe slaapen afgusdt, dat het bloed u tusschen de nage-
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len uitzypelt. Met de avondschemering stopt men u in onreine, onmenschelyke,
holen; daar ziet gy geene zinkende Zon meer - daar omzuisen u geene verkoelende
luchtjes. De geesselzweep is het laatste dat gy ziet en voelt, eer uwe verstramde
leden door den slaap overweldigd worden; de geesselzweep is het eerste dat gy
ziet en voelt, als gy weder voor de nieuwe smarten des nieuwen dags ontwaakt. En
waaröm toch wordt gy zoo gemarteld, door een klein aantal zwakke Europeërs?
Hebt gy hun ooit beledigd? Waren zy uwe Vyanden? neemen zy wraak aan u?
Neen, gy wordt gemarteld, om dat deze zwakke Europeërs eene asschuwelyke
begeerte hebben naar eene verharde, blinkende, aarde, welke zy Goud noemen,
doch die u geene enkele vryë ademhaling waardig is. Om deze te bezitten, haaten,
vervolgen en vermoorden, zy elkanderen - om deze te bezitten, doen zy uw bloed,
uwe traanen, als water, wegstroomen - voor één handvol meer of minder, verdelgen
zy gansche geslachten van u! Is dat niet schandelyk?
VEELE ZWARTEN

door elkander.

Ha! schandelyk! schandelyk!
DONALD.

Wie zyn dan deze blanken, die u martelen, vertrappen en vermoorden? van waar
hebben zy het regt, om met uw bloed en traanen te speelen? om dat zy zwakker
en snooder zyn, dan gy? om dat hun aangezicht bleeker is, dan het uwe?’
Voor de leezing bevalt dit Treurspel zeer wel, alleen het Karakter van OSDAL komt
ons voor te weiflend te zyn, en niet genoeg overeenkomst met 's mans redenen te
hebben. Hy spreekt te wel, om telkens tot uitersten over te slaan, en nu door dreigen,
en daadelyk daar op door smeeken, zyne Dochter haar geheim te willen ontwringen:
men verwondert zich daarom dat hy haar eindelyk doorstoot, om dat men zo veel
stoutheid in hem niet durfde vooronderstellen. - Hier en daar bezigt hy, in het woeden
zyner driften, uitdrukkingen, die te veel kunst vertoonen, om in die oogenblikken
zoo te kunnen denken: by voorb. in het Vyfde Bedryf, na den moord van TADO en
JULIA gepleegd te hebben, zegt hy: ‘De wreedste pynigingen zou ik zegenen, indien
zy my slechts konden verdelgen uit het ryk der Wezens; maar ik sta daar, in volle
kragt, als eene eeuwige rots van welken duizend geslingerde blikzems, als vonken,
te rug stuiven.’ - Zekerlyk zou iemand, in zulk een toestand als OSDAL, zeer wel aan
een Rots kunnen denken; maar van de daar op aanvallende bliksems dan zulk eene
Dichterlyke beschryving te geeven, is niet natuur-
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lyk. Hier spreekt derhalven de Dichter REITZENSTEIN, en niet de verleegen Moordenaar
OSDAL.
Uit de medegedeelde Proeven zal men kunnen zien, dat de Vertaaling zeer wel,
en vloeijend, is: zynde overäl zuiver Nederduitsch. De Vertaaler zag gaarne, dat dit
Stuk in Nederland ten tooneele gevoerd wierdt, al ware het, dat men, om deszelfs
uitvoerigheid, 'er geen Nastukje agter gaf: 't welk hy als eene door vooroordeelen
gevestigde gewoonte aanziet. Dan, ten opzichte van het laatste, kunnen wy berichten,
dat men, sedert eenige jaaren, verscheide maalen reeds, op den Amsteldamschen
Schouwburg, zodanige groote Stukken enkel door een Ballet heeft doen volgen; zo
dat het vooroordeel, om altoos nog een Klucht of Naspel te zien, in Amsteldam zo
groot niet meer is. Maar wat het eerste aanbelangt: daar de Vertaaler meent reden
te hebben, om te gelooven, dat niemand zich zyn geld beklaagen zou, al zag hy
dien avond niets anders dan het speelen van dit Stuk, gelooven wy in tegendeel,
dat hy hier een te gunstig vooroordeel heeft van zyn vertaald Treurspel, of van den
algemeenen smaak onzer Natie. Onze Natie bemint, over 't geheel genomen, die
soort van Treurspelen nog niet, in welken zo veele persoonen sneuvelen; zo als in
dit Stuk, van de elf Vertooners, de vyf voornaamste afgemaakt worden. Zy ziet de
handelende persoonen gaerne op het eind van het Spel gelukkig; ten minsten het
meerdergedeelte. Onze oude Dichters schreeven daarom, boven hunne Stukken:
Treur- bly- eindend-spel. 'Er zyn zeker eenigen die uitzondering verdienen, by voorb:
een Titus en Aran, enz., doch zulke speelt men thans niet meer: en dus zou de
vraag zyn, of eenige lieden, by het zien speelen van deeze Negerslaaven, (in welken
alle de persoonen vallen of vluchten, en de laatste alleen weêr van onder de dooden
opstaat,) niet even zouden denken als JAAP by LANGENDYK, toen hy bovengenoemd
Treurspel Titus en Aran, op den Amsteldamschen Schouwburg, zag:
Het gong 'er zo, dat ik 'er 's nachts te met van droom.
Men stak menkaer daer dood as katten en as hongden,
Zo dat 'er op het lest gien over eind meer stongden,
As twie of drie. Ik zaay, kom Maertje loop je best;
Want meuglyk worden strak de kykers ook equest.

De Drukkunst, eene Verhandeling. Uitgesprooken in eene
aanzienelyke Maatschappy. Te Amsterdam, by J. Koning, 1794. In
gr. 8vo. 26 bl.
Zy, die de Drukkunst geen onwaardig voorwerp hunner beschouwinge achten, zullen
in deeze Verhandeling, met eenig
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genoegen, eerst een Verhaal van de Uitvinding en Voortgang dier Kunst; ten tweeden
derzelver Nuttigheid, en eindelyk het gewaand Nadeel dat zy aanbrengt, beknopt
voorgesteld vinden. Derzelver Opsteller noemt zich een jongen Redenaar, die voor
het eerst van zyn leven een Spreekgestoelte beklimt, en die het nog nimmer gewaagd
heeft, om in het openbaar te verschynen. Zyne Voorstelling is echter zodanig, dat
zy aan zommigen, die over dit Onderwerp minder hebben kunnen denken en leezen,
een beknopt Tafreel kan verschaffen, in het welk LAUWERENZ JANSZOON COSTER van
Haarlem, (wiens beeldtenis vóór deeze Verhandeling geplaatst is,) als de eigenlyke
Uitvinder dier Kunst, voor allen uitblinkt. Schoon wy niet weeten, in welke
aanzienelyke Maatschappy deeze Redevoering gehouden is, weeten wy, by
ondervinding, dat het meer of min aanzienelyke eener Maatschappy geene meerdere
of mindere waarde geeft aan de Verhandelingen, die in dezelve uitgesproken worden:
schoon de eerste de beste zouden vereischen.

Charlotte van Bourbon. Door A. Loosjes, P.z. Te Haarlem, by A.
Loosjes, P.Z. In gr. 8vo. 204 bl.
CHARLOTTE van Bourbon, Dochter van LODEWYK, Hertog van Montpenster, en
JAQUELINE van Jouy, door haare Moeder opgevoed in de gevoelens der Hugenooten,
maar, uit hoofde der talrykheid van het Vaderlyk gezin, in het Klooster Jouare, in
het Landschap Brie, bezorgd; verschynt in dit Boek met alle de schoonheid eener
aanvallige Maagd, en met al den afkeer, welke haare jeugd en haar geweeten tegen
zulk een afgezonderd leven kunnen voeden. Na eene zeer plechtige - maar tevens
zeer onwillige, belofte gedaan te hebben, ontdekt CHARLOTTE, in een haarer
Kloostervriendinnen, de beminde van Graaf LODEWYK van Nassau, wiens afbeeldzel
deeze Maagd, in stilte, op haaren boezem draagt. Een wederzyds vertrouwen is
het gevolg van deeze ontdekking, welk vertrouwen nog grooter wordt, wanneer
CHARLOTTE de plaats van haare Moeije, JOHANNA CHABOT, (mede tot aan haaren
dood, in het heimelyke, der Hugenooten Godsdienst toegedaan,) als Abtdisse
vervuld: en als zodanig aan THERÉSE alles opdraagt, wat zy, behoudens haar
karakter, als de Opperste van het Klooster, haar bevelen kan.
In deezen toestand van zaaken verschynt WILLEM van Nassau, in het Klooster
van Jouare, ten einde de Non THERÉZE te spreeken; en aan dezelve eenen ring van
zynen Broeder te overhandigen. Dit gesprek zo harttreffende en ontroerende voor
THERéZE, dat deeze eerlang aan de gevolgen daar van, als ren slachtoffer van te
ver getrokken Godsdienstigheid, sterft,
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geeft aan de Abtdisse CHARLOTTE, en aan WILLEM van Nassau, eene voegzaame
gelegenheid, om elkander, eerst over de godsdienstige gevoelens van CHARLOTTE,
en vervolgens over de liefde van den Prins, jegens haar, te onderhouden. Zyn raad
om het Klooster te ontvluchten, en zich by den Keurvorst van den Paltz te begeeven,
werkt het meeste op het hart van CHARLOTTE, wanneer het gerucht van den
afgryzelyken moord, aan de Hugenooten, te Parys en elders, op ST. BARTHOLOMEUS
nacht gepleegd, reeds op den morgen van dien dag, binnen de vreedzaame muuren
van haar Klooster indringt; en haar, door een verhit Priester, den lastbrief van het
Hof wordt voorgelegd, om geene huisvesting of schuilplaatse aan een der
Hugenooten, van welken rang, ouderdom, of kunne, in het Klooster te verleenen.
Haare vlucht volgt op eene diepe zwaarmoedigheid. Dezelve geschied in den nacht,
door den Tuin des Kloosters. Een Landman, benevens zyne Vrouw en twee Kinderen,
verschrikt door de onverwagte komst der Abtdisse, verzellen haar, op haare
ontdekking als Hugenoote, en ernstig verzoek, naar Rosoi, en verder naar den Paltz;
alwaar alle wel ontvangen worden. Blyvende CHARLOTTE aan het Hof van den
Keurvorst, ondanks de verzoeken van haaren Vader, om haar terug te mogen
hebben, zo lang, tot de Heer VAN ALDEGONDE, op last van den Prins van Oranjen,
haar, als deszelfs aanstaande Bruid, van daar naar Embden geleid. Twee
Hollandsche Oorlogschepen voeren haar van daar naar den Briel, alwaar eene
hartelyke verwellekoming der twee gelieven, door een wettig Huwelyk, zelfs met
goedkeuring van CHARLOTTE'S Vader, spoedig agtervolgd wordt.
Uit deeze Schets zal men zien, dat de Heer LOOSJES, wat de hoofdzaak betreft,
zeer naauw by de geschiedenisse gebleven is: hier en daar heeft hy zich alleen van
verdichtingen bedient, waar toe de Dramatische Voorstelling eener Geschiedenis
hem de volkomen vryheid liet. Met vermaak en deelneeming zal men dus
verscheidene Tooneelen, in deeze Charlotte, kunnen leezen; en vooral die, in welken
de Dweepery en de vrees voor Menschen in het waare licht geplaatst worden. Intusschen komt de uitdeeling van het H. Avondmaal, hoe eenvoudig en plechtig
dezelve ook door den Landman JAQUES geschied, wat ontydig voor; over 't geheel
gebeurt 'er al te veel, en met te veel gemak, tusschen den Avondmaaltyd der Nonnen,
en het vertrek van CHARLOTTE, met haare reisgenooten, naar Rosoi, ten één uure.
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Henry en Louize. Eene Nederlandsche Geschiedenis in
gemeenzaame Brieven, door Cornelia Lubertina van der Weyde.
(Niet vertaald). In twee Deelen. Eerste Deel. Te Leyden by D. du
Mortier en Zoon, 1794. In gr. 8vo., behalven 't Voorbericht, 480 bl.
Een Nederlandsche Roman, die, onder zulk zoort van schriften, met regt eene goede
plaats verdient. Hy behelst de Liefdensgeschiedenis der op den titel genoemde
Hoofd-personaadjen, die, op elkander by eene toevallige ontmoeting verliefd
geworden, onder begunstiging van den Voogd van LOUIZE, hunne Vryerye voortzetten;
doch eerst gedwarsboomd worden door eene vroome of fyne Tante van LOUIZE, en
vervolgens in veelerleie zeer onaangenaame omstandigheden gewikkeld worden
door eene boezemvriendin van LOUIZE, die, zelf op HENRY verliefd geworden, eerst
twist en wantrouwen stookt tusschen de Gelieven, en naderhand LOUIZE in de handen
speelt van een Huzaaren-Officier, een gemeenden Vriend van HENRY, door welken
zy geschaakt word; doch, door toedoen van twee anderen van HENRY'S Vrienden,
word zy uit zyne handen gered. Waar mede, en met het vertrek van HENRY, zonder
dat men weet werwaards, dit eerste Deel afloopt. - De Hoofd- en byzondere
Characters zyn, over het gemeen genomen, wel geschetst, inzonderheid dat van
de vroome Tante Bedil-ziek en den schynheiligen Broeder Bemoeial. De haatelyke
ondeugd der Huichelarye word hier zeker met de sterkste kleuren afgemaald; jammer
is het maar, dat, indien dit wél gedaan word, de Hoogsteerwaardige Naam van 't
Opperweezen, en van onzen gezegenden Verlosser, die monsters zo dikwils, op
eene onteerende wyze, moet in den mond en pen gelegd, en de spreekwyzen der
Gewyde Schriften misbruikt en verdraaid moeten worden, 't geen eenen Eerbiediger
daar van dikwerf stooten moet; doch evenwel dat nut kan doen, dat die met regt
gevloekte ondeugd zo veel te haatelyker vertoond word. - Echter mogen wy niet
ontveinzen, dat sommige Characters niet geheel vry zyn van eenige overdrevenheid,
byzonder in 't stuk der Liefde; hoewel dit eenigzins verschoonlyk is; want het wil,
met jonge Lieden, toch gaarne dien weg heen. - Wy weeten wel, dat het 't voorregt
is der Romanschryvers, met Ducaaten te gooijen als of het Pagtpenningkjens waren,
even als het dit is der Schryveren van Nieuwstydingen, die het in hunne hand hebben,
duizenden op een Slagveld te doen sneuvelen: maar het komt toch eenigzins vreemd
in, eenen ryken Oostindisch-Vaarder, alleen uit dankbaarheid aan den Vader van
LOUIZE, die hem, op zyn
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eersten tocht, aan een baantje geholpen had, de Dogter van zynen Weldoener, die
hy nooit gezien had, tot zyne algemeene Ersgenaame aan te stellen, niet alleen;
maar zelfs, aan haaren, hem even zo onbekenden, Minnaar, een wiswasje van
honderd duizend Ducaaten, tot een Huwlyksgifte, toe te zeggen (bl. 389.) - In eene
Dame, die in 's Hage woont, kan het gemaklyk verschoond worden, dat zy, die
mooglyk slegts ter loops in Amsterdam geweest is, zich vergist in 't Character der
Menisten (zo als zy die noemt, bl. 250.) van 't Lam, en de Zon, en dat zy de laatsten,
als zich zwieriger kleedende, beschryft; waarvan mooglyk het tegendeel (schoon
het by de laatsten ook al hierin zo geheel zuiver niet is) zoude kunnen beweezen
worden. Maar onverschoonlyk is het, het oude afgesleeten verwyt van de streeken
van Menno Simons kinderen hier weder op te krabben, en (als ter Opheldering,)
een bedrieglyke streek van een Jood, een Landlooper, te verhaalen, en de
schelmeryen van den laatsten met de streeken van de eersten te vergelyken. Dit
kan 'er niet door! Mejufvr. VAN DER WEYDE heeft zich mooglyk alleen van deeze
haatelyke aanmerking bedient, om eene Alledaagsche Historie van de Jooden te
kunnen vertellen, om haar werk eenig Cieraad by te zetten; schoon het, onzens
achtens, hetzelve een weinig ontluistert, (bl. 251 en volg.)

Brieven van Albert, aan zynen Vriend, van het begin zyner
Verkeering met Charlotte, tot haaren Dood. Met Plaaten. Te Utrecht
en Amsteldam by G.T. van Paddenburg en Zoon, en M.
Schalekamp, 1793. 8vo. 256 bl.
Wy hadden gedagt, ten minsten gehoopt, dat de lydende WERTHER, voor lang ontzield
en begraaven, met alle zyne woeste, zogenaamde sentimenteele, indrukken, ook
voor lang zou vergeeten zyn: wy zagen dus vreemd op, dat, in deeze brieven, ons
de Historie van zyne CHARLOTTE werd opgedischt, en dus zyn aandenken, tevens
met de wonden, die zyn Lyden in de tedergevoelige Hartjens geslagen had, weder
werd opgekrabt. - Is 'er, dachten wy, dan geene genoegzaame treurens-stof in de
Wezenlyke Wereld voorhanden? moet die nog uit de Ingebeelde worden
vermeerderd? - Dan, schoon wy, verdrietig over de menschelyke Dromeryen, het
boek ter zyde legden, dachten wy: daar is toch nog iets goeds in; deeze Geschiedenis
(in quantum credere fas sit) kan leeren, zich niet te vergaapen aan een zo dubbel
overgevernist, doch vergiftigd, verguldzel.
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Zedelyke Verhaalen, Fabelen en Vertellingen, voor de
Nederlandsche Jeugd. Door N.C. van Streek, geb. Brinkman. Te
Amsteldam by J.B. Elwe, 1793. In 8vo. 200 bl.
Deeze Verhaalen, enz. zullen, naar ons inzien, niet missen te beantwoorden aan 't
Heilzaam Oogmerk, dat zich Mej. VAN STREEK heeft voorgesteld, in dezelve voor de
Nederlandsche Jeugd te vervaardigen. De Verhaalen, enz. zyn duidelyk naar de
vatbaarheid der Jonglingschap geschikt, en de zedelyke aanmerkingen zyn niet
alleen voor deeze, maar ook voor meer bejaarden geschikt, en moeten voor den
bedachtzaamen nuttig bevonden worden. Het Voorbericht meld ons, dat veele
Fabelen overgenoomen zyn uit den Franschen Dichter DE LA MOTTE, doch naar de
omstandigheden der Nederlandsche Jeugd veranderd; hoewel 'er ook veelen, en
wel twee derden, het eigendom zyn van Mej. VAN STREEK. Aan 't hoofd van ieder
Verhaal of Fabel is een klein Plaatje gesteld, dat dit Boeksken voor de Kinderen zo
veel te aangenaamer maakt, waar toe ook, voor anderen, de zoetvloeijende Versjes,
die elke Afdeeling sluit, kunnen dienen. - Tot een staaltje diene het volgende:

De Twee Standbeelden.
‘Op de top van een prachtigen tempel, in Griekenland, wilde men eens het
Standbeeld van Pallas plaatsen - om dit gedenkteken te vervaardigen, stelde men
de twee beroemdste Kunstenaaren in 't werk; en 'er werd eene zeer groote som
beloofd aan hem, die het fraaiste Standbeeld zoude vervaardigd hebben - de beelden
moesten echter alvoorens openlyk ten toon gesteld, op dat ze algemeen zouden
kunnen beoordeeld worden - de Kunstenaar die den prys wegdroeg, zou alleen het
geld, en des ook de roem genieten. - Elk van hun bevlytigde zich, en bezigde al zyn
kunstvermogen - de glorie en het voordeel vuurden beiden aan - zy hadden hunne
pronkstukken welhaast voltooid - men bragt dezelven op het voorplein van den
tempel - 't volk verzamelde zig aldaar in menigte - het ééne Standbeeld trok de
oogen en goedkeuring van allen tot zich - het andere bezag men naauwlyks - dat
geene, 't welk men bewonderde, schitterde door duizende bevalligheden; alle de
trekken waren fyn, en edel; het geheele beloop was bevallig en uitgewerkt; de
hekelaars zelfs vonden 'er niets op te zeggen - 't andere, daar en tegen, werd
algemeen afgekeurd, het was, volgens het algemeene oordeel, slechts een onvoltooid
stuk marmer; ieder trek was grof, en had een lompen omvang; 't was een vreeslyke
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groote gestalte; het volk wilde het den werkman doen terug zenden - hy, zeide men,
die het andere Standbeeld vervaardigd heeft, is de Meester, terwyl men den anderen
voor zyn' leerling kan houden; men was gereed om de beloofde som aan den
gezegden Meester af te geeven, zonder zich verder te beraaden. - Wacht, zeide de
Beeldhouwer, wiens werk afgekeurd werd; men moet de proef eerst van onzen
arbeid neemen - is het voor 't voorplein van den tempel, dat myn Standbeeld gemaakt
is? - Neen! - nu, dat men het dan, nevens het andere, boven op den tempel plaatse;
en gy zult van hier kunnen zien, wiens werk 't volmaaktste is - men deed dit, terwyl
men zich ondertusschen over de moeite en kosten reeds beklaagde; maar zo dra
de beide Standbeelden op den tempel gesteld waren, veranderde alles van gedaante
- het bewonderde Standbeeld verloor alle zyne schoonheid; de fyne trekken, die
men eerst zo geroemd had, verslaauwden door den afstand, en men kon dezelven
byna niet onderscheiden.
Het andere, daarentegen, verkreeg door den afstand alle mogelyke bevalligheid,
die men nimmer aan het zelve had toegeschreeven, toen men het van naby
beschouwde. - Men moet alles op zyn rechte plaats zien.
Dit Verhaal toont u, o jeugd! dat men, om tot een hoogen trap van bekwaamheid,
in welk vak het ook zy, maar vooral in dat der Kunsten en Weetenschappen, te
geraaken, het niet genoeg zy, slechts algemeene regelen van juistheid en orde te
volgen; maar dat hiertoe ook eene oordeelkundige onderscheiding der voorwerpen,
der oogmerken, en der standen vereischt wordt - iet voorwaar, dat veel oplettenheid,
en een juist oordeel vordert, en deeze kiesche onderscheiding is het, die in alle
vakken het schoone van een werk uitmaakt - dit heeft zelfs invloed op de
zamenleeving, en iemand die oordeel genoeg heeft, om zich deeze juiste
onderscheiding der voorwerpen, waarmede hy te doen heeft, ten nutte te maaken,
zal zich veel verdriets bespaaren.
Door vlyt en oefening wordt men in kunst volleerd;
De Kunstnaar is 't alleen die waare kunst waardeert.
Laat vry het dom gemeen zyn edlen roem bevlekken,
Het einde zal zyn' roem aan deeze schande onttrekken;
Zyn werk, door Kunstenaars heschouwd, wordt eens beloond.
En toont, hoe kunst, hoe vlyt, met glorie wordt bekroond.’
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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, Provinciaale
Utrechtsche en andere Genootschappen. Tweede Deels Tweede
Stuk. Te Middelburg, by P. Gillissen en de Wed. J.P. Gillissen,
1793. In gr. 8vo. 110 bl.
Drie Uitlegkundige Verhandelingen, ter Opheldering van eenige Bybelplaatzen,
behelst dit Tweede Stukje des Tweeden Deels van den arbeid diens Hoogleeraars.
(*)
De eerste is, gelyk eene en andere, in voorgaande Stukjes, ons medegedeeld ,
eene Voorleezing in het Middelburgsche Departement van het Zeeuwsche
Genootschap, meer uitgebreid, en met bewyzen en voorbeelden, by de mondlyke
voordragt, om den bepaalden tyd, niet aangevoerd, gestaafd. Deeze Verhandeling
behelst eenige Aanmerkingen tegen de voorgewende Duisterheid en
Onverstaanbaarheid in de Heilige Schriften, inzonderheid de Schriften der
Propheeten. Men wagte hier mets van het geschil deswegen door de Oudvaders
tegen de zogenaamde Gnostiken gevoerd; nog ook over het geschil daar over
tusschen de Protestanten en Roomschgezinde Christenen. 's Hoogleeraars oogmerk
is alleen, om de eer der Godlyke Openbaaring in deeze byzonderheid te handhaaven,
tegen zulken, die dezelve verwerpen, en, ook nog in den tegenwoordigen tyd, door
het schreeuwen over Duisterheid en Onverstaanbaarheid, vooroordeelen tegen
dezelve, ook by anderen, zoeken aan te kweeken, en in te boezemen. Dan, daar
deeze klagten over Duisterheid, Dubbelzinnig- of Tegenstrydigheid, vooral in de
Schriften des Ouden Verbonds, en wel byzonder in de zogenaamde Godspraaken
der Propheeten, door de Ongeloovigen van

(*)

Zie onze Aankondigingen van de voorgaande Stukjes, Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1793.
bl. 1 en 613.
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deezen tyd dagelyks vernieuwd worden, bepaalt de Hoog Eerw. KROM zich hier toe
voornaamlyk.
Wel verre is hy van alle Duisterheid in de Schriften der Openbaaringe, en bovenal
in die der Propheeten, te ontkennen: dan hy geeft de onvermydelyke oorsprongen
daarvan op, en zyne beleezenheid wyst ons op de Schryvers, die daar over breeder
handelen. Doch merkt hy op, dat veele Duisterheden reeds opgeklaard zyn door
de betere kennis van de Taal der Oosterlingen; dat 'er veel is opgehelderd door de
keurige Reisbeschryvingen in het Oosten.
Met reden vraagt hy: ‘Zouden de meeste byzonderheden, ook zelfs in de
Voorzeggingen der Propheeten, in zichzelven waarlyk altoos wel zo duister zyn, als
veelen zich doorgaans ter goeder trouwe verbeelden? Zou niet die duisterheid al
dikwyls voortspruiten uit de zonderlinge en gedrongene verklaaringen van deeze
en die Godspraaken, en uit een zekere zugt van sommige, anderzins niet onkundige,
Uitleggers, om b.v. die H. Mannen altoos te willen laaten propheteeren van verre
henen: ik wil zeggen, om de vervulling doorgaans in laateren tyde te zoeken, tot
welken de Jooden of die Volken, aan welken die Voorzegging gedaan werden,
geene regelrechte betrekking hadden; en voor welken dan zekerlyk toen ter tyd
reeds die Godspraaken buitengemeen duister, en meestäl geheel onverstaanbaar,
moeten geweest zyn? Voorzeggingen immers zyn gewoonlyk propheetische
Redenvoeringen of Dichtstukken, waarin aan het Volk deszelfs zonden en
verkeerdheden ernstig worden onder het oog gebragt, met bedreiging en
aankondiging van GODS naakende oordeelen, indien men dezelve niet voorkwam
door eene tydige bekeering; en dikwyls ook met beloften van uitredding, als des
Heeren gerichten de gewenschte uitwerking by het Volk gehad hadden; of wel van
zyne bewaaring en zegen over de zulken onder het zelve, die waarlyk den Heere
vreesden, en zyner stemme gehoor gaven. - Dit voornaame oogmerk in de
Leerredenen der Propheeten, het welk niemand immers welvoegelyk ontkennen
kan, wordt (myns oordeels) in de verklaaring van dezelven, door sommige Uitleggers
onder de Godgeleerden, niet genoeg op het oog gehouden.’
Veele zwaarigheden, merkt de Schryver wyders op, wor-
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den spoedig weggenomen, wanneer men hier en daar slegts een weinig toegeeft
aan den Oosterschen styl en denkbeelden, of behoorlyk agtslaat op deeze en geene
Spreekwoordelyke Gezegden, zonder daar in verborgenheden te zoeken: met zich
door woordenklank te laaten misleiden, maakt men klaare Godspraaken duister.
Vervolgens laat de Hoog Eerw. KROM zich uit, over de onderscheidene wyze van
Aanhaaling der Voorzeggingen uit het Oude Testament, of ook zelfs van andere
Gezegden, aldaar, in het Nieuwe. Behoedzaamheid en Omzigtigheid in deezen
aangeraaden hebbende, vervolgt hy: ‘Neemt men deeze manier der Aanhaaling by
Toespeeling, of Adcommodatie, van zommige Godspraaken der Propheeten in 't
geheel niet in agt, men wikkelt zich, ik beken het gaarne, in zeer groote
zwaarigheden, en maakt geheele Godspraaken duister, door dezelven als dan te
willen verklaaren en wringen naar zyne aangenomene veronderstelling. Het is zo!
men moet zich verwonderen over de moeite en het vernuft van sommige braave en
geleerde Mannen, als men de verklaaringen leest, welke zy, volgens hunne
veronderstelling, dat zulk een Tekst naamlyk een rechtstreeksche Voorzegging van
den MESSIAS en zyne lotgevallen behelst, somtyds aan het geheele beloop van zulke
Godspraaken geeven. En kan men zich zelven hierin, naa bedaard en onpartydig
onderzoek, volkomen voldoen, ik wil hun die vryheid geenzins betwisten; maar ik
twyfel zeer, of men lieden, die denken, en meer op klaare bewyzen, (zo veel de aart
van zulk eene zaak toelaat) dan op onderstellingen en aardige
verstandsbeschouwingen, pleegen agt te geeven, wel van de gegrondheid dier
uitleggingen gemaklyk zal kunnen overtuigen. En, in de daad, het komt my onder
verbetering zo voor, hoe pryslyk ook anderzins het oogmerk van zulke geleerde en
godvrugtige Uitleggers zyn moge, dat men, door zommige gezegdens der
Propheeten, tegen het kennelyke verband van zaaken, of tegen het heerschende
oogmerk, te buigen, in plaats van eenvoudig aldaar eene Adcommodatie te erkennen,
der agtbaarheid van Gods Woord meer nadeel dan voordeel aanbrengt. Voorzeker
deeze manier van Aanhaaling doet zich zeer kennelyk op in meer dan ééne
Godspraak, en de melding van die gezegden in het N. Verbond: welke Godspraaken,
buiten het stellen van
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zulk eene Adcommodatie, volgens derzelver Verband en Oogmerk, myns oordeels,
niet wel te verklaaren zyn.’
Dit door een aantal Voorbeelden gestaafd hebbende, die in de Verhandeling zelve
moeten naageleezen worden, vaart hy voort: ‘Maar zou men, behalven al 't gemelde,
die duisterheid in sommige Propheetische stukken, (als men de waarheid zeggen
zal,) niet veeltyds daaraan moeten toeschryven, dat men de Vervulling van
verscheide Voorzeggingen, die kort op handen was, voorby ziende, steeds zyn werk
daar van maakt, om alles op laatere tyden, b.v. die van den Antichrist onder het
N.T., of wel op de laatste dagen van de Waereld, te willen toepassen: als of zulk
eene Verklaaring der Godspraaken eene meerdere verheevenheid en grooter
agtbaarheid aan dezelven byzette? En het is te verwonderen, hoe zeer men
sommige, anderzins niet onverstandige, Mannen (naa het licht, dat, door zeer
aanneemelyke verklaaringen, reeds over de meeste Prophetien verspreid is,) nog
verslaafd ziet aan zulke vooroordeelen. Men schynt somtyds voor eene uitlegging
benaauwd te zyn, om dat ze dezelfde is met die van CALVYN en GROTIUS, of dezelve
al te na mogt komen.’
Hier valt de Schryver, en niet ongepast, weder op het voorheen aangeduide
denkbeeld, dat de Prophetien meestal Redenvoeringen zyn der Propheeten. ‘Is het
nu,’ vraagt hy, ‘niet zeer oneigen, zwaare oordeelen, die voor de deur stonden,
geheel voorby te zien, en zulke Propheetische bedreigingen toe te passen op het
geen dat Volk, somtyds honderden van jaaren laater, is overgekomen in hun
naageslacht? - Laaten wy ons eenvoudig verbeelden, dat 'er, van wegen de zonden
van een Land of Volk, binnen eenen zeer korten tyd, zwaare oordeelen op handen
waren, zou het dan niet zeer oneigen zyn, indien openbaare Volksleeraars,
(verondersteld zynde, dat deezen, door eene boven-natuurlyke leiding en verlichting,
die zaaken zeer duidelyk vooruit zagen,) zulk een Volk waarschuwden, en tot eene
tydige bekeering aanspoorden, en, voorby ziende het geen voor de deur was, die
vermaaningen ernstig aandrongen, met eene uitvoerige bedreiging van zwaare
bezoekingen, welke anders de naakomelingschap, naa verloop van twee- drie- of
vierhonderd jaaren, zekerlyk treffen zouden.
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Ik zou dit nader kunnen staaven met Godspraaken, welke men onder de zwaarste
rekent, en die in de daad ook daar toe behooren, indien men dezelve uit zyn eens
aangenomen Systema van Propheetische Godgeleerdheid, of uit de bloote klanken
der woorden in zommige Texten, wil verklaaren; maar welke gelukkig veel van haare
duisterheid verliezen, indien men, zo veel mogelyk, met ter zyde stelling van alle
vooroordeelen, op het oogmerk, taalgebruik by de Oosterlingen, en het geheel
beloop van zulk eene Godspraak, behoorelyk agt geeft, en dezelve daar uit
eenvoudig verklaart.’
De Hoogleeraar heldert wederom, met een spreekend voorbeeld, zyne stelling
op: gelyk hy 'er ook een bybrengt, ter staaving deezer volgende veel behelzende
aanmerking. ‘Waarlyk, indien men zich verplaatst in die tyden, waarin de Propheeten
hunne Godspraaken voordroegen - eenigzins gemeenzaam is met derzelver styl
en wyze van voorstel - en met eenige naauwkeurigheid agt geeft op 't geen zomtyds
kort daar naa is voorgevallen, zal men dikwyls in die gebeurtenissen, of in eenige
merkwaardige omstandigheden van dezelven, duidelyk zaaken en voorvallen
ontdekken, welke zulk eene Godspraak terstond ophelderen, en toestaan moeten,
nopens verscheiden byzonderheden derzelver Schriften, dat dezelven, in hunnen
styl of manier van voordragt, eer die dingen werkelyk gebeurd waren, niet beter,
niet duidelyker en meer treffend, zulke voorvallen konden gespeld hebben.’
Dan genoeg trekken uit deeze Verhandeling, welke wy der leezinge aanpryzen.
De tweede Verhandeling is over den waaren zin van JEREMIA XXXI:26, volgens onze
Nederduitsche Vertaaling: Hier op ontwaakte ik, en zag toe, en myn slaap was my
zoet. Welke plaats hy, met regt, onder de duistere telt, en die veelshands verklaard
is, gelyk deeze Verhandeling uitwyst, en door die ophaaling niet vry blyft van het
verveelende der ouderwetsche Schriftuurverklaarderen. De Hoogleeraar verwerpt
het algemeen aangenomen gevoelen, dat het eene Tusschenreden van den Propheet
zy, en de Verklaaringen van andere, door hem bygebragt, en waagt het, om (naa
zo veele gedagten van groote Mannen,) zyne gissing op te geeven. Eene gissing,
welke (zo zy doorgaat) zyns bedunkens, van dien aart is, ‘dat de woorden, zonder
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dat wy hier om een Tusschenreden behoeven te denken, in een onafgebrooken
verband staan met de voorigen: eene zeer naauwe betrekking hebben op dezelven,
en wonder wel voegen in het redenbeleid en de beloften van des Heeren vernieuwde
gunstbewyzen, welke hier aan het wedergekeerde Volk gedaan worden.’ Het verband
in 't breede naagegaan en de kragt der woorden getoetst hebbende, zal, zyns
bedunkens, de meening hier op uitkomen. ‘Ik heb de vermoeide ziel dronken
gemaakt, en alle treurige ziel vervuld, zeggende, en bly te moede steeds
voortjuichende, (behoorende dit als nog tot den lofzang, welke men als dan weder
volvrolyk op zou zingen) van wegen deezer dingen, uit hoofde van deeze dingen,
t.w. van al den overvloed, rust en veiligheid, onder des Heeren magtige en gunstige
voorzorge, ontwaak ik, steeds naa eene ongestoorde rust, zie welgemoed en vrolyk
op by het ontwaaken, en myn slaap is my zoet. Zulk eene onbeschroomde en
ongestoorde rust strekt my steeds tot eene zeer aangenaame en gezegende
verkwikking. - Het welk dan, by het voorige gevoegd, een onbekommerd en
genoeglyk bestaan, in 't midden van een gezegenden overvloed en gewenschte
veiligheid, te kennen geeft.’
Het derde Stuk, hier voorkomende, is een Onderzoek naar de rechte betekenis
der Woorden in de Spreuken van SALOMO, XXX:28, volgens onze Nederduitsche
Vertaaling: De Spinnekop grypt met de handen, en is in de Paleizen der Koningen.
Dezelve is eene Vertaaling eener Latynsche Verhandeling reeds voor eenigen tyd
door de Hoogleeraar geschreeven, en te vinden in de Opuscula Societatis TENDIMUS
AD IDEM & TANDEM FIT SURCULUS ARBOR. Traj. ad Rhen. 1782, thans vertaald door
des Schryvers Zoon JO. HERM. KROM, Predikant te Poortvliet. - De gedagten, dat
men, volgens zommigen, hier een Hagedis of Salamander verstaan moet, wordt
verworpen, en den Spinnekop behouden: die, hoe gering en veragt, egter voor
schrander en vernuftig in 't werken bekend staat; de werkzaamheid van dit Diertje
wordt zeer eigenaartig door het grypen met de handen beschreeven. De zwaarigheid,
dat de wysheid van dit Diertje doorstraale in het Verblyf in de Paleizen der Koningen,
wordt weggenomen, als wy, door de Paleizen der Koningen, hier dat Huis verstaan,
't welk de Spin-
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nekop zichzelven weeft en toebereid, 't welk dan met het Paleis eens Konings
vergeleeken wordt: Taalkunde onderschraagt deeze opvatting, en de zin is: ‘De
Spinnekop grypt met de handen - en is een Koning in zyn Paleis: wy zouden in onze
taal zeggen: Hy woont in een prachtig Paleis. Door welk gezegde dan de zonderlinge
wysheid en behendigheid van dit anders geringe en veragtelyke Diertje ten
duidelyksten wordt aangeweezen; terwyl tevens alles aan het oogmerk van den
wyzen SALOMO in deezen geheelen volzin, ook met betrekking tot de voorige
gezegden, volkomen beantwoordt!’ - Wy vinden dit eene zeer gepaste Vertaaling,
doch veel minder klems, dan de Schryver stelt, in eene Opheldering van den Eerw.
NIEUWLAND, te vinden in diens Letter- en Oudheidkundige Verlust., D.I. Hoofdst. XIV.
§. 4. bl. 491, in het Voorberigt door den Heer KROM bygebragt, om deezen zynen
Uitleg te onderschraagen.
Buiten weezenlyke verhindering geeft de Hooggel. Schryver ons hoope, dat wy
nog meer Verhandelingen van deezen ophelderenden aart te wagten hebben.

Brieven aan Emma over de Philosophie van Kant, uit het
Hoogduitsch van J.L. Ewald. Te Utrecht by W. van Yzerworst, 1793.
100 bl. in gr. 8vo.
In de Wysbegeerte onzer dagen heeft die des Koningsbergschen Wysgeers KANT,
als 't ware, een Epoque gemaakt. Althans hy wykt van alle andere Wysgeeren af,
en heeft al de kragt van zynen geest ingespannen, om alle de Leerstelzels zo der
Wysgeeren van vroegeren als van laateren tyde om verre te werpen. Een bedryf,
't welk niet kon missen de hevigste twisten onder de Wysgeeren, bovenal de
Duitsche, te verwekken. Aan Vyanden en Tegenstanders ontbrak het hem niet; dan
groot was ook het getal zyner Vrienden en Voorstanderen, die hem wyd en verre
den voorrang boven alle Wysgeeren afstonden; één deezer, de Jenasche Wysgeer
REYNHOLD, noemde hem een Man, die alle Stelzels der verstandigste en voortreflykste
Wysgeeren vergruisd heeft, of den alles zermalmenden KANT, om zyne eigene
woorden te bezigen.
Wie moest niet versteld staan, als hy las: ‘Onmoge-
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lykheid van een ontologisch, cosmologisch, physicotheologisch bewys voor het
bestaan Gods!’ Dan KANT brak niet alleen, in zyn Kritik der reinen Vernunft, af; hy
tragtte ook op te bouwen, in twee andere Schriften: Kritik der practischen Vernunft,
en Grundlegung zur Metaphysik der zuten, gaf hy zyn bewys op voor het Bestaan
(*)
GODS , voor de Onsterflykheid, en eenige Zedelyke Gronden.
De Heer EWALD handelt in het Twaalftal Brieven, hier voor ons liggende, over
deeze Philosophie. Met welk byzonder oogmerk zal hy zelve ons best beduiden als
hy in zyn Voorberigt zich dus laat hooren: ‘Dat myn oogmerk in het geheel niet was
tegen KANT te schryven, wien ik als Denker en als Man vereer, dat heb ik in deeze
Brieven meer dan eenmaal gezegd, en de geheele geest van dit kleine Geschrift
toont het duidelyk. Maar ik zag tot myne verwondering, dat ook Philosophische
Leeken, ook Dames, de Schriften van KANT lazen; dat het begint tot den goeden
toon te behooren van zyne Philosophie te spreeken; dat men zyne Grondlegging,
enz. tot een Catechisme des gens d'esprit wil maaken, en ik dagt daar over naa wat
toch dit Boek, of de andere Schriften van KANT - niet voor den beschouwenden
Wysgeer, maar voor het gezond menschenverstand, voor het nog onbedorven
menschen hart, zyn, of zy de behoeftigheden des verstands en des harten van een
geestvolle fynvoelende Dame, of haar verlangen naar rust, naar zekerheid en
reinheid, kunnen stillen. Ik stelde my zulk een Individu voor, vergeleek dat geen wat
KANT geeft, met de behoeftigheden, die ik in myn Ideaal kon veron-

(*)

Dit Moreel Bewys, door KANT als het éénige opgegeeven, heeft eene Vraag daar over by de
Hollandsche Maatschappy, te Haarlem, doen gebooren worden. Op welke men drie
Antwoorden vindt in het XXVIII Deel van de Verhanlingen dier Maatschappye, werwaards wy
onze Leezers wyzen, die lust mogten hebben in die hooge vlugt van Metaphysica. Ook heeft
die eigenste Maatschappy eene Vraag opgehangen over KANT'S algemeene Grondstelling
omtrent den eersten en algemeenen grond van Zedelyke verpligting, welke zommigen duister,
anderen onzeker of onvrugtbaar, voorkomt. (Zie ZENO over Ongeloof en Zeden, bl. 10.)
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derstellen. - Zo kwamen deeze Brieven te voorschyn.
Ik hoop dat ik KANT niet kwalyk zal verstaan hebben, ofschoon menig een Philosoof,
en, niet zonder grond, daar van beschuldigd wordt. Zonder voorliefde tot eenig
Philosophisch Stelzel, hoe genaamd ook, zonder zeer gewoon te zyn aan eenige
Philosophische taal, heb ik de Schriften van KANT, om myn zelss wil geleezen, en
overpeinsd: en menig een Leek, die den Bybel uit behoefte in de hand neemt,
verstaat hem beter, dan menig een Godgeleerde, die zyn Stelzel in het hoofd heeft!
- Doch daar over mogen de JABOBIS, de REINHOLDS, de RHEBERGS oordeelen; en
over het geheele Geschrift die kleine kring van Dames, die als Mannen kunnen
denken, zonder op te houden als Vrouwen te gevoelen.’
Schoon de Wysbegeerte van KANT onder ons, zo veel wy weeten, geen grooten,
althans geen algemeenen, opgang gemaakt heeft, en 'er onder de Nederlandsche
Dames weinig EMMAS zullen gevonden worden, is dit Werkje niet ongeschikt om 'er
ons eenig denkbeeld van te geeven. - Eenig denkbeeld, schryven wy; want, om
KANT geheel te verstaan, zou men, blykens de boven aangeweeze Verhandelingen
by de Hollandsche Maatschappye over een zyner Stellmgen uitgegeeven, een nieuw
Woordenboek zyner Taale, met opheldering zyner vreemde en eigengesmeede
Spreekwyzen, noodig hebben. De Heer EWALD heeft, wel is waar, getragt, dit in
eene gemeenzaame en voor allen verstaanbaare taal uit te drukken. Maar was het
hem altoos mogelyk? Kon hy het doen, als hy schryft: ‘Neen, lieve EMMA! ik heb zo
veel eerbied voor den innerlyken samenhang van het Stelzel van KANT, dat ik liever
bekennen wil: ik versta hem niet!’ - Als hy in het denken over deeze en geene
Stellingen diens nieuwen Wysgeers, ‘zich als in een luchtbol bevindt, tuschen hemel
en aarde, en de vrees voor vallen, het verlangen na vasten grond, waar op zyn voet
wandelen kan, hem ieder oogenblik leert, dat hy tot gaan en niet tot vliegen gemaakt
is.’ - Niet ongepast drukt hy zich in zyn laatsten Brief in deezer voege uit, als hy den
indruk, welken hy oordeelt dat de beschouwing van 't geheel des Stelzels van KANT
op EMMA moet overlaaten, dus beschryft: ‘Gy zult dan vinden, dat zyne Philosophie
eene bo-
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vennatuurkundige wereld is, vol innerlyke samenhang; maar eene vreemde wereld
voor ons; eene Opera, die bedriegt, zo lang men daar in is, maar die ons een droom
voorkomt, zo haast het scherm gevallen is; een Obelisk, met bewonderenswaardige
kunst gebouwd; maar waarin men niet woonen kan, en niet woonen zal, die alleen
tot een bewys daar staat, wat menschlyke kunsten en kragten vermogen!’ - De
Schryver erkent, intusschen, dat ze voor anderen meer zyn kan.
Van het gansche beloop deezer Brieven, die zo weinig bladzyden beslaan, zullen
wy geen afzonderlyk verslag geeven. Dan het zal zommigen onzer Leezeren niet
ongevallig zyn, dat wy eene opgave doen eener tegenoverstelling van het Zedelyk
Beginzel van JESUS en het Zedelyk Beginzel van KANT.
‘Het Zedelyk Beginzel van JESUS is, heb God lief boven alles, en uwen Naasten als
uzelven - het Beginzel van KANT, handel altyd zo, dat de regel, naar welken gy
handelt, een algemeene wet kon worden.
Het Zedelyk Beginzel van JESUS - wordt van alle menschen bevat, om dat ieder
een, meer of minder, weet en gevoelt wat liefde is.
Het Zedelyk Beginzel van KANT - kan van de meeste Menschen in 't geheel niet
gevat worden, om dat de minste Menschen weeten, wat goed zou zyn, wanneer
het eene algemeene wet wierd.
Het Zedelyk Beginzel van JESUS is algemeen, en vordert evenwel van ieder Mensch
slegts zo veel als hy kan. Zo waar en zuiver iemand zichzelven of anderen kan
liefhebben, dat is voor hem de maatstaf. Hy veronderstelt by verschillende Menschen
verschillende vatbaarheid en verschillende kragten.
Het Zedelyk Beginzel van KANT is ook algemeen; maar vordert van den eenen zo
veel als van den anderen, even als of allen dezelfde vatbaarheid en kragten hadden.
Het Zedelyk Beginzel van JESUS tast den geheelen
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Mensch aan, is een doel voor den geheelen Mensch, in die veronderstelling, dat
rede en gewaarwording, hoofd en hart, te gelyk moeten worden aangetast, wanneer
men op den Mensch sterk wil werken.
Het Beginzel van KANT is een regel voor de Rede, tast eenzydig slegts de rede
aan, in die veronderstelling, dat zich by den Mensch alles naar de rede schikken
zal.
Het Zedelyk Beginzel van JESUS sluit het ik mede in: dewyl de liefde gelukkig maakt;
maar arbeidt de Zelfzoeking tegen; dewyl de liefde alleen in het geluk van anderen
haar eigen geluk vindt.
Het Zedelyk Beginzel van KANT sluit elk te rugzigt op zichzelven uit, en arbeidt
dus ook de Zelfzoeking tegen.
Het Zedelyk Beginzel van JESUS knoopt deezen pligt en zelfsliefde zamen, en maakt
deeze verbinding onschadelyk.
Het Zedelyk Beginzel van KANT knoopt beide niet zamen.
Het Zedelyk Beginzel van JESUS geeft regelen voor onze handelingen aan, maar
wenkt tevens op gronden onzer handelingen, (dat GOD beminnenswaardig is, dat
Menschen uit één Huisgezin afstammen) of het was onzin.
Het Zedelyk Beginzel van KANT geeft alleen, op zichzelven staande, regelen onzer
handelingen aan; en wenkt niet op gronden onzer handelingen.
Het Zedelyk Beginzel van JESUS laat voor buitengewoone daaden van buitengewoone
Menschen genoeg speelruimte open: dewyl het den graad van liefde onbepaald
laat, en deeze ook niet bepaald kan worden.
Het Zedelyk Beginzel van KANT laat zulk eene speelruimte niet open: dewyl een
iegelyk dat alleen maar doen moet, wat goed was als allen het deeden.
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De Mensch, die het Zedelyk Beginzel van KANT opvolgt, wordt goed om dat hy kragt
heeft naar eene Grondstelling te handelen.
De Mensch, die het Zedelyk Beginzel van JESUS opvolgt, wordt goed om dat hy
lief heeft.’
Aan den aart van het Werkje, 't geen door de inrigting aan EMMA eene bevallige
gedaante krygt, is zeker voor een gedeelte toe te schryven, de menigte van vreemde
bewoordingen en spreekwyzen; doch 'er loopen ook veele Woorden en Uitdrukkingen
onder, die de geboorte geheel verschuldigd zyn aan de Hoogduitsche Moeder.

Leerredenen by gelegenheid van het Kersfeest, door H.D. Pörtner.
Uit het Hoogduitsch. Te Amsterdam by W. Brave, 1793. In gr. 8vo.
143 bl.
Vier Leerredenen bevat deeze bondel. In de eerste wordt aangeweezen de zekerheid
der Godlyke toezeggingen, en onze pligt, wanneer de vervulling daarvan schynt te
vertraagen, volgens HABAK. II:3, 4. Het verhaal by LUK. I:13-17, geeft den Eerw.
PÖRTNER aanleiding om te handelen over den persoon en de verrichtingen van
Joannes, den Voorlooper van Christus. In de derde Leerrede dienen de woorden
van PAULUS, Gal. IV:4, 5, tot eenen grondslag om te spreeken over den tyd en de
oogmerken der Koomst van Christus in de Weereld. Uit LUK. XI:27, 28 wordt, eindelyk,
in de vierde Leerrede, onderzogt, hoe, en in hoe verre, de verwantschap van Christus
met het menschlyk geslacht ons tot eer en tot zaligheid verstrekke. De Eerw. PÖRTNER
behandelt deeze onderwerpen uitvoerig, ernstig en gemoedelyk, nadruklyk
aandringende op de beoefening van het werkdaadige, 't welk daar in ligt opgeslooten.
De manier van uitvoeringe is nagenoeg dezelfde, welke nog heden by de meeste
Leeraaren onzer Nederlandsche Kerke in gebruik is; en in denkwyze en begrippen
stemt hy ook daar mede vry naauwkeurig overeen. PÖRTNER is een Lutheraan van
het oude licht.
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Het Godsdienstig Huisgezin, in aangenaame en leerzaame
Gesprekken, tot bevordering van Bybelkennis en Godvrugt, door
S. van Emdre, Predikant te Wageningen, Lid van de Zeeuwsche
Maatschappy der Weetenschappen, Correspondeerend Lid van 't
Haagsch Genootschap tot Verdediging van den Christelyken
Godsdienst, enz. Eerste Deel. Te Utrecht by W. van Yzerworst,
1793. In 8vo. 252 bl.
Volgens zyne betuiging in de Voorrede, hadt de Eerw. VAN EMDRE dit Werkje,
oorspronklyk en in de eerste plaats, opgesteld ten dienste zyner Kinderen. De edele
wensch, om een uitgebreider nut te doen, deedt het zyn Eerw. ter Drukperse geeven.
's Mans oogmerk is, om, volgens een nieuw plan, ‘drie voorname zaken te gelyk op
eene bevatbare wys aan de jeugd te leeren, namelyk de heilige geschiedenis, of
de historien die in den Bybel voorkomen; tevens de voornaamste Leerstukken van
den geopenbaarden Godsdienst; en eindelyk de Christelyke Zedekunde, of eene
aansporing om gelovig en godvrugtig te leven.’ In de uitvoering van dit plan is de
Schryver niet ongelukkig geslaagd. De vorm van Zamenspraaken, in welke hy zyne
voorstellen heeft gegooten, maakt dezelve bevattelyk, en veraangenaamt het leezen.
Van de drie Deeltjes, met welke het geheele Werk zal voltooid zyn, ziet thans het
Eerste Deel het licht. Het bevat acht Gesprekken. Het eerste Gesprek loopt over
de Schepping der Waereld, in 't byzonder van den mensch in den staat der regtheid;
het tweede verhaalt de Geschiedenis der eerste menschen met opzicht tot den
Zondenval; in de derde wordt gehandeld van de Verbastering der menschen na den
Zondenval, tot de geboorte van Noach; het vierde vervolgt de Geschiedenis van
Noach en den Zondvloed, tot op Abrams roeping. In de vier overige Gesprekken
worden verhaald het leven van ABRAM, ISAAK, JACOB en JOSEPH. In deeze gesprekken
verhaalt de Schryver de voornaamste gebeurtenissen en lotgevallen, in het O.
Verbond vermeld; doormengende alles met ophelderende aanmerkingen over 't
geen duister, of min bevattelyk, is, en uit ieder gesprek zodanige gevolgen afleidende,
als tot stigtinge en verbeteringe kunnen dienen.
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Wy gelooven, dat deeze leerwyze haare nuttigheid heeft, en aanpryzing verdient
boven den gewoonen leertrant, die zich voornaamelyk tot het van buiten leeren
bepaalt, en door het moeilyke, voor veele jonge lieden daar aan verknogt, dezelven,
heel ligt, zo geenen tegenzin tegen Godsdienstige oefening doet opvatten, althans
dezelve met een ongunstig oog doet beschouwen. Zie hier iets ter proeve van de
wyze, op welke de Vader de zwaarigheden, tegen hem ingebragt, zoekt uit den weg
te ruimen. Handelende over de eerste Zonde van ADAM en EVA: ‘Het schynt my toe,
Vader (doet hy JAN, eenen der Zamenspreekeren, zeggen) dat EVA, voor dat zy
begeerte naar die vrucht had, en die daadelyk gebruikte, reeds in zonde was
gevallen, namelyk zonde van hoogmoed, om als God te wezen; en van waar die
zondige eigenliefde, daar immers ADAM en EVA goed en naar Gods beeld geschapen
waren?
VADER.

Gy hebt dit ongemeen wel opgemerkt, en zommige onzer Godgeleerden en
Uitleggers hebben daar niet op gedacht, als zy op de eene plaats breed uitweijen
over ADAM'S en EVA'S kennis en heiligheid in den staat der regtheid, en op een andere
plaats spreeken, dat deeze menschen door eenen zondigen hoogmoed begeerte
hadden naar deeze vrugt, en daar van aten.
JAN.

Hoe moet ik dan dit stuk begrypen?
VADER.

Dat alle begeerte om aan God gelyk te zyn geen zonde is; zy hadden, uit kragt van
schepping naar Gods beeld, gelyk getoond is, gelykheid aan God, en konden daarin
nog veele vorderingen maken. De Zaligmaker beveelt ons immers dat wy God zullen
gelyk zyn, als Hy zegt: weest dan gylieden volmaakt, gelyk uw Vader, die in de
hemelen is, volmaakt is. Wy hebben hier slegts in agt te neemen, dat wy zulk eene
gelykheid met God niet mogen begeeren, waar door wy onafhanglyk, almagtig,
alwetend, enz. worden, want dat zyn eigenschappen Gods, die in geen schep-
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sel kunnen vallen. En MOZES zegt ons niet, dat de Slang zulk eene gelykheid
bedoelde, noch ook dat EVA die begeerde. Ook moeten wy in agt neemen, dat,
schoon 't geoorlofd is naar eene meerdere gelykheid aan God te staan, door
vordering in kennis en heiligheid, wy die gelykheid niet moeten tragten deelagtig te
worden, langs eenen weg, die met Gods wet niet overeenkomt; zo was hier 't geval.
Zy vestigden hun aandacht alleen om [op] die beloofde gelykheid aan God, kennende
goed en kwaad; maar verlooren op dat oogenblik Gods uitdrukkelyk verbod uit het
oog, die niet wilde, dat zy zulks langs dien weg zouden verkrygen.
JAN.

Ik begryp nog niet VADER! hoe zulke menschen, gelyk ADAM en EVA, konden in de
zonden vallen, die met een volmaakt verstand, een gezond oordeel, en een heiligen
wil om God lief te hebben, waren geschapen?
VADER.

God had aan onze eerste Ouderen zulk een volmaakt verstand gegeven als hem
nodig en nuttig was; doch dat sluit niet in zich eene volmaaktheid in kundigheden,
deeze zou hy door de beschouwing en ondervinding vermeerderen kunnen. Zyn
oordeel was wel gezond, maar ongeoefend, hier toe was dienstbaar de redeneering,
en 't onmiddelyk onderwys van God. Hy bezat wel een heiligen wil om God lief te
hebben, en naar eene meerdere gelykformigheid met Gods beeld te tragten; doch
veele zaken waren hem nog onbekend en duister, en daarby zyn oordeel
ongeoefend: hoe ligtelyk kon door middel van zinnelyke voorwerpen (indien hy niet
geduurig op zyn hoede was) zyn oordeel overdwarst worden. Was 't anders, dan
kon men niet zeggen, dat ADAM en EVA, schoon goed geschapen, nogthans
veranderlyk waren.’
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Gebed, en Formulier van het H. Avondmaal, ten gebruike van de
Protestantsche Kerk te Parys, opgesteld door den Burger Marron,
Predikant aldaar 1794. Benevens Gebed, opgedraagen aan de
Fransche Natie, door den Burger en Vaderlander Castellier, Pastoor
van de Parochie de Fourqueux, by St. Germain- en Laye,
Departement van de Seine en Oise. In het Fransch en Hollandsch.
Tweede Druk, 1794. In gr. 8vo. 24 bl.
Het Gebed van den Burger-Prediker MARRON ademt de gevoelens, welke men
eigenaartig moet verwagten van eenen yverigen Voorstander der tegenwoordige
Fransche Constitutie. Van hier, dat hy zich tegen derzelver bestryders, vooral ook
tegen de vereenigde Oorlogvoerende Mogendheden, eenige sterke uitdrukkingen
veroorloft; welke, naar ons inzien, aan welke zyde dezelve ook mogen gebezigd
worden, in eene plegtige aanspraak tot het alregeerend geduchte Opperweezen,
altoos zeer kwalyk voegen. Niets aanstootelyks van deeze of eenige andere natuure
is ons voorgekomen in het Formulier en het Gebed van het H. Avondmaaal. Nagenoeg van denzelfden geest, als dat van MARRON, is het Gebed van den Pastoor
CASTELLIER.

Adriani van Solingen Oratio Inauguralis: de praestantia
Recentiorum in arte Obstetricia progressuum. Publice dicta
Medioburgi die XXVI Septembris MDCCXCII. in illustris Athenaei
Auditorio: quum artem Obstetriciam publice praelegendi munus
sollemni ritu auspicaretur. Additae sunt Adnotationes aliquot,
quibus elementa Recentiorum demonstrantur. Medioburgi, apud
P. Gillissen, & Viduam J.P. Gillissen. 118 bl. in 8vo. f.m.
By het aanvaarden van het Lectoraat in de Vroedkunde, aan de Illustre School te
Middelburg, werd deeze Redevoering, over de voortreflyke vorderingen der
Hedendaagschen in de Verloskunde, door den Heer VAN SOLINGEN openlyk
uitgesproken. Een kort overzicht van den staat der Vroedkunde in verschillende
eeuwen gegeven hebbende, schetst hy voornaamlyk zodanige verbeteringen af,
welke men in de laatst verlopen jaaren gemaakt heeft; doch
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merkt tevens met zeer veel reden op, dat, hoe voortreflyk ook de poogingen der
beroemdste Mannen geweest zyn, en hoe veele wichtige ontdekkingen de Konst
aan hen te danken gehad hebbe, het echter voor onze tyden eerst bewaard was,
om de natuurlyke baaring regt te kennen; en van de wyze, waarop de doortocht van
't kinds hoofd in de verschillende afmeetingen van 't bekken zich toedraagt, en die
den grondslag der geheele Verloskunde uitmaakt, een juist begrip te vormen. Terwyl
noch LEVRET, noch ROEDERER, noch CAMPER, dit uitmuntend en
hoogst-bewonderenswaardig stuk der dierlyke huishouding wel verstonden, wordt
met regt de eer eener juiste beschryving, en verstandige toepassing daarvan op
alle handgreepen der Konst, aan den uitmuntenden en nog leevenden Parysschen
Verloskundigen BAUDELOCQUE, (die de eerste beginsels dier Leer aan PETIT en
SOLAYRES te danken had,) toegekend; in wiens lof dus de Heer VAN SOLINGEN met
reden breedvoerig uitweidt, en uit wiens ontdekkingen hy de onberekenbaare
voordeelen in het gelukkig bestuuren der natuurlyke, zo wel als tegennatuurlyke,
verlossingen op goede gronden afleidt.
Wyders is de voordragt deezer Redenvoering zeer leevendig, en bevat veele
trekken van welspreekendheid, waarin men het bekende dichterlyk genie van den
Redenaar ziet doorstraalen; hier en daar echter is de styl wat gezwollen, en ontaardt
somtyds in 't windrige. De bygevoegde aantekeningen zyn vry wydloopig, en strekken
vooral ter verklaaring van 't stelzel des Heeren BAUDELOCQUE, aangaande de
richtingen van 't hoofd in den doorgang des bekkens. In de geschiedkundige
aanmerkingen heeft hy grootendeels FREIND, en onder de laateren LE ROI, gevolgd:
doch hierin is de grootste naauwkeurigheid niet in acht genomen. Zo kunnen wy
b.v. de groote voortreflykheid van PAULUS van AEgina, dien de Heer VAN SOLINGEN,
op 't voetspoor van FREIND, boven alle de overige Grieken verheft, ten aanzien van
't Vroedkundige niet opmaaken: immers, daar zyne voorgangers, MOSCHION en
AëTIUS, by tegennatuurlyke geboorten, wanneer de voeten nader by 't ostium uteri
lagen, als 't hoofd, in dit geval het uithaalen van 't Kind by de voeten aanbevalen,
verwerpt PAULUS deeze pryslyke handelwyze, en gelast altoos zodanige deelen
opwaards te werken, en 't hoofd te zoeken: het geen zeker de gunstigste
denkbeelden van zyne bekwaamheden niet geeven kan. Dat A. PARé
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op den rang der onweetende Arabieren, waarvan hy de uitschryver zou geweest
zyn, geplaatst moete worden, terwyl GUILLEMEAU, deszelfs Leerling, te regter tyd in
tegennatuurlyke gevallen de wending van het kind zou aangeprezen hebben, is den
lof diens grooten Mans veel te kort gedaan: PARé toch had met ronde woorden de
wending van het kind in alle verkeerde liggingen uitdruklyk aanbevolen, terwyl
GUILLEMEAU dit leerstuk zyns Meesters slechts nader uitgebreid en opgehelderd
heeft. Van daar dat men ook aan PARé de eer deezer gewichtige verbetering in de
Verloskunde vry algemeen heeft toegeschreven; welke echter met meer regt aan
P. FRANCO, die zulks reeds vóór hem had aangeraaden, schynt toe te komen. - Meer
andere aanmerkingen van dien aart gaan wy met stilzwygen voorby.

La Flore des Insectophiles précédée d'un Discours sur l'Utilité des
Infectes & de l'Etude de l'Insectologie. Par Jaques Brez. à Utrecht,
chez B. Wild & J. Altheer, 324 pag. in gr. 8vo.
Dit Deel, het welk, volgens des Auteurs belofte, door meer andere staat gevolgd te
worden, behelst, behalven de Voorafspraak, eene zeer uitvoerige redeneering over
de nuttigheid der Insecten en de beoefening van hunne Geschiedenis, waarby
gevoegd zyn eenige Noten, voor het grootste gedeelte Uittrekzels uit de Werken
van de in dat vak der studien meest beroemde Schryvers; dienende om het nuttig
gebruik deezer Dieren te betoogen, tot voedzel, ter voorkennis eener aanstaande
verandering van weder en luchtsgesteldheid, tot huisselyk en geneeskundig gebruik,
tot verwstoffen, enz. Ten aanzien evenwel van het Geneeskundig gebruik der
Scorpioenen, waarvan in de derde Note gezegd word, dat men, volgens het
getuigenis van REDI, ter zyner tyd, 's jaarlyks wel 400 ℔ tot het bereiden der
zogenaamde scorpioenen-oly bezigde, moeten wy aanmerken, dat wy gaarne het
getuigenis van dien beroemden Florentynschen Geneesheer willen gelooven; maar
dat, in onze dagen, de Geneeskundigen al te wel overtuigd zyn, dat de zo hoog
geprezen geneeskragt dier Oly geenzins aan de Scorpioenen, maar wel aan de
Oly, en ook aan deeze alleen, kan en moet toegeschreven worden; waarom
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dan ook dit Insect, bykans algemeen, op de lyst der Geneesmiddelen met regt
uitgeschrapt is.
Hier op laat de Schryver volgen een Lyst der Planten, Boomen en Heesters, die
voor de Insecten zo wel ter bewooning als voedzel dienen; het een en ander met
de Naamen, en volgens het Stelzel, van den beroemden LINNAEUS. Wy twyfelen
niet, of de Liefhebbers deezer studie zullen met genoegen van dit Werk gebruik
kunnen maaken.

Byvoegsels en Aanmerkingen voor het Agtste 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, 1792. In gr. 8vo. 108. bl. Dezelfde voor het Negende Deel, 1793, 115 bl. - Dezelfde voor het
Tiende Deel, 1793, 130 bl. Behalven een Aanhangsel van 12 bl.
(Tweede Ulttreksel.)
Uit den ryken voorraad van gewigtige Aanmerkingen, welke ons in deeze drie Stukjes
voorkomen, zouden wy nog zeer veel onzen Leezeren kunnen aanbieden; doch
moeten, om dit Uittreksel niet al te lang te maaken, hen tot het Werk zelve wyzen.
Evenwel kunnen wy den lust niet wederstaan van eenige byzonderheden aan te
tekenen raakende PHILIPS WILLEM, den oudsten Zoon van WILLEM DEN I, by ANNA VAN
EGMOND, Graavinne van Buuren, die, nimmer eenig deel aan de bestuuring van 's
Lands zaaken gehad hebbende, veel minder bekend is dan zyne broeders, en,
egter, uit hoofde van zyne lotgevallen, persoonlyke hoedanigheden en gehouden
gedrag in de neteligste omstandigheden, wel verdient gekend te worden. Deeze
ongelukkige Vorst werd, omtrent 14 jaaren oud, door den Hertoge van ALVA, met
geweld geligt uit de Hooge Schoole van Leuven, ondanks de vryheden en
voorrechten dier Schoole, en na Spanje gevoerd, alwaar hy, 28 jaaren lang,
(*)
gevangen bleef , tot dat hy, in het jaar 1596, ge-

(*)

Vaderl. Hist. VI D. bl. 259.
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slaakt, en met den Kardinaal-Aartshertoge, ALBERTUS VAN OOSTENRYK, na de
(*)
Nederlanden werd gezonden . WAGENAAR meldt, ter laatst aangehaalde plaatze,
dat de Graavin van HOHENLO, volle Zuster van PHILIPS WILLEM en Prins MAURITS zelf,
in het Land van Kleef, een mondgesprek met hem hielden. Doch hierop vinden wy
aangetekend in het VIII Stukje, bl. 89. ‘De Graavin van HOHENLO, na, driemaal, door
PHILIPS genoodigd te zyn, begaf zig, uit Buuren, daar zy Hof hieldt, naar hem toe,
zonder 'er MAURITS van te spreeken; die, vreezende dat zy zig, by haaren Broeder,
beklaagen zoude over 't bestuur der goederen van Breda, hem den Raadsheere
HESSELS toezondt, zo om hem te begroeten, als om opening van dat bestuur te
(†)
geegen .’ PHILIPS WILLEM bekwam, door den tyd, handligting van zyne Goederen
in Bourgondie, zo als WAGENAAR meldt ter aangehaalde plaatze. Doch hier wordt,
in deeze Aantekeningen (mede ter laatstgemelde plaatze) bygevoegd. ‘Men zegt,
dat dit, den ongelukkigen Prinse, wierdt aangeboden, mits hy, uit die Goederen,
jaarlyks drieduizend Guldens, aan de Erfgenaamen van zyns Vaders moorder,
zoude uitkeeren; doch dat hy, verklaarende veeleer alle zyne Goederen te willen
missen, dan ze, op zulk een' schandelyken voet, te aanvaarden, 'er eenige tyd
verliep, alvorens men hem 't vry genot derzelven vergunde. De algemeene Staaten,
den Prinse, by deszelfs komst te Brussel, doende begroeten, gaven den Bezorgers
van 't Sterfhuis zyns overleeden' Vaders last, om hem, by Wissel, tienduizend
Guldens, uit deszelfs Goederen, over te maaken. Men deedt dit, om hem geen reden
(‡)
tot misnoegen te geven, en teffens, zynen aart te polsen .’ In het Negende Stukje
deezer Byvoegselen vinden wy, raakende PHILIPS WILLEM, alleenlyk,

(*)
(†)

(‡)

Vaderl. Hist. VIII D. bl. 429.
‘'Er was, thans, groote koelheid tusschen MAURITS en HOHENLO, over 't bestuur dier Goederen;
zo zeer, dat de laatste zig, aan een der Staatsleden van Holland, beklaagde, by gelegenheid
van zekeren, door hem gegeven' Maaltyd, tot welken hy, ook de Algemeene Staaten verzogt
hebbende, 't genoegen niet hadt ze by zig te zien, schoon hy naar dezelven, tot over één uur,
des middags, gewagt hadt. BOR. 33 B. bl. 246.’
‘BOR. IV D. 32 B. bl. 151, 153, 167, 173 en 246.’
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op bl. 110, aangetekend, dat hy, na het sluiten van het Bestand, in den jaare 1609,
door de Staaten ‘met eene somme van vyf-en-twintig duizend guldens eens,
(*)
beschonken wierdt.’ Men weet, dat WAGENAAR , uit de Negotiations de JEANNIN,
verslag doet van de verdeelinge der nalaatenschap van WILLEM DEN I, onder deszelfs
drie Zoonen. Ingevolge van die verdeelinge, en van het geslooten Bestand ‘nam
(†)
PHILIPS WILLEM zyn verblyf te Breda :’ en dit geeft onzen Schryver aanleiding om
in het Tiende Stukje zyner Byvoegselen, bl. 2, enz. nopens deezen ongelukkigen
Prins, ‘nog 't een en ander, voor zo ver het tot deeze Landen betrekking heeft, en,
deels niet, of niet genoegzaam, bekend is, aan te teekenen.’ En dit zullen wy, met
eenige verkortinge, overneemen.
‘De vreeze voor ... Spaanschgezindheid, van welke .. de ... Staaten ... PHILIPS
WILLEM, by zyne komst naar de Nederlanden, verdagt hielden, ... bleek allengskens
ongegrond te zyn, en verdween meest al by de .. overweeging, dat een Prins, in
deeze Gewesten geboren, en, tot zyn vyftiende jaar, opgevoed, maar toen, met
vertrapping van 's Lands voorregten, tegen zynen wil .. opgeligt, naar Spanje gevoerd,
aldaar, tot in het een-en-veertigste jaar zyns leevens, wel zonder kluisters ... doch
met verlies, egter, van natuurlyke vryheid ... opgehouden, en ... door 't beleid van
(‡)
Spanje van eenen, by hem altyd geliefden Vader, een groot deel zyner aanzienlyke
goederen, en de hoop

(*)
(†)
(‡)

Vad. Hist. IX D. bl. 456, enz.
- - X D. bl. 4.
‘De liefde en agting, die hy voor zynen Vader droeg, bleek ... in de wraake, welke men zegt,
dat hy van eenen Spaanschen Hopman nam, die, daar te Lande, de wagt by hem hadt.
Deezen zeer smaadelyk van WILLEM I spreekende, kon PHILIPS (wel zagt, maar niet laf, van
aart) dien hoon niet langer dulden, greep hem om den middel, en wierp hem ten venster uit,
zo dat hy, in 't nedorkomen, den halze brak. De Prins liep toen gevaar van den zynen, indien
niet GABRIEL D'OSORIO, een jong Edelman daar tegenwoordig, hem gered, en, voor 's Konings
Raad, verklaard hadt, dat de verregaandste belediging en terging des Hopmans 't regtvaardig
gevoel zyner Doorluchtigheid hadt ontstooken, en deeze dus, als de onschuldige oorzaak
van dit onheil, moest worden beschouwd. AUBERY Memoires, p.m. 170.’
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ter opvolging in de hoogste waardigheden hier te Lande, geweldaadiglyk, beroofd,
en, sedert, slegts met glimpige eertitelen en weinige inkomsten gepaaid, den
Nederlanderen ... geen kwaad hart konde toedraagen; te minder, daar men reeds
kennis droeg van zynen zagten aart, die hem de harde behandeling des Vyands
deedt verduuren ... alwaar hy ... kwanswys, met eene Bende van driehonderd
mannen, begunstigd was; zonder dat my gebleeken is, dat hy ooit met dezelven
tegen deezen Staat te velde trok, hoe zeer hy, in 't gevolg van ALBERTUS, 't beleg
van Calais en Amiens bygewoond, en, aldaar, met brein en bloed van drie, aan
zyne zyde gesneuvelde, Spaansche Edelluiden, bespat, groot gevaar van 't leeven
(*)
geloopen hadt. .
Men zag hem dan ... al vroeg, met medelyden aan, schoon 't Roomsch geloof, 't
welk hy beleedt, de Spaansche party, die hy moest aankleeven, en, misschien ook,
de verschillendheid van denkwyze, tusschen hem en ... MAURITS, over 't bestuur der
(†)
Vaderlyke Erfgoederen , 's Lands Regeering ... huiverig maakte, om hem herwaarts
te noodigen, zo lang men in vollen Oorlog met de Aartshertogen was.
Toen, egter, in .. 1607, de Vredehandelingen geopend wierden, PHILIPS WILLEM
... schoon tegen den zin van MAURITS, in zyn Prinsdom Oranje hersteld en gehuldigd
(‡)
was , en alles zig ... tot eene vriendelyke verdeeling der bovengemelde Erfgoederen,
tusschen hem en zyne Broeders en Zusters, begon te schikken, verkreegen zyne
(§)
zaaken, hier te Lande .. een eenigsints gunstiger aanzien . Dit bleek .. toen hem
... om ten dienste van zyn Slot Oranje te gebruiken, niet alleen wierdt toegestaan
in Holland tien stukken Geschuts ... te doen gieten, maar ook dezelve stukken hem,
sedert, grootendeels, nevens tweehonderd musketten en spietsen, ten dienste als
vooren,

(*)
(†)
(‡)
(§)

‘METER. Nederl. Hist. 18. B. bl. 366. AUBERY Memoir. p.m. 171.
‘Zie myne Aanmerk. op Vaderl. Hist. VIII D. bl. 429. v. 11.’
‘BOR, Nederl. Oorl. 36. B. bl. 359. AUBERY l.c.p. 171. Vaderl. Hist. IX D. bl. 16.’
‘GROT. Ann. l. 17. p. 550.’
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(*)

wierden geschonken , waar op een spoedig verlof volgde, van zig, nog voor 't sluiten
van den Treves, naar Holland te mogen begeeven. Over Buuren ... den 13 van
Slagtmaand des Jaars 1608, in den Haage gekomen, wierdt hy, door eene bezending
(†)
der Algemeene Staaten, afgehaald , en verbleef 'er een' geruimen tyd, binnen
welken ... door zyn bestel en vredelievenden aart, MAURITS met deszelfs Zuster
EMILIA, gehuuwd aan EMANUEL, Prins van Portugal, verzoendt wierdt.
Geduurende zyn verblyf hier te Lande, ging men, egter, zyne wegen zeer na, en
't leedt niet lange, of 'er rees eenig wantrouwen ... De Raaden van Staaten droegen,
in Sprokkelmaand des Jaars 1609, ter algemeene Staatsvergadering voor, dat de
Prins van Orange, eerstdaags, naar Breda stondt te vertrekken, om aldaar gehuld
te worden ....; dat het regt, 't welk .. zyne Doorlugtigheid tot deeze Stad was
hebbende, door der Staaten wapenen was verkregen, en dat hy “dierhalven dezelve
van deze Landen te leen moest houden” .... geevende verder de Raad in bedenken,
of men zyner Doorlugtigheid niet diende aan te zeggen, dat de Staat van den Lande
het pleegen van eenige nieuwigheid ... binnen Breda, niet zou kunnen lyden? Dan
de Staaten oordeelden, op dit een en ander, vooreerst, nog geen besluit te moeten
(‡)
neemen ; ook weet ik niet, dat dit sedert geschiedde .... Ondertusschen wierdt de
Raad, omstreeks Bloeimaand, weder verwittigd, dat PHILIPS WILLEM de Magistraat
van Steenbergen wilde verzetten, waar op, terstond, twee Leden uit hun midden
afgevaardigd wierden, welken, niet alleen den Prinse moesten verzoeken die
verandering uit te stellen .... maar zig ook begeeven naar “Grave MAURITS,” en
deezen vermaanen de aanstelling des Magistraats, aldaar “te continueren, ... tot
nader orde van haar Mog. E.” De uitslag, egter, deezer bezending, beantwoordde
weder niet aan den wensch des Raads .... De Raad ... verzogt toen

(*)
(†)
(‡)

‘Resol. der Staat. Gener. 10 Nov. 1607. 30 Jan. 13 Feb. en 2 Nov. 1609.’
‘- - - 24, 31 Oct. 13, 22 en 24 Nov. 1608.’
‘- - - 19 Feb. 1609.’
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alleenlyk, dat [de Algemeene Staaten], hier nopens, geliefden te handelen, zo als
(*)
zy, ten meesten dienste van den Lande, zouden oordeelen te behooren , maar 't
blykt my niet, dat de laatstgenoemden ... zig verzetteden tegen ... Oranje, die 't
vertrouwen van veelen... meer en meer gewonnen hadt, en... zig... in 't begin van
Hooimaand des Jaars 1690, naar Breda begaf, om de hulde zyner onderzaaten te
erlangen. Voor dit vertrek, verscheen de Prins, in persoon, ter algemeene
Staatsvergadering, en nam, na behoorlyke dankzegging... afscheid, met aanbod
van zynen gewilligen dienst, in al het geene, waarin men hem zou begeeren te
gebruiken. Toen het hart nader openende, beklaagde hy zig.. over den rampspoed
zyner langduurige gevangenis, in welke hy 't beste deel zyns leevens hadt moeten
verslyten... verzoekende, eindelyk, dat de Staaten, dit alles in aanschouw neemende,
en byzonderlyk lettende, hoe zyn Vader en Vrienden, hun leeven en bloed voor den
Lande hadden gelaaten en gestort, en hoe het meerderdeel der goederen van
Nassau en Buuren, door denzelven zynen Vader, in 's Lands dienst, was verteerd,
waar by hy, thans, het meeste naadeel leedt, daaromme, zyn' persoon, in des Lands
(†)
recognitien , even gunstiglyk als zyne Broeders, geliefden te gedenken. Ook boodt
hy... de hulde der Stad en Baronnie van Breda den Staaten aan, die, hier op, den
ongelukkigen Vorst het deel, 't welk zy in zynen rampspoed namen, verzekerden,
en hunnen dank voor deszelfs aanbod betuigden, doch zig.. op het... klein getal der
aanwezende Leden... verontschuldigden, van, op 't stuk der verzogte recognitie,
voor als nog, niet te kunnen besluiten, 't welk men egter hem toezeide, by de
terugkomst der afweezenden, gunstiglyk te zullen geschieden.’ - De Schryver meldt,
vervolgens, dat ‘in de eerstvolgende Oogst-

(*)
(†)

‘Res. der Staat. Gener. 1 May 1609.’
Zie myne Aanmerk. 9de St. bl. 110... Recognitien ‘noemde men, toen ten tyde, de giften, door
welken men, op voordragt en aandrang der Fransche en Groot-Brittannische Gezanten,
beslooten hadt, de diensten van het huis van Nassau te erkennen.’
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maand,’ den Prinse vyfentwintig duizend guldens eens werden toegelegd ‘niet onder
naam van Recognitie, maar onder dien van Vereeringe over den wellecom ende
(*)
defroyement .’
‘Kort na de afscheidsneeming, vertrok zyne Doorlugtigheid naar Breda, alwaar
hy, den 12den van Hooimaand des Jaars 1609, werdt ingehuldigd. Men meldt, dat
hy, ten zelfden tyde, wegens de Algemeene Staaten... door den Heere van
Bredenrode, begroet is geworden, waar voor hy hunne Hoogmogenheden
(†)
schriftelyken dank betuigde . My is, egter, van deeze bezending in de Staatspapieren
niets voorgekoomen, schoon ik de zaak niet ontkenne. Zeker gaat het, dat hy, of
ten minste zyne Gemalin... in Slagtmaand van dat zelfde jaar, een keer, voor eenige
dagen, herwaarts deedt, en een bezoek afleide, by LOUISE DE COLIGNY, Prinsesse
Weduwe van Oranje... 't Verdient eenige opmerking, dat men, in de algemeene
Staatsbesluiten, op den 16 van Slagtmaand, deeze woorden vindt, “geproponeert,
off men de Prinsesse van Oraingien, ende andere alhier gecommen, zal
(‡)
verwillecommen, maer goetgevonden, dat men 't selve zal dissimuleeren .” Dan,
wat ook tot deeze koelheid reden gegeven moge hebben ... zy duurde niet lang, en,
reeds den volgenden dag, vaardigden Hunne Hoogmogenheden de Heeren van
Oldenbarneveld, Magnus en Nyeveld, wegens Holland, Zeeland en Utrecht, af, om
(§)
haar te congratuleeren, 't geen, vervolgens, plaats hadt . Zy kwam, na dien tyd, te
meermaalen in Holland; onder anderen, ten Jaare 1611, toen zy, met haaren Gemaal,
nevens de Prinsesse Moeder en regeerende Prinsesse van Condé, een keer door
de Steden doende, ook, wegens de Staaten van dit Gewest, trefiyk onthaald, vergast,
en, met, omtrend, voor twaalf duizend gulden aan Lynwaat, naar de gewoonte van
(**)
die tyden, beschonken wierdt .

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)

‘Resol. der Staat. Gener. 19 Aug. 1609.’
‘VAN GOOR, Beschryv. van Breda, bl. 38.’
‘Resol. der Staat. Gener. 16 Nov. 1609.’
‘- - - - 17 en 18 Nov. 1609.’
‘- van Holl. 25 Oct. 9 en 10 Nov. 1611, bl. 207 en 215.’
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PHILIPS WILLEM, zo om 't Roomsche geloof, 't geen hy en zyne Gemalin beleedt, als
om de hooge bedieningen, in welken zyne jongere Broeders zig hier bevonden, zig
niet wel met der woon in Holland kunnende nederzetten, hieldt zig, sedert, meest,
met zyn gezin, binnen Breda, somtyds ook te Brussel, Parys en elders, op. Te
Brussel byzonderlyk, was hy, na zyn aanzienlyk huwelyk, en bekooming van een
groot deel zyner Goederen, meer dan in vroeger tyden gezien, en de Prins van
Condé, uit Frankryk gevlugt, toefde, aldaar, by hem. 't Bestuur van zyn Prinsdom
Oranje betrouwde hy, eenigen tyd, aan EMANUEL, Prins van Portugal, zynen
Schoonbroeder. Zyn leeven dus, buiten den slommer van zaaken, doorbrengende,
overleedt hy te Brussel, op den 20 van Sprokkelmaand 1618, het 64 jaar zyns
ouderdoms, aan de kankerige gevolgen eener kwetsinge, die hem, zeer met bloedige
(*)
aembeïen gekweld, door zynen Kruidmenger, ongelukkiglyk, was toegebragt .
Hy was een man van gezond, maar, in het diepst der Staat- en Krygskunde, min
geoefend, vernuft; 't geen aan 't verzuim zyner opvoeding, in Spanje, te wyten was.
Ook scheen zyn treurig verblyf aldaar ('t welk hy, nu en dan, door het Schaal spel
plagt te leenigen,) de natuurlyke leevendigheid van zynen geest eenigsints
verminderd, en zwakker indrukzelen te hebben gelaaten van de gronden en
beginselen der Wetenschappen, die hem, hier te Lande, in zyne eerste jeugd, met
zeer veel zorge, waren aangeleerd. Met dat al, ontbrak het hem aan geene
beschaafdheid, die, byzonder na zyn ontslag, door 't bywoonen van 't Hof der
Aartshertogen, en zyne reizen door Italien, Frankryk, Duitschland en de Nederlanden,
bevorderd was geworden; waarom hy ook ... somwylen, tot het afleggen van
(†)
Gezantschappen, niet ongeschikt, en, door ALBERTUS, gekooren was . Van zyne
goede geaartheid heb ik reeds gewaagd; ook bleek zyne verdraagzaamheid in den
Godsdienst, uit de

(*)
(†)

AUBERY Memoires, p. 172 & 176. METER. 31. B. bl. 610. vso. 633. vso. 654. vso.
METER. l.c. 18. B. bl. 362. vso. 20. B. bl. 140 en 22. B. bl. 442. vso.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

415
onverhinderde oefening, zo van den Roomschen als van den Hervormden, welken
(*)
hy, beiden, in zyn Prinsdom Oranje, toeliet . Kloek en zwaar was hy van ligchaam,
draagende een' vry grooten en blonden baart. Zyne Gemalin overleedt nog geen
(†)
jaar na hem .’
De lengte van dit Uittreksel verbiedt ons hier meer by te voegen, schoon wy
daartoe anders overvloed van stoffe zouden hebben. De stukjes zelve zyn
onontbeerlyk voor de Liefhebberen van de Geschiedenissen des Vaderlands. De
styl, in welken zy geschreven zyn, konde somtyds netter, zuiverder en beknopter,
zyn; waarover wy, misschien, by eene volgende gelegenheid, wel iets zullen zeggen.
Doch, indien de Schryver, of Schryvers, deezer Byvoegselen hierin niet met
WAGENAAR gelyk staan, zy evenaaren hem in de gewigtiger verëischten van
kundigheid, arbeidzaamheid, onpartydige waarheidsliefde en bezadigdheid.

Historisch Schouwtooneel van 's Waerelds Lotgevallen, of kort
aaneengeschakeld Berigt der voornaamste Gebeurtenissen van
deezen tyd; verrykt met een Historisch Mengelwerk. Met Plaaten
en Kaarten. IIde Deels, 1ste en 2de Stuk. No. 1. 1793. Te Haarlem,
by A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo.
‘Een geheele reeks van kleine noodlottigheden,’ vermeldt de Uitgeever, ‘heeft de
uitgave van dit Stuk des Schouwtooneels dus lang vertraagd, waar voor hy het
Publiek verschooning verzoekt, terwyl hy meent zulks op beter grond te kunnen
doen, daar hy vertrouwt, dat dit Tydsgewricht, zo interessant als moeilyk, met alle
waarheidsliefde, onzydigheid en naauwkeurigheid, is behandeld geworden.’
In de daad, het langer tydsverloop tusschen dit en het laatst voorgaande Stuk,
en de vroegere van dit Schouwtooneel, deedt zommigen denken, en de begunstigers
van 't zelve vreezen, dat het Werk, om de moeite daar aan vast, bleef steeken. Wy
kunnen niet ontkennen ons in

(*)
(†)

‘METEREN l.c. 21. B. bl. 430.’
‘AUBERY l.c.p. 168. KLUIT Foed. T. I. p. 129. Tab. C.
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dit geval bevonden te hebben; doch werden, door de ontvangst van dit Stuk, July September, het gebeurtenisvolle Jaar 1792 betreffende, uit deeze onzekerheid
gered.
Gaarne willen wy bekennen, dat de beoordeelende Lectuur van een onnoemelyk
aantal Nieuwspapieren en andere Schriften tot het vervaardigen eens Werks van
dien aart noodig; dat het schiften en scheiden van het waare en het valsche; het
plaatzenswaardige of het onaangeleegene, 't welk, zonder weezenlyk gemis, kan
agterwege blyven, veel tyds, oplettenheids en moeite, kost, en wy ons geenzins
verwonderen, dat de Redacteur niet altoos kan spoeden zo ras hy begeert, zal zyn
Werk die waarde en lof behouden, welke het, met zo veel regts, verkreegen heeft,
en by aanhoudenheid verdient; met dit alles zal het ons, en zo veelen als deezen
Geschiedkundigen arbeid hunne goedkeuring schenken, hoogst welgevallig weezen,
wanneer hy allen spoed maake, die met het wel uitvoeren van zyn Plan bestaanbaar
is.
Wy behoeven naauwlyks te vermelden, dat Frankryk, in dit Driemaandig Tydvak,
een uitsteekende figuur maakt, en de biunenlandsche Staatsgebeurtenissen, zo
wel als die des gevoerden Krygs, geen gering gedeelte deezes dikken deels
uitmaaken: dan moeten, daar men ons wel zal verschoonen van staalen op te
geeven, dewyl alles in het verband behoort beschouwt te worden, hier aanmerken,
dat in alles, dit Land, zo vol beroertenissen, betreffende, en waaromtrent de
gevoelens zo wyd uit een loopen, door den Schryver eene onzydigheid wordt in agt
genomen, welke in eenen Geschiedboeker zo pryslyk is als eene moeilyke taak.
Wat ons Land betreft, vinden wy vermeld, 't geen daar beslooten werd ten aanziene
van onzen Gezant te Parys, den gryzen LESTEVENON VAN BERKENRODE, en des
Franschen Ministers by onzen Staat in 's Gravenhaage, de te rugroeping des eersten
en het opschorten van alle Ministerieele Gemeenschap met den laatsten. Als mede
het besluit van hun Hoog Mogenden, omtrent het geen schuilplaats verleenen aan
eenige Persoonen, die zich aan de grootste misdaad tegen hunne Allerchristlykste
Majesteit, en de Koninglyke Familie, zouden hebben schuldig gemaakt.
De groote zaak der Quoten of Aandeelen in het draagen der Algemeene Lasten,
tusschen de onderscheide deelen van ons Bondgenootschaplyk Gemeenebest,
werd in
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Herfstmaand tot stand gebragt, en voor den tyd van vyf en twintig jaaren, met
verhooging van eenige en vermindering van andere Landschappen, op den
volgenden voet bepaald.
In de gewoone Lasten van het Bondgenootschap moeten voortaan opgebragt
worden, door

Gelderland, naar evenredigheid van

ƒ 6-0 10

Holland

62-1 0

Zeeland

3-16 0

Utrecht

4-10-0

Friesland

9-7-0

Overyssel

3-9-6

Stad en Lande

5-7-8

Drenthe

:-19-10

En de kas van de Generaliteit

4-8-2
_____

Te samen uitmaakende

ƒ 100-0-0

En in de buitengewoone Lasten, van welk een aart dezelve weezen mogen,

Gelderland

ƒ 6-7-9

Holland

65-11-10

Zeeland

4-0-4

Utrecht

4-15-2

Friesland

9-17-8

Overyssel

3-13-5

Stad en Lande

5-13-10
_____

Te samen uitmaakende

ƒ 100-0-0

Blyvende de Kas der Generaliteit bevryd van eenig aandeel in deeze
buitengewoone Lasten.
Dit wordt, met meerdere byzonderheden, tot dit Staatsbesluit behoorende,
omstandig opgegeeven. Wy oordeelden het bovenstaande te moeten plaatzen, om
deeze nieuwe Verdeeling, welke, met de voorige vergeleeken, zeer elks aandagt
(*)
verdient, ook onzen Leezeren in 't oog te doen vallen .

(*)

Men zie dezelve onder anderen met veele ophelderingen in de Verklaaring der Unie van
Utrecht, door Mr. PIETER PAULUS, Iste D. bl. 247.
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Op de Bylaage van de Oorspronglyke Stukken, die van weezenlyk aanbelang en
ten aanziene van Frankryk veelvuldig zyn, volgen de Leevensbyzonderheden van
den beroemden WASHINGTON, met eene keurige Afbeelding diens onvergelyklyken
Mans. Voorts is dit Tweede Deels 1ste Stuk voorzien met de Portraiten der Fransche
Koninglyke Familie in een Groep, met die van CUSTINE, KELLERMAN en BOURNONVILLE,
zullende dat van Mad. LAMBALLE, tot dit Stuk behoorende, by de afgifte van het
volgende geleverd worden: ook vindt men den Tempel afgebeeld, die ter
Gevangenisse der Vorstlyke Persoonen strekte.
Van drie nog overschietende Maanden des Jaars 1792, October, November en
December, maakt de Schryver in het IIde Deels 2de Stuk, door No. 1. onderscheid,
en eenen aanvang; doch alles bepaalt zich tot Turkyen, Rusland, Poolen, Zweeden,
Deenemarken, Portugal, Spanje, Italie, met eenige weinige Bylaagen: zo dat men,
ter voltooijing van dien Jaarkring, nog veel belangryks te wagten hebbe.
Zeer belangryk ondertusschen is dit uitgegeeven stuk, door het bygevoegd
Historisch Mengelwerk, schoon maar één Stuk behelzende, naamlyk de Besckryving
van Parys, met een platten grond, naar de jongste Verdeeling; doch, daar dit ook
afzonderlyk te krygen is, zullen wy 'er afzonderlyk van spreeken; naa vermeld te
hebben, dat het beloofde Portrait van de schoone Prinses DE LAMBALLE hier verschynt;
ook ontmoeten wy de Afbeeldingen van de twee Zusters de Heldinnen FERNING, als
mede die van MARAT; een uitslaande Plaat, het inneemen van Mons door DUMOURIER
vertoonende, is 'er aan toegevoegd, om ter behoorelyke plaatze in het Schouwtooneel
te komen.
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Beschryving der Stad Parys, bevattende een beknopt Verslag van
den tegenwoordigen Staat der voornaamste Geestlyke en
Waereldlyke Gestichten, welke binnen derzelver omtrek gevonden
worden, als zyn Kerken, Kloosters, Abtdyen, Collegien, Seminarien,
Bibliotheeken, Paleizen, Hotels, Theaters, Tuinen, Standbeelden,
Bruggen, Straaten en den loop van de Rivier de Seine; alles
dienende ter verklaaringe van het Plan deezer Stad, in acht en
veertig wyken, door de Nationaale Vergadering. Te Haarlem, by
A. Loosjes Pz. 1794. In gr. 8vo. 214 bl. Behalven de Aanwyzing.
‘Parys, de alom beroemde Hoofdstad van het Fransche Ryk, heeft onlangs eene
zo verbaazende verandering binnen heure muuren ondergaan, dat men te recht
zeggen mag, dat de grootheid van het voorig Parys geëindigd is, en de Stad, als 't
ware, thans den naam van Nieuw Parys mag draagen, en op nieuw aanvangt te
bestaan: 't is dan nu, zo ooit, de tyd om dezelve in heure tegenwoordige gesteldheid
te beschryven, en tevens te rug te zien op de tyden van heure eerste stichting,
aanwasch, bloei, en eindelyken top van grootheid, van welken zy thans nedergestort
schynt te zyn, om, mogelyk, op nieuw te verryzen. Immers, hierin komt de
beschryving van eene Stad met die van 't leeven eens Menschen overeen, welke
men niet kan zeggen volledig te zyn, ten zy die met den dood beslooten worde:
zeldzaam echter valt het voor, dat de tydperken der geschiedenis eener Stad zig
zodanig laaten verdeelen, dat men het einde derzelve by den dood vergelyken kan:
hier ondertusschen laat de omstandigheid van zaaken dit geschiktlyk toe. Welaan,
het Oude Parys is 'er geweest, laat ons dus deszelss leevensperk overzien: ten
einde deeze beschouwing tot eene voeglyke Inleiding ter beschryvinge van het
Nieuwe of Hedendaagsche Parys strekken moge, waarin wy alleen de gedeeltelyke
verwoeste overblyfzelen der oude grootheid zullen aantreffen, even gelyk men in
een lyk nog speuren van de voormaalige schoonheid van den mensch, en, in een
verwoest paleis, nog enkele nablyfzelen van deszelfs eerste pragt gewaar wordt.
Parys vangt aan een tweede Rome te worden, waar de schoone Kunstenaar nog
de verbryzelde brokken der
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magt en kunst bewondert, zo 's Volks nieuwe denkwyze niet ook zelfs deeze
overblyfzelen aan 't oog der naakomelingschap onttrekke!’
Op deezen gepasten en toelichtenden trant vangt de Schryver zyn Werk aan, 't
geen, gelyk in het voorgaande Artykel gemeld is, een Stuk van het Historisch
Mengelwerk, in het uitgebreide Historisch Schouwtooneel, uitmaakt; doch ook
afzonderlyk het licht ziet, en dus zeer gevoegelyk ten Vervolge, of tot een tweede
Deeltje, kan dienen van een Werkje, getyteld: Frankryk volgens de jongste
Staatkundige Verdeeling, door de Nationaale Vergaaering in 1789 beslooten, en in
1790 in orde gebragt en ingevoerd, 't welk mede in 't Historisch Schouwtooneel,
voor 't Jaar 1791, voorkomt, (zie het IVde Stuk deezes Werks voor dat Jaar,) en op
zichzelven is uitgegeeven. Ging dit laatstgemelde vergezeld van eene Kaart van
Frankryk, verdeeld in 83 Departementen, het tegenwoordige is opgecierd met een
Platten grond van Parys, naar de jongste verdeeling in 48 Wyken, welke zeer keurig
is uitgevoerd, en, gekleurd zynde, alles, zo onderscheiden, als in een Heelvels
bestek mogelyk is, in 't oog doet vallen.
De Uitgeever zegt 'er in het Voorberigt van. ‘Zy, die het hier bygevoegde Plan
met deeze Beschryving vergelyken, zullen wel de voornaamste Gebouwen op
hetzelve aangestipt vinden; doch de kleinheid der voorwerpen, en de weinige plaats,
liet niet toe, om die alle op het Plan naauwkeurig genoeg aan te wyzen, even min
als het klein bestek dulde, dat alles, tot het geringste toe, wat de Stad Parys oplevert,
beschreeven wierd. Wy hebben ons dus slegts tot de voornaamste Gebouwen en
merkwaardigheden bepaald, en doorgaans de oudheid, stichter en uiterlyke gedaante
derzelve, opgegeeven, gelyk ook van sommigen, welke kostbaar- en zeldzaamheden
'er weleer in gevonden werden. Ten dienste der reizende persoonen van smaak,
hebben wy de Bibliotheeken, en somtyds ook wat 'er hoogst zeldzaamst in dezelve
gevonden wordt, aangeweezen, en de beste Tafereelen in de voornaamste Kerken
opgenoemd, gelyk ook, welke meesterstukken van den beitel 'er weleer geweest
zyn; doch deeze laatste, gelyk ook een groot aantal fraaije Tafereelen, de Koninglyke
Regeering betreffende, zyn thans of vernield of verduisterd, 't welk derzelver be-
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schryving, zo ons voorkwam, nog te meer noodzaaklyk maakte.’
Van het een en ander, in dit korte Voorberigt gezegd, zouden wy staalen in
overvloed kunnen bybrengen, indien ons bepaald bestek zulks gedoogde: wy
bepaalen ons tot één voorbeeld. ‘Meest van alle,’ zegt de Schryver, van le Pont
Neuf, of de Nieuwe Brug, spreekende, ‘werd deeze Brug weleer vercierd, door het
waereldberoemd Standbeeld van HENDRIK IV, te Paard (Statue Equestre d'Henri IV)
't welk vlak tegen over de Place Dauphine stondt: juist niet op het midden van den
Brug; want dat kon niet geschikt worden, om dat de Brug een schumsche rigting
heeft. Dit Colossaal Beeld stondt weleer op een plein of platte vlakte, welke buiten
den Brug naar de Seine uitgebouwd is, en eigenlyk de punt van het Eiland Notre
Dame uitmaakte, op een allergunstigsten stand, wyl het de geheele Seine langs,
als ook van beide de Bruggen, die, ten einde der twee armen van dezelve, in de
Stad liggen, te weeten le Pont aux Changes en le Pont St. Michel, als ook van de
geheele Place Dauphine, en dus in een zeer grooten omtrek gezien kon worden,
en dagelyks door millioenen van menschen gezien werd: wyl juist dit oord het
allerdrukste van geheel Parys is.
Dit Gedenkstuk is begonnen gesticht te worden den 23 Aug. in den Jaare 1614,
op last van Koning LODEWYK XIII, de Opvolger van HENDRIK IV; doch werd niet
voleindigd voor den Jaare 1635. De laatstgenoemde Koning was in 't harnas, te
Paard zittende, de helft meer dan leevensgrootte, van gegooten koper, afgebeeld,
en stondt op een wit marmeren voetstuk, of piédestal; aan de vier hoeken deszelfs
zaten koperen beelden, verbeeldende gebondene slaaven, welke verscheiden
Krygstuigen onder den voet traden, vervaardigd door FRANCEVILLE van Kameryk,
en op de vier zyden waren koperen plaaten, waarop verscheide opschriften tot eer
des Konings gegraveerd waren. Het beeld was getekend en ook gegooten door
zekeren Kunstenaar, genoemd DU PRé. Het Paard was niet van denzelfden
Kunstenaar, en ook niet in deszelfs aanleg voor dit beeld van deezen Koning
geschikt. Het was te Florence gemaakt door JEAN DE BOULOGNE, een Leerling van
MICHAëL ANGELO, op last van den Groot-Hertog van Toseanen, FERDINAND, welke
eerst van voorneemen was 'er zyn eigen
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beeldtenis op te doen plaatzen; want te dier tyd wist men nog het geheim niet om
een Standbeeld te paard in eens te kunnen gieten. Men wil zelfs dat dit paard
geheellyk volgens het modél van TOCCA, een Leerling wan BOULOGNE, en niet eens
door hem zelven, zou gegooten zyn. Deeze Hertog en zyn Kunstenaar overleden
zynde, zondt COSMUS II dit paard ten geschenke aan MARIA DE MEDICIS, de Weduwe
van Koning HENDRIK IV, en Regentesse des Ryks; doch het Schip, waarin het zelve
gelaaden, en dat te Livorno onder zeil gegaan was, strandde op de kust van
Normandyen, en zonk naby Havre de Grace, en dit zwaare paard bleef aldaar wel
een jaar lang op den bodem der Zee gezonken; tot het eindelyk, naa met zwaare
kosten en moeite weder opgewonden te zyn, in 1613, na Parys gevoerd, en op
deeze plaats gesteld werd, waar het in de jongste onlusten, naa egter nog lang by
uitzondering 's volks eerbied, als 't ware voor een toegift, genooten te hebben,
eindelyk toch den 14 Aug. 1792 verbryzeld werdt. - Dit geheele stuk werks was met
een sierlyk yzeren hekwerk omringd, ten einde het beschadigen en tegenwerpen
van slyk, enz. tegen 't zelve te beletten. De ruimte, of het plein, 't welk op den Brug
tusschen dit Standbeeld en de Place Dauphine gevonden wordt, heeft, tot heden,
den naam van Place d'Henri IV gedraagen. - Men vulde den buik van het paard met
gruis van steenkoolen, en verborg daar in een pergament, waar op de geheele
historie van het oprigten van dit Standbeeld, met zeer groote letteren, in de Fransche
taale geschreeven was, ten einde de laatste Nazaat, wanneer mogelyk dit Beeld
eens, door het woeden der tyden, onkenbaar mogt geworden zyn, nog zou kunnen
zien, tot wiens eer en door wien het gesteld ware; doch de samenloop der
omstandigheden heeft dit pergament onnut gemaakt.’
By de vernieling van dit Beeld, betreuren wy zo veele andere Kunst- en
Gedenkstukken, aan welke deeze Stadsbeschryving ons herrinnert. Eene
Beschryving, die, verre van dor en droog te zyn, door veele zeer te passe komende
verhaalen van ouden en laateren, en ook van den tegenwoordigen, tyd, zeer
verleevendigd wordt: terwyl de Opsteller niet in gebreke blyft om het sterk
contrasteerende op veele plaatzen op te merken; dan, wy moeten de Liefhebbers,
om voldoening, verzenden tot de Beschryving zelve: waaromtrent de Opsteller, in
't slot,
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verklaart: ‘Hier mede hebben wy onze om- en doorwandeling dier zo uitgebreide
Stad ten einde gebragt; overal waar wy eenige voornaame Gebouwen of Kerken
aantroffen, dezelve, zo al niet beschreeven, dat ons bestek niet duldde, ten minsten
aangestipt. Zeer mogelyk is het ondertusschen, dat ons nog wel een enkel Kerkjen,
Hotel of Theater, die hier in zo groote menigte zyn, ontsnapt is; inzonderheid,
wanneer die niet, of zeer twyfelagtig, op de groote Kaart, (naar welke deeze
verkleinde door VAN BAARSEL gemaakt is,) aangeweezen waren. Dit ondertusschen
is zeker, dat de Leezer, deeze Beschryving by de Kaart bezigende, een genoegzaam
volledig denkbeeld van het aanmerkelykste, wat in Parys gevonden wordt, vormen
kan.’
Zeer zal hem tot dat einde te stade komen eene vry uitvoerige Aanwyzing om de
voornaamste Gebouwen, zo wel op het Plan, als de Beschryving zelve, in het Werk
te vinden, agter het Werk geplaatst.

Reis langs den Rhyn van Maintz tot Dusseldorp, behelzende eene
zo naauwkeurige als belangryke Beschryving der Steden, Dorpen
en Vlekken, aan den oever des Rhyns gelegen. Benevens een zeer
omstandig bericht van den Wynbouw, als ook van den geheelen
Houthandel, toestel en bestuuring der Houtvlotten. Met Plaaten
en Kaarten. Eerste Deel. Maintz - Andernach. Te Haarlem, by F.
Bohn, 1793. In gr. 8vo. 131 bl.
Wie deeze Reis gedaan heeft, en wanneer dezelve gedaan is, blykt niet ten vollen.
Alleen kunnen wy, uit eene Aantekening (bl. 163), opmaaken, dat hy, ten eenigen
tyde, te Nieuwied, in het Huis der Boekdrukkers-Societeit, woonde; en vinden wy,
wat den Tyd betreft, spooren naa den Jaare 1789. Eene toevallige ontmoeting (bl.
115) te Coblentz leert ons, dat de onbekende Reiziger deezen Tocht langs den
Rhyn deedt en beschreef met oogmerk om het Reisverhaal te doen drukken. Oorspronglyk is dezelve in 't Hoogduitsch opgesteld; en ons staat voor 'er eene
Fransche Vertaaling van gezien te hebben.
Die Uitgeever deezer Nederduitsche Overzetting merkt, in zyn Voorbericht, te
recht op. ‘Alhoewel 'er bereids veele beschryvingen van den zo alonden als ver-
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rukkenden Rhynstroom, en der Steden aan deszelfs oevers gelegen, voorhanden
zyn, zal het echter den Nederlander niet verdrieten, dit getal met nog ééne
vermeerderd te zien: daar, in de eerste plaats, de genwoordige
Staatsomstandigheden den Rhyn een nieuw belang, in de geschiedenissen der
Waereld, byzetten, en de verderslyke verwoesting, welke den woedenden Kryg op
de hielen volgt, het herdenken aan den voorigen bloeistaat van zommige Rhynsteden
niet ontydig maakt.’ Dit inzonderheid ten aanziene van het gryze Maintz, ten tyde
des schryvens van dit Voorberigt, door het Oorlogsgeweld bestormd, meer byzonder
opgemerkt hebbende, vervolgt hy: ‘Maar ook, ten tweeden, alle Reizigers
beschouwen en beschryven de plaatzen, die zy doortrekken, niet op dezelfde wyze;
deeze zien dezelve uit een Staatkundig, geene uit een Zedekundig, anderen
wederom uit een Kunst- of Handelkundig, oogpunt. - Onze Reiziger heeft
genoegzaam dit alles byeen getrokken, en zyn schilderagtig beschreeven Reistocht,
welke hy voor de vierdemaal gedaan heeft; (dit zal de Steller des Voorberigts
ontleend hebben uit des Schryvers Voorreden, voor de Hoogduitsche uitgave, welke
onvertaald gelaaten is, als niets zonderlings omtrent het Werk zelve bevattende,)
met Oudheid- Geschied- Zede- en Koophandelkundige, nuttige en aangenaame,
aanmerkingen doorweeven; zo dat zyn arbeid, behalven het nut, dat de
Nederlandsche Koopman uit de zo uitvoerige en nergens elders zo voorkomende,
beschouwing van den Wynbouw en van den voor Nederland zo gewigtigen
Houthandel, trekken kan; ook om deszelfs, na de natuur en op de plaats zelve
geschilderde tasereelen van den heerlyken Rhynstroom, den Nederlander in 't
algemeen, wiens Land dergelyke schoonheden der grootsche Natuur niet oplevert,
ten hoogsten verrukken moet; daar ook zelfs de Geleerde zich niet zal beklaagen,
zynen tyd aan de doorbladering van dit Werk besteed te hebben.’
Men moet, op het doorleezen deezer Reize, bekennen, dat de schilderagtige
Rhynstroom een Schilder met de pen aangetroffen hebbe. Weleens vervalt hy, door
deezen schryftrant, tot het gebrek, 't geen hy zelve gevoelde, en met deeze woorden
uitdrukt: ‘Het is in de daad moeilyk, zo iets schilderagtigs te schetzen, zonder in het
gezwollene van den Poëtischen schryf-
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trant te vervallen, welke altyd het eenvoudig schoone der Natuur nadeelig is. (bl.
55).’ Hiervan is niet vry te kennen de volgende beschryving: ‘De hitte van den
onbeschryflyk schoonen dag was reeds gebrooken, en de in 't westen gedaalde
Zonne wierp nog heur blikkerend rood door de verdeelde wolken, over de boschryke
kruinen der bergen, welkers toppen van dien goudgloed blonken. De avondklok
hadt reeds, uit den hoogverheven Kerktoren, zyn geluid over de stille velden doen
nederrollen, en in de wyde velden en heuvelen den vermoeiden akkerman en
wynbouwer in de armen der ruste en zyner wagtende gade terug geroepen; de
bleeke Maan tradt reeds agter het donker woud ten voorschyn, en liet heur witten
zagten wederschyn op den kronkelenden stroom schitteren, eer ik, getroffen door
die tooneelen, de herberg bereikte.’ Dan men bedenke dat die het einde was van
eenen Dag, van welken de Schryver zegt: ‘Deeze zo gelukkig als welbesteedde
dag behoort in de daad tot den voornaamsten en aangenaamsten myns leevens.
Dronken van aandoening over de ryke Natuurtooneelen, ging myn avond in stille
overdenking om.’
Terwyl wy als verlegen staan, om eene keus te doen van de waarlyk schoon
getroffene Schilderyen, valt ous oog op zyne Landschaps-schildery, als hy op den
Rhyn tot de hoogte van de Triersche Tol- en Overamptstad Boppard genaderd is.
Men zie - ‘De heldere stille Rivier vormt hier een zeer regelmaatige kom. Men ziet
zig in een langwerpig ovaal, door het ryk gestoffeerde Landschap, als ingeslooten;
aan de eene zyde gebergte, drie hoog opgestuwd, waar het oog tusschen struiken
eene hermitage gewaar wordt, en onder dezelve de Stad met heure zwaare muuren,
kloosters en kerktorens; aan de andere zyde wynbergen met afperkingen en wegen
doorslingerd, en aan den voet met wachthuisjes, hutjes, vischnetten en overvaarende
menschen, gestoffeerd; in 't verschiet Kamp, voor zig de vreedzaame Dorpen
Niedersburg en Filsen, tusschen akkers en vrugtboomen gelegord, en boven, in
een dikbewassen donker woud, van den lachenden Jacobsberg, een schoone ruime
hof- en lustplaats der geweezene Jesuiten van Coblentz, welk de op- en afgaande
schepen, zonder bemerkt te worden, bespiedt. Dit alles vormt en versterkt het
romaneske deezer streek, dat
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zig somwylen met het verhevene vermengt. - Doch is het mogelyk, al het schoone,
alle de verscheide afwisselingen, de verbaazende vertooningen voor 't gezicht, op
te merken en te beschryven!’
Dit wekt by den Reiziger eene spraakwending aan den jongen
Landschaps-schilder, welke wy zullen overneemen, om veel schilderagtigs, elders
uitvoeriger getekend, by een te vinden. ‘Hier, jonge Landschaps-schilder! hier opent
zig voor u de rykste School. - Het tafereel der waarheid ligt u steeds voor oogen,
en biedt u meer dan alle de schatten der rykste galleryen en kabinetten der waereld.
Mogten toch onze jonge Kunstenaars, gelyk SWANEVELD en SACHTLEVEN, SCHULTZ
en MANNSKIRSCH deeden, de oevers van den Rhyn bezoeken; hoe veele duizende
onnoembaare voorwerpen zouden zig niet vanzelve aan hun voorstellen, welk zelfs
het vindingrykste vernuft niet in staat is uit eigen dichterlyke krachten voort te
brengen. - Het oorspronglyke overtreft alle kunst van navolging. - Welk een
tekenschool tusschen deeze stille en egter bewassen bergen en hangende klippen,
aan welkers voeten de edelste Rivier van Duitschland zig in de onderscheidenste
kronkelingen slingert! Welk eene menigte belangryke en verhevene voorwerpen,
door de Natuur reeds in regelmaatige orde ontworpen, en in verrassende
harmonieerende groepen samengesteld! - Hier zagtlyk afhellende schaduwryke
heuvelen, die, door de lieflyke zonne verguld, blinken - daar gescheurde rotzen,
van welke beeken of wilde regenplassen nederbruisschen, en in welker holen en
uitstekken, treurige overblyfzelen van vervallen Sloten, de wooningen van lang
verdweenen Helden, met mosch, braambeziën en vaalgroene struiken, bekleed,
het bevallig ontroerende in het landschap verwekken: oude gryze wouden, die zig
met ontzag wekkende deftigheid tot boven de wolken opstapelen, en den prachtigen
gezigtskring plegtig bestuiten. - Bontgekleurde dorpen en kloosters, kapellen en
torens, molens en afzonderlyke hoven met boomen omslooten - bezeilde schepen
en belaaden aaken, vaten, en ten deele overeind staande baalen, die den ledigen
aanschouweren tot steun en ruste dienen, en met welke zig het gevoel van het
arbeidend scheepsvolk verbindt. Dit alles op een kleinen afstand met de overal
groenende en lachende Natuur gelukkig veree-
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nigd te zien - welk een voedzel verschaft dit voor den geest! welk een uitmuntend
voorbeeld voor den jongen, zich zelf oefenenden, Landschapsschilder!’
Naa dit alles zou men zich zeer vergissen, indien men deeze Reis, als geheel uit
Tafereelen van Rhyngezigten, aanmerkte. Niet weinig, tot de Oudheidkunde
behoorende, treft men in de Stad- en Plaatsbeschryvingen aan, en wordt het duistere
der Oudheid door veelvuldige Aantekeningen aan den voet des blads toegelicht. Terwyl de tegenwoordige toestand der Steden zyn deel krygt. In het mededeelen
der berigten blykt des Schryvers recht inzigt van het belang des Handels, van de
voortzetting der Weetenschappen en den Menschdomme nutte kundigheden, niet
alleen in de verhevene takken van Taalgeleerdheid en Wysbegeerte, maar ook van
Burgerlyk Onderwys. Was het niet te uitvoerig voor ons bestek, wy zouden
overneemen 't geen hy van de Inrigtingen te Coblentz vermeldt; en byzonder die
het Kweekschool van Schoolmeesteren betressen. Een stuk van zo veel aanbelangs,
en waar op thans de aandagt van veele Leden der Nederlandsche Maatschappy:
Tot Nut van 't Algemeen, gevestigd is, en die hier wel eenige aanleiding tot het
ontwerpen of verbeteren van hun Plan kunnen vinden. Door de schikkingen te
Coblentz door den Keurvorst gemaakt, door de medewerking der Geestlyken, door
de voordeelen en voorregten aan de Schoolmeesters geschonken, die in de Reis
zelve moeten geleezen worden, heeft men een daadlyk bestaan gegeeven aan
eene verbetering in het Schoolweezen, welke den gevoeligen Schryver doet
uitroepen: - ‘Gelukkige tyd voor elken Vriend van 't Menschdom! - waarin men dank zy der goede Voorzienigheid! - alle takken van nuttige en aangenaame
Kundigheden, niet alleen voor den stand der Geleerden, maar voor elken beminnaar
van het goede en schoone in 't gemeen bearbeidt, en den mensch, door de vereischte
beschaaving van geest en lichaamskragten, steeds meer tracht voor te bereiden
tot dien graad van volkomenheid, welke by ongehinderd in toekomende tyden, onder
de bescherming en het geleide van belanglooze en menschlievende aanvoerders,
kan en zal bereiken; in welke de waarheid, door de verhevenste Throonen van
Duitschland, geëerbiedigd en gehoord wordt, in welke de Regenten, de Wysgeeren,
in het
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Kabinet, op den Rechterstoel, en in de Studeerkamer, eendragtig werken, om
bygeloof, zelfbelang, volksverdrukking, kabaalen, veragting van den geringeren
stand, onweetendheid en onbeschaafdheid onder den gemeenen hoop, allengs uit
te roeijen, en de Regten der Menschheid tot het meetsnoer hunner Wetten en
Voorstellen te maaken.’
De beschryving van het Nieuw Paleis des Keurvorsts is schoon, en toont de
Reiziger hier, gelyk elders, een bevoegd Kunstregter te weezen in 't geen tot een
goeden smaak, en wel byzonder tot de Schilderkunst, behoort.
Met Nieuwied is de Reiziger zeer ingenomen, en geeft een gansch voordeelig
berigt van 't geen de tegenwoordige Vorst FREDERIC ALEXANDER doet om zynen
kleinen staat welstand te bezorgen; door Vlytbetoon en Handel aan te moedigen,
Buitenlanders te lokken. ‘Alom heerscht,’ schryft hy, ‘in dit kleine Graafschap, dat
eerst onlangs tot een Prinsdom verheven is, leeven en werkzaamheid onder de
Ingezetenen, die uit omtrent 1500 Huisgezinnen bestaan; overal een streeven naar
meerdere beschaaving en hoogere volkomenheid. Verdraagzaamheid en Vryheid
in den Godsdienst, in denken en handelen. - De Belyderen van allerlei
Godsdienstgezindheden, Gereformeerden, Lutheraanen, Hernhutters, Mennoniten,
Quakers, Roomschen, Jooden, enz. woonen hier vreedzaam by elkander, en bieden
de een den ander broederlyk de hand.’ - Zeer gunstig is zyne Beschryving van de
Hernhutters, of zogenaamde Moravische Broeders.
Eene Kaart van den Rhynstroom, van Maintz tot Andernash, of zo verre dit Deel
loopt, helpt den Leezer om hem die Rivier langs te leiden, en is 'er, tot verfraaijing,
een Gezigt op de Stad Maintz bygevoegd.
Uit de bygebragte Staalen zullen onze Leezers hebben kunnen zien, dat de
Vertaaling deezes Werks in gelukkige handen gevallen is. Wy verwagten eerstdaags
een tweede en laatste Deel.
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Schetzen voor het Menschelyk Hart, door J.R. de Witte, Junior.
Tweede Deel. Te Amsterdam by de Wed. J. Doll, 1793. In gr. 8vo.
Hoewel niet allen van evenveel gewigts, laaten zich, egter, deeze Schetzen, in een
uur van uitspanninge, met genoegen leezen. In 't byzonder durven wy dezelve aan
de Jeugd, zo van de eene als van de andere Sexe, wanneer de leeslust by haar
begint uit te botten, gerustlyk aanpryzen. De stukjes zyn, meestal, kort, en loopen
af wanneer de nog niet gevestigde aandagt begint te verslaauwen. Daarenboven
zyn de gevoelens edel, menschlievend; de bevordering der dougd is een
doorloopende Karaktertrek deezer Schetzen. Voor 't grootste gedeelte bevatten zy
korte Geschiedenissen, Voorvallen, Ontmoetingen, gelukkige of rampspoedige
Uitkomsten, terwyl men, tusschen beiden, eenige korte Dichtstukjes aantreft; omtrent
welke wy moeten getuigen, dat dezelve niet onduidelyk uitwyzen, dat de Heer DE
WITTE, zints hy zyn werk heeft gemaakt van de beoefening der Dichtkunde, in de
edele kunst aanmerkelyke vorderingen heeft gemaakt, in vergelyking van zyne
vroegere Dichtproeven. Daar de meeste Schetzen te lang zyn om te kunnen geplaatst
worden, deelen wy het volgende Dichtstukje mede; het heeft tot Opschrift:

Uw haft zy uw rechter!
‘Natuurgenoot! myn Ziel, door uw belang gedreeven,
Vondt altoos in uw heil haar eigen heil bereid:
'k Ben dikwerf zwaar beproefd, in myn verbitterd leeven;
Doch steeds bleef menschenmin myne enkle zaligheid!

Eene ondervinding, uit den rampspoed voortgesprooten,
Bewees my dat op aard ons waar geluk niet woont;
De braafste stersting wordt uit zynen rang verstooten,
Terwyl het wuft geval de onwaardste zotten kroont!
Doch't Hait, myn Stofgenoot! ons hart moet ons waardeeren:
Als alles ons verlaat, blyft ons 't gewisse by;
Gewis, ons eigen hart moet ons het eerst vereeren,
Dan stappen wy, vol moed, een berg vol ramps op zy!
Het kleene leevenswebbe is spoedig afgesponnen;
De scepter en de ploeg zyn een, in 't oog van God;
Doch, sprcekt het hart onsvry - heeft men het kwaad verwonnen,
Dan is elk mensch een Vorst, hoe ook vervolgd door 't lot!

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

430
't Zegt weinig of deeze aarde ons toelacht met haar zegen,
Dan of een stormork tan ons kromt in diepe ellend;
Geloof me, ons hart alléén moet onze daaden weegen,
En, als t die edel vindt, is alles wel in 't end!

Mengelingen, door Petronella Moens en Bernardus Bosch. Iste
Deels 1ste Stukje. Te Amsteldam by J.L. van Laar Mahuët, 1793
In gr. 8vo. 186 bl.
Na eene Opdragt in Versen aan den Burgervader HENRIK HOOFT DANIELSZ., deelen
Mejufvr. MOENS en de Eerw. BOSCH, in dit Boekje een aantal stukken mede, wegens
hunnen verschillenden inhoud te recht met den naam van Mengelingen bestempeld.
Zy draagen de volgende Opschriften. Aan den Vrede. De Godsdienst van den
Mensch. Het Patrietismus. Vaderlandsliefde. De verlichte agttiende Eeuw.
Overdenking in eenzaamheid, terwyl het geschut der Franschen en Oostenrykers
een donderenden Weêrgalm wyd en zyd verspreidde, den 29sten van Slagtmaand
1792. Vryheid en Gelykheid. Vrye Zanglust, in een schoonen Nacht. Aan den Nacht.
KARE DE IXde, Koning van Frankryk: aan de Voorstanders der Dwinglandy. Over
den Slaavenhandel. NB. Geenzins ten voordeele van denzelven. Byvoegsel uit B.J.
FROSSARD. De waare Vriend der Vryheid. Het kenmerk der Goddelyke afkomst in
de menschelyke natuur; en CHARLOTTE aan SELINDE, over den dood van haar Vriend.
De meeste deezer Onderwerpen zyn zeer wel behandeld, en treffen den gevoeligen
Leezer. Een voorbeeld daar van geeve het volgend Stukje, van de overdenking in
Eenzaamheid, by het hooren van het geschut.
‘Moordend geluid! dat door de stilte akelig heenen rolt, waarom verdryft gy nog
de kalmte, die my begon te overschaduwen? Het losbrandend geschut brult nog
om de overwinning; elke schok verkondigt den dood - myn hart beeft. ô God! we
ligt eindigt het leven van een' nuttigen medeburger der waereld op dit tydstip - welligt
dringt een kogel in zyn hart, en versmoort terwyl het losbarstend geluid nog dommelt,
een leven, dat niets dan zegen en geluk om zich heen verspreidde. - Mooglyk valt
op dit oogenblik de braafste Vader van een bekoorlyk bloeijend gezin; vruchtloos
zal de verlangende Echtvriendin naar hem uitzien - vruchtloos zal zy haar' Zuigeling
het vaderlyk welkom leeren stamelen - vruchtloos zullen de huppelende kinders de
vleijende armpjes naar hem uitstrekken - nooit, nooit zullen zy hem wederzien! Neen ongelukkigen! uw liefling - uw beschermer, ligt onder de vertrapte dooden ongekend en geplunderd zal hy op het Slagveld door den overwinnaar begraven
worden. -
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Elke schoot voert eene koude rilling door myn bloed, en myne verbeelding verliest
zich in doodelyke tekeningen. Achtbaare Grysaards liggen met den dood te worstelen
naast bloeiende jongelingen, wier vermorzeld brein wyd en zyd heenspat. - Hier
valt een edele Menschenvriend met het gebed der tederste broederliefde op de
verbleekende lippen - en de snoodste booswicht, gevoelloos en wraakziek in den
Kryg gewikkeld, blaast op de borst des grootmoedigen al vloekend den jongsten
adem uit. Daar gilt de wanhoop; ginds smeekt de Vriendschap, en geheel de natuur
staart met weemoedigen angst op den uitslag des stryds.
Aardsenglen! kunt gy traanen weenen?
Weent dan, terwyl de Menschheid woedt;
Weent - als geweld en wraak vereenen,
Belust op rookend Menschenbloed.
Meêlydende Englen! ja uw traanen
Zyn paerlen voor uw hemeldeugd Zy schittren op de Zegevaanen,
Die 't glorypad der onschuld baanen,
Als morgendaauw van reine vreugd.
*

Waaröm die wreede moordtooneelen?
Ach! kan de hand der broedertrouw
Geen waare grootheid wakker streelen?
Moet smart - moet duldelooze rouw
De Zegepraal des rechts verzellen?
Moet zo vecl bloed dan 't offer zyn,
Als moed der heldenborst doet zwellen En weêrloosheid haar juk voelt knellen,
Weleer misleid door ydlen schyn?
*

Verwoesting brult uit yzren monden,
De Wapenkreet ontroert natuur;
Het lood, naar 't broederhart gezonden,
Bereidt het yslykst stervensuur.
Neen Held! die 't zuchtend recht verdedigt,
Geen wraak onteert uw dapperheid;
Nooit wordt uw grootsche ziel beledigd;
Als ontrouw zich met 't recht bevredigt,
Dan wordt uw vriendschap majesteit.
*

De Menschheid heeft zich zelve ontluisterd,
Zy boodt haar hand aan Dwinglandy;
Nu ziet zy zich vertrapt, - gekluisterd,
En strydt zich - schoon al worstlend - vry.
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ô God! haar grootheid zal herleeven;
De trotschheid heeft haar jeugd misleid;
Haast doet zy aardstirannen beeven,
Haast durft zy naar volmaaktheid streeven Bekoord door Englen zaligheid.’

Volgens openbaare bekendmaakingen, heeft men geen Vervolg van deeze
Mengelingen te wagten: zo dat dit eerste Deels eerste Stukje te gelyk het laatste
Deels laatste Stukje kan heeten.

De gevallen van Peregrine Pickle. Naar het Engelsch van den Heere
Smollet. Eerste Deel. In 's Hage by I. van Cleef, 1793. In gr. 8vo.
426 bl.
Zy, die de Werken van STERNE geleezen, en deszelfs vernust bewonderd hebben,
zullen geen minder vermaak vinden by het doorbladeren van PICKLE'S gevallen; in
welken de Commandeur TRUNNION het zelfde luimig karakter bezit, dat TRISTRAM'S
Oom TOBIAS overal doet blyken; alleen met die uitzondering, dat de eerste altyd van
de Zee en den Scheepsdienst, de laatste daar tegen van den Oorlog te land, zyne
redenen ontleend. Eene menigte gevallen, die wy niet zullen schetsen, nadien
dezelve, in dit eerste Deel, reeds 34 byzondere Hoofdstukken, met gepaste
opschriften, vullen, schilderen de byzonderheden van een aantal zeldzaame
karakters, zo wel, dat men hen, als waren zy levend voor onze oogen, ziet werken.
Een bewys van het laatste, en van het luimig karakter van TRUNNION, zal het volgend
kort bericht kimnen opleveren. Een zeldzaame echtverbintenis aangegaan hebbende,
zend hy, ter voltrekking daar van, zyne Bruid naar de naast bygelegen Kerk, om
hem aldaar op te wagten. Een proefstuk van zyne galanterie willende geeven, stygt
hy, benevens zyn Luitenant, op twee Harddraavers, aan het hoofd van alle zyne
trawanten en bedienden van het mannelyk geslacht, mede te paard gezeten, en
uitgedoscht in de witte kleedjes en zwarte bonnetten, welke zyne Scheepsroeijers
voorheen gedragen hebben. Met deeze Equipagie trekt hy van zyn huis, of
zogenaamd Garnizoen, naar de Kerk; doch door eene Hegge, welke in den weg
staat, verhinderd wordende, om verder in dezelfde richting voort te trekken, lost hy
zyn pistool, en wend vervolgens naar de andere zyde, met de lyn van zyn voorigen
Cours een stompen hoek maakende; terwyl de rest van het Esquader zyn voorbeeld
volgt, zich bestendig in elkanders agterhoede houdende; even gelyk een vlugt wilde
Ganzen.
De Bruid ongerust geworden zynde, over het lang wegblyven van haaren
Bruidegom; terwyl ter gelyker tyd de onbe-
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zuisde drift eener nieuwsgierige menigte, eenige lieden half dood gedrongen, en
verscheidene Banken in de Kerk gebroken heeft, zend een knegt om te zien wat 'er
hapert. Deeze verbaasd over den byzonderen optogt, en de wonderlyke manier van
des Commandeurs reizen, vervoegt zich by hem, en verhaalt hem, met hoe veel
ongeduld zyne Bruid en de Vrienden hem reeds wagten. Op deeze boodschap geeft
TRUNNION ten antwoord: - ‘hoor eens hier, kameraad; ziet gy dan niet, dat wy ons
haasten, zo veel wy kunnen? Keer te rug, en zeg aan die geenen, die u uitgezonden
hebben, dat de wind omgeschooten is, zedert dat wy het anker geligt hebben, en
dat wy nu genoodzaakt zyn te laveeren, en slechts korte gangen kunnen doen, uit
hoofde van de naauwte van het Vaarwater; en dat, wyl wy binnen zes streeken van
den Wind leggen, zy iets rekenen moeten op de miswyzing en afdryving.’ - God
zegen ons! Myn Heer! (zegt de Knegt) wat reden hebt gy toch, om op die manier te
ziegezaagen? Geef slechts uw paard de spooren, en ryd al regt uit; en ik wil 'er voor
instaan, dat gy, in minder dan een quartier uurs, voor de deur van de Kerk zult zyn.
- ‘Wat! vlak in den wind op? (antwoord de Commandeur,) wel hei! broer lief! Waar
hebt gy de Navigatie geleerd? HAWSER TRUNNION is de man niet, dien men hoeft te
leeren, hoe hy hier, by den helderen dag, zyn Cours moet zetten, of hoe hy zyne
eigen calculatie moet maaken. En wat u betreft, kameraad! gy kent de Zeilagie van
uw eigen Fregat best.’ - De Courier keert hier op naar de Kerk te rug, en de
Commandeur, door zyn geduurig overleggen, met zyn gevolg den hoek der Pastory,
die boven wind van de Kerk staat, reeds zo goed als bezeild hebbende, klinkt
ongelukkiglyk het muzyk van een party Jagthouden de twee Harddraavers in de
ooren. Deeze zetren het plotseling in een vollen ren, en, alle hunne Spieren
uitrekkende, vliegen zy, met een ongelooslyken vaart, dwars het veld over, springen
over heggen en slooten, en over al wat hun in den weg staat, zonder zich het minste
over hunne ongelukkige Ruiters te bekommeren. De Luitenant, wiens Paard dat
van TRUNNION vooruit gerend is, begrypende dat het eene groote dwaasheid en
verwaandheid zoude zyn, wanneer hy zich, met zyn houten been, vast in den Zadel
wilde houden, neemt zeer verstandiglyk de gunstige gelegenheid waar, om zich van
het paard te laaten glyden, in een digt met klaver begroeid veld. Hier op zyn gemak
liggende, en zyn Kapitein op een volle galop ziende aankomen, roept hy hem met
de gewoone scheepsgroet toe: - Waar leid de reis? halo! De Commandeur in eene
onbegrypelyke benaauwdheid, hem in het voorby vliegen overdwars aanziende,
antwoord met eene beevende stemme: - ‘Gy hebt goed praaten, waarlyk! Gy legt
daar veilig voor anker. Gave de Hemel, dat ik ook al zo wel vertuid was!’ - Deeze
wensch
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echter wordt niet vervuld, dan na dat hy over een hek van vyf dwarsboomen,
vervolgens over een hollen weg heen gevlogen, en door zyn Paard in een Rivier
geworpen is, in welke hy, als in zyn Element leevende, weder tot zich zelven komt,
om het verlies van zynen opschik aan de Omstaanders te beklaagen.
Deeze opschik moeten wy nog schetsen, om dat dezelve karaktermaatig is. Hy
had, naamlyk, ter eere van zyn trouwdag, zyn beste kleed van fyn blaauw laken
aangetrokken, door een Kleermaaker van Ramsgate gemaakt, en voorzien met vys
dozyn zo groote als kleine pinsbekken knoopen. Zyn broek was van hetzelfde stof
en met breede linten en strikken aan de kniën vastgemaakt. Zyn kamisool was van
rood pluis, met groene fluweele kleppen en gouden knoopsgaten. Zyne laarsen
hadden eene naauwe gelykenis, zo in kleur als gedaante, met een paar lederen
brand-emmers. Zyn schouder was versierd met een breede buffels draagband,
waaräan een byster groote houwer hing met een gevest als dat van een slagzwaard.
En aan beide zyden van den zadel stak een verroest pistool uit, geklemd in een
holster, met een beerenvel bekleed. Het verlies van zyn knooparuik en omgeboorden
hoed, die anderzins in hunne soort weezenlyke zeldzaamheden waren, strekte
geheel niet om de fraaiheid van het schildery te verminderen. In tegendeel, zyn
kaale kruin, en de natuurlyke lengte van zyn geele tronie, zich nu bloot voor het
gezicht vertoonende, zo bragt zulks niet weinig toe tot het zonderlinge en klugtige
van het geheel.
Het verhaal, dat TRUNNION, aan de verbaasde omstaanders, van zyn afgelegde
reis doet, is niet minder luimig, dan al het voorgaande, en zal het slot van deeze
Proeve uitmaaken. ‘Ja, zie daar, broertje lief,’ (zegt hy tegen een der Heeren, die
hem in zeer beleefde termen gevraagd heeft, of hy niet onder weg zyn medgezel
is kwyt geraakt,) ‘je zult mogelyk denken, dat ik een vreemd slag van een mensch
ben, nu je my zo wonderlyk ziet toegetakeld; inzonderheid, daar ik een gedeelte
van myn wand verlooren heb. Maar het is, moet je weeten, zo toegegaan: Heden
voor den middag, de klokke tien uuren, ligtte ik van voor myn eigen huis, met schoon
weder, en een frisschen voordeeligen wind, Zuid-oost ten Zuiden, het anker; zynde
myne destinatie naar de naastbygeleegen Kerk, op de Huwelyksvaart. Maar nog
naauwlyks waren wy een quart myl onder zeil geweest, of de wind, omschietende,
woei ons vlak in ons bakhuis; zo dat wy, gelyk je ziet, wel genoodzaakt waren, den
ganschen weg over te laveeren. Des niettemin hadden wy reeds byna tot het gezigt
der Haven opgeloefd, toen deeze onze Paarden, in een oogenblik, voor den wind
omvielen, en, niet meer naar het roer willende luisteren, als bliksems met my en
myn Luitenant voortschooten. Hy had het geluk,
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dat hy, binnen kort, op een goeden grond ten anker kwam. Maar ik, armen drommel!
ik wierd over Rotsen, Banken en Welgronden heen gevoerd, zo dat ik eenige
goederen over boord moest werpen; onder anderen een allerbeste knoopparuik,
en een hoed met goud boordsel. Eindelyk ben ik in vlak water, en op een goeden
grond gekomen.’
Wy kunnen niet ontveinzen, hier en daar, in dit anders bevallig Werk, eenige losse
uitdrukkingen aangetroffen te hebben, die, ofschoon dezelve met het karakter der
handelende persoonen al overeenkomstig mogen zyn, in het hart van zommige
Leezers zulke indrukken nalaaten, aan welke wy niet gaerne onze Jeugd zouden
overgeeven. Mogelyk, dat men, by het vertaalen der volgende Deelen, gepaster, of
liever minder ontslichtende, woorden vindt!

Wysgeerige Staat- en Historie-kundige Brieven, tusschen een
gevoelig Nederlander, en 't beminnelykste Batavische Meisjen;
door den Schryver van het Dichtstukjen de Egaliteit. 2de Stukje.
Te Amsterdam, by J.L. van Laar Mahuët. In gr. 8vo. 48 bl.
Wy hebben, ten opzigte van het Tweede Stukje deezer Brieven, te rug te wyzen tot
(*)
het geen wy van het Eerste gezegd hebben . Niet meer dan dit, pryst zich het
tegenwoordige aan. - LEONARD, die op eenen zo wydverschillenden denktrant schreef,
daar toe bewoogen door een Verraad, welks kennis wy toen dagten dat ons zou
ontknoopen hoe hy zichzelven zo ongelyk was, laat ons, met het beminnelykste
Bataafsche Meisjen, des in dezelfde onzekerheid, als hy schryft: ‘Het Verraad, waar
van ik het voorwerp geweest ben, begeer ik zeker voor u te verbergen, - 't heest
ook reeds al zyne werking verlooren, ja het is alreê geheel uit myn hart verbannen:
gy weet, dat ik, in dergelyke gevallen, de gelukkige eigenschap van vergeetig te
weezen bezit.’
Dan wy ontdekken, in dit vervolg der Brieven, dat LEONARD, de Held deezer
Brieven, getrouwd is aan de braave CHARLOTTE, die hy, als eene beste Huisvrouw,
hartlyk lief heeft; maar dat hy ook SOPHIA, het beminnelykste Bataafsche Meisjen,
bemint.
‘'t Is zo,’ schryft hy aan zyn Vriend EELHART, ‘ik ondervind werklyk, en heb het
reeds een langen tyd ondervonden, dat ik en CHARLOTTE en SOPHIA tevens kan
beminnen: 't geen ik CHARLOTTE altoos heb toegewenscht bezit SOPHIA - maar de
braave CHARLOTTE zal my nimmer veroorlooven het te belyden en aan de geheele
wereld te toonen. - Zy gelooft, dat het alleenlyk vriendschap is, die ik voor SOPHIA
gevoel, en nimmer zal ik haar doen bezeffen, dat liefde en vriendschap eene zelfde
zaak is,

(*)

Algemeene Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1793. 1ste St. bl. 537.
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onder tweederleie benaamingen uitgedrukt; benaamingen, die alleenlyk te kennen
geeven, tot welke Sexe het beminde voorwerp behoort. - Zo zy ooit vermoedt, dat
ik SOPHIA bemin, niet als Vriendin, (volgens haare denkbeelden,) maar als Minnares,
dan zal de jalousy haar voor myne oogen weg doen kwynen, ik zal de moorder
worden van eene getrouwe Vrouw, en, ô God! wat zal myn hart daar by te lyden
hebben! want ik bemin haar waarlyk, of kan men beminnen en moorden te gelyk?
nu reeds, nu zy nog niets van myne verborgene liefde vermoedt, nu reeds kwelt het
my te weeten, dat zy op myn hart bouwt als op een rots..... ’
Op den raad zyns Vriends, om alles voor CHARLOTTE verborgen te houden, en
zich dan vrymoedig in het bezit van eene Vriendin als SOPHIA te verheugen, vraagt
LEONARD, ‘maar beste Man! zal ik uw raad altoos kunnen opvolgen? Gy kent mynen
leevendigen aart, en myne natuurlyke aanlage tot verrukking?’ - In de daad, zyn
toestand is hoogst gevaarlyk. Hy schryft, ‘de bevallige SOPHIA is myn Huisvriendin,
de hartvriendin van CHARLOTTE!’ En wil men weeten met welk een oog hy de
eerstgemelde beschouwt, hy zegt het ons in den toon der verrukking. ‘Toen ik deezen
Brief begon, verliet zy haare Vriendin, en ik had meer dan twee uuren haar
aangenaam byzyn genooten. - Zy was in een thans zeldzaam, maar weleer gewoon,
opgeruimd humeur; zy dartelde voor myne oogen als een speelende bevalligheid het leevendigst genoegen had zich op haar gelaad geplaatst - de liefde smeedde
in haar hemelsch schoon oog schigten, die, als onafgebrooken, elkander opvolgende,
van daar in myn hart invloogen - de bevalligste glimplach, die haaren mond versierde,
gaf my alle oogenblikken verzekering van haare liefde - ô! hoe zat zy daar! de
medeheerscheresse over myn, gevoelig hart, hoe zat zy daar in alle haare
bekoorlykheden! betoverend als eene weldaadige Godin! - hoe verrukkend was
haar zacht kleurig en bevallig plooiend tooizel.’
Verrukkende Gedagten voor het Ledikant van CHARLOTTE, waar mede dit Tweede
Stukje afloopt, sluit hy met deezen uitroep: - ‘SOPHIA! - ik beef! - kom zie haar rusten
de gelukkige! zie haar rusten, en laat uwe tegenwoordigheid my eene afleiding
veroorzaaken, op dat myn hart bedaart - ik ben my zelven niet!’
Waarop zal dit alles uitloopen? .... Wy weeten het niet te raamen - In deezen
Brievenbundel komen, behalven kleindere Dichtstukjes, twee uitvoeriger, het een
van een peinzend Dichter, LEONARD'S Vriend, getyteld: Schets van 't Character eens
Boozen en eens Braaven Mans, in verschillende Standen van het leeven. Het andere
voert ten opschrift: De Huishoudelyke Egaliteit. In beide ontbreeken geen stoute
trekken; doch de schoone en waarlyk verhevene hebben wy niet kunnen vinden.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Bybel vertaald, omschreven en door Aanmerkingen
opgehelderd. Agtste Deel. Te Utrecht en Amsterdam, by G.T. van
Paddenburg en Zoon en J. Allart, 1793. In gr. 8vo. 613 bl.
Ondanks de zwakke lichaamsgesteldheid, met welke de Eerw. VAN VLOTEN, by
aanhoudenheid, blyft worstelen, behoudt, nogthans, dezelve genoegzaame sterkte
van geest, en lust tot oefeninge, om zyn Bybelwerk onafgebroken te kunnen
voortzetten. Wy verheugen ons over het geluk, welk zyn. Eerw., ten dien opzigte,
geniet. Jammer, immers, ware het, dat 's Mans arbeid, aan het nuttigste aller Boeken,
en door welken aan alle hoogschatters der Openbaaringe geen kleine dienst
geschiedt, door lusteloosheid, van den kant des lichaams ontstaan, moest worden
afgebroken. Het thans afgegeeven Deel bevat de Voorzeggingen en de Treurzangen
van JEREMIA, nevens het Boek van EZECHIEL. Volgens aankondiging, in het Voorberigt,
zal met het Negende Deel het O. Testament beslooten worden.
De uitvoering is hier de zelfde, als die der voorgaande Deelen. In de Inleidingen
tot de Voorzeggingen, geeft de Heer VAN VLOTEN berigt van JEREMIA'S lotgevallen,
karakter, schryfstyl en verdere byzonderheden, hem en zyne amptsbezigheid
betreffende. ‘JEREMIA,’ schryft VAN VLOTEN, ‘was een mensch in geaartheid vreesagtig,
die een stil leeven, zonder de minste inzichten, boven alles waardeerde, evenwel
onder dat alles niet koel, en onaandoenlyk, maar hartelyk zyn Vaderland beminnende;
hierom doet zyne zagte geaartheid hem niet streng dreigen, maar stil in zich zelven
klaagen, en zugten onder dat bestaan.’ Omtrent de Treurzangen is VAN VLOTEN van
oordeel, dat dezelve, niet zo als JOSEPHUS en HIERONYMUS, en in laatere dagen J.D.
MICHAELIS, gewild hebben, als Treurliederen op den dood van Koning JOSIA, maar
als onderscheidene Gezangen, moeten beschouwd worden; ieder op zich zelve
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staande, die door verschillende orde en maat zich onderscheiden, en ieder eene
byzondere omstandigheid bezingende. EZECHIEL was, volgens den Heer VAN VLOTEN,
een tydgenoot van DANIEL en van JEREMIA; met den eersten, egter, slegts by gerugte
bekend; doch, met den anderen, in eenige verstandhouding leevende. In de voordragt
van zaaken munt EZECHIEL uit, in het stuk van orde, boven alle de andere Propheeten.
Dat hy veel Chaldeeuwsch in zyne Opstellen brengt, laat zich verklaaren uit zyn
verblyf als balling in den oord, alwaar zulks de landtaal was. Zyne manier van
profeteeren koomt meest overeen met die van DANIEL en ZACHARIA; doch zyn
voordragt bevat minder van het profeetisch-poëtische; voerende hy meestal eenen
styl, die niet alleen ondicht is, ‘maar zelfs de voordragt van de publieke monumenten
der Oudheid schynt te volgen, door herhaling van zaken, en eene zelfs stotende
opeenstapeling van spreekwyzen:’ hoewel hy, voor 't overige, voor het profeetisch,
dichterlyke niet onbekwaam was: waarvan zyn bezingen van het lot van Tyrus tot
eene proeven kan verstrekken. Zeer voldoende, intusschen, Vaderlandlievend zelf,
was, volgens VAN VLOTEN, de reden van zulk een min beschaafden voordragt van
EZECHIEL. ‘Had hy dichterlyk gesproken, hy zou minder vatbaar voor zyne
landgenooten geweest zyn, die, door de geweldige schokken van den Staat, den
oorlogzuchtigen geest die 'er heerschte, in hunne beschaafdheid, zeer verre terug
gegaan waren; hierom bediende hy zich meestal van verbloemd voorstel, ryk in
uitvoerige beelden; en meestal zulken die grof en stout zyn, en dienen moeten om
zoortgelyk gevoel op te wekken.’
Tot eene proeve bepaalen wy ons thans by een gedeelte van het Vierde Hoofdstuk
van EZECHIEL.

IV. Hoofdd.
‘Vs. 1. Gy, menschen kind! Voorziet u van een tichelsteen, legt die voor u, en maakt
daarop eene tekening van de Stad Jerusalem.
Vs. 2. Tekent een beleg rondom haar, bouwt houten torens rondom haar, en werpt
eenen aarden wal op tegen haar; tekent legerbenden tegen haar, voert van
rondomme tegen haar stormrammen aan.
Vs. 3. Voorziet u vervolgens van een yzere plaat, stelt
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die als een schut tusschen u en tuschen die stad; drukt met uw gelaad het bevel tot
belegering uit, en doet als of gy ze belegerd; dit zal een teken voor het huis van
Israël wezen.
Vs. 4. Legt u dan neder op uwe linkerzyde, en helpt de straffen van Israëls huis
dragen; zo veel dagen als gy daarop liggen zult, zult gy hunne straffen dragen.’
1. Toen ik dus opgesloten en gebonden lag, wierd my gelast van Jehovah, my eene
vlakke schyf van kleiaarde, als eene ongebakke tichel, te laten bezorgen, en daarop,
met een grayeeryzer, het ontwerp van de stad Jerusalem te tekenen. 2. Verder
moest ik rondom die stad eerst een ontwerp van insluiting, door de figuur van zekere
kasteelen maken; vervolgens van een formeel beleg door een aarden wal, waar
agter legerbenden en tenten beveiligd lagen; dan rondom aan de stads wallen de
instrumenten, by het stormlopen in gebruik, daarby tekenen. 3. Daarop moest ik my
laten aanreiken eene yzeren plaat, waarop de vladen gebakken wierden; die moest
ik plaatzen laten tusschen dat plan van de stad in myn gezicht; myn gelaad moest
evenwel de trekken van angstvalligheid behouden, den belegerden eigen; en ik
moest met gebaarden het voortzetten van het beleg uitdrukken. 4. Ga dan, dit verrigt
hebbende, liggen, nogthans zo, dat gy bestendig op uwe linkerzyde rust; in de
houding van eenen boeteling moet gy dus de verdiende straffen van het gansche
huis van Israël helpen torssen; zo veel dagen als gy in die gestalte ligt, zult gy
gerekend worden haar straf te helpen torssen.’
‘IV. Hoofdst. Vs. 1. Het is niet vreemd, dat de landgenooten van EZECHIEL in dien
tyd aan niets minder dagten, dan aan een beleg der stad Jerusalem; de afhangelyke
Koning had een bezoek aan 't hof van Babel gegeeven, en het scheen dat alles in
goede verstandhouding was met dat hof.’
‘Vs. 2. Ik vind de gedagte van VENEMA geestig, schoon een weinig gedrongen,
evenwel geeft ze nog de dragelykste verklaring; de yzere plaat verbeeld, naar de
gedagte der Jooden, de Egyptenaaren, die hem beletten het ontwerp verder af te
maken, zo als hy by de belegering begonnen had.’
‘Vs. 3. Israël moet hier weder in de ruimste betekenis genomen worden; de
inwooners van dat ryk waren voor een gedeelte wel ballingen, maar ook voor een
gedeelte in het land gebleven, en onder het bewind der Koningen van Juda
gekomen.’
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‘Vs. 4-17. Dit zinnebeeldig voorstel is voor onze ooren vreemd; geen wonder dan,
dat elke Uitlegger byna eene gedagte op zich zelven heeft; het vlyd dunkt my
eenvouwig het allerbest dus: twee verschillende zaken drukt EZECHIëL in zyne
gedragingen uit; hy draagt de zonde van het huis Israëls in zyn eigen perzoon, dit
verstaat een Indiaansch Wysgeer beter dan wy, schoon de Jood dit uit zuiverder
grond van zyn Livitiesche dienst ontleend had; die draagt hy 3 dagen, welke voor
jaaren gerekend worden, om dat het zinnebeeld voor de jaaren niet vatbaar was;
zulks nam dan een aanvang met de scheuring der beide ryken, om dat toen de
afgodery, staatkundig beschouwd, den Godsdienst van het land werd, met eenige
zuivere voorstellingen daar onder; dan drukt hy den toestand van het belegerde
Jerusalem uit in zyne leevenswyze en ligging, den tyd van 390 dagen. Nog twee
byzonderheden worden dan daarenboven zinnebeeldig; de toestand in de laatste
40 dagen zyn dan meer boetdoende voor de stad, en onder zyn dragen van de
verheffende rampen in de laatste 40 dagen, door middel der Babyloniers; op zyn
linkerzyde liggende, was zyn regterarm nog vry; Jerusalem, schoon ingesloten, had
nog eenige kragten tot verweering; maar de laatste 40 dagen op de regterzyde
liggende, was hy gansch weerloos, uitdrukkende den toestand der stad, door pest
en honger bykans in den weerloosten staat gebragt; in zo verre hy de nationaale
zonden droeg, worden de dagen voor jaaren gerekend, en dan zyn 40 dagen voor
Judaas nationaale zonde 40 jaaren; dit valt onder JOSIA'S bewind; hier ontbreekt
ons het geschiedkundige; de Godsdienst moest toen ten opzichte van de afgodery
een verzwaarenden zwaai gekregen hebben, ons onbekend: want die jaaren te
berekenen van den tyd, dat JEREMIA begon te profeteeren, is my te flaauw. Hier blyft
my dan eene donkerheid; wy kunnen hier niet dwalen, om dat die 40 dagen tot de
390 behooren, en daarvan niet onderscheiden worden dan alleen daardoor dat zy
meer verzwaarende zyn; voor het naaste geloof ik, dat dit byzonder de koninklyke
familie van DAVID betreft. - Vraagt men nu nog over het geheel, of dit ryke tafereel
van zinnebeelden louter schildery is? Het komt my voor, dat het naïve daarin gelegen
is, indien de Profeet in 390

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

441
dagen dit alles letterlyk ondergaan hebbe; hy spreekt sterker door zyn leevenswyze
geduurende dien tyd, dan hy met zyne redenen immer konde doen; is dit voor iemand
te onwaarschynlyk en te onnatuurlyk, dan blyft hem nog overig, geduurende die
dagen, zich voor te stellen, dat hy in tegenwoordigheid van 't volk die houding alleen
hadde, ook die leevenswyze, als hy in tegenwoordigheid van eenig Judeër at of
dronk.’
Gaarne hadden wy des Heeren VAN VLOTEN'S Vertaaling en Uitbreiding van het
geheele Vierde Hoofdstuk onzen Leezeren willen onder 't oog brengen. Te groote
uitgebreidheid verbiedt ons dit. Men vergenoege zich daarom met de algemeene
Aantekening, als behelzende 's Mans gedagten over de bedoeling der vermaarde
zinnebeeldige voordragt. Nogthans kunnen wy ons niet wederhouden, om nog een
plaats te gunnen aan het Vs. 12, als een struikelblok, waaraan zo menig Christen
en Onchristen zynen voet heeft gestooten. Dus luidt de Vertaaling en Uitbreiding,
nevens eene onderstaande Aantekening.
‘Vs. 12. Als gy een gersten brood eet, zult gy dit met menschendrek in hun byzyn
roosteren.
12. Om in de laatste dagen het verbazend gebrek aan alles te levendiger uit te
drukken, zult gy die vladen, welke meesal geroosterd gebruikt worden, niet mogen
roosteren op houtskolen, maar op menschendrek.’
‘Vs. 12. Dit menschendrek moest vooral den toestand van de reizende Jooden
uitdrukken, die van gedroogde menschendrek zich uit nood zouden bedlenen, om
hunne spyzen, in plaats van andere brandstoffen, te bereiden. Gewoon is het daartoe
dierenmist te neemen, welks geur de Arabiërs zelfs schynen te begeeren, naar het
verhaal der Reizigers.’
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God, de Mensch en de Bybel, in eenige Gesprekken voorgedraagen
aan Ouders en Onderwyzers, welken belang stellen in het tydelyk
en eeuwig welzyn van Kinderen, en zich zelven de gekende
waarheden willen herinneren; door een' oud Kerkleeraar in
Nederland. Te Dordrecht, by N. van Eysden, Breda, by W. van
Bergen, 1793. In gr. 8vo. 400 bl.
Wy herinneren ons, by eenen onzer geëerde Confraters Boekbeoordeelaars, eene
Recensie van het Geschrift des ongenoemden Gryzaards te hebben geleezen, waar
mede wy ons, althans in één opzigt, volkomen kunnen veréénigen: wy hebben het
oog op de orde, of liever de wanorde, welke in dit Boek heerscht. In een Werk, 't
welk eenigermaate een Systematisch voorkoomen heeft, waarin de Schryver zyne
bedenkingen in de gedaante van Lessen voordraagt, waarin, derhalven, eene
gepaste aaneenschakeling, waarby het een uit het ander voortvloeit, behoorde te
zyn in agt genomen: in zulk een Werk zagen wy met bevreemding op tegen eene
schikking, volgens welke reeds in 't begin over 's menschen natuurlyke
verdorvenheid, en zyne verzoening met God, wordt gehandeld, terwyl eerst lang
daarna Gods aanzyn beweezen, en deszelfs natuur en hoedanigheden verklaard
worden. In eene Verzameling van gemengde bedenkingen, waarin iemand zyne
gedagten over een of ander onderwerp, by voorvallende gelegenheden, ten papiere
brengt, kan zulks eenigermaate aangaan; maar geenzins in een Geschrift, 't welk,
reeds duizend- en duizendmaalen behandelde zaaken bevattende, van de
geregeldheid van voordragt, en de uit elkander voortvloeiende zamenschakeling
der onderwerpen, zyne meeste waarde moet ontleenen.
Voor 't overige koomt ons de gryze Opsteller voor, een Man te zyn, die het wel
meent; aan het Zamenstelzel, welk hy, in zyne jeugd, van zynen Prosessor heeft
geleerd, getrouw blyft; hetzelve ernstig aanpryst, en ginds en elders eenige goede
lessen en raadgeevingen mededeelt. Van dien kant, derhalven, verdient zyn Eerw.
in zo verre lof, dat hy zynen hooggeklommenen leeftyd niet nutteloos wil
doorbrengen. Doch
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of zyn Geschrift kan dienen tot een dienstigen leiddraad, om den kinderen klaare
en onderscheidene bevattingen van de behandelde zaaken in te prenten, hier aan,
denken wy, zullen veelen twyfelen, die zich de moeite getroosten om het Werk te
doorloopen.

Vrymoedige Gedagten over de zogenoemde Formulieren van
Eenigheid. Alom by de Nederlandsche Boekverkoopers te
bekoomen. In gr. 8vo. 217 bl.
Wy gelooven, aan deeze Verhandeling het regt te zyn verschuldigd, dezelve te
moeten plaatzen op de lyst der beste stukken, welke, over het veel gerugt maakend
en al lang betwist onderwerp der Geloofsformulieren, zyn in 't licht gekoomen.
Althans, wat ons betreft, moeten wy verklaaren, geduurende den loop onzer
boekoefeningen, geen Geschrift over dit onderwerp ontmoet te hebben, waar in het
voor en tegen duidelyker voorgedraagen, en het groot nadeel, nevens de
onbestaanbaarheid der Formulieren met de Protestantsche grondbeginzelen, met
meer kragt van redenen wordt aangedrongen. Om van het Werk zelve een
doorloopend, aaneengeschakeld, verslag mede te deelen, daar het zelve noodwendig
vry uitvoerig zou worden, gedoogt het eng bestek niet, waaraan wy zyn verbonden,
van wegen het magtig aantal Boeken, welke ons telkens ter beoordeelinge over de
hand koomen. Ernstig raaden wy de leezing en beoordeeling van het geheele Werk
aan, by allen, hoedanig eene denkwyze zy tot heden ook mogen zyn toegedaan.
De zulken, die, ondanks de aangevoerde redenen van den ongenoemden Schryver,
zich nog voor de Formulieren blyven verklaaren, zullen 'er, althans, uit kunnen
leeren, daar de tegenbedenkingen van zo veel klems en gewigts zyn, dat zy, ook
in dit opzigt, de anders denkenden in liefde behooren te verdraagen.
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Brieven over den Oirsprong en de Oogmerken van het Kwaad.
Naar het Hoogduitsch van den Heer Villaume, Hoogleeraar te
Berlin. Derde Deel. Te Utrecht en Amsteldam, by G.T. van
Paddenburg en Zoon, M. Schalekamp, en de Wed. J. Döll. In gr.
8vo. 378 bl.
Naa hetgeen wy, in voorgaande Aankondigingen, over den aanleg en de uitvoering
deezes wonderspreukigen Werks, gezegd hebben, zal de Leezer niet verwagten,
dat wy, van nieuws, hem daar over onderhouden. Met opzigt tot dit derde en laatste
Deel zullen wy daarom alleen aanmerken, dat de Heer VILLAUME, uit dezelfde
beginzels als voorheen redekavelende, aldaar zyn volwigtig plan voortzet, en tot
zulk een besluit brengt, als, zyns oordeels, meest geschikt is om de eer van den
Grooten Formeerder der Natuurlyke en Zedelyke Waereld te handhaaven, en de
zwaarigheden, die men, aangaande het belangryk onderwerp, vroeg en laat, heeft
geopperd, zo niet geheel uit den weg te ruimen, althans te verminderen, en den
twyfelaar tot staan te brengen.
De stelling, waarvan de Schryver zich het betoog in dit Deel heeft voorgesteld,
luidt aldus: ‘Dat het Kwaad eene van Gods weldaadigste Schikkingen, de Bron der
Volmaaktheid en der Menschelyke Gelukzaligheid, is.’ In eenen reeks van achttien
Brieven wordt deeze stelling uitvoerig overwoogen, met invlegting van eene menigte
van aanmerkingen, zommige van welke, hoewel zy al niet mogen geoordeeld worden,
tot bewys der hoofdstellinge, eene betoogende kragt te bezitten, nogthans,
afzonderlyk en op zich zelve beschouwd, zeer gewigtige waarheden behelzen.
Om den Leezer een naauwkeurig denkbeeld te geeven van 's Heeren VILLAUME'S
manier van betoogen, door een aaneengeschakeld verslag van den Inhoud en het
beloop zyns Geschrifts, hier toe is ons Maandwerk niet bevoegd; het zou in hetzelve
eene te uitgebreide ruimte beslaan. Om die zelfde reden moeten wy, onzes ondanks,
de bedenkingen agterhouden, welke wy, zo op de hoofdstelling, als op verscheide
bykoomende aanmerkingen, zouden kunnen voordraagen.
Met dit alles, en in weerwil van het bedenkelyke, 't
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welk wy in dit Geschrift ontmoeten, wenschten wy den hoofdzaaklyken inhoud van
hetzelve kortelyk te schetzen. Ten dien einde zullen wy ons de moeite getroosten
van het overschryven van den inhoud der Brieven. Naa eene korte zamentrekking
van het verhandelde in de twee voorgaande Deelen, en de opgave der bovengemelde
stellinge, in den XLII Brief, den eersten in dit Deel, handelt de Heer VILLAUME eerst
over het Natuurlyk, en vervolgens over het Zedelyk, Kwaad. Omtrent het
eerstgemelde onderwerp oppert de vernuftige Schryver de volgende stellingen, ten
bewyze, naar zyne meening, dat zo wel het een als het ander geen weezenlyk
Kwaad is, maar altyd iet goeds voortbrengt. ‘De meermaalen (door den Heer VILLAUME
naamelyk) gebezigde stelling, dat Kwaad Goas Werk is en derhalven Goed moet
zyn, beweezen. Het Kwaad leert ons onzen welstand gevoelen. Het verädelt het
gevoelen van het Goede. Zonder het Kwaade zoude men het Goede niet gevoelen.
Het ontkennend Kwaad verbetert ons Genot en onze Krachten. Het Genot van eenig
Goed maakt ons minder gelukkig, dan het verwagten, voorbereiden en vervaardigen,
van hetzelve. Een treffend Voorbeeld ter bevestiging. De Mensch heeft meer
Behoeften, dan eenig ander Schepzel. Het stellig Lyden heeft ook zyne Voordeelen.
Natuurlyke Voordeelen des Natuurlyken Kwaads. Een verschynsel der Natuure.
Ziekten der Kinderen. Vuurbraakende Bergen. Aardbeevingen. 'Er kan geen Kwaad
zyn, 't welk van den anderen kant ook geen Voordeel aanbrengt. De Voordeelen
der Ziekten. De Zedenlyke Voordeelen van het Natuurlyk Kwaad. De Nood en het
Lyden in de Kindsheid en Jeugd. Het lyden versterkt de Ziel. De Behoeften en het
Kwaad maaken de banden der Maatschappye vaster. Het Kwaad verwekt gezellige
gevoelens. Van den Ouderloozen staat. Veele groote Mannen hebben geene
Opvoeding gehad. Het Oorlog.’ Deeze stellingen zyn de onderwerpen van Brief
XLIII-XLVII. Ten aanzien van het Zedelyk Kwaad oppert en ontvouwt de Heer
VILLAUME de volgende stellingen: ‘Zwakheid van den Mensch. Nut daar van in 't
algemeen; door eenige Voorbeelden opgehelderd. Een bekend luisterryk Voorbeeld.
Waartoe de Grootheid diene. Van eenen staat der Onschuld. De Reden alleen maakt
den Mensch niet werkzaam. Gezegden

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

446
van MANDEVILLE, SENAULT en ROUSSEAU, hier toe betrekkelyk, en de gedagten des
laatstgenoemden daar omtrent. Alle Deugd rust op het zedenlyk Bederf.
Onweetendheid, beperktheid onzer kennisse, is de grond van de Verbeteringe onzer
Verstandelyke Vermogens. Over de Onverzaadlykheid der Lusten, en de
Onmaatigheid der Hartstochten. Over de Ydelheid, Eerzucht, Eergierigheid,
Eigenbaat, Toorn en Dweepery, en dat de laatste beter is dan Onverschilligheid in
den Godsdienst, nevens de gezegden van ROUSSEAU en VOLTAIRE daaromtrent.
Manier, op welke men het Volk moet verlichten. Over de Vreeze, en of in dezelve
ook Liefde zy, door een Voorbeeld opgehelderd. Over de Liefde. Van de Hartstochten
der Jeugd. Over de Eigenzinnigheid.’ Naa alle deeze grondstellingen, van Brief
XLVIII-LIV te hebben overwogen, leidt de Schryver daaruit dit gevolg af: ‘Uit dezelve,
(te weeten, de Bedenkingen over het Nut des Zedenlyken Kwaads) blykt dan, dunkt
my, ontegenzeggelyk, dat het Zedenlyk Kwaad niet alleen zyne groote Nuttigheden
heeft in de Waereld; maar ook, dat het, zonder het zelve, 'er maar zeer sober zoude
uitzien met het menschdom. Men heeft de zonde (dus gaat hy voort), langen tyd,
aan den val van ADAM toegeschreeven. Dit gevoelen verraadt een even groot gebrek
aan Wysbegeerte als Menschenkennis. Indien het echter zodanig zyn mogte, dat
de zonde door den Val van ADAM is in de waereld gekomen - niet om dat die de
eerste, maar wel om dat zy de EENIGSTE Bron zoude zyn van alle Zedenlyke
Verdorvenheid - dan kan men ook zeggen, dat de Val van ADAM het grootste Geluk
is, het welk den Mensch ooit te beurt kon vallen.
Ook heeft men den Duivel voor den bewerker van die eerste zonde gehouden in waarheid, men heeft hem daardoor wel veel eer beweezen. Zo hy slim ware, en
uit nyd niet wilde toelaaten, dat de Menschen DEN GODEN gelyk wierden, dan had
hy zich moeten wagten, om den mensch te verleiden. Zyne boosheid is hem zeer
kwalyk bekomen; want daardoor, dat hy de Zonde en het Lyden in de waereld
gebragt heeft, heeft hy juist dat geen uitgevoerd, waar voor hy zo zeer bevreesd
was; hy heeft, daardoor, de Men-
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schen tot de Wysheid en Gelukzaligheid der GODEN verheven.
Maar (zegt de Heer VILLAUME) weg met zulke onwyze gevoelens! De Schepper
wilde zyn geliefd schepsel tot zyn EVENBEELD maaken, HY WILDE DEN MENSCH
KROONEN MET EERE EN HEERLYKHEID. De weg tot deeze Heerlykheid is moeilyk, gaat
langs ruwe, oneffene, kromme paden, daar het dikwyls donker is, en die niet zelden
vol distelen en doornen zyn. Menigmaal weet de Mensch niet, waar hy is, waar heen
hy gaat, hoe hy zich uit deezen doolhof zal redden. - Maar zyn Schepper leidt hem
- hy moet maar met goeden moed voordgaan, en gewis zal hy het einde bereiken.’
Doch laaten wy onze opgave van den hoofdzaaklyken inhoud deezes Werks
voltooien. De stelling, Al het Goed wordt uit het Kwaad gebooren, tragt de Schryver,
in Brief LV-LIX, door de volgende Aanmerkingen te staaven: ‘Alle Kwaad BEDOELT
Goed, en hoe dit verstaan moet worden. Het Kwaad is: 1) Of eene bykomende
Noodzaaklykheid. 2) Of een onryp Goed. 3) Of een Middel tot het Goed. Alle Kwaad
BEWERKT Goed. Twee dwaalingen, in het waardeeren van het Goed, uit het Kwaad
voordkomende, begaan. - Eerste dwaaling. - Men begeert aangetoond te hebben,
welk Goed uit het Kwaad voordspruit. Tweede dwaaling. - Men oordeelt verkeerd
over de Bestemming en de Gelukzaligheid van den Mensch. Het Lyden der
menschen beschouwd in vergelykinge met het Lyden van de andere schepselen.
De Mensch moet MEER lyden dan eenig ander schepsel. Eenige gedachten over de
Ellenden, die den mensch byzonder eigen zyn. 's Menschen lyden neemt met zyne
Volmaaking toe. Het Kwaad is tot de Beschaaving van den mensch volstrekt
noodzaaklyk. Opmerkzaamheid en Bewustheid kunnen alleen door Lyden en
Onvolmaaktheid verwekt worden. Waarom stellen de menschen het SCHOONE altyd
in dingen, welken tot het Wezen dezer zaake eigenlyk niet behooren? Waarom
stellen zy hun GELUK in zodanige dingen? Tot het kennen der dingen is Wanorde,
Verwoesting, noodig. Daarop is ook het Genot gegrond. Het Vermaak kan den
Mensch niet zo goed tot werkzaamheid brengen als het lyden.’
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Zie daar het geraamte van dit, in veele opzigten, zonderling Werk, 't welk in den
negen-en-vyftigsten, of laatsten, Brief beslooten wordt met eene korte ineentrekking
van het verhandelde in alle de drie Deelen. ‘Dus heb ik,’ (schryft VILLAUME in 't begin
deezes Briefs) ‘zoeken aan te toonen, dat 'er geen oorspronglyk Kwaad (Grunduebel)
is, of kan zyn; maar dat het Kwaad, geen uitgezonderd, natuurlyk en zedenlyk, niets
anders is, dan eene toevallige afwyking van de werkende krachten in den mensch
en in de natuur, welken niets anders, dan het Goede, bedoelen.’
De Heer VILLAUME heeft agter dit Werk gevoegd twee Verhandelingen, beide tot
zyn hoofddoel betrekkelyk: de eene, over de Leer van den Duivel, de andere, over
den Val van Adam. De eerste Verhandeling zoekt aan te toonen, dat het gevoelen
wegens het aanweezen van een Duivel, of veelvermogenden boozen Geest,
onwysgeerig is, en dat hetzelve uit de H. Schriftuur niet kan beweezen worden. Wat de Schryver in de tweede Verhandeling beooge, zal eenigzins kunnen blyken
uit het slot van dezelve, alwaar hy zich aldus uitdrukt: ‘GOD heeft den mensch zo
goed geschapen, als deeze kon geschapen worden. Almacht of Alwetendheid konde
de mensch niet verkrygen, by gevolg was hy feilbaar. Dit konde hy niet weeten, en
in 't algemeen kon hy zich van gebreken, van rampen, van kwaad, geen denkbeeld
maaken, zonder eigene ondervindinge. Het was voor hem echter van het grootste
belang, om dit te leeren.
Zulks met woorden te doen, was volstrekt onmooglyk. Met woorden kan men wel
denkbeelden te rug roepen, tegenwoordig zynde begrippen byeen voegen; maar
geene eerste denkbeelden voordbrengen. Ondervinding was derhalve volstrekt
noodzaaklyk.
Deeze ondervinding konde de mensch, door te feilen, en wel daar door alleen,
verkrygen.
Zedenlyke misslagen konden al te groote nadeelen aanrichten, en nog niets
leeren; om dat de straf twyfelachtig is, en meestentyds eerst laat komt.
Naardien de mensch noodzaaklyk feilbaar was, konde hy de onsterflykheid op
aarde niet verkrygen; arbeid was voor hem, in veele opzichten, noodzaaklyk. De
menschen moesten van elkander ondergeschikt zyn,
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zo eene Maatschappy stand zoude grypen. Smarten waren onvermydlyk.
Dit alles konde GOD den mensch wel rechtstreeks bekend maaken; maar het
zoude geheel nutteloos geweest zyn. Maar, om verhevener oogmerken te bereiken,
konde HY ook eene gansch andere richting nemen, welke, zonder de dingen te
veranderen, daaraan maar een ander aanzien gaf.
Daarom stelt GOD den mensch als in eenen staat, welke voor hem niet geschikt
scheen te zyn, omdat hy in denzelven niet kon staande blyven; opdat eene
allerzichtbaarste verandering mogte voorvallen, als hy in zynen rechten stand
geplaatst zou worden. Deze, zoo zeer zichtbaare, verandering was voor den mensch
nuttig; daardoor werd hy tot oplettendheid op zyn gedrag, en tot omzichtigheid en
behoedzaamheid, opgewekt.
Hoe sterk moest ook de indruk niet zyn, welken de schikking van GOD op hem
(ADAM) maakte. De gedachten van zonde, van straffe, van ongeluk, van eenen
Rechter, drukken zich in zyne ziel in, en brengen hem in eene verbaazing, waar
door hy noodzaaklyk tot opmerkzaamheid, tot omzichtigheid, opgewekt moest
worden.’
Hoedanig ook iemand moge denken over de behandeling van den Heere VILLAUME,
den lof van wysgeerig vernuft, van belangneeminge in het volwigtig onderwerp, zal
niemand hem kunnen betwisten. Zo met opzigt tot het geheele Werk, als meer
byzonder aangaande de Verhandeling over den Val van Adam, mogt, onzes oordeels,
de Schryver zyn Werk aldus besluiten:
‘Zonder twyfel kan men, met kwaade oogmerken bezield, deeze Proeve
verketteren, door myne stellingen in een verkeerd licht te plaatsen, of uit elkander
te rukken. Maar dan heeft men my niet verstaan, niet willen verstaan. De
verstandigen zullen myne welmeenende poogingen, hoop ik, niet versmaaden.
Misschien zal ik dank by hun behaalen.’
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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. IVde Deels 2de Stuk. Te Leyden by de Erven F. de
Does, 1794. In gr. 8vo. 312 bl.
De waarde van dit voortreflyk en in zyn soort eenig Werk is onzen Leezeren, uit de
beöordeeling der voorgaande stukken, reeds meer dan eens gebleken. Het Deel,
welk wy thans voor ons hebben, is ook wederom zo belangryk in onderwerpen en
uitmuntend in beärbeiding, dat wy geen reden vinden, om van onze voorheen
gegeven aanpryzing het minst af te trekken. Ook hierin ontmoet men die zelfde
uitgebreide kennis van zo veele misbruiken en vooroordeelen, als 'er by oude en
laatere Volken plaats gehad, en den lichaamlyken welstand, met het daaruit
voortspruitend geluk der Burgeren, op onderscheidene wyzen belemmerd hebben;
benevens eene juiste opgave dier middelen, waardoor de meeste Wetgevers en
Volksbestuurders in geregelde Maatschappyen getracht hebben, dezelve of voor
te komen, of uit den weg te ruimen. Het onvoldoende en gebrekkige, zo in de keus
als aanwending dier middelen, en de nog overige veelvuldige feilen van 't
geneeskundig Staatsbestuur, waaromtrent de zorg eener burgerlievende Regeering
behoorde werkzaam te zyn, worden ook door den Hoogl. zeer naauwkeurig en
oordeelkundig aangewezen, terwyl hy te gelyk verscheidene zeer gepaste
maatregelen voorslaat, welke tot den grondslag eener zo gewenschte verbetering
zouden kunnen verstrekken.
De Onderwerpen, welke in dit stuk, onder den Titel van de moedwillige
verstooringen der openbaare veiligheid in het algemeen, voorkomen, zyn de
volgende: 1ste Hoofdd. van de Vergiftiging; het 2de, van de Ongelukken door
Vegeteryen, Moorden, Tweegevegten, Zelfmoord en diergelyke ontstaan; het derde,
van de Nadeelen door het voor-
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oordeel wegens Tovery, Duivelskonstenary en Geneezing door Wonderwerken
ontstaan; het 4de, van de mishandeling van stervende menschen; het 5de, van het
gevaar om leevend begraven te worden, en van de al te lang uitgestelde begravenis.
Wy hoopen, dat de Hoogl., die een geruimen tyd dit Werk heeft afgebroken, eens
wederom dezen nuttigen taak vervolgen, en geheel ten einde moge brengen; te
meer, daar de fraaije Vertaaling en gepaste Aanmerkingen van den Heer BAKE het
belang dezer Staatsregeling voor den Nederlander niet weinig hebben doen
toeneemen.

Korte Geschiedenis van eenen Onanist, die zich zelven genezen
heeft; voor Ouders en Opvoeders, maar inzonderheid voor zyne
lydende Medebroederen geschreven. Uit het Hoogduitsch. Te
Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1794. In gr. 8vo. 71 bl.
Hoe zeer de Aanmerkingen, die in dit Stukje voorkomen, ter waarschuwing der jeugd
tegens eene heillooze ondeugd, die zo dikwerf de jammerlykste gevolgen naar zich
sleept, en tevens ter opwakkering der voorzorgen van Ouders en Opvoeders omtrent
dit steeds toeneemend kwaad, verstrekken kunnen, is echter de behandeling van
dit geheel onderwerp op zulk eene wyze ingericht, dat de Vertaaling van dit Boekje,
nadat de Schriften van TISSOT, en onlangs van VOGEL, over deze zelfde stoffe in
onze moedertaal verscheenen zyn, gemaklyk had kunnen agterwege blyven.

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Twintigste
Deel. Vervattende een Aanvang der Beschryving van Stad en
Lande. Eerste Deel. Te Amsterdam, Leyden, Dord en Harlingen,
by J. de Groot, G. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P. Blussé
en V. v.d. Plaats, 1793. Behalven den Bladwyzer, 538 bl. in gr. 8vo.
Zo zien wy eindelyk de hand geslaagen aan de Beschryving van het laatste der
Zeven Bondgenootschaplyke Gewesten, in derzelver Tegenwoordigen Staat; tot
voltooijing van een Werk, vóór het midden deezer Eeuwe, met zo veel glans en
goedkeuring door den
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noesten Boekhandelaar TIRION aangevangen, en meerendeels, zo verre diens
Uitgave reikt, gevloeid uit de penne van den verdienstlyken WAGENAAR. - Vriesland,
van laater tyd, is geheel afgewerkt, zo als het is. - Overyssel, nog onder handen,
verdient eene plaats by het Werk des gemelden WAGENAARS, en mogen wy die eere
niet ontzeggen aan de Beschryving van Stad en Lande, welks eerste Deel wy thans
(*)
voor ons hebben .
't Zelve is verdeeld in vier Hoofdstukken. Welks eerste ten Opschrift voert:
Benaaming, Hoofdverdeeling, Grenzen, Grootte, Waarde voor het Bondgenootschap,
Rang, Overeenkomst met Friesland, Luchtgesteltenis, Meiren, Rivieren, kleiner
Wateren, Trekvaarten, Zylen en Verlaaten, Dyken, Gronden, Voortbrengzelen en
Middelen van bestaan.
Dit alles wordt, met veel naauwkeurigheids, ontvouwd, en de kleinigheden, tot
welke de Schryver afdaalt, zyn, hoe onverschillig voor den Vreemdeling, belangryk
voor den Inwooner van dat Gewest. 't Geen, schoon verre van het minste, de laatste
of zevende plaats in het Bondgenootschap bekleed. Eene plaats aan dit Gewest,
naar 's Schryvers oordeel, te beurt gevallen: ‘om dat het zelve het laatste van allen
onder de beheering van Keizer CAREL DEN V geraakt, en daar door het laatste in
alle openbaare stukken werd genoemd; en ten anderen het ongeluk hadt van niet
dan vyftien jaaren naa de Unie, of eerst in 1594, in het Bondgenootschap voor 't
geheel te kunnen worden ingelyfd.’
Met genoegen lazen, met blydschap deelen wy mede 't geen wy, ten slot, over
de Toeneeming van de Bevolking en de Welvaart vermeld vinden. ‘De gelukkige
pryzen van het Graan; het bevryd blyven van de Veepest zedert eenige jaaren; het
uitbreiden van allen Koophandel (van deezen hadt hy even te vooren eene schets
gegeeven;) het verbeteren van den Landbouw; het aanwassen van de Landen op
den Dullard; het aanleggen van nieuwe en de steeds uitgebreid worden-

(*)

Aan het Landschap Drenthe wordt thans ook gearbeid, en zien hier van twee Stukken het
licht, zo dat wy, welhaast, eene volledige Beschryving van alles zullen hebben wat tot de
Nederlanden behoort. Zie van het eerste Stuk eene Aankondiging, hier boven, bl. 116, enz.
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de Veenkolonien, gevolgd door het bouwen van Huizen, zyn te zigtbaare oorzaaken
en bewyzen, dat het aantal der Inwoonders van tyd tot tyd toeneemt, dan dat wy dit
niet als zeker zouden durven stellen. Ook is de meerdere welvaart te duidelyk om
ontkend te worden, schoon wy gaarne toestaan, dat deeze zig door de tevens
aanwinnende weelde bloeiender vertoont, dan zy waarlyk is. Wy weeten wel, dat
deeze onwederstaanbaar vermeerderende invloed alleen in staat is, om, met eenen
gelykblyvenden toestand over alle kostwinningen, de welvaart en de bevolking te
verminderen, ten zy de vermeerdering van nyverheid zulks tegenhoudt. Wy weeten
insgelyks, dat honderd Gebeurtenissen in staat zyn, om, zelfs zonder buitengewoone
ongelukken, ons niet alleen op het peil onzer Voorouderen, maar verre beneden 't
zelve te rug te brengen; maar, over het geheel, schynt ons hier meer grond tot
hoopen dan tot vreezen. - Om het Naageslacht van den uitslag te kunnen doen
oordeelen, agten wy de kennis van de tegenwoordige Bevolking de eenige maatstok:
terwyl deeze den Tydgenooten belangryk is, als de eerste grondslag in alle
staatkundige berekeningen. Wy hebben ons derhalven omtrent geen onderwerp zo
veel moeite gegeeven, als omtrent de hoeveelheid der Bevolking van onze Provincie,
en vleijen ons dat wy dezelve vry naby gevonden hebben, wanneer wy ze op 75000
begrooten.’
Dit getal geeft de Schryver hier slegts op, en belooft, in een byzonder Hoofdstuk,
over dit belangryk onderwerp, nader te handelen. Hy gaat over, om, in het Tweede
Hoofdstuk, een Verslag te geeven der Geschiedenis en Lotgevallen der Voorouderen,
en voorouderlyken grond, en behelst hetzelve de Beknopte Historie van de vroegste
tyden af, tot aan het begin der Saxische Beroerten. Hy verdiept zich niet in de
duisterheden der vroege oudheid, van welke geen gedenkstuk voorhanden is, en
het eenen Geschiedschryver niet past iets te verzinnen. Oorlogen, Kruistochten,
Magt van 't Bygeloof, de schrik der Geestlyke Wapenen, in die tyden, schoon zoms
wederstreefd, als mede Watervloeden, maaken de hoofdsom uit van 't geen men
hier ontmoet. - Verscheide misvattingen, de Regeering betreffende, brengt de
schryver te regt. Onder andere toont hy, dat de Bisschoplyke Amptenaar geen
Regtsgebied in de Stad hadt. -
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‘De stelling van zommigen, dat een Bischoplyke bediende, onder welken naam dit
ook zy, tot op deezen tyd toe alle magt bezeten heeft, in dier voege, dat de
Stads-Raad geen weereldlyk regtsgebied, waarin het ook zy, over de Inwoonderen
(*)
hadt; maar alles afhing van dien Amptenaar , zal zelfs een oppervlakkigen Leezer
onzer geschiedenis stooten, als hy herdenkt, hoe veele Verbonden, zelfs van het
(†)
grootste aanbelang, door den Stads-Raad ingegaan zyn , als over vrede of oorlog,
het regelen der regtspleegmgen, en het bepaalen van 't geene het dyk- en zylweezen
vereischte. In alle die verdragen en handelingen is geen zweem, dat ooit eenige
Bisschoplyke Amptenaar gekend is, of deszelfs toestemming noodig geoordeeld.
Iets egter, waare zulks een vereischte, van dien aart, dat het louter ongerymdheid
is te stellen, dat in al dien tyd by toeval waare verzuimd, of dat niemand der
(‡)
handelende partyen de Stads verpligting daar toe zou geweeten hebben .’
Het Derde Hoofdstuk vervolgt de Geschiedenis van de Stad Groningen en de
Ommelanden, van het begin der Saxische Beroerten, tot aan de Overdragt der
Regeering aan Keizer CAREL DEN V. Welk een leiddraad de Schryver hier volgt, duidt
hy met den aanvang aan. ‘De orde des tyds brengt ons thans tot die aanmerkelyke
gebeurtenissen, waar by ons Gewest en Friesland tot in de grondvesten geschud
en onderwerpelyk gemaakt wierden aan vreemd gezag. De ontwikkeling hier van
zal ons wel eenigzins de evenredigheid der ruimte, by deeze beschryving
voorgenomen, doen overtreeden:

(*)
(†)
(‡)

Deeze stelling is inzonderheid geliefkoosd door den Heer S.H. VAN IDSINGA, in het (zogenaamd)
Staatsregt der Vereenigde Nederlanden.
Eene Ivst aarvan geeft B. ALTING, in de dependentie der Oldampten, bl. 60, op.
In deeze Aantekening, ons ter overneeminge te breed, geeft de Schryver omstandig berigt
van eenen Brief, wegens eene overeenkomst geslooten in den Jaare 1321, tusschen Aduard,
Hunsingo, Fivelgo, Groningen en Drenterwolde, of 't Goregt, over het leggen van een sluis
of zyl, om 'er aan te kunnen toetzen het geen IDSINGA, Iste D. bl. 407, by gebrek, naar 't schynt,
van een volledig afschrift, 'er uit heeft willen afleiden.
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maar wyl eene angstvallige bekorting duisterheid geeven zou, vertrouwen wy in het
belang der Geschiedenis onze verschooning te vinden. Wy zullen hier volgen den
leiddraad van EMMIUS, niet om dat wy alle de beschuldigingen der meeste Friesche
Schryvers tegen Groningen ongegrond oordeelen, of, met onzen Geschiedschryver,
de handelingen van Groningens Raad en Volk uit het zelfde oogpunt willen
beschouwen; maar om dat hy ons, na eene naauwkeurige wikking, voorgekomen
is de zekerste gids in het doorwandelen deezes doolhofs te zyn; daar hy gebruik
gemaakt heeft van stukken, wier aanweezen thans voorby is, of verlooren in
ongenaakbaare of onbekende bewaarplaatzen. Indien wy hadden kunnen
doorbladeren veele dier stukken, die nog overig zyn in Stads en Lands Archiven,
zouden wy ons stelliger kunnen uitlaaten over die onzydigheid, welker inagtneeming
ten minsten ons doel is.
Wy schroomen derhalven niet te stellen, dat de verregaande heerschzugt van
Groningen, niet te vrede met den invloed, dien zy reeds op de Ommelanden
verkreegen had, de waare dryfveer haarer handelingen en verbonden met Friesland
geweest is; om langs dien weg haar gezag aldaar trapswyze te vestigen, en dat zy
daar door den grond gelegd heeft tot de gevolgde omwenteling in het openbaar
bestier. Maar hier tegen is de volgende aanmerking even gegrond; dat nooit die
Stad daarin zo ver gekoomen waare, had niet de droevige scheuring der Friezen,
in Schieringers en Vetkoopers, daar toe de gunstigste gelegenheid aan de hand
gegeeven. Want deeze verdeeldheden, van gelyken aart als de Hoeksche en
Kabeljauwsche elders, hadden haaren voornaamsten zetel gevestigd in het
Westerlauwersche Friesland, en van dat gezegend land een dusdanig tooneel van
verwarringen en wreedheden gemaakt, dat eene oppervlakkige beschouwing daarvan
reeds den menschenvriend met afgryzen vervult, en verbaasd doet opmerken, hoe
sterk het heerlykste voorregt, gelyk voorzeker de vryheid eens volks is, door misbruik
verwandelen kan in een allergrootst verderf. Daar egter die onlusten minst plaats
hadden in ons gewest, vooral hier ter Stede, waaren de tegenovergestelde gevolgen
ook zigtbaar in den gerusteren bloei en de welvaart der Ingezetenen, en het meerder
ontzag voor alle wettige regtsoefening; en in den uitgebreide-
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ren handel, naar de wyze dier tyden. Hier door was Groningen gereezen tot dat
toppunt van magt, waar op zy, naar gelang haarer Inwoonderen, geen vooruitzigt
hebben kon. Haar bondgenootschap wierd greetig gezogt, en verstrekte, in de
verschillende smaldeelen der Ommelanden, tot een genoegzaamen breidel voor
onrustige geesten. Geen wonder derhalven, dat dit de Inwoonders der nabuurige
plaatzen in Friesland uitlokte, en begeerig maakte naar zoortgelyke voordeelen.
Warsch van langer de speelbal der Edelen of groote Landbezitteren te zyn, en
gebruikt te worden, als werktuigen, ter voldoening aan dier Heeren driften en
belangen, offerden zy den Groningers zulke regten op, wier gemis smertlyker viel
voor den nationaalen hoogmoed der Grooten, dan hinderlyk was aan den Gelukstaat
eens Volks. Ja zelfs die Edelen, die hunne mededingeren beroofd, gedood, en daar
door (volgens het woeste dier tyden) zich derzelver goederen toegeëigend hadden,
waaren niet zeker van het genot, om de overblyvende wraakzugt der maagschap;
indien zy niet gerugsteund wierden door een bondgenootschap, in staat om hun in
dat bezit te handhaaven.’
Toont deeze Aanvang des Derden Hoofddeels, wat wy 'er in te wagten hebben,
en de onpartydige denkwyze des Opstellers, de Inleiding van het Vierde Hoofdstuk,
't welk de Geschiedenis voortzet van de Overdragt der Regeeringe aan Keizer CAREL
DEN V, tot aan de Reductie der Stad Groningen in 1592, wyst ons aan hoe belangvol
't zelve is, niet alleen voor de Groningers; maar voor alle Liefhebbers van 's Lands
Geschiedenisse. ‘Zedert de inlyving van dit Gewest,’ dus luidt zyne taal, ‘in het Huis
van Bourgondien, onder het bestier van eenen Vorst, welke, buiten zyne uitgestrekte
Erflanden, Koning van Spanjen en Keizer van het Duitsche Ryk was, en wien
daarenboven het krygsgeluk genoegzaam in alles medeliep, hadden de
buitenlandsche gebeurtenissen geenen meerderen invloed op onze, dan op de
overige Nederlandsche, Provincien. De Staatkundige geschiedenis derhalven van
Stad en Lande wordt algemeener, en versmelt in die van Keizer CAREL, Koning
PHILIPS, en vervolgens in die van ons Gemeenebest. Wy konden ons des bekorten,
daar de onsterflyke WAGENAAR die algemeene web zo meesterlyk afgewerkt heeft,
om alleen op te geeven zulke gebeurtenissen, als hier by-
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zonder t'huis hooren. Maar wyl de meeste daar van by de Geschiedschryvers deezer
tyden vry gebrekkig geboekt staan, en het ons gelukt is daaromtrent authentyke
berigten, hoewel ongedrukt, gekreegen te hebben, dagten wy het beter te zyn, ook
dit vervolg der geschiedenis iets omstandiger onzen Leezer mede te deelen, al
wierde hier door het verhaal, boven de maat, in dit boekdeel voorgenomen, uitgerekt:
vertrouwende den Ingezetenen van dit Gewest niet alleen daar mede dienst te zullen
doen; maar ook anderen, die graag, 't geen de Vaderlandsche Geschiedenis betreft,
in het waare daglicht, uit egte bronnen opgehaald, geplaatst zien.’
Met veel genoegen hebben wy dit vlytig bearbeid gedeelte geleezen, en de te
regtbrengingen gezien van misslagen, door anders geagte Schryvers, als WAGENAAR,
VAN DE SPIEGEL, en anderen, uit gebrek aan oorspronglyke Bescheiden, of by
overyling, begaan. Zie by voorbeeld de Aantekeningen, bl. 417, 466, 505. De eerste,
op dat wy die alleen aanhaalen, behelst een Brief, uit welks inhoud het den Schryver
voorkomt, dat de Overheid, meerendeels gedrongen, de Algemeene Staaten erkende:
hy laat den Brief zelve volgen, deels wyl hy niet bekend is, deels wyl hy niet bevat
de plegtige verbintenis en eedstaaving der Groningers aan de Algemeene Staaten;
gelyk de Heer L.P. VAN DE SPIEGEL, Bundel van onuitgegeeven Stukken. I D. bl 90,
gegist hadt. De Acte daarvan is eerst opgemaakt 31 Dec. des Jaars 1576, naa dat
de Heer LALAING VAN VILLE reeds als Stadhouder erkend en ingehaald was.
Overneemenswaardig, onder veele andere byzonderheden, tot welke wy ons, om
onzes besteks wille, niet kunnen inlaaten, dagt ons de beschryving van het eerste
werk diens nieuwen Stadhouders. ‘Het bestondt om met de Regeering te
raadpleegen, hoedanig de bezetting haar agterstal te betaalen. Dit stuk hadt
(*)
merkelyke zwaarigheid in, daar het over de twee tonnen gouds beliep , en 'er geen
gereed geld in 's Lands ontvangplaatzen voor handen was. Daarby drongen de
Soldaaten op die betaaling, dreigende anders op zyn Krygsmans te zullen leeven;
ja schooten, waarschynlyk om

(*)

Volgens de naauwkeurige opgave by BOR, X.B. ƒ 220 verso, bedroeg het 224497-: 3.
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aan die bedreiging klem te geeven, een kind op straat, en eene dienstmaagd binnen
huis staande, dood. Ook eischten zy eene overgroote maat van turf, en allerlei soort
van eetwaaren; daaronder openlyk durvende zeggen, anders voor God en zyne
(*)
Genade onschuldig te willen weezen van alle onheilen, welke zy zouden aanregten .
Hier door gedwongen, stelde men Staatsgewyze gemagtigden aan, welke over de
geheele Provincie zouden invorderen eenen vyfden Penning van de jaarlyksche
huiren en renten der Landeryen en Huizen; wordende de eigenaaren, welke zelfs
hun goed bewoonden, geschat naar hunne nabuuren. Dan daar men wel vooruit
zag hoe zeer deeze inzameling aan zwaarigheden onderheevig zyn, en het geld
langzaam zou inkomen, wierd den aangestelde gelastigden magt gegeeven, tot
zeven, agt, tien, ja twaalf, ten honderd, penningen op te neemen. Maar daar het
Land geen genoegzaam Geloof (Credit) hadt, en dus niet aangebragt wierd, gelastte
men, kort daar naa, al het gereede geld, dat een ieder boven de vyftig Daalders in
huis hadt, den Lande op te schieten tegen twaalf ten honderd; als mede al het
gewerkt Zilver en Goud, voor welks waarde men mede dergelyke Schuldbrieven
(†)
ontving. Van dit Zilver zouden, volgens het bevelschrift, Klippenningen gemunt
worden; boven dien hadt men by het Landschap Drenthe verworven, dertig duizend
(‡)
Guldens , en daar by van Friesland (in veele Geschriften deezes tyds Westerland
genoemd) twee derde gedeelten verzogt, waar van egter, niet tegenstaande des
(§)
Stadhouders goede beloften, niets geworden is .’
Het Geschil tusschen Groningen en de Ommelanden

(*)
(†)
(‡)
(§)

BOR l.c. verhaalt, dat zy onbeschaamd zeiden, het Plunderen anders hun elfde Gebod te zyn.
Waarschynlyk Noodpenningen.
Stads Ref. v.d. 25 Jan. 1577. BOR zegt, dus l.c. kwalyk drieduizend Guldens.
SCHOTANUS Fries. Hist. bl. 800, verhaalt wel, dat Friesland 80000, en daar naa bl. 809, dat
het 150000 Guldens bewilligd heeft; maar wy gelooven, dat die penningen gebruikt zyn tot
betaaling van het Krygsvolk aldaar, dat even zwaare agterstallen te vorderen hadt, gelyk men
opmaaken kan uit het geen hy bl. 810 zegt.
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wordt van den oorsprong opgehaald, en in deszelfs voortzetting beschreeven, op
eene wyze, die een groot licht verspreidt over dit netelig stuk. De Historie loopt, met
het einde deezes Eersten Deels, tot den Jaare 1599.

Eenige Berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en
Siciliaansche Monarchiën, benevens sommige daar aan grenzende
Staaten. Eerste Deel. In 's Gravenhaage, by I. van Cleef, 1793. In
gr. 8vo. 329 bl.
Even min, als toen, in den Jaare 1787, Eenige Berichten omtrent Groot-Brittannien
en Ierland, van den Schryver der Berichten welke wy thans aankondigen, uitkwamen,
behooren wy nog tot den Vriendenkring, die, ten dien tyde, zynen Naam wist; doch
(*)
is dezelve voor ons geene verborgenheid meer . Mr. JOHAN MEERMAN, Vryheer van
Dalem, staat thans als Opsteller deezer Berichtende Werken bekend - met lof
bekend. Wy mogten van het eerste met die voldoening spreeken, welke wy, in het
doorleezen, gesmaakt hadden, en hebben op nieuw dezelve gevonden in de uuren,
die wy aan het laatste te koste lagen. Vreemd zeker, dat de Schryver, nu zo bekend,
zyn Naam op den Tytel verzwygt.
De Twee afgeleverde Deelen deezer Berichten, tot welker Eerste wy ons thans
bepaalen, geeven verslag eener Reize van dertien maanden, in de laatste helft van
1791, en de eerste van 1792, door een goed gedeelte van Duitschland en Italie
gedaan door den Schryver, vergezeld van zyne Echtgenoote. Men bespeurt
allerwegen den opmerkzaamen, denkenden, en vergelykenden, Reiziger.
Den voet in Hannover zettende, en van de Beheersching deezes Gewests
spreekende, merkt hy op. ‘Gelukkiger ware het buiten twyfel, zo het van de oevers
van de nederige Leine en niet van die der stoutere Theems geregeerd werd;
gelukkiger zo het niet wel eens in oorlogen ware ingewikkeld, by wier overwinningen
of nederlaagen het even onverschillig kon blyven, en indien 'er niet wel eens een
Hannoversche Boer van

(*)

Zie N. Alg. Vaderl. Letteroef. III D. 2de St., bl. 589.
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den Ploeg werd afgescheurd, om de rots van Gibraltar te helpen bewaaken, of de
bezittingen van Groot-Brittannien aan de andere zyde des Aardskloots eenige mylen
te helpen uitbreiden. - Een der weezenlykste voorregten, die het Keurvorstendom
nog geniet, is buiten twyfel dat zyne inkomsten geheel in het Land verteerd worden,
en niet behoeven mede te werken om Britsche Parlementsleden om te koopen, of
de Europoeische Cabinetten tot de gevoelens van dat van St. James over te buigen.’
In het breedvoerig verslag der Göttingsche Hoogeschoole, den Schryver nog na
aan 't hart liggende, wegens de twee nuttigste jaaren zyns leevens daar voorheen
doorgegebragt, vermeldt hy: ‘De Lessen loopen hier tweemaalen in 't jaar af, in
plaats van ééns op de Universiteiten van ons Gemeenebest. Men kent 'er ook noch
de rust van den Zaturdag, noch die nimmer eindigende Vacantien, in welke de
Academische Jeugd zo vaak de verkreegen kundigheden verliest, en daar na als
tot eene vreemde en moeilyke bezigheid tot haare oefeningen te rug keert. Al het
overige gelyk gesteld, leert men te Göttingen dus in drie jaaren zo veel als in ons
Vaderland in vyf.’ - Zo dit, en 't geen hy verder tot lof van die Hoogeschoole meldt,
steek houde; waaraan het ons vergund zy hartlyk te twyfelen, dan vallen onze
Hoogeschoolen, in die vergelyking, deerlyk af; doch vooringenomenheid is een
vergrootglas.
Van de Godsdienst-vryheid te Hannover hadt de Schryver reeds met goedkeuring
gesprooken (bl. 22.); wegens de Godgeleerden te Göttingen laat hy zich in
deezervoege hooren. ‘Onder de geenen, die zich der Godgeleerdheid toewyden,
scheen ook niet lang geleeden een geest van vryheid in de denkenswyze zich
verspreid te hebben, die, gelyk alle overdreevene Vryheid, Losbandigheid of
Despotismus ten gevolge moet hebben. Van 260 aanstaande Dienaaren des
Euangelies, waren 'er slechts 17, in het voorige jaar, die de Dogmatische Lessen
bywoonden; de overigen meenden buiten twyfel, door het geen men hun verder
mededeelt, genoeg in staat te zyn om hun Samenstelzel zelve te vormen, en, by
het aantreeden huns Ampts, den ganschen raad hunnes Meesters te verkondigen.
De Godgeleerde Professoren, zouder zich door zulke ketenen te laaten binden, als
men in zo veele Synodaale Steden by gansche Cen-
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tenaars gesmeed heeft, en zonder alle die nieuwigheden te omhelzen, die men, in
andere gedeelten van het Ryk, met zo veel greetigheid opwerpt, erkennen ten
minsten de Gewyde Schriften voor Goddelyk, en beschouwen ze, welverklaard, als
het eenigste veilige Richtsnoer van Geloof en Zedekunde.’
In het Hartzgebergte ontmoet de Reiziger veele byzonderheden zyner optekeninge
waardig, zo ook te Wolfenbuttel en Brunswyk. De Universiteit te Helmstedt trekt in
't byzonder zyne aandagt. - Hier ontmoeten wy een voorbeeld van werkzaamheid
in eenen Hoogleeraar, zo sterk, als wy niet weeten ergens aangetroffen te hebben,
en het geloof bykans te boven gaat: ‘De Hofraad en Professor BEIREIS, van
Mühlhausen geboortig, reeds 30 jaaren lang te Helmstedt gezeten, vereenigt thans
het Hoogleeraarampt in zeven Weetenschappen, en leest, volgens zyn eigen verhaal,
vyftien Collegien daags; geen een dag der weeke als de Zondag hier van
uitgenomen. De slaap vergt hem slechts twee van de vier-en-twintig uuren af, en
ééne maaltyd herstelt in de afrolling derzelven zyne door arbeiden, deuken en
spreeken, verspilde krachten.’ - Zou in deeze opgave ook een misslag in de getallen,
of eene snorkende vergrooting, plaats hebben? Wanneer wy alles nadenken en
berekenen, schynt het facit de kragten der menschlyke Natuur te boven te gaan.
Te Maagdeburg, Brandenburg en Spandau, zal men zich met den Reiziger
genoeglyk eenigen tyd ophouden, om vervolgens met hem te Berlyn te komen. Van
welke Stad, en de byzonderheden aldaar, de beschryving buitengewoon breed is;
verrukt door die Stad, even als SANNAZAAR over Venetie, voelt hy zich gedrongen
zich diens woorden de zyne te maaken, en uit te roepen: De Stichting van andere
Steden was het werk der Menschen, Berlyn hebben de Goden gebouwd. Met dit
alles geeft hy zo wel de na- als de voordeelen op, welke 'er plaats vinden. - ‘De
Bevolking dier Stad hadt, in 't Jaar 1790, de hoogte van 150803 bereikt, dat is van
omtrent 22 Bewoonders, het middelgetal genomen, in ieder huis of openbaar gebouw;
een verbaazend onderscheid der Steden in myn Vaderland, waar men somwylen
slechts 3 zielen onder het zelfde dak door elkander kan rekenen. Deeze bevolking
(hier breeder omschreeven) heeft intusschen zo weinig als de be-
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bouwing eenige evenredigheid met de uitgestrektheid der Stad, en met het geen in
dezelve zou kunnen bestaan. De gansche Frederiks-Stad is doodsch; ook in veele
andere gedeelten van Berlyn treft men niet dien drang van bezige, voorbyvliegende,
zich met moeite mydende, en op elkander naauwlyks lettende lieden aan, die Londen
en meer groote Steden zo algemeen kenschetzen. Doch laaten de Pruissen het
den Britten niet benyden, dat het lichaam van hunnen Staat met zulk een wanstaltig
hoofd niet bedekt zy; 't welk uit alle de overige ledemaaten de sappen na zich trekt,
en waar zich deeze, door gebrek aan behoorelyke omvloeijing, maar al te dikwyls
bederven! Alle Hoofdsteden zyn uit haaren aart Schoolen van lediggang, verkwisting,
pracht, en van allerlei zedenverbastering; en waar de Bevolking derzelven wast,
zonder dat die der mindere Steden en des Plattenlands in dezelfde evenredigheid
toeneeme; daar moeten noodwendig de Akkerbouw daalen, de velden verlaaten
worden, en honderd nuttige hanteeringen, tegen eene gemaklykere, doch voor den
Staat minder nuttige, leevenswyze worden verwisseld. Dit is tot Pruissens geluk het
geval deezer Gewesten nog niet.’ - De bevolking des Koningryks, toont hy vervolgens
aan, tegen die der Hoofdstad staat als veertig tot één, daar zich te Londen, op zyn
gunstigste gerekend, de tiende Man van geheel Engeland ophoudt.
Zeer leevendig schetst de Schryver de ongebondenheid der jonge Vrouwlieden,
en laat aan de beslissing van anderen over of de Overheid voorzigtig handelt:
‘Wanneer zy de Tempelen der Ontugt in alle de groote Steden van haar gebied zo
goed als openlyk wettigt, en aan de Priesteressen, die dezelve bedienen, pligten
oplegt en voorschrijften in handen geeft, die men voor niemand verbergt.’ - Met
verdiende verontwaardiging versmaadt hy de redenen, in het Nieuwe Pruissische
Wetboek voor de Egtscheidingen opgegeeven, als geschikt om voortaan, in dit
Koningryk, eene geheele verbreeking van den heiligen band des Huwelyks uit te
werken; als strekkende om den Echt tot een gewettigden staat van Byzittery te
vernederen; daar zy het langs honderderlei wegen, waar van verscheidene reeds
zedert eenen geruimen tyd zyn ingeslaagen, in de magt van elken Echtgenoot stellen
om zyne

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

463
tegenwoordige Wederhelft tegen eene andere te verwisselen.
Te uitvoerig, om 'er ons eenigzins toe in te laaten, is de beschryving van de
Gebouwen en Stigtingen in Berlyn. Zo zyn ook 's Schryvers gedagten over de vryere
denkwyze der Godgeleerden aldaar, en de gebezigde middelen van bedwang.
Onder deeze rangschikking komt vooral de Beantwoording der Vraage: Zyn de
Pruissische Staaten al of niet eene willekeurige Monarchie? waarvan de Graaf VAN
HERTZBERG het Neen heeft staande gehouden: uit diens Memorie geeft de Reiziger
een Uittrekzel, met toetzing van zommige der Grondwetten of der Gebruiken des
Lands aan het pnnt van verschil. Eene herinnering, welke de Schryver deezer
Berichten vooraf zendt, is te gewigtig om onopgetekend te laaten. ‘Ik moet alvoorens
evenwel herinneren, dat men niet onderzoekt of het Bestuur willekeurig gevoerd en
de Onderdaanen gedrukt worden; dan of een ieder van dezelven onder een
gemaatigd Bewind voor de veiligheid zyns persoons, zyner Bezittingen en Rechten,
gerust kan voortleeven. Maar hierop komt het aan, of de Koning, wanneer het hem
lust, willekeurig kan heerschen, ongeregtigheden kan oefenen, zyne Onderdaanen
kan uitzuigen of ongelukkig maaken, zonder andere hinderpaalen in den weg te
vinden, dan die, welke het ongenoegen eener getergde Natie hem daarna zou
kunnen voorleggen? - Ik vrees dat het onderscheid deezer beide Vraagen, die echter
zo zeer van elkander verschillen, aan den yverigen Minister niet steeds in de gedagte
gebleeven zy.’ Dit blykt uit de aanmerkingen des Schryvers in dit berigt ingevlogten.
Het Wetboek voor de Pruissische Staaten, ingerigt ‘om het Land van alle vreemde
Regtsgeleerdheid te doen ontworstelen, en den talloozen drom zyner Romeinsche,
Saxische, Friesche, Provinciaale, Stedelyke, Landschaps- of Dorpswetten, zyner
Gewoonten, Gewysden, en wat niet al, duizendmaal met elkander stryd voerende,
door ieder der twistende partyen in haar voordeel aangehaald, in een algemeen
éénvoudig Wetboek byeen te trekken.’ Dit plan verdient zeker lof; doch komen 'er
in dit Wetboek niet weinige zaaken voor, die des Reizigers berispende aanmerkingen
niet ontgaan. - Van het Lyfeigenschap der Boeren gesproo-
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ken hebbende, 't welk, zyns oordeels, in de Pruissische Staaten ‘nadert aan de
grenzen van Slaverny,’ vervolgt hy. ‘Maar laaten wy onderzoeken, of het Wetboek
den Landman, over 't algemeen, een ruimere lugt doet ademen. Geen Boer, wordt
hier bevolen, mag, zonder toestemming des Staats, eene burgerlyke neering dryven,
noch zyne Kinderen daar toe bestemmen. Hy kan gedwongen worden zyn land te
bebouwen, of, zo het hem niet lust, het aan eenen anderen over te laaten. Men kan
in tyden van gebrek hem noodzaaken, de overtollige opkomsten zynes lands te
verkoopen. Zyne vrugten op den halm te verkoopen, is hem niet geoorlofd. Hy is
aan den Staat Hand- en Spandiensten verschuldigd: ook mag om deeze reden het
getal van Boerenplaatzen geene vermindering ondergaan. - Men kome tog, met dit
Wetboek in de hand, eens op eene Hofstede in Delfland of in Rhynland, en vraage
den dikwyls nog klaagenden bewoonder, of hy ook lust hebbe na de Oostzee te
verhuizen, of zyne Regten tegen die der Pruissische Veldbouwers te verwisselen?’
Het vreemd Voorregt, den Manspersoonen van Adel vergund, om het Huwelyk
(*)
met de linker hand aan te gaan, voorgedraagen hebbende , betuigt de Schryver.
‘Zo het mogelyk is een onnatuurlyker en gedwongener staat in het menschlyk leeven,
dan zulk een Huwelyk, uit te denken, zal ik de vindingskragt van het Genie, dien dit
gelukken zal, bewonderen. Ik twyfel, of wel veele Edelen zullen verkiezen de proef
eener zoodanige vereeniging te neemen; doch ik weet niet, wien ik dan meer
beklaagen zou, den Man, die het voorwerp, dat hy in zyn Huwlyksbed heeft
opgenomen, slechts ten halven beminnen mag, of zyne ongelukkige Wederhelft,
die over dag een Dienstmaagd, des nagts eene Vrouw, in de belangen haars Heeren
geen deel kan neemen. Wat zeg ik, die van uur tot

(*)

Men zie over dit slag van Huwelyken mede de voornaamste Artykels in het Mengelwerk onzer
Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1793. bl. 30, waar wy in eene Aanmerking optekenden, dat
het, schoon openbaar aangekondigd, nogthans, uit hoofde van onvoorziene hindernissen,
door eene tweede bekendmaaking, opgeschort is, tot nader order.
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uur moet beeven, dat de dood eens naastbestaanden, een ampt, een Lot, zynen
staat verbetere, haar voor eeuwig uit zyne omhelzingen rukke, en haare Kinderen
van eenen Vader beroove. - Dikwyls zyn ongelyke Huwelyken, ik beken het, een
vrugtbaare bron van huislyk verdriet; maar moet een Wetgeever, om deeze buiten
dat zo zeldzaame gevallen te verhinderen, en om het Adelyk Bloed van vermenging
met het Bloed der Landlieden rem te bewaaren, de vryheid zyner aanzienlykste
Onderdaanen zo zeer belemmeren, dat zy geen meesters zyn om in een stuk, waar
van het genoegen huns leevens afhangt, de beschikkingen te maaken, die hun hart
hun ingeeft. Schier in hetzelfde jaar, dat men in een uitgestrekt Koningryk den Adel
vernietigde, verbiedt men hem in een ander de hand aan een geringere te geeven,
of dwingt hem in een Egt, by welken de naamen van Vader en Man in klanken
vervliegen.’
De Militaire School, de Ecole Veterinaire, het Arsenaal, verdienen 's Leezers
aandagt. De Reiziger tekent, van het laatste spreekende, op: ‘Van 200,000
Geweeren, die men hier gewoonlyk byeen houdt, ontbraken 'er 30,000, en ander
wapentuig in dezelfde evenredigheid: de Poolsche Republiek, die, te dier tyde, bezig
was zich ter handhaaving haarer nieuwe Constitutie te wapenen, hadt by denzelfden
Fabriqueur, die voor het Tuighuis arbeidt, zo veel geweer besteld, dat deeze het
niet zo spoedig, als noodig was, vermocht te leveren; om haar dienst te doen stondt
de Koning toe, dat men intusschen uit het Arsenaal het benoodigde na Poolen
verzenden zoude, terwyl de Fabriqueur van tyd tot tyd, in dit Gebouw, voor rekening
van de Republiek te rug zou bezorgen de hoeveelheid die 'er uit genomen was.’
Voorts slaat hy het oog op verscheide andere heilzaamere Fabrieken dan die
voorraad tot de vernielende kunst des Oorlogs leveren. - Naa uitvoerig over de
inrigting der Zyde Fabriequen gesprooken te hebben, laat hy volgen, dit gedaan te
hebben, ‘deels om dat de tak der Zydecultuur misschien ook in ons Vaderland met
eenige vrugt zou kunnen aangemoedigd worden, en, al ware het dan ook slechts
de ruwe toebereiding, aan veelen eene toevoeging tot hun bestaan kunnen
verschaffen; deels om te toonen hoe een verlicht Minis-
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terie, sedert jaaren herwaarts, voortgaat het gedeelte der Bevolking, 't welk voor
den Landbouw en voor den Handel niet geschikt is, door 'er hun de middelen toe
aan de hand te geeven, vlytig, en door dien vlyt welvaarende, te maaken. Dit is de
heldere zyde der Monarchische Regeeringsvorm, waar den Fabriceerenden Steden
nooit van eene onzusterlyke jaloesie der Handeldryvenden het minste te duchten
staat: en waar zich deezen nooit tot mederechteressen over de voorslagen, welke
den bloei of de herleeving van geenen ten doel hebben, vinden aangesteld.’
Zo veel troffen wy uittrekkenswaardigs aan in het beloop des dus verre
nagegaanen Deels, dat wy ons om plaats verleegen vinden, ter optekening van
veele byzonderheden, die wy, onzen Reiziger vergezellende te Potsdam, Wittenberg,
Leipzig, Meissen en Dresden, over welke de volgende Afdeelingen loopen,
aantroffen. - Ook hebben wy nog eenige algemeene Aanmerkingen mede te deelen,
die wy tot een volgende gelegenheid moeten verschuiven.

Memorien van den Generaal Dumouriez, door hemzelven
geschreeven in 1793. Twee Deelen. Amsterdam, 1794.
Wy kunnen niet zeggen, over 't algemeen, groote Liefhebbers van Memorien te
weezen; daar verre de meeste sterk het Egoismus ademen, en, by
Zelfverontschuldiging, de heftige Veroordeeling van Party voegen, derwyze, dat
men 'er dikwyls weinig waarheids, tot bydraage der Geschiedenisse, uit konne
ontleenen, en wy daarom niet instemmen met eene Bedenking, die ons onlangs
onder 't ooge kwam, dat eene Geschiedenis verhaast of gebrekkig geschreeven is,
om dat men den tyd der Uitgave van Memorien, byzondere Persoonen betreffende,
niet had afgewagt.
In deeze begrippen vonden wy ons gesterkt by het doorleezen der Memorien van
den Generaal DUMOURIEZ, die ongetwyfeld veelen tot derzelver leezing zullen
uitlokken. 's Mans berugte Naam, zyne Verrigtingen in Frankryk, op de grenzen van
Nederland, en in ons Vaderland zelve, moeten die uitwerking baaren. Het is daarom
niet te bevreemden, dat men zich gehaast heeft 'er eene
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Nederduitsche Vertaaling van te bezorgen - welke haast misschien het haare
toebrengt, dat dezelve overal niet klaar en op veele plaatzen stootende is.
Niet onvoorzigtig luidt een Aantekening des Vertaalers, als hy aan een gedeelte
komt, 't welk betrekking tot ons Vaderland heeft. ‘Indien wy ons niet voorgenomen
hadden, ons geheel te onthouden van 't maaken van Aanmerkingen op den Text
van den Generaal DUMOURIEZ, zoude hy ons menigmaal daar toe gelegenheid
geeven. Dit moge de oordeelkundige Leezer zelve doen. Wy laaten dit Werk ter
verantwoording van den nog leevenden Schryver: hebbende 't onze Vaderlanders
in hunne taal alleen medegedeeld, als zynde een belangryk stuk, (welken zyne
verdiensten of onverdiensten ook mogen zyn,) voor de Historie van onzen tyd; ons
rekenende even weinig aanspraakelyk voor deszelfs inhoud, als een Briefbesteller
is voor dien der Brieven, die hy ombrengt.’
Wy kiezen met hem die voorzigtige zyde, en vergenoegen ons met den
Hoofdinhoud op te geeven. Naa eene zwellende breedspraakige en
zelfverdeedigende Voorreden, behelst het Eerste Deels Eerste Stuk den Algemeenen
Staat der Zaaken; den Staat der Legers; DUMOURIEZ's vertrek van Luik; zyn verblyf
te Parys; het Proces des Konings, en vrugtlooze poogingen van den Generaal
DUMOURIEZ. - Het Tweede Stuk diens Deels vangt aan met den Dood des Konings,
vermeldt de Onderhandelingen met CAMBON, en 's Generaals Conferentie met eenige
Jacobynen; Staatsraad; ROLLAND's verlaaten van het Ministerie; Onderhandelingen
van Holland; 't Vertrek van DE MAULDE, MARAT, en den Generaal DUMOURIEZ;
vrugtlooze Onderhandelingen; Oorlogsverklaaring.
Het Tweede Deels Eerste Stuk geeft ons op, het Plan van den Veldtocht en het
formeeeren van het Leger; de Geldleening en het Manifest; de Verzameling van het
Leger; Sterkte van 't zelve; het neemen van Breda, de Klundert, Geertruidenberg;
Belegering van de Willemstad; het blokkeeren van Bergen op Zoom, Steenbergen;
Sommatie van Heusden; DUMOURIEZ aan de Moerdyk en Roôvaart. Zyn verlaaten
van het Leger, op de ontvangen order om te vertrekken. Hoe hy, te Antwerpen
komende, de Commissarissen doet heenen gaan; te Brussel met de
Volksvertegenwoordigers spreekt; aan de Conventie
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schryft; CHEPY en ESTIENNE doet arresteeren; verscheide Ordonnantien geeft; en te
Leuven met de Commissarissen van de Conventie spreekt. Voorts vertoont het ons
den toenmaaligen staat des Legers, vóór den Slag van Nederwinde, en de Retraite,
als mede het Gevegt van Gotzenhoven.
Het Tweede Deels Tweede Stuk zet 's Generaals bedryven voort, verhaalende
den Aftocht, en nog twee Gevegten; zyne Retraite op Brussel; deszelfs Ontruiming;
het Kamp van Enghien, van Ath; Conserentie te Ath met den Collonel MACK; het
arresteeren van den Generaal MIRANDA; het Kamp van Doornik; Retraite uit het
Kamp van Maulde; het arresteeren der Commissarissen van de Conventie, en van
den Oorlogs Minister; het Vertrek van DUMOURIEZ; deeze te Bergen; Etablissement
der Franschen te Leuzen; 't Congres van Antwerpen; Tweede Proclamatie van
COBURG; Vertrek van den Generaal na Brussel.
Hieraan is eindelyk gehegt een Kort Begrip van 't Leeven des Generaals
DUMOURIEZ, getrokken uit een Brief aan een zyner Vrienden. Ten onderschrift heeft
de Vertaaler goedgevonden, de twee bekende Regels van CATO te plaatzen.
Nec te collaudes, nec te culpaveris ipse,
Hoc saciunt stulti, quos gloria vexant inanis.

Dit Onderschrift zou mogelyk op de Memorien beter passen, dan de Spreuk op den
Tytel gebezigd.
- - - - Vitamque impendere vero.

Nodige Berichten aan de Nederlanderen; inhoudende scherpe,
doch onpartydige, Aanmerkingen op de Memorien van den
Verraader zyns Vaderlands dumouriez, door hem zelven
geschreeven in 1793. Eerste Aflevering. In Amsterdam, 1794. In
gr. 8vo. 32 bl.
Heeft de Vertaaler der Memorien van DUMOURIEZ zich van het maaken van
Aanmerkingen wederhouden, het zal ons, blykens het Stukje 't welk wy thans
aankondigen, des niet ontbreeken. De Schryver der NOODIGE Berichten verzekert,
in 't Voorberigt, dat ‘deeze bla-
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den niet met een beevende hand - met geen bekneld hart - maar met eene ronde
pen, en vryen Republicamschen geest, geschreeven zyn.’ - Hy betoont zich een
yveraar voor de zaak der Franschen; dan betuigt, ‘hunne Verdeediging met verder
voor te hebben, dan in zo verre zy door een DUMOURIEZ,’ en dit, zo als de inhoud
der Memorien uitwyst, gaat zeer verre, ‘beschuldigd worden.’
Om niet voorgekomen te worden, geeft hy eene Eerste Aflevering van twee bladen,
waar mede hy gevorderd is tot bl. XII der Voorreden zyns Party's, die uit XXVIII bl.
bestaat. Zo dat wy nog ééne Aflevering misschien te wagten hebben, eer wy recht
aan de zaak, of aan de Memorien zelve, komen.
Zonder ons in dit geschil te mengen, en alleen den Schryftrant te beoordeelen,
moeten wy zeggen, dat het woord scherpe, op den tytel, niet ten onregte gebezigd
is. Dan, hebben wy de Voorreden van DUMOURIEZ zwellende genoemd, deeze
Aanmerkingen mogen ook dien bynaam draagen. Declamatien tegen Declamatien
gesteld, is het kortste, en, onzes inziens, regtmaatigste, 't geen dus verre van deeze
Aanmerkingen gezegd kan worden. Misschien zal het Vervolg iets bondigers
bevatten. Althans, indien de Tegenschryver den voet van Party houde, zal hy meer
tot bepaalde Gevallen, en derzelver ontwikkeling, moeten komen. - Wy hebben, dit
afwagtende, ons gehaast, om by de Aankondiging van DUMOURIEZ Memorien terstond
te voegen, wat men ten Tegengifte heeft gemeend te moeten geeven. De Aanmerker,
op dat wy dit nog vermelden, heeft, ten gemakke der Leezeren, die gedeelten, over
welke hy handelt, uit de Memorien, letterlyk, overgenomen, en de bladzyden
aangeweezen.
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Briefwisseling van den Generaal Dumourier, met den
Oorlogsminister Pache, staande den Veldtocht in het Belgische,
in 1792. Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1794. In gr. 8vo. 248
bl.
Briefwisseling van den Generaal Miranda, met den Generaal
Dumourier, en de Ministers van Oorlog pache en Beurnonville,
zedert January 1793, benevens de Bevelen door den Generaal
Dumourier aan den Generaal Miranda gegeeven, tot op den Slag
by Neerwinden, en den Aftocht die daarvan het gevolg is geweest.
Te bekomen in 's Haage by I. van Cleef, te Amsterdam by A. v.d.
Kroe, enz. In gr. 8vo.
By de Memorien van den Generaal DUMOURIEZ, in een voorgaand Artykel
aangekondigd, zullen deeze Briefwisselingen, welke wy, uit hoofde van derzelver
naauwe betrekking op elkander, byeen voegen, zeer wel passen, als wy derzelver
Egtheid aanneemen, waaraan door zommigen getwyfeld wordt. Deeze
Briefwisselingen, over de schikking en den loop der Krygsverrigtingen naby en op
onze Grenzen, kunnen in veele gevallen aan de gedagte Memorien een
wederkaatzend licht byzetten; schoon zy soms zullen dienen om den vergelykenden
Leezer in twyfel te brengen wat de Geschiedkundige waarheid is.
Briefwisselingen als deeze zyn voor een Uittrekzel niet wel, maar voor eene
menigte Aanmerkingen zeer, vatbaar; doch men zal ons, vertrouwen wy, van dezelve
te maaken, zo gereed ontslaan, als wy ons des, met den Vertaaler der Memorien
van DUMOURIEZ, ontslaagen oordeelden.

Verhandeling over de Vryheid en Gelykheid in de Republiek der
Atheniensen, toegepast op die van Frankryk, door den Heer
Hofraad HEYNE. Uit het Hoogduitsch vertaald, benevens eene
Voorreden en Byvoegzelen van den Vertaaler. Zonder Naam van
Drukker of Plaats. In gr. 8vo. 68 bl.
De naam van HEYNE, met zo veel roems als Taal- en Oudheidkundige bekend, zal
zeker de opmerkzaamheid trekken, en niemand deeze Verhandeling leezen zonder

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

471
'er dien Man in te herkennen; schikking, taal en vernuft, moeten behaagen; en de
Vertaaler heeft 'er alle eer aan gedaan, met ons eene zeer goede Overzetting te
bezorgen, schoon hy, wat de Toepassing aanbelangt, wyd en verre van den
Gottingschen Hoogleeraar verschilt, en, door eene menigte van Aanmerkingen,
zyne geheel onderscheidene denkwyze, op eene zeer verstaanbaare en zoms niet
zagte wyze, te kennen geeft. De Voorreden en het Slot zyn van denzelfden stempel.
Eén staal zy, uit dit kleine Stuksken, genoegzaam. ‘Alleen,’ schryft de Hoogl.
HEYNE, ‘wil ik nog aanmerken, dat het Tydstip der bovengenoemde dertig Tyrannen,
of van het Collegie, 't welk de Spartaanen, na de overgave van Athene, aldaar
gesticht hadden, om Wetten en eene nieuwe Constitutie te ontwerpen, ongemeen
veel overeenkomst hadt met de nieuwste tydperken in de Fransche Geschiedenis.
Deeze Dwinglanden maakten zich binnen korten tyd meester van al het gezag,
benoemden na hun goeddunken Raadsheeren en Overheidspersoonen, lieten het
Krygsvolk van Sparta tot bezetting in de Stad komen, en ruimden een ieder uit den
weg, wanneer zy dachten dat zy zich niet na hunnen zin en wil schikken zouden;
zy benoemden verder drieduizend burgers, die het volk vertegenwoordigen, en
waaruit de burgerlyke ampten vervuld zouden worden; alle de overige burgers
moesten de wapenen overgeeven, en menigen kop moest 'er vliegen, het zy wegens
een byzonderen haat der Tyrannen, het zy om hunne roovlust te voldoen.’ - De
ongenoemde Vertaaler, en in de daad hy heeft reden om zyn' Naam niet te melden,
maakt hierop deeze aanmerking: ‘Dit ziet, zonder twyfel, op de Committés de salut
public & de sureté génerale. Zodanig zyn de gevoelens over de dezelve welke de
Engelsche Minister PITT ons opdringt; dan, wie, met aandacht en oplettenheid, deeze
vergelyking overleest, zal zonder twyfel gewaar worden, dat deeze veelneer op de
jongste gebeurtenissen in Poolen, dan op deeze of eenige andere macht in Frankryk,
toe te passen zy. Immers is alle macht in Frankryk Nationaal, en in Poolen wierd
dezelve door twee vreemde Persoonen en hunne Agenten, even als in Athene,
uitgevoerd. Daarenboven zyn dit daadzaaken en niet partydige beoordeelingen van
dingen, die ons nog niet genoeg bekend zyn.’
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Peter de Groote en Karel de Groote, met elkänderen vergeleeken,
door A.J.L. van Wackerbarth. Te Amsterdam by W. Holtrop, 1793.
In gr. 166 bl.
Deeze bladen zyn, blykens het Voorberigt, het eerste voortbrengzel van den geest
eens Jongelings, die 'er vermaak in schept om groote Mannen van vroeger en laater
tyd te beschouwen. De jonge Heer WACKERBARTH erkent, dat veelen dit terstond
zullen bemerken; hy roept hunne toegeeflykheid in, en verzoekt zyne misslagen
over 't hoofd te zien.
Hoe genegen wy zyn dit verzoek in te willigen, zouden wy aan onzen pligt te kort
doen, als wy deeze over 't hoofd gezien lieten; daar ze zo veelvuldig zyn, en door
het geheele Werkje heen heerschen.
Beter hadt hy, wat het geheele Plan betreft, gedaan met PLUTARCHUS, dat
verheeven Voorbeeld der oudheid, te volgen: doch, buiten die ongelykheid in
schikking, mag de Schryver gezegd worden wel verre te weezen van den leiddraad
diens beroemden Mans in allen deele te volgen.
Wy laaten des jongen Heers gevoelen over de Alleenheersching, en derzelver
uitmuntenheid boven ieder beperkte Regeeringsvorm, voor zyne rekening, en hem
zeggen: ‘Regenten hebben, om over millioenen van menschen en uitgestrekte
Landen onbepaald te heerschen, een gegrond recht, en zy doen 'er wel aan: want
hoe zou de wereld, hoe het menschdom, anders kunnen bestaan, indien men hun
de onbepaalde magt niet wilde inruimen, om de menschen, zelfs tegen wil en dank,
tot gelukzaligheid op te leiden?’ Doch, dit zyne begrippen zynde, kunnen wy zeer
gereed begrypen, dat hy, in de beide hier vergeleekene Vorsten, alles groot vindt,
en uitbundig is in hunnen lof; wat ter vermindering daar van zou kunnen strekken,
verzwygt, of de gebreken in een donkere schaduw plaatst. Zonder hier op te merken
zyne gereedheid om veel als welbeweezene Geschiedkundige Waarheden aan te
neemen, in beider geval, 't welk den toets des onderzoeks niet zou kunnen doorstaan.
Uitbundig schreeven wy, was hy in hunnen lof. - ‘Verdienen,’ dus laat hy zich
hooren, ‘zulke groote
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Mannen, gelyk PETER en KAREL waren, niet reeds daarom tot in de laatste Eeuwen
met het warmst gevoel van dankbaarheid geëerbiedigd te worden; dewyl zy
millioenen van hunne Menschenkinderen door wyze Wetten zo gelukkig als mogelyk
poogden te maaken, al hadden zy ook verder niets merkwaardigs verrigt? Verdienen
Mannen, die het menschdom zo veel goeds hebben beweezen, niet even zeer
hooggeagt, geroemd en gepreezen te worden als de grootste Wetgeevers uit den
gryzen Ouderdom? [dit moet mogelyk Oudheid weezen, althans het zou beter zyn.]
Zouden zy, die alles door zichzelven wrochten, niet even zo veel, ja nog veel meer,
gedaan hebben, dan een JUSTINIAAN, een NUMA, een MINOS? Zyn zy wel iets minder
dan een LYCURGUS of MOSES?’ - En elders. ‘Mannen, die zulke verbaazende daaden
uitvoeren, zo grooten roem verwerven, en zich tot zulk een hoogen trap van aanzien
verheffen, die zo algemeen worden geëerbiedigd, en byna aangebeden door hunne
tydgenooten, daar tydgenooten toch zeldzaam iemands waare grootheid erkennen;
deeze Mannen verdienen immers wel den toenaam van GROOT, die men zo dikwerf
te onregt verkwist heeft? De eeuw, waar in zy leefden, zo wel als de
nakomelingschap, liet hun in dit opzicht gerechtigheid wedervaaren. Op deeze wyze
zyn zy elkanderen zelfs in hunnen toenaam gelyk!’ - Om de maate des lofs geheel
ja overloopend vol te meeten, zegt de Schryver. ‘Wy moogen PETER en KAREL DE
GROOTE beschouwen, uit wat oogpunt wy ook willen, overal vinden wy zo veel groots,
zo veel verhevens, zo veel voortreflyks in hun character, in hunne denkwyze, in
hunne gevoelens, dat wy hen eerbiedigen, bewonderen ja aanbidden, moeten. Dit
is geene vleijery; het is alleen die dankbaarheid, welke de nakomelingschap hun
verschuldigd is!’
In deeze aanbidding zullen veelen gewis geen deel willen neemen; veelen zulks
voor de hoogstgaande vleijery, zo niet iets ergers, houden, en, PETER DEN I van
naderby kennende, met den Schryver der Hist. de la Maison de Brandenbourg,
zeggen: ‘Hy liet stervende veeleer den roem naa van een zonderling dan van een
groot Man; de Wreedheden van een Dwingeland met de Deugden van een
Wetgeever zoekende te dekken.’ Beide deeze Vor-
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sten groote daaden te ontzeggen, zou de Geschiedenis wederspreeken. Zy hebben
in verscheide opzigten uitgemunt; maar dit geregtigt hun niet tot dien toon van
onbegrensde loftuiting, welke dit geheele Werkje door klinkt, doch soms gemengd
met iet schors en vreemds.
By voorbeeld. ‘Beiden wisten zy zich van den Godsdienst zeer goed te bedienen,
wanneer zy denzelven behoefden, en in hunne aangelegenheden noodig hadden.
Zo zeide KAREL, dat hy alléén deswegen tegen de Arabieren na Spanje optrok, om
de Christenen, die zich aldaar bevonden, van het juk der Muhamedaanen te
bevryden. PETER deedt juist het zelfde, toen hy te velde trok tegen de ongeloovige
Turken. Voor het overige hadden zy dit nog met elkanderen gemeen, dat zy in alle
kerken lieten bidden om een gelukkigen uitslag van den veldtocht. In Gods naam
greep men de vestingen aan, en in Gods naam leverde men veldslagen. Welk een
vermaak mag God 'er toch wel in scheppen, wanneer men onder het moorden en
bloedvergieten zynen naam aanroept?
Aan de verbetering van de geestlykheid, van den priesterstand, en deszelfs
gebruiken, arbeidden PETER en KAREL met veel meer yver, dan ooit eenig Vorst
onder hunne Tydgenooten. Beiden bezogten zy de talryke vergaderingen van hunne
geestlyken, namen daar by de eerste plaats in, luisterden naauwkeurig toe by alle
hunne onderhandelingen, die in hun eigen tegenwoordigheid plaats greepen, voerden
het eerste woord by dezelve, en beslisten de zaaken zelf, wanneer hunne driftige
priesters het niet eens konden worden. Zy waren dus niet alleen regenten over
lichaamlyke en burgerlyke, maar te gelyk over de geestlyke en zedelyke belangen
van het groot aantal burgers in hunnen Staat.’ - Is dit, en 't geen 'er verder volgt,
over hunne gedraagingen in het stuk van den Godsdienst, waarlyk tot hun lof
gemeend, dan begrypen wy niet hoe hy in hun kan pryzen, 't geen (bl. 50) in een
ander gelaakt wordt.
Gelykvormigheden deeden zich gewis, in veele trekken, op, die de Schryver in
de beste gedeelten van deeze Vergelyking in agt neemt. Doch hy wil alles vergelyken,
en vervalt tot kleinigheden. - ‘Hunne zorg en welmeenende poogingen strekten zich
zelfs uit tot het uitwendige, tot de zindelykheid der inwoonders van
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hunnen Staat. Van alle uitmuntende verbeteringen, die ontelbaar zyn, zal ik hier
slechts één eenige aanstippen, waarin zy elkander geleeken. Liet KAREL zyne Burgers
de afzichtlyk lange baarden afneemen, PETER zorgde 'er niet minder voor, dat men
zyne Russen hunne ontzachlyk lange baarden afzabelde.’ Dit afzabelen der baarden
is, op dat wy zulks in 't voorbygaan opmerken, een dier geschiedkundige
onnaauwkeurig- of onwaarheden, waarvan wy hier boven, met een woord, melding
maakten. Zie W. COXE, Travels into Poland, Russia, &c. Vol. II.
Ten aanzien van hunne Persoonen ontmoeten wy deeze vergelyking. ‘Groot en
welgemaakt was het gebouw van hun lighaam. PETER DE GROOTE was zes voet en
acht Engelsche duimen lang; KAREL DE GROOTE hadt juist dezelfde lengte. Daar by
was hun lighaam sterk en vast. Door hunne onvermoeide reizen, en rustlooze
werkzaamheid, bewaarden zy beiden hunne gezondheid byna stooreloos, en bleeven
zy aanhoudend in eenen frissen bloei. Werden zy door eenige
lighaams-ongesteldheid overvallen, men bespeurde ook hieromtrent by hen al weder
de verwonderenswaardigste evenredigheid; want geen van beiden hadt ooit met
eenige andere ziekte te worstelen, dan met eene ligte koorts.’ De Heer WACKERBARTH
schynt niet geweeten te hebben, dat Czaar PETER met vlaagen van Vallende Ziekte,
zyn leeven lang, gekweld was. Zie COXE als boven, Vol. I.
Om beider spaarzaam- en huishoudelykheid af te schilderen, vindt men bygebragt
‘dat KAREL de onnutte Gewassen uit zyn tuin verkoopen liet; dat PETER'S wollen
Koussen moesten gestopt worden, en hy droeg ze nog een geheel jaar.’
Gelyken moeten deeze Vorsten zyn. En de Schryver weet de gelykenis te vinden.
‘Men heeft beiden beschuldigd, dat zy de maatigheid in eeten en drinken niet
behoorlyk in agt genomen, en het diëet menigmaal gekwetst hebben. Maar ten allen
tyde heeft men nydige lasteraars onder de menschen gevonden, die zich ergerden
aan de glansryke daaden van groote mannen, en die hunne uitgebreide deugden
niet konden bevatten. Dit mag hier ook het geval wel weezen; verlaaten wy ons
egter op hunne gelyktydige Geschiedschryvers, dan kwamen zy ook in dit opzicht
beiden met elkander overeen.
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De tafel van PETER DEN GROOTEN was zeer spaarzaam ingerigt. Ieder privaat persoon
in Engeland en Duitschland, die niet geheel behoeftig is, spyst thans onbetwistbaar
met veel meer verkwisting, dan deeze groote Keizer in 't begin van onze eeuw. Het
geen hy ondertusschen van deezen kant ontbeerde, zogt hy op eene andere wyze
weêr ryklyk te vergoeden. De wyn begaf zyn tafel nooit; gestadig moest die dezelve
bedekken. Niemand mogt hieromtrent den huichelaar of eenig bedrog speelen in
het drinken: deedt de een of ander zulks evenwel, dan moest hy den grootsten
pokaal uit geheel Rusland, op de gezondheid van alle aanweezenden, in éénen
teug uitdrinken. Voor 't overige was hy op reis altyd voorzien van een goede fles
wyn.
KAREL DE GROOTE had, naar oud- Duitsche Zeden, altyd maar zeer weinige
schotels. Meer dan vier, of vyf ten hoogsten, kwamen 'er op zyne tafel nooit. In den
Wyn hadt hy niet den minsten smaak. Maar, in plaatze daar van, at hy gaarne
Wildbraad. Het kan daarom wel weezen, dat hy van zyn geliefkoosden schotel
somtyds een weinig te veel gebruikt heeft. Op deeze wyze was dit verschil dan
weder vereffend, terwyl de een een byzonder liefhebber van het Wildbraad, en de
ander van den Wyn was.’ - Heerlyk gevonden!
Wildbraad en Wyn komen nog al by elkander, en maaken beide op tafel een goed
geheel. Doch hoe de Schryver 'er toe komt, om het bemagtigen van Schlusselberg,
(welk wonderbaarlyk verhaal, geheel strydig met 't geen wy by COXE Vol. I. geboekt
vinden, wy voor rekening van den Schryver laaten,) in vergelyking te brengen met
EGINHARD'S sluikminnehandel by KAREL's Dogter IMMA, konden wy niet bevroeden,
voor dat wy, dit liefdensgeschiedenisje geleezen hebbende, en hoe KAREL het met
dien Staatsdienaar maakte, opgetekend vonden: ‘Hoe schielyk weeten toch groote
Mannen zich te redden uit de verwardste en bedenkelykste omstandigheden!’
De Styl, op dat wy dit Boekdeeltje ter zyde leggen, is zeer ongelyk; zomtyds hoog
zwellende, en zomtyds laag kruipende. Op de Zuiverheid van Taal valt niet te boogen.
De opgegeeven staaltjes kunnen van 't een en ander, zonder verdere blyken,
getuigenis draagen.
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Leven en Dood van Casimire, in Leven regeerende Gravin tot Lippe,
Geb. Prinses van Anhalt; benevens eenige van haare Brieven. Uit
het Hoogduitsch, door J. van Loo, Predikant te Ootmarsum. Te
Utrecht, by W. van Yzerworst, 1794. In gr. 8vo. 164 bl.
Dit Stuksken draagt op het Voorhoofd den Titel van het Leven en Dood van CASIMIRE;
doch men zoude zich zeer bedriegen, wanneer men dagt hier eene volledige
beschryving van een of beiden te vinden; het benelst alleen eenige Anecdotes, die
met het oogmerk van den Opsteller strookren. De Heer CHAPON, een Vriend van
EWALD, geeft van haar eene Lofrede, welke zeker zeer hoog loopt. Men heeft geene
rede om aan de Egtheid zynes Verhaals, noch der Brieven, door hem gemeen
gemaakt, te twyfelen, en dan is de Gravin tot Lippe gewis een uitmuntende,
verstandige en godvruchtige, Dame geweest. Doch sommigen zullen mooglyk
denken, dat zulke uitsteekende Ziels- en Verstandsvermogens, onder eenen anderen
bestrerer, zonder vermindering van waare Godsvrucht, eene andere en minder
Theologisch sentimenteele leiding zouden verkregen hebben. Nochthans kan dit
Werkje van veel nut zyn voor verstandige vroome menschen, en tevens doen zien,
dat grootheid van stand niet altyd strydig is met welgemeende Godsvreeze Het kan
den in rang verhevenen ten voorbeeld, en den minderen ter aanmoediging strekken,
om waare grootheid, waarin de Grooten det Aarde met den minsten gelyk staan in
de beoefening van naauwgezette deugd na te jaagen. - In haare Brieven ademt
alles menschen-liefde, en erkentelyke dankbaarheid voor de liefde van God jegens
den mensch. - Men hoore haar, bl. 23.
‘Aanstaanden Zondag denken wy het Avondmaal van onzen hooggepreezen
Heiland te genieten. Welke liefde heeft hy ons beweezen! Vrugteloos is alle pooging,
om de ondoorgrondelyke liefde van onzen God, op eene, maar eenigzins draaglyke,
wyze te stamelen. - Te vergeefsch zou ik ook tragten, slegts een flauwgelykend
schaduwbeeld van alles, wat de Goedertierenste aan my gedaan heeft, te tekenen.
Wist gy toch al dat onbeschryflyke! - ô Myn geliefde LOTTE welk een geluk voor ons,
dat onze God zo barmhartig is welk een onuitspreeklyk geluk! Hy de Beste, de
Allerbeste! Hy de Allervolmaaktste zal ons bystaan, zal ons kragten verleenen, op
dat wy hem welbehaaglyker mogen worden! - God, die in de diepten van ons hart
ziet, ziet uwen wensch, uwe begeerten naar het waare goed, naar zyne goedkeuring,
met welbehagen; - en hy - hy, die niets dan ons hoogst geluk wil, verhoort u zekerlyk,
wanneer gy hem om hulpe aanroept. Hy ondersteunt u zekerlyk met zynen Heiligen
Geest, wanneer
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gy u in alles, zonder uitzondering, naar zyne wyze en beste bevelen poogt te
gedraagen. Wat kan aan God welbehaaglyker zyn, dan een opregt hart? een hart
dat zig geheel aan hem toewydt? een hart dat zyne Geboden wel zoekt te kennen,
en nauwkeurig te betragten?’ Uit dit staaltjen oordeele de Leezer!

Eenzaam Tydverdryf door Pierre Agron. Te Amsterdam, by M.
Schalekamp, 1794. In gr. 8vo. 100 bl.
De Heer AGRON, dien wy, volgens zyn Vierden Zang, voor eenen Opvoeder der
Jeugd leeren kennen, levert ons, in deezen Bundel, een aantal Digtstukjes, die 's
Mans edele denkwyze, en tevens zyne bekwaamheid in het Vak, waarin hy, volgens
zyn zeggen, zich gewaagd heeft, leeren kennen. - Hy verdient, onzes achtens, alle
aanmoediging; daar is veel natuurlyks in zyne voordragt, en veel deelneemends in
de belangen zyner medemenschen: zonder overgedreeven te zyn, schetst hy dikwyls,
zelfs zeer treffende gevallen, zeer natuurlyk. - Het Graf van WERTHER tekent den
gevoelvollen, doch tevens afkeerigen Man van alle te verre getrokkene
aandoenelykheid, vooral, wanneer dezelve door ongeoorloofde neigingen gekoesterd
word. Men hoore hem, op 't eind van dit Digtstukje.
‘Neen - dan zal naberouw uw beevend hart verslinden,
Dan zult gy, met een' Gil die Wanhoop u ontrukt,
Uw billyk vonnis zien, en eeuwig ondervinden,
Met welk een bang gewigt de wraak des Hemels drukt.

Ach .... WERTHER! 'k beef voor u...God schenke u zyn Genade Dat Hy u gunstig zy uit goedertierenheid!....
Maar 'k vrees .... rampzaalge Vriend! ... die wensch komt veel te spade,
Als ik uw lot beschouw, verschrikt my de Eeuwigheid.’

Voortreflyke Les, voor allen, die met het sentimenteele besmet zyn, en zich WERTHER
en CHARLOTTE ter navolging voorstellen. Wy geeven onzen Leezer, ten bewyze van
's Mans smaak en uitvoering, het volgend, getiteld:

Het waar genoegen.
‘Gy! die alleen op schittrend Goud,
Op aanzien, rang, en grootheid, bouwt;
Die, in een ruim genot van vleiende Vermaaken,
De stem van 't bang geweeten smoort,
't Welk dag en nacht uw rust verstoort,
Gy kunt geen vergenoegen smaaken.
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Ik doel op uwe schatten niet,
Geen grootheid wenkt my in 't verschiet,
Myn Ziel is vry van smart met weinig wel te vreden:
'k Zie lief en leed, gelaaten, aan,
En kan met geene zorg belaân,
Gerust, myn Levenspad betreden.
Een edel meisje, dat my mint Een Vriend, die my aan deugd verbindt,
En aanspoort om myn' pligt, in alles, te betragten;
Gezondheid en een kalm gemoed,
Gepaard met middelmaatig goed,
Zyn meer, dan uwe weelde, te achten.
Ik slyt geen enkel smartlyk uur,
De groote Schepper der Natuur,
Op wien myn Ziel vertrouwt, troost my in 't aardsche zwoegen:
Wanneer men Hem waarachtig eert Als Christen hier beneên verkeert,
Geniet men steeds het waar genoegen.’

Portefeuille van Rozette, of Aanteekeningen tot verbetering van
's Menschen verstand en hart, in een Wysgeerigen en
Menschenkundigen trant beschreeven, onder de Zinspreuk: Docet
& delectat. 1ste en 2de Stuk. Te Rotterdam by N. Cornel. In gr.
8vo., te zamen 483 bl.
Indien deeze Portefeuille aan 't oogmerk voldoet, word ons in de Voorrede bericht,
dat men 's jaarlyksch drie of vier Stukken daar van te wagten heeft, om met den tyd
een Compleet Werk te hebben.
Het Werk is verdeeld in drie Afdeelingen, waar van de eerste van 't eerste Stuk
behelst: Wysbegeerte en Zedekunde, Liefde, Minnaryen en Vriendschap,
Aardrykskunde, Geschiedkunde, de Beginzels van het ryk Argos, van Danaus, en
de Danaiden; het tweede Stuk bevat, behalven de opgenoemde zeven rubrieken
ten vervolge, nog de Geschiedenis van Perseus en der Gorgonen, en die der Volken
en Koningen van Groot Phrygie. - Schoon dit alles, gelyk dikwils herhaald word, op
eenen Wysgeerigen trant geschreeven heet, is de behandeling echter slegts zeer
kort, en niet veel meer dan oppervlakkig, hoewel het des niet tegenstaande zyn nut
kan doen voor eerst beginnenden, vooral in het vak van de Aardryks- en
Geschiedkunde. - De tweede Afdeeling levert ons twee Romans; ADELINE WILLIAMS,
of de Zegepraal van Deugd en
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Schoonheid, een nieuwe Roman in den Engelschen smaak geschreeven, en het
leven van ROZETTE, sentimenteel werk; dee ze twee Stukjes, in het eerste Deel
aangevangen, worden in het tweede voortgezet. - ADELINE is niet zonder geestigheid
geschreeven, en doorweeven met zeer goede bedenkingen, op eenen vrolyken
trant voorgedraagen; doch het tweede is zo sentimenteel, dat, indien wy niet gedagt
hadden dat het eene satyre op het sentimenteele was, de leezing daar van ons ras
zoude gewalgd hebben, en zeker is dit het eenig nut, dat wy bevroeden kunnen
daar in beoogd te zyn. - De derde Asdeeling, onder den titel van Mengelingen, geeft
ons, in ieder Deeltje, een Toneelstukje; in 't eerste: Beloften zyn maar wind, of dit
is de Eeuw der Vrouwen; burgerlyk Toneelspel; in 't tweede: Wy zyn ons zelfs zelven,
zoude het moeten zyn de naasten, of de Man zo als 'er veelen zyn; deezen zyn met
ongevallig, en kunnen met nut en vermaak geleezen worden. - Voorts word ons, in
't eerste Stuk, Laura, of de Standvastigheid, Nouvelle; in 't tweede, de Historie van
Dorilas, een Fragment, te leezen gegeeven, twee Zedekundige niet onaangenaame
Verhaalen, - eindelyk, Fahelen en Anecdotes, die ons niet nieuw, en als van eigen
vinding, zyn voorgekomen, alzo wy dagten, die meer (ten minsten voor 't
meerderdeel) reeds elders geleezen te hebben; trouwens in 't tweede Deel vinden
wy Anecdotes van PASCAL PAÖLI, doch daar by word, ter goeder trouwe, gemeld,
dat zy getrokken zyn uit onze l'aderl. Letteroefeningen.
In de Voorrede word gezegd, dat wy dit Werkje aan eene van de Vrouwelyke
kunne verschuldigd zyn; doch, op bl. 87, leezen wy, dat dit Werkje alleen door
Hollanders is ontworpen en afgewerkt; en, by het slot van de ADELINE, in 't eerste
Stukje, bl. 110, legt de Schryver zyn Pen neder, en stopt zyn Pyp, 't geen, ten minsten
in Holland, de bezigheid en 't vermaak der Vrouwen van fatzoen niet is. - Trouwens,
indien een Man de Schryver is, dan zyn sommige luchtige uitdrukkingen die zo hier
als in het leven van ROZETTE, voorkomen, meer verschoonlyk, dan wanneer zy van
een Vrouwelyke hand voortgekomen waren.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Het tweede Boek der Koningen; naar het Hebreeuwsch: Korte
Aanmerkingen over het tweede Boek der Koningen, voor
Ongeleerden: door Yserand van Hamelsveld. Te Amsteldam, by
M. de Bruyn, 1792. 116 en 100 bl. in gr. 8vo.
Ook dit Boek bevat een aantal plaatzen, waar over de Uitleggers merkelyk
verschillen, en waaromtrent tusschen de bestryders en verdedigers der bybelsche
geschiedenis vry wat twisten gevoerd zyn. Wy zullen weder het gevoelen van den
Heer VAN HAMELSVELD over zommige dezer plaatzen aan onze Lezers mededeelen.
Kap. I:9, en verv. wordt de yzelyke Straf verhaald, den hoplieden en soldaaten
van Ahazia, door Elia's vloek, overgekomen. De Heer VAN HAMELSVELD meent, dat
de twee eerste hoplieden met de waardigheid van den Propheet den spot dreven,
en dat Elia zich hier niet aan eene byzondere wraakzucht hebbe toegegeven, maar
de eere van den Godsdienst, die onder Israël de grondwet van den Staat was, door
dien vloek verdedigd hebbe.
Vs. 17 ontmoet men eene strydigheid met Kap. III:1, en VIII:16. Ter vereffening
van dezelve zegt hy: ‘Ondersteld, dat de getallen overal recht bewaard zyn gebleven,
is dit de eenvouwige oplossing. De beide Koningen, Achab en Josafat, zullen, toen
zy den togt zouden aanvangen tegen Ramoth in Gilead, hunne zoonen, de eerste
Ahazia, de tweede Joram, tot deelgenoten in het ryk hebben aangenomen. Josasat
zal in het vyfde jaar van Joram, den Israëlitischen Koning, misschien by gelegenheid
van den Krygstocht tegen de Moabiten, Hoosdst. III, zynen zoon Joram, op nieuw,
als zynen ryksgenoot hebben laten inhuldigen, Hoofdst. VIII:16 - dan is alles
vereffend. Vergel. den Bybel Verded. II D. bl. 109-111.’
Van den vuurigen wagen, waar mede Elia gezegd wordt opgevaaren te zyn, Kap.
II:11, schryft hy: ‘Niet een eigenlyke wagen en paarden van vuur, met wel-
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ken Elia ten hemel voer. - Maar 'er ontstaat een onweder, Elisa ziet in zyne
verbeelding een vuurigen wagen en paarden; verg. Hoofdst. VI:17, en Elia is niet
meer op aarde. - Trouwens, wy hebben geene reden ter wereld, om te denken, dat
hy slechts elders heen gevoerd, en nog lang daar na op aarde geweest zou zyn.
Zyn brief, 2 Chron. XXI:12, aan Joram, den Koning van Juda, eenige jaaren na
dezen tyd, bewyst dit niet, gelyk wy daar zien zullen. - Veel minder kunnen wy uit
dit verhaal opmaaken, dat ELIA door den bliksem gedood zou zyn; dit drukken de
Hebreen anders uit, gelyk uit het voorgaande eerste Hoofdstuk blykt. Hy is
opgenomen in den Hemel in een onweder, dit zyn de eigen woorden van het Hebr.
in dit verhaal.
De nieuwe schaal met zout, vs. 20, kon eigenlyk niets doen, tot verbetering der
bron; maar de Propheten verrichtten meermaalen hunne wonderen onder
zinnebeeldige handelingen.
De akelige geschiedenis, vs. 23 en verv., stelt de Schryver in het volgend
gezichtpunt voor: ‘Beth-el is de zetel van den kalverdienst. - Deze jongens zyn
jongens, tusschen de 12 en 16 jaaren, gelyk het Hebr. woord die betekenis heeft,
denklyk kweekelingen van de Afgodspaapen. - Zy bespotten den Propheet, als
opvolger van Elia, dien zy uitdaagen, om het werk der Hervorming, door zynen
meester begonnen, voort te zetten, zo hy kon! Nu heldert zich het geval op, en het
was tyd, dat de eere van den Godsdienst gehandhaasd werdt in den Propheet. Wanneer 'er gezegd wordt, dat de Propheet hen vloekte, zegt zulks niets anders,
dan dat hy hun de straffe van God aankondigde, en dit deedt hy niet, dan na hen
aangezien, dat is wel beschouwd, en gezien te hebben, wie zy eigenlyk waren, en
uit welke beginzelen zy hem bespotten. Indien men te Beth-el reeds iet vernomen
hadt van het opnemen van Elia, zou de bespotting nog vuiler zyn; en de daar by
gebruikte bewoordingen op de opvaart van Elia doelen.’
Van de Godspraak van Elisa, Kap. III:16-19, geeft de Heer VAN HAMELSVELD de
volgende Vertaaling:
Zoo spreekt Jehova:
Delft in deeze vlakte,
Grachten by grachten.
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Want zoo spreekt Jehova:
Geen' wind zult g'ontwaaren,
Geen regen vernemen;
En toch zal de vlakte
Stroomen van water.
Zoo dat gy zult drinken,
Uw Vee, en uw' beesten!
Nog is dit te weinig,
In 't oog van Jehovah.
Hy zal ook op Moab
De zege u verleenen!
De uitgelezenste Steden,
En vestingen, zult gy
Alle verwoesten;
De vruchtboomen vellen;
Alle bronnen verstoppen;
Alle vruchtbaare akkers
Met steenen verderven. -

En op de laatste regels tekent hy aan: ‘Dit is geen bevel van Jehova, ook geene
goedkeuring eener wreede behandeling, maar alleen eene voorzegging van het
geen gebeuren zou, en hoe verre de Israëliten hunne wraak tegen de
wederspannelingen zouden voortzetten - anders was deze handelwyze tegen de
wet van Moses. Deut. XX:19.’
Kap. VI:26, waar de gewoone Vertaaling duivenmest heeft, geeft de Heer
HAMELSVELD gerooste erwten. Indien iemand het eerste wilde houden, zegt hy, dan
zou hy moeten achten, dat dit eene soort van spreekwoord bevatte, om alle
afzichtlyke spyze te betekenen; doch het laatste is het natuurlykste.
Op vs. 33 tekent hy aan: ‘Volgends den tekst zyn dit woorden van 's Konings
Afgevaardigden; doch 'er schynt iet uit den tekst uitgevallen te zyn; te weten
onmiddelyk na den bode kwam de Koning, en zeide.’
Over de wyze van den dood van BENHADAD, Kap. VIII:15, zegt hy: ‘Het Hebr.
woord is onzeker in zyne betekenis. - MICHAËLIS denkt aan een Moskito- of
Vliegennet, dat men in warme landen, om niet van de vliegen gekweld te worden,
over het aangezicht dekt. - HEZEL meent, dat BENHADAD, om zyn hoofd te verkoelen,
een natte doek met koud water om het hoofd geslagen hebbe, en dat dit, door het
te schielyk stremmen der uitwaasseming, de oorzaak van zyn' dood ge-
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weest zy. - Het komt my nog steeds voor, dat HAZAëL, door een natten deken, hem
gesmoord, en dus een geweldigen dood aangedaan heeft, en zich vervolgends van
den troon meester gemaakt.’
Op Kap. X:1, verklaart hy de gissing van MICHAËLIS niet geheel onwaarschynlyk,
volgens welke men, in plaats van Jizreël, hier zou dienen te lezen Israël. ‘Evenwel,
zegt hy, kunnen het Vorsten van Jizreël geweest zyn, die na Samarië gevlucht
waren.’
Kap. XIV:8, 11, wordt de spreekwys  ﬦינט האדחהvertaald elkander onder de oogen
zien. Deze vertaaling, zegt de Heer HAMELSVELD, voegt niet kwalyk in de hoonende
uitdaaging van AMAZIÄ, en de spreekwys wordt, vs. 11, door den Geschiedschryver
gebezigd, met toespeling op deze uitdaaging. Men zou uit de volgende fabel, die
Joäs, de Israëlitische Koning, aanvoert, kunnen afnemen, dat de eigenlyke oorzaak
tot dezen oorlog voor AMAZIÄ was, dat hy, een huwlyks voorstel tusschen zynen
zoon en de dochter van Joäs gedaan, en een weigerend antwoord bekomen
hebbende, deswegens tot den oorlog besloten heeft, waar toe echter zyne
verwaandheid op de overwinning, die hy op de Edomiten behaald had, veel toebragt,
behalven nog andere redenen, 2 Chron. XXV:13.
Van Kir, werwaarts de Assyrische Koning de inwooners van Damascus in
ballingschap zond, volgens Kap. XVI:9, schryft onze Uitlegger: ‘Kir schynt een
landschap in Medië geweest te zyn; daar is nog eene rivier, by de Russen Kur, by
de Persiänen Kür, by de oude Grieken Kyros genoemd, die in de Kaspische zee
valt. Hier, ten noorden van den Kur, vondt LERCHE een Usbeks volk van een
uitlandsch en Joodsch gelaad. Misschien konden dezen nakomeiingen van deze
Damasceensche volkplanting zyn.’
De geschiedenis, Kap. XVII:25, verklaart de Heer HAMELSVELD zeer eenvouwig
en natuurlyk: ‘Volgens de Heidensche begrippen, hadt elk landschap een' byzonderen
Bescherm-god, dus hieldt men Jehovah voor den byzonderen Bescherm god van
Palaestina. Men vindt in de Bybel-geschiedenissen meermaalen gewag van leeuwen,
in Palaestina; deze dieren, nu het land minder bewoond, en de nieuwe inwooners
niet zoo afgericht waren, om ze te dooden, vermenigvuldigden dus sterker, en
richtten hier en daar verwoestingen aan. - Men beschouwde dit als eene landplaag,
toegezonden door den
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Bescherm-god des lands, dien men derhalven wilde verëeren, en door eeredienst
bevredigen, of verzoenen.
חונב חופם, aldaar vs. 30, vertaalt hy hutten voor de jonge dochters. ‘De lieden van
Babel maakten gewyde hutten voor de jonge dochters,’ dat is, zoo als hy in de
Aantekening zegt, ‘Venus-tempels, in welken de jonge dochters, ter eere van VENUS,
haare eere en kuischheid, onder het pleegen van wellust, opofferden, en haaren
maagdom verliezen moesten eer zy trouwen konden.’ - Wy zouden echter, met
andere Uitleggers, deze woorden liever voor een naam van de Godinne der wellust
houden, om het vervolg.
Op Kap. XVIII:2. tekent hy aan: ‘Uit 2 Kon. XVI:2. blykt, dat ACHAZ, de vader van
HISKIA, 20 jaaren oud was, toen hy aan de regeering kwam, en 16 jaaren regeerde,
dus is hy niet ouder geworden, dan 36 jaaren; indien nu HISKIA 25 jaar oud was,
moet zyn vader hem reeds in zyn elfde of twaalfde jaar verwekt hebben. Maar is dit
gelooflyk? Doch, misschien is hier eene fout in de getallen, en HISKIA zal maar 20
jaaren oud geweest zyn, toen hy zynen vader ACHAZ opvolgde. En, zo men al de
lezing behoudt, is de zaak niet ongelooflyk in heete Oostersche landen, daar men
by veele volken voorbeelden van vroege huwlyken vindt. Zie den Byb. Verd. III Deel,
bl. 98, 99.’
Door den verdervenden Engel, die Kap. XIX:35, gezegd wordt 185,000 man in
het Assyrisch leger verslagen te hebben, verstaan, gelyk bekend is, veele nieuwe
(*)
Uitleggers den verdervenden wind Sammiël of Samum . De Heer HAMELSVELD zegt
over deze plaats het volgende: ‘Waarom zou men hier aan dien verheven persoon
niet mogen denken, dien wy, onder dezen naam, meer in deze geschiedenissen
ontmoet hebben, als den Vorst van Israëls legerschaaren, den geleider en
beschermer van dit volk? Het zy dan, dat hy zich bediend hebbe van een
natuurmiddel, de pest, den verdervenden wind Sammiël, een geweldig onweder, of
hoe het zy?’
Omtrent Kap. XX:8, is onze Uitlegger nog van hetzelfde gevoelen, dat hy
voorgesteld had Bybel Verded.

(*)

Men zie vooral, wat GREVE hier over onlangs geschreven heeft, Annott. ad vatic. Nahumi &
Habacuci (van welk uitmuntend boek wy binnen kort verslag hopen te doen) p. 97.
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Vde D. bl. 214. ‘Ik denk aan geen' Zonnewyzer, (zegt hy,) derzelver uitvinding schynt
niet zoo oud te zyn, wy vinden ook tot hier toe nog geen gewag van uuren in de
Bybelboeken; daar wordt alleen gesproken van zekere trappen van ACHAZ, waarvan
wy geene nadere berichten hebben; ook is de Zon niet terug gegaan, maar alleen
de schaduwe, zoo dat dit zeldzaam verschynzel ook niet algemeen is geweest,
trouwens het Babylonisch gezantschap kwam vervolgens ook onderzoek doen naar
dat wonderteken, dat in dat land, het land van Juda, gebeurd was. 2 Chron. XXXII:31.
Het terug gaan der schaduw kan door eene byzondere breking der zonnestraalen
veröorzaakt zyn; welke onmidlyk op het gebed van JESAIä geschiedde, en dus voor
HISKIA een wonderteken was.’
Kap. XXV:7, lezen wy, dat ZEDEKIA geblind werdt. Dit geschiedde, zegt onze
Schryver, ‘door hem een gloeiënd yzer voor de oogen te houden: eene gewoonte
by de Oosterlingen, wanneer zy Vorsten onbekwaam willen maaken, om ooit te
regeeren. Nu werdt de Godspraak van EZECHIëL, XII, 13, nopens dezen Vorst, dat
hy na Babel gebracht zou worden, maar echter dat land niet zien zou, duidlyk
vervuld.’

Gedenkwaardigheden uit het openbaar Leven van Jesus, volgens
de vier Euangelisten in overeenstemming gebracht, en met
ophelderende en praktikaale Aanmerkingen voorzien; door H.C.
Bergen, Tweeden Prediker te Grunberg; met een Voorbericht van
H. Muntinghe, Theol. Doct. Hoogleeraar der Godgeleerdheid en
Kerkelyke Geschiedenissen, enz. aan de Hogeschool te Harderwyk.
Te Levden, by A. en J. Honkoop, 1793. Eerste Deel, XIV en 519;
Tweede Deel, 510 bl. In gr. 8vo.
In het korte Voorbericht, dat de Heer MUNTINGHE voor dit Werk geplaatst heeft, noemt
hy hetzelve eene zeer geschikte Handleiding voor alle, inzonderheid ongeletterde,
Christenen, en voor Christelyke huisgezinnen, om den zin der gewyde oorkonden
van de belangryke geschiedenis van Jesus wel te verstaan, en dezelven tevens
van die zyde te leeren beschouwen, van welke zy ter bevordering van de hoogachting
voor Jesus, en van onze verbetering en gelukzaligheid, meest geschikt zyn. De
Schry-
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ver, zegt hy, heeft, over het geheel genomen, den tekst volgends de beste regels
der Uitlegkunde toegelicht; de onderscheiden verhaalen der Euangelisten, met veel
oordeel, te zamen gevoegd; dezelven, zonder eenigen overtolligen omslag, daar
het nodig was, opgenelderd; en het praktikaale gebruik daar van klaar en overtuigend
aangewezen, zonder losse spelingen of ongegronde vergeestelykingen te maaken,
waar door de Heilige Schryvers maar al te dikwyls mishandeld zyn.
Over het geheel genomen, stemmen wy volmaakt met dit oordeel overeen, en
pryzen het dus aan alle Christenen aan, die zoodanig een Werk behoeven. Om het
plan en de inrigting van hetzelve wat nader te leeren kennen, kunnen wy niet beter
doen, dan eenige trekken uit de Voorrede van den Schryver zelven, by verkorting,
op te geven.
‘Nademaal eigenlyk vier Euangelisten ons Levensbeschryvingen van Jesus, of
liever Gedenkwaardigheden uit het leven van Jesus, geleverd hebben - zoo schikte
ik alle en elke van deze Gedenkwaardigheden, naar de my waarschynlykste, en
reeds van meer Geleerden gevolgde orde, overeenstemmend by een, doch zonder
daar by al te angstvallig te wezen, dewyl het 'er by veele gebeurenissen geheel niet
op aankomt, of men ze voor of na anderen leest, en de stichting daar door ook niet
verhinderd wordt. De Schetse der Geschiedenis van Jesus, van den tegenwoordigen
Abt SEXTROH te Helmstadt, heeft my hier in meerendeels ten leiddraad gediend,
wiens eigen woorden ik ook dikwyls, by het opgeven van den inhoud, behouden
heb. Die gebeurenissen, welke van meer Euangelisten of van allen verhaald worden,
trok ik in ééns samen, en bediende my daar by, zoo als overal, van hunne eigene
en zinryke bewoordingen. Dezen verdeelde ik in Afdeelingen, strooide tusschen
den tekst, dien ik vertaalde, - doch waar by ik ook niet zelden andere reeds voor
handen zynde goede vertalingen gevolgd ben - ophelderende Aanmerkingen en
treffende praktikale Toepassingen voor onzen tyd, zoo dat de Lezer alles in ééns
kan voortleezen, zonder door het terug zien op den kant, of in de onderstaande
aantekeningen, in zyne aandacht gestoord te worden. Door deze Aanmerkingen
o

poogde ik 1 . de zwaarigheden weg te nemen, die gemeenlyk voor de meeste
Christenen, welke de behoorlyke voorlopige kundigheden niet hebben, het lezen
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der Euangeliën moeilyk maken, nadien ik het nodigste uit de oudheden, zeden, en
gebruiken der Oosterlingen, enz., ter opheldering 'er byvoegde. (Dit is ook
o

meermaalen door kleine inlasschingen in den tekst zelven geschied.) Doch, 2 .
nadien het by het lezen der H. Schrift de hoofdzaak is, dat men ze met de regte
toepassing leest, zoo heb ik ook daar op byzonder acht genomen, en den Lezer
wenken gegeven, hoe hy elke gebeurenis, elk voorval, elk onderwys van onzen
Heer, ook praktikaal kan toepassen, en 'er voor zyn hart en leven gebruik van maken.
Byzonder ben ik daar uitvoerig geweest, waar ik schadelyke vooroordeelen
bestryden, en op de oefening van veele zeer verwaarloosde Christelyke deugden
aandringen kon. Eindelyk liet ik nog, daar ik het nodig vond, voor elke Afdeeling
eene korte Inleiding vooraf gaan, die den Lezer het rechte gezichtpunt opgeeft, waar
uit hy de daar verhaalde gebeurenis, gelykenis, en uitspraak des Heilands, enz., te
beschouwen heeft, of die hem vooraf op het rechte gebruik derzelve opmerkzaam
kon maaken, enz. Onder de nieuwer Uitleggeren heb ik byzonder gebruik zoeken
te maaken van HESS, MOLDENHAUER, LESS, SEILER, ROSENMULLER, enz., maar boven
al van het voortreflyk Bybelwerk van HEZEL.’ Op het einde van het Tweede Deel
vindt men een Register van alle de plaatzen der Euangeliën, die in het geheele
Werk behandeld worden.
Uit dit gezegde zal men den aart van het Boek voorhanden genoegzaam kennen.
Eene proeve daar uit kunnen wy niet geven, zonder eene geheele Afdeeling over
te schryven: en, indien wy ook daar toe de allerkortste koozen, zoo gingen wy toch
ons bestek verre te buiten.

Leerrede, uitgesprooken binnen Londen, op den Algemeenen Vasten Bededag, den 28sten van Sprokkelmaand, 1794. Door Johan
Newton, Predikant aldaar. Uit het Engelsch vertaald, door M. van
Werkhoven, en uitgegeeven, met een kort Voorbericht, door Corn.
Brem, Ouderling der Schotsche Gereformeerde Gemeente te
Rotterdam. Te Amsterdam, by M. de Bruyn. In gr. 8vo. 52 bl.
Op eenen dag van algemeene Vernederinge, in de heerschappyen van zyne
Groot-Britannische Majesteit, wierdt deeze Leerrede uitgesproken, naar aanleiding
der
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woorden JONAS III:9. Zy is geschoeid op den gewoonen leest van soortgelyke, dus
genaamde, Gelegenheids - Redevoeringen. De van elders bekende ernst van den
Eerw. NEWTON straalt allerwege in zyn opstel door. Optelling van genootene
Volkszegeningen; ondankbaare beantwoording aan dezelve, door een zondig gedrag
der landzaaten; bestraffing van het heerschend kwaad; nadruklyke aanspooring tot
boetvaardigheid, als een middel ter afwendinge van Gods tuchtigende oordeelen:
deeze zyn de ingrediënten van dit Vertoog; 't welk, by andere van diergelyken aart,
geene onaanzienlyke plaats verdient. Het Voorberigt van CORNELIS BREM behelst
niets anders, dan de Vertaaling van eenen Brief, door den Eerw. NEWTON aan hem
geschreeven, waarin hy den Rotterdamschen Ouderling kennis geeft van den dood
zyner Huisvrouwe, van de genootene hulp van boven onder dit verlies, en van zyne
hoopende uitzigten op heil in de tegenwoordige tyden van beroerte.

Ernstige Bedenkingen op zekeren Rondgaanden Brief van de
Cardinaalen, Aartsbisschoppen, en Bisschoppen van de
Gallicaansche Kerk, voor Echt verklaard door de Amsterdamsche
Predikanten, Jacques Renaud Bouillier, Filip Serurier, Petrus Haack
en Thomas Peirson; betreffende de Onbeëedigde Uitgewekene
Fransche Priesters. Alom te bekoomen. In gr. 8vo. 19 bl.
De Amsterdamsche Kerkleeraaren van de Fransche, Nederduitsche en Engelsche
Gemeente, op den titel vermeld, hadden, door hunne onderteekening, bekragtigd,
een verzoek, door de hoofden der Fransche Geestlykheid, aan de Ingezeetenen,
onder andere, van Amsterdam gedaan, ten behoeve van een aanzienlyk aantal
Fransche Priesters, die, door de schikkingen, in hun Vaderland gemaakt, zich verpligt
oordeelden, liever hetzelve te verlaaten, dan zich aan zekeren van hun gevorderden
Eed te onderwerpen. Op dit gedrag der genoemde Kerkleeraaren maakt een
onbekend Schryver zyne bedenkingen; welke, indien zy, by wylen, van scherpheid
niet kunnen worden vrygesproken, nogthans, veelal, steek houden, en het
onvoegzaame of tegenzeggelyke der aanspooringe tot weldaadigheid, in het
tegenwoordig geval, nadruklyk aanwyzen.
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Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam. Elfde Deel. Eerste
Stuk. 1794. In gr. 4to. 143 bl.
Dit Stuk van het Rotterdamsch Genootschap, op welks Letterkundige Voortbrengsels
het geleerd Publiek thans al te spaarsaam onthaald wordt, bestaat grootendeels uit
Waarneemingen, die tot het vak der Genees- en Heelkunde behooren, en door
verschillende Leden aan hetzelve zyn medegedeeld.
De Heer THUESSINK beschryft de gelukkige geneezing eener Borstwonde, waar
alles een' naderenden dood scheen te voorspellen, en de Natuur niettemin op 't
onverwachtst eene gunstige uitkomst beschikte. - Dr. VAN DER LEEUW geeft eene
Waarneeming op van eene Zak-waterzugt, welke zich als een Buik-waterzugt
voordeed, benevens daarin bevatte gezwellen, welke, by het openen van het doode
lichaam, bevonden werden, van eene vleesch- vetpees- en kraakbeenige
zelfstandigheid te zyn. Van den Zak, zo wel als de Gezwellen, worden Afbeeldingen
geleverd, die, onzes oordeels, weinig tot opheldering van een geval, het geen buiten
dat niet zeer vreemd is, dienende, gemaklyk ontbeerd hadden kunnen worden. Hierna volgt het bericht van eene verbaazende menigte van Etter, door de
Paracenthesis ontlast, uit den buik eener waterzugtige Vrouw, door den Heer L.
BICKER: jammer in de daad, dat de opening van 't lyk niet werd toegelaaten. - Voorts
twaalf Waarneemingen, wegens het gebruik van 't Opium in verstervingen van
teenen en voeten; benevens twee Waarneemingen omtrent het nut van dit zelfde
middel in Venerische ongemakken, door Dr. ROBOL. De Waarneemingen, aangaande
de verstervingen, zyn gedaan door den Heer MULLER, Heelmeester in 's Lands
Zee-Hospitaal te Enkhuisen, en reeds voor verscheidene jaaren, door den Heer DU
PUY, in het Geneesen Vroedkundig Magazyn van de Heeren PRUIS en NOLST, kortlyk
medegedeeld. Hier komen dezelve uitvoeriger voor, zonder echter eenig nieuw licht
aan eene genoegzaam bekende zaak by te zetten. De twee Waarneemingen van
het nut des Opium's zyn door denzelfden Heer MULLER, en een ander Heelmeester,
opgegeeven.
Dan de allerbelangrykste Waarneeming, welke in dee-
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zen Bundel voorkomt, is de daaraan volgende, wegens een oogenschynlyk bevrucht
Eijernest, met de beschryving van de zonderlinge ziekten en toevallen, die hetzelve
vergezeld hebben, benevens de verschynselen, die zich by het openen van 't lyk
opdeeden, door den Heer L. BICKER. Dit zonderling geval, waarvan deze beroemde
Geneesheer de treurige ervaring in zyne eigen Dochter gehad heeft, is in allen
opzichte merkwaardig, en verdient de ernstige overweeging der Genees- en
Heelkundigen; te meer, daar de schrandere Schryver tevens eene verzameling van
soortgelyke bevruchtigingen, buiten de Baarmoeder, uit de nieuwste Waarneemingen
medegedeeld, en met zyne Aanmerkingen vergezeld heeft. Onder deze laatste
echter, hadden de Verhandelingen van JOSEPHI, WEINKNECHT, en vooral DEUTSCH,
die zeer fraaije gevallen van Conceptiones abdominales beschreven hebben, mede
eene plaats behooren te vinden.
Eindelyk wordt dit Stuk besloten met eene Verhandeling over het vervaardigen
van tekeningen voor den Conus-spiegel, door den Heer J. ROCHUSSEN, en een
Bericht, wegens het waarneemen der Zons- verduistering van den 5den September
1793, door de Heeren J. FLORYN en Dr. H.W. ROUPPE.

Instruction sommaire aux Voituriers, Conducteurs de fourgons &
autres voitures publiques, sur les soins qu'ils doivent donner à
leurs chevaux en route, pour les conserver en santé, prévenir les
accidens, aux quels ils sont exposés, & remédier à ceux, qui
pourroient leur arriver. Par Huzard, Vétérinaire en chef des
Messageries Nationales. A la Haye, (d'après l'Edition de Paris,)
chez I. van Cleef, 1794. pag. 94. In gr. 8vo.
Hoe zeer dit kleine Werkje, (het welk in 't Fransch en Nederduitsch, in twee naast
elkander staande colommen, gedrukt is,) oorspronglyk ten dienste der Fransche
Posteryen geschreven is, en daarom veele raadgevingen behelst, welke hier te
lande nutloos of overbodig zyn, is het 'er echter verre van af, dat wy daarom de
Vertaaling van hetzelve zouden afkeuren; naardien de regels ter behandeling der
Paarden zo wel, als de Voorschriften ter geneezing hunner ongemakken, die in
hetzelve voorkomen, zeer wel gekozen en uit ervaring op-
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zyn. Men verwachte hier echter geen volledig samenstel van Paarden Artseny-kunde,
dewyl dit Werkje eigenlyk alleen ter onderrichting der Voerlieden geschikt is, hoedanig
zy zich, wanneer hunne Paarden op weg eenige ongemakken mogten opdoen, te
gedraagen hebben, en hen te gelyk tegens verschillende in zwang zynde middelen
te waarschuwen, en het gebruik daarvan te verbieden. Tot zulk een oogmerk is dit
opstel zeer wel berekend, en kan ook hier te Lande, in dergelyke gevallen, tot een
nuttigen gids verstrekken.

Verhandeling over de Gelykheid der Menschen, en de Regten en
Pligten, welken uit die Gelykheid voortvloeijen, door Henr. Const.
Cras, J.U.D. Hoogleeraar in 't Natuur- Volkeren- Romeinsch en
Hedendaagsch Burgerregt aan het Athenaeum Illustre te
Amsterdam. Onder de Zinspreuk:
- - Quem te Deus esse
Jussit & humanâ qua parte locatus es in re,
Disce!
PERSIUS.

Aan welke Verhandeling door TEYLER'S Godgeleerd Genootschap, op den
6 April 1792, de Gouden Eerprys is toegeweezen. Te Haarlem en te
Amsterdam by C. Plaat en P. den Hengst, 1794. Behalven de Voorreden
LII bl. 175 bl. in gr. 8vo.
Toen wy, in de Groet-Brittannische Boekbeoordeelingen, eene Engelsche Uitgave
der Proeve, betreffende 's Menschen Gelykheid, enz. door den Hoogl. BROWN,
aangekondigd vonden, bleef by ons weinig twyfels over, of wy zouden eene
Nederduitsche Vertaaling ontvangen dier Verhandelinge, door den Schryver
(*)
overgezien en verbeterd; en wy kreegen dezelve eerlang ; dit ging toe zonder de
tusschenkomst der Teyleriaansche Stigting, aan welke die Proeve oorspronglyk
toebehoorde, en vertaald in haare Werken geplaatst was; dan weinig, of geheel
niet, dagten wy de Verhandeling zyns overwinnenden

(*)

Zie hier boven, bl. 229.
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Mededingers, den Hoogleeraar CRAS, desgelyks afzonderlyk, in een kleinder formaat
gedrukt, te zullen in handen krygen; en dus dit geheele Deel in twee handboekjes
herschaapen te zien. Dit nogthans is, uitwyzens den bovenstaanden Tytel, het geval.
En leezen wy, in de Voorreden, dat het geschiedt met toestemming der Heeren
Directeuren van TEYLER's Fundatie; die zeker, ten aanziene der Antwoorden op de
gewigtige Vraage over 's Menschen Gelykheid, de Stof van den dag, eene meer
dan gewoone werkzaamheid betoonen, daar zy ook aan de niet medegedongen
hebbende Verhandeling van Mr. PIETER PAULUS een zo onderscheidend blyk van
(*)
Goedkeuring en Eerbelooning gaven .
Ongetwyfeld hebben die Heeren, by wier Boekverkooperen het Deel, deeze
Verhandelingen van CRAS en BROWN bevattende, gelyk ook alle andere Deelen,
afzonderlyk te bekomen is, door deeze vergunning die bekroonde Verhandeling
voor elk verkrygbaarder gemaakt; of zy daardoor de waarde huns Genootschaplyken
Werks ophouden, is eene andere Vraag; doch de beantwoording hiervan zal
gemaklyk vallen voor eene zo ryke Stigting.
Het bekroonde Antwoord is en blyft, met dat alles, in de Werken des Godgeleerden
Genootschaps te vinden: want de Schryver verklaart: ‘Hier en daar heb ik eenige
veranderingen en byvoegingen gedaan, welken my niet ongepast voorkwamen;
maar welke het niet wel mogelyk is hier byzonder aan te wyzen. Des noods kunnen
die ook altyd uit vergelyking met de voorige Uitgave van 't Genootschap zelve blyken.
- Ook geeft de Schryver te verstaan, dat de Heer VAN WINTER hem eenige merkelyke
veranderingen in zyne vertaalde dichtregels van POPE medegedeeld heeft.
Voor zo veel wy die Vergelyking in het werk stelden, vinden wy geene zaaklyke
Verandering altoos: zo dat wy, wat de Verhandeling betreft, volkomen kunnen
(†)
berusten by ons oordeel daar over gestreeken .
De Voorreden, door den Hoogleeraar by de tegenwoordige Uitgave gevoegd, is
eene weezenlyke Vermeerdering, en verdient dat wy 'er eenig Verslag van geeven.

(*)
(†)

Zie hier boven, bl. 317.
Ald. bl. 13.
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Naa eenige algemeene Aanmerkingen over de wyze, waarop men over der
Menschen Gelykheid spreekt en schryft, en eene aanmaaning van de voeglykheid
om hier het loepen in uitersten te vermyden, gaat hy twee berispingen, op zyne
Verhandeling gemaakt, te keer; als dat hy, by de Regten en Pligten der Gelykheid,
ook teffens de Regten en Pligten der Ongelykheid hadt moeten voordraagen; ter
wederspreeking hier van, merkt hy, voldoende, met een kort woord, op, dat TEYLER's
Genootschap na deeze niet gevraagd hadt.
Eene andere berisping, dat hy wel van de Regten, maar niet, of te spaarzaam,
van de Pligten, der Gelykheid zou gehandeld hebben, geeft hem meerder werks;
(*)
dan wy vinden geen reden, om het door ons des opgemerkte te herroepen .
Kort, maar zeer leezenswaardig, zyn de Bedenkingen, vervolgens opgegeeven,
om de denkbeelden van Natuur en Natuurstaat nader toe te lichten.
Breeder uitgewerkt, en bovenal opmerking verdienende, is dat gedeelte der
Voorreden, waar in hy zich de Vraagen voorstelt: ‘Waar toe zich thans zo zeer met
de denkbeelden van Gelykheid en Ongelykheid opgehouden? Waarom derzelver
grenzen zo zorglyk naagespoord? Waarom is dit het geliefkoosd voorwerp van onze
Tyden?’ - En 'er byvoegt. ‘Dat die tyden zelve, dat de gebeurtenissen onzer dagen,
die even min als andere voorvallen, op deezen aardbol, of elders in 't Heelal, by
louter toeval, zonder voorbereidende oorzaaken, geschieden, dat vooral een
oplettende aandagt op 't geen is vooraf gegaan, die Vraag beantwoorden!’ - Dit
geeft den Heere CRAS aanleiding om een oog te slaan op de geschiedkundige
oorzaaken der thans heerschende wending van de begrippen nopens Gelykheid,
Vryheid en Staatsbestuur.
Het een en ander hier uit aangestipt! De Hoogleeraar vindt de eerste bron in de
te hoog stygende Ongelykheid in Staat en Stand, hy beschouwt dit afzonderlyk ten
aanziene van het Kerklyke en Burgerlyke. Zeer gepast is zyne aanmerking, als hy,
het billyk misnoegen ten aanziene der Geestlykheid vermeld hebbende, zich dus
laat hooren: ‘'t Is waar, het losbreekend misnoegen gaat door-

(*)

Zie hier boven, bl. 15.
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gaans te ver, en brengt den Godsdienst zelve zomtyds in gevaar. Maar behalven
dat de Godsdienst, op zichzelven buiten de bykomende plegtigheden en instellingen
van menschen beschouwd, in de natuur der dingen en van den Mensch gegrond,
en dus onverdelgbaar is, is dit vervallen tot uitersten, hoe beklaaglyk ook, meestal
het lot van het Menschdom. Een koort of snaar springt ook met zo veel meerder
geweld los, als zyne spanning overmaatig en onnatuurlyk was. Welk waar
Vaderlander heeft ooit de Beeldstormeryen hier te Lande goedgekeurd? Het waren
menschen van dezelfde natuur als wy; menschen van dezelfde Ziels- en
Lichaamsvermogens, die voorheen de dwaaze, de dweepzugtige, de wreede
Kruisvaarten ondernamen. Is dan dit uitspatten het bestendig gebrek van den
Mensch, het past doorzigtige mannen, in zodanige omstandigheden, zo veel te meer
tegen dat gebrek met bezadigdheid te waaken en moedig pal te staan. Doch
daarenboven mogen wy ons hier wel eens herinneren, wie het eigenlyk geweest
zyn, die in Frankryk de Ongodsdienstigheid het eerst gepredikt hebben? Waren het
de Leken, de gemeene Burgers, de smalle Gemeente, de arme Landlieden? Of
waren het niet veeleer de hooge Geestlyken, de Hoofden der Kerke zelve? de eerste
Staatsdienaars, de groote Amptenaaren? vooral die magtige Geestlyken, die, in het
midden hunner pragt, weelde en ongeloof, de Protestanten vervolgden, onderdrukten,
en hun dat regt van vryen Godsdienst, 't welk de Natuur zelve hun hadt geschonken,
onregtvaardiglyk betwistten en ontroofden?’
Ten aanziene van het Burgerlyke slaat de Schryver ook byzonder het oog op
Frankryk, en hoe verdrukking en verkorting van 's Volks geluk, uit verkeerde
Staatkunde gebooren, hier sterk medewrogt.
‘Men spreekt,’ merkt hy, onder andere, op, ‘doorgaans veel van VOLTAIRE en
(*)
ROUSSEAU, en wil aan derzelver geschriften en metaphysique leerstellingen , als

(*)

Omtrent het woord Metaphysique, in den Text gebezigd, tekent de Schryver in een Noot aan:
‘Dit is zeker een misbruik van 't woord, ten zy men door metaphysicq alleen eene te ver
afgetrokkene en louter bespiegelende Leer, van alle ondervinding ontbloot. wil te kennen
geeven. Zy, die wat Metaphysica verstaan, zullen noch VOLTAIRE, noch ROUSSEAU, voor
Metaphysici houden. Zy hebben veeleer die weetenschap het oorlog aangedaan.’
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hoofdoorzaaken, den oorsprong der thans zweevende denkbeelden, en dus ook de
oorzaak der gebeurtenissen van onzen tyd toegeschreeven hebben. - Ik hou veeleer
de zaaken zelve, den toestand, de omstandigheden, vooral de zedeloosheid der
Staatsdienaaren, hun valsche Staatkunde, de onmaatige heerschlust van zommige
Vorsten, en dit al beschouwd in betrekking tot den onverbreekbaaren zamenhang
van oorzaaken en gewrogten; deeze houde ik voor de weezenlyke oorzaaken der
Gebeurtenissen onzer dagen, die nu wel eerst uitgeborsten, maar reeds lang
voorbereid geweest zyn: van welken de Geschriften op zyn hoogst als bykomende
en medewerkende oorzaaken kunnen worden aangemerkt, en welke Geschriften
ook daar en boven, zonder de omstandigheden der zaaken zelven, of mogelyk niet
gebooren zouden zyn geweest, of weinig opgang hebben kunnen maaken.’ Behalven dit waren VOLTAIRE en ROUSSEAU de eersten noch de eenigen, die op
zodanigen trant schreeven, gelyk de Heer CRAS met naamsvermelding aantoont;
en wel byzonder, hoe de Oorlog tusschen Groot-Brittanje en de Americaansche
Volkplantingen een oogst van vryheid ademende Schriften teelde.
‘In het Staatkundige,’ merkt hy, by herhaaling, op, ‘is het niet minder, dan in het
Natuurkundige, waaragtig, dat niets zonder oorzaaken geschiedt; dat dus de
zonderlinge gebeurtenissen, die wy hedendaagsch beleeven, grootendeels niets
anders zyn, dan ontwikkelingen en gevolgen van reeds te vooren bestaan hebbende
oorzaaken; dat doorgaans de Volksomwentelingen, als 't ware, ontvlammingen van
lang onder de assche bedolven en smeulende vuurvonken zyn; welker uitbarsting
daarom door schrandere Staatsmannen niet zelden voorspeld is. En de ondervinding
heeft van alle tyden ook teffens geleerd, dat de heftigheid der uitbarsting van
dusdanige, uit misbruik of overweldiging geboorene, Staats- of Volksvolkanen,
steeds evenredig is, zo wel aan den tydverloop, en hoogen
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trap van misbruikt en verkeerd Staatsbestuur, als aan de talrykheid van Menschen,
door dusdanige schokken in beweeging gebragt. En dit al met ongestoorde aandagt,
onzydig en bedaard overweegende, en den natuurlyken band en schakel van
oorzaaken en uitwerkzels nagaande, kunnen wy ons dan wel zo zeer verwonderen
over al 't geen wy in deeze laatste jaaren beleefd hebben; byzonder in Frankryk
hebben zien gebeuren, en ook wel betreurd hebben.’
Wy voegen by dit alles, ten besluite, des Schryvers eigene Aantekening op de
even afgeschreeven plaats: ‘Hoe iemand ook moge denken, een menschlyk hart
alleen is genoeg om te yzen van die vernielingen en slagtingen van Menschen,
welke in onze dagen hebben plaats gehad. Doch het is wederom de Geschiedkunde,
die ons leert, dat de Volks-omwentelingen steeds met verwoestingen en bloed
bemorscht zyn. Maar het is ook wederom diezelfde Geschiedkunde, die ons leert,
dat veele Vorsten niet geschroomd hebben, tot enkele bereiking van hunne
heerschzugtige oogmerken, duizenden van hunne eigene onderdaanen op te offeren.’

Raadgeving aan de Bevoorrechte Standen in de onderscheiden
Staaten van Europa, voordvloeiende uit noodzaakelykheid en
eigenaartigheid der Grondbeginselen van het Staats-bestier. Door
Joel Barlow. Naar den derden Druk uit het Engelsch vertaald. Te
Utrecht by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1794. In gr. 8vo. 179 bl.
Op de lyst der Werkjes, het thans zweevend groot Geschil betreffende, en waartoe
wy telkens in onze Aankondigingen moeten wederkeeren, verdient geenzins de
laagste plaats, de opgemelde Raadgeeving aan Bevoorrechte Standen, onlangs te
Londen uitgegeeven, onder den Tytel: Avis aux Ordres Privilégiés, &c. De diep en
vrymoedig denkende Engelschman BARLOW betoont zich een warm Voorstander
van de Fransche Omwenteling, die hy niet alleen als volklonken beschouwt, maar
ook aanmerkt als eene Vernieuwing der Maatschappy, die zich wyder en wyder zal
uitstrekken. Het wordt, zyns bedunkens, voor het Menschlyk Geslacht, van veel
gewigts, den waaren aart en uitgestrektheid deezer Veranderinge eens bedaardlyk
te beschouwen; ten einde te
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ontdekken, welke de voor- of nadeelen zyn, die men daarvan verwagten mag. Hy
slaat den aart en de gevolgen van eene dergelyke Omwenteling in het Staatsbestier
gade, en het oog op
I. Het Leenstelsel. II. De Kerk. III. Het Krygsweezen. IV. De Handhaaving van het
Recht. V. De Inkomsten en Uitgaven van den Staat. VI. De Middelen van bestaan.
VII. De Letterkunde, Konsten en Weetenschappen. VIII. Het Recht van den Oorlog
te verklaaren, of Vrede te maaken.
Het Stukje voorhanden loopt tot de Vierde Afdeeling ingeslooten, en laat de
Schryver veelal het oog op Engeland vallen, en zyne pen hoogst vry vloeijen over
de gezegde Onderwerpen, die ongetwyfeld veele byzonderheden behelzen, welke
de voornaamste belangen der Volken van Europa uitmaaken. Harde Waarheden
laat hy menigvoud hooren; doch zyn styl is beschaafd, zyn redenkaveling kragtig,
schoon soms gedrongen, 't welk, zo wel in 't Oorspronglyke, als nog meer in de
Vertaaling, nu en dan duisterheid baart, of althans eene herhaalde leezing vordert.
- Niet zelden voert de Schryver veel gewaagde en veruitziende Stellingen aan, die
den geest des onderscheids by den Leezer eischen; welke hem, althans dit was
ons geval, met behoedzaamheid zal wapenen, om niet alles aan en over te neemen.
Nu en dan, om niet verkeerd verstaan of misduid te worden, geeft hy den Leezer
een wenk. By den aanvang van het Artykel de Kerk, 't geen wy onlangs ter leezinge
(*)
aanpreezen , maakt hy deeze gepaste Aanmerking: ‘Uit hoofde van die aangenomen
denkbeelden, waardoor men de Kerk meestal met den Godsdienst vereenigt, zou
ik zeer ligt gevaar loopen, van verkeerd begreepen te worden van zommigen myner
Leezeren, ten ware ik hun, by voorraad, meldde, dat ik deeze twee voorwerpen
geenzins als saâmverbonden beschouwe; en dat alomme, waar ik in een
onbepaalden zin van de Kerk spreeke, ik daar door het Staatsbestier bedoele, het
welk zich van den naam van het OPPERWEEZEN bedient, alleen ten einde dus, door
middel van een Godlyk Gezag, te onbepaalder te kunnen

(*)

Zie hier boven, bl. 221.
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heerschen; of, met andere woorden, ten einde over het geweeten eene zekere
duisternis te verspreiden, en de stervelingen dus te gemaklyker te kunnen
onderdrukken.
In de Vereenigde Staaten van America bestaat 'er, om naauwkeurig te spreeken,
niets hoe genaamd, het geen men de Kerk zou kunnen noemen, en egter is 'er geen
Land waar het Volk meer eerbied voor den Godsdienst toont. Men vindt 'er allerleie
Godsdienstige Gevoelens, zonder egter van eenige, hoe genaamde, Kettery, in het
minst te weeten; men oefent 'er den Godlyken Eerdienst op allerhande wyzen uit,
en egter kent men 'er geene scheuringen; zeer dikwyls veranderen sommige lieden
aldaar van Geloof en Gezindheid, en egter heeft men 'er geen denkbeeld van Afval;
zy hebben Leeraaren en eenen Godsdienst; doen geene Priesters. In het kort, de
Godsdienst wordt, daar te lande, als zodanig iets beschouwd, het welk alleen de
onderscheiden Persoonen in het byzonder; doch geenzins geheele te saamen
vereenigde lichaamen van Menschen in hun geheel betreft.’
Zo zeer zamengeschakeld is de Voordragt des Schryvers, dat wy, zonder veel te
lang, voor ons bestek, te worden, geen aanmerklyk gedeelte, 't welk een geheel
zou opleveren, kunnen overneemen. Doch kunuen wy niet nalaaten op te merken,
hoe zekere plaats een vroegere Jaartekening van dit schryven uitwyst, dan men
veelligt zou denken: wy ontmoeten dezelve in het Derde Hoofddeel, over het
Krygsweezen (bl. 106.): ‘Dan, alhoewel men den grootsten lot aan de wetgeevende
Vergadering van Frankryk verschuldigd zy, uit hoofde van de bezadigde besluiten
en mannelyke standvastigheid, welke derzelver verrigtingen in het gemeen
kenmerken, moet men egter erkennen, dat sommige van derzelver hervormingen
de kenmerken van eene al te vreesagtige hand vertoonen. Een erslyken Koning,
met eene verbaazende groote magt voorzien, te behouden; voor een noodloos getal
van Priesteren, die alle uit de schatkist des Volks moeten betaald worden, te zorgen,
en deeze Priesteren dus alle middelen te verschaffen om de half verstrooide
puinhoopen der priesterlyke heerschappy weder op te bouwen, zyn dingen, die men
alleen om reden, welke wy bereids hebben aangeweezen, verschoonen kan. Doch
de verbaa-
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zende groote krygsmagt, welke men bepaald heeft, en voordaan als een steeds
duurende inrigting moet blyven bestaan - deeze schynt my niet alleen onnoodig, en
zelfs gevaarlyk voor de vryheid, maar tevens ganschlyk en rechtstreeks strydig met
het doelwit, het welk men zich heeft voorgesteld. Het oogmerk was, de veiligheid
der grenzen, en het handhaaven van de rust in den boezem van den Staat. Dan
juist het tegendeel zal daarvan het gevolg zyn. Niet dat het leger wel ligt tegen het
Volk zelf zal gekeerd worden, of den Staat in aanvallende oorlogen konde wikkelen.
In tegendeel: men veronderstelle, dat het eenvoudig en getrouwlyk de grenzen
verdedige, als ook het volk bescherme, als dan maaken deeze verdediging en
bescherming nog juist de onheilen uit, waar over ik my beklaage; zy strekken om
het volk te verzwakken, door deszelfs vuur uit te dooven, en hen te leeren, ter
erlanging der noodige bescherming, het oog op anderen te vestigen, in stede van
op hun eigen onverwinnelyken arm te betrouwen. Een Volk, 't welk zelve zyne wetten
maakt, behoort ook in de mogelykheid te zyn van deezen te verdedigen, of het zal
weldra den moed tot beiden verliezen. Een genoegzaam bezef van zyn eigene
kragten schenkt aan een volk steeds eene wyze maatiging, en het betragten van
zyne pligten zet tevens aan deszelfs regten eene zekere waarde by. - Dit is insgelyks
het geschiktst middel om de weezenlyke en innerlyke magt van een volk te
vergrooten, zelfs verre boven alle begrippen, die wy ons immer van staande Legers
kunnen vormen; en, tevens, om het alle gelegenheid als ook alle zugt tot het
aanvangen van eenen aanvallenden oorlog te beneemen. De waare verzekering
van een steeds duurende rust binnen en buiten zoude, in zodanig een geval, uit
deeze waarheid gebooren worden, welke in eene ontegenzeggelyke stelling gewis
moest overgaan, te weeten - dat alle aanvallen dus onmogelyk, het verdedigen van
zyn eigen grond steeds buiten allen twyfel weezen zou.’
Het is, ten aanziene van alles wat over Frankryk geschreeven wordt, van zeer
veel aanbelangs, het Tydperk te weeten, wanneer de Schryver daar over de pen
voerde. Dit hadt in eene Voorreden, Berigt of Aantekening, behooren aangeduid te
worden. De Vertaaler heeft nu
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en dan eene Aantekening gemaakt; doch deeze zyn kort en niet veel beduidend;
misschien deeden de gelegenheden tot dezelve zich te veelvuldig op; dan dit belet
eenen Vertaaler niet, om, als hy zich tog Aantekeningen veroorloove, althans geene
over te slaan, die licht over zynen Schryver kunnen verspreiden; en zeer komt het
hier, gelyk wy zo even hebben aangeduid, te stade, van den Schryftyd niet onkundig
te zyn.

Middelen om tot Vrede te kunnen geraaken. Uit het Fransch
vertaald, 1794. In gr. 8vo. 64 bl.
De Schryver van dit kleine Stukje houdt deezen Oorlog voor een Oorlog van
Engeland - onderzoekt wat het oogmerk van Engeland geweest hebbe om geheel
Europa in 't harnas te jaagen - brengt eene en andere reden by, welke dit Ryk
moeten aanspooren om Vrede te maaken - stelt drie mogelyke gevallen: 1. dat de
Franschen overwinnen, en dit houdt hy voor Engeland's val; 2. dat de Monarchie
hersteld worde in het Huis van Bourbon, en dan agt hy Engeland ongelukkig - en
ten 3 even zo, wanneer de verbondene Mogenheden een einde aan den Oorlog
maaken, in diervoege, dat uit deezen Oorlog niet eene volkomene overwinning van
de Coalitie over Frankryk, noch eene volkomene zegepraal van Frankryk over de
Coalitie, plaats hebbe. - Voorts onderzoekt hy wat reden het Britsche Kabinet kan
hebben om eenen zo bloedigen, en met zulke verbaazende kosten gevoerden,
Oorlog voort te zetten. - Het Bevredigings middel stelt de Schryver met deeze
woorden voor: ‘Zo zyne Brittannische Majesteit verklaart, en zyne Bondgenooten
noodzaakt te verklaaren, dat zy niet willen gehouden worden van zich met de
Inwendige Regeering van Frankryk te bemoeijen, noch op de Regten der Fransche
Natie inbreuk te willen doen, van zich zodanig eene Regeeringsform te verkiezen,
als haar het beste zal toeschynen; van dat oogenblik af kan de Oorlog als geëindigd
beschouwd worden; en de onderhandelingen zullen van zelve beginnen.’ Te vooren
hadt de Schryver, op zyne wyze, aangetoond, dat het Fransche Volk een geschikt
voorwerp is om mede over den Vrede te handelen; althans voor Engeland, 't
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welk met de Americaanen, die het voor Rebellen hieldt, als een onafhangelyk Volk
gehandeld heeft.
Wy bepaalen ons tot deeze Opgave des Inhouds. Het Stukje is getekend Londen
21 Juny 1794, en gaat vergezeld van dit Byvoegzel: ‘Men kan in het Staatkundige
de waarschynlykheden berekenen; maar men kan de Gebeurtenissen niet
voorzeggen. Men heeft gezien, dat die geenen, welke daadlyk op dit Geschrift
gevolgd zyn, een groot gedeelte der redeneeringen, die in hetzelve gevonden
worden, bevestigd hebben. Ik verzoek den Leezer te overweegen, of de redenen,
die ik hier aanvoer, niet even zo klemmende zouden zyn, wanneer zelfs de jongste
overwinningen der Franschen in Vlaanderen daaraan geen nieuwe kragt en sterkte
hadden bygezet.’

Proeve van den Geest der Jacobynen van Parys, getrokken uit het
Dagboek hunner Zittingen van de Maanden January - Maart des
Jaars 1792. In het Hoogduitsch uitgegeeven en met Aanmerkingen
verrykt, door J.W. van Archenholtz. Te Amsteraam by W. Brave,
1793. In gr. 8vo. 156 bl.
De Club der Jacobynen, te Parys, heeft eene zo groote rol gespeeld in de Fransche
Staatsomwenteling, dat dezelve aller oogen trok, groote Voorstanders en tevens
groote Tegenstanders kreeg. Onder deeze laatsten moeten wy ongetwyfeld J.W.
VAN ARCHENHOLTZ, de Mededeeler deezer Proeve, rangschikken; gelyk uit eene en
andere korte Aantekening, aan den voet der bladzyden, blykt. In zyne Voorreden
zegt hy, ‘dat het Dagboek der Jacobynen, waarvan zyne Uitgave eene Hoogduitsche
Vertaaling is, in den Jaare 1792 aangevangen, en deszelfs afschrift daarom te
aanmerkelyker gehouden mag worden, wyl het Fransch Origineel geheel verlooren
geraakt is, en dat hy deeze Anecdoten en Notulen daarom tevens zo zorgvuldig
byeen verzameld hebbe, ten einde, zo tyd en gelegenheid hem zulks vergunnen,
eene uitgebreide Geschiedenis der Fransche Omwenteling zamen te stellen; wanneer
hem deeze bladen tot een onmisbaare bouwstof zouden kunnen dienen.’
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Of derzelver Leezing alle de oogmerken kan bereiken, welke de Nederduitsche
Vertaaler in zyn Voorberigt opgeeft, twyfelen wy zeer. Van het Vervolg deezer
Zittingen, waarvan deeze drie Maanden slegts ten Proeve strekken, wordt ons in
dit Voorberigt eenigzins toezegging gedaan, zo dit Werkje met genoegen mogt
geleezen worden, dewyl men zich in staat bevondt om het met de verdere Zittingen
aan te vullen. Wy hebben 'er niets van in handen gekreegen, en houden dus dit
voorneemen als gestaakt.

Reizen door Zwitserland, Italien, Sicilien en de Grieksche Eylanden
naar Konstantinopolen, en van daar terug door een gedeelte van
Griekenland, over Ragusa en de Dalmatische Eylanden, in de
Jaaren 1787, 1788 en 1789. Door Thomas Watkins, A.M. Uit het
Engelsch vertaald. Eerste Deel. Te Haarlem by F. Bohn, 1794. In
gr. 8vo. 142 bl.
Een der Schryveren in ons Mengelwerk, die het voor zyne taak heeft, uit Engelsche
nieuw uitkomende Werken, deeze en geene Byzonderheden, zyns oordeels voor 't
zelve geschikt, te kiezen, heeft, uit de oorspronglyke Reizen van WATKINS, welks
Eerste Deel der Nederduitsche Vertaalinge wy thans aankondigen, een en ander
(*)
Stukje medegedeeld . Deeze keuze strekt ten doorsteekenden blyke van de
goedkeuring, door hem aan dit Werk, althans van de overneemenswaardigheid dier
Gedeelten, gegeeven. - Het staat by ons vast, wanneer wy verneemen, dat eenig
Werk, 't geen ons dus stoffe verschaft, geheel in onze Landtaale verschynt, de spade
by het verder uitkippen te steeken; dit ook hebben wy gedaan, zo ras wy den toeleg
zagen om deeze Reizen vertaald het licht te doen zien. Zy zyn zulks overwaardig.
Blykens het Voorberigt des Oorspronglyken Werks, zyn deeze Brieven door den
Reiziger aan zynen Vader P. WATKINS geschreeven; deeze, aan eenige goede
Vrienden, geduurende zyne uitlandigheid, ter leezinge medegedeeld, gaven een
genoegen, 't welk den Schryver bewoog, om

(*)

Zie Alg. Vaderl. Letteroef. voor 1793. 2de St., bl. 4041 en voor 1794, bl. 25, 63 en 107.
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ze aan het meer onzydig oordeel van een grooter kring te onderwerpen: om het
Werk niet te veel te doen uitdyen, heeft hy de Brieven, Frankryk en Spanje
betreffende, agterwege gelaaten.
Het tegenwoordig afgeleverd Deeltje bepaalt zich tot Zwitserland. Dit Land, zo
ryk in schoone en verrukkende Gezigten, verlokt den Reiziger om 'er meermaalen
over uit te weiden, en elk als overtreffend op te geeven. Hy bemerkt en erkent dit
op eene bevallige wyze, als hy schryft: ‘Daar ik zo hoog heb opgegeeven van de
ligging van Geneve, kan ik thans niet voeglyk zeggen, dat ik die van Zurich den
voorrang daaraan geeve. Gy zult my, wel is waar, te gemoet voeren, dat jonge luiden
wat schielyk beslissen; en gy moogt dit met veel regt doen, daar ik in deezen myne
schuld voel en erken; maar zal het niet eenigermaate myn misslag verkleinen,
wanneer ik u vraage, hoe het mogelyk zy, om my te wederhouden, van alles te
zeggen, wat ik kan, wanneer ik zulk een Paradys, als Zwitserland, voor oogen
hebbe? Ik geloove wel dat ik niet vry van geestdryvery ben, met opzigt tot de
Veldschoonheden der Natuur; doch men zou bykans geheel ongevoelig moeten
weezen, wanneer men, over een Land als dit schryvende, zich koel en afgemeeten
konde uitdrukken.’ - Met dit alles valt de Heer WATKINS niet te beschuldigen van het
overgedreevene en opgesmukte, als hy dusdanige Veldschoonheden afmaalt. Zyn
penseel is eer kragtig dan uitvoerig.
De gewoone Reisvoorvalletjes gaat hy met stilzwygen voorby, of zy moeten een
trek van 't Volkscharacter, en iets veraangenaamends, opleveren.
Eene korte Geschiedenis van elk Canton, en van derzelver onderscheidene
Regeeringsvormen deelt hy mede, en vervrolykt dit anders dor berigt, zo veel de
aart der zaake toelaat, door afwisselingen en tusschen-bedenkingen. Geheel het
Werk door hoort men den vryheidminnenden Engelschman. Zie hier een staaltje,
en teffens een van zynen schryftrant. By het Dorpje Fluellen zich scheep
begeevende, om het Meir van Lucerne over te vaaren, schryft hy: ‘Met geene
mogelykheid kan ik een denkbeeld vormen van iets schooner, dan het geen deeze
overheerlyke plas, met de omliggende Cantons, oplevert. De bosschen aan deszelss
oevers; de diepte en helderheid van het water; deszelfs glinsterende op-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

505
pervlakte, met de algemeene stilte van den avond, deedt een zagt inwendig
genoegen by ons gebooren worden, en verwekte zulke aangenaame aandoeningen
van vermaak als ik nooit te vooren gevoelde. Daar dan de geest (gelyk ik zulks hier
ondervond) vatbaar is om tot zulk een trap van Zelfsgenot te geraaken, hoe kunnen
dan de menschen zoo dol zyn, zoo blind voor hun eigen belang, dat zy denzelven
door toorn verkiezen te beroeren en van stel te helpen; waarom is hunne rede zoo
veel zwakker dan hunne hartstogten, daar zelfs deeze onbezielde voorwerpen der
Natuure eenen zoo aangenaamen indruk op ons maaken, en ons, als 't ware,
schynen te overreden, dat de rust der Ziele de uitgeleezendste wellust is, dien wy
kunnen genieten? - Ik werd wakker gemaakt uit deeze mymering, door een der
Schuitenvoerders, die, bespeurende dat wy geen Hoogduitsch verstonden, ons in
ongemeen vloeijend Latyn aansprak. Gy zult denken dat my dit geene geringe
verwondering baarde, maar neen, ik begreep spoedig genoeg, om deeze
verwondering te voorkomen, dat men zulks hier aan hadde toe te schryven, dat zy
Vrye Luiden en gebooren Wetgeevers van hun Land waren! 'Er doet zich eene
manlyke ongedwongenheid in hunne gesprekken, en houding, op, welke toont, hoe
onafhangelyk zy zyn. Zy beschouwen alle andere menschen, hoe onderscheiden
ook door het fortuin, als huns Gelyken, en betoonen hun zoo veel agting als zy
verdienen. Ik houde de Ingezetenen der Zwitsersche Cantons, wier Regeeringsvorm
Democratisch is, voor een lichaam van meer vrye Luiden dan de Goedsheeren of
Ambagtlieden van Engeland; en wel om deeze reden, vermids zy, uit hoofde van
hunne meerdere Gelykheid, onafhangelyker van elkander zyn; buiten welke ik
geloove geene moeite te zullen behoeven, om u te overtuigen, dat de Vryheid slegts
gedeeltlyk kan plaats hebben. - Met dit alles zoude ik, by aldien ik tot de laagste
klasse myner Langenooten behoorde, niet willen ruilen met een Burger van deeze
Cantons, wanneer ik zie op onze Regtsbank voor Gezwoornen; onze Acte van
Habeas Corpus, en onze Vryheid van de Drukpers, die my toeschynen alle hunne
voorregten oneindig te overtreffen.’ - De Brief, waar-
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in WATKINS dit schreef, was den 2 Aug. 1787 gedagtekend.
Te Lausanne zich bevindende, voeren zy, met een boot, in het vlek Ouchie, of
de haven van Lausanne, over het Meir, na Miellieire, in het Hertogdom van Chablais,
een gedeelte der Staaten van zyne Sardinische Majesteit. ‘Ach!’ roept de Schryver
uit, ‘welk eene schielyke verwisseling van overvloed met gebrek, van vryheid met
slaaverny, en van geluk met elende! nergens kunnen de uitwerkzels van
onderscheidene Regeeringsvormen by twee Volkeren meer in 't oog loopende zyn,
dan aan de wederzydsche oevers van het Meir. Aan den kant van Zwitserland
ontmoet het oog niets, of het hart van den Menschenvriend verheugt 'er zich over;
aan dien van Chablais ziet hy niets, dan 't geen hem weedom veroorzaakt. Hier kan
gevolglyk de Wysbegeerte de tegen elkander overstaande gevolgen bespiegelen
van eene vrye en eigendunkelyke Regeering, en de vryheid begroeten als den
grootsten zegen, naast de Gezondheid, dien de Schepper der Natuur kan verleenen.
Hoe meer ik haar zie, hoe meer ik verliefd op haar worde. Miellieire is een
Bedelaars-hok, 't geen op een smalle strook lands ligt, tusschen het Meir en de
rotsen van achteren, die 'er als op schynen te leunen, en het in 't water te dringen.
De Ingezetenen zyn zo elendig, als de ledigheid, armoede en het bygeloof, hen kan
maaken. Daar zy voornaamlyk hun kost op het Meir moeten zoeken, kan ik niet
begrypen hoe zy bestaan kunnen in eenen strengen winter, wanneer het water by
aanhoudenheid met ys bedekt ligt. Men bezoekt doorgaans deeze plaats, om
Lausanne en den tegen-oever, op het voordeeligste, te beschouwen: inzonderheid,
daar deeze geheele oord zo fraai is afgeschilderd door de leevendige pen van
ROUSSEAU, in zyne Nouvelle Heloise.’
In de beschryving der byzondere Cantons, hadt de Heer WATKINS, wiens
waarneemingen zeer veel over de Menschkunde loopen, zyn gevoelen over het
Character van elk derzelven gezegd; en, in 't slot van zynen laatsten Brieve deezes
Deels, geeft hy de meer algemeene Charactertrekken, in deezer voege, op. ‘Men
onderstelt, dat de Zwitsers, met hunne Bondgenooten, een aantal van twee Millioenen
Zielen uitmaaken. Hunne lee-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

507
venswys is veel eenvoudiger, dan die van hunne Nabuuren, vermits zy meer bepaald
worden door hunne Regeeringen, blyvende de wetten tegen de weelde onder hen
nog steeds in kragt, en alle uitspanningen, gelyk als Hazardspelen, Komedies,
Operaas, ja zelfs Danssen, buiten vastgestelde tyden, strikt verooden. Daar elk
Burger een Soldaat is, (uitgezonderd de Geestlykheid,) houden zy alle Zondagen,
naa den Kerkdienst, Krygs-Exercitien. Zy maaken veel werks van de opvoeding der
Jeugd, gelyk blykt aan nunne openbaare Kweekschoolen en Academien, waarvan
de voornaamste te Bazel en Bern zyn. - Om u een schets te geeven van het
Nationaal Karacter, zal ik my bepaalen tot de Democratische Kantons, overmids,
naar myn inzien, by deezen, het volk meer van de geaartheid en zeden der aloude
Zwitsers behouden heeft, dan in de overigen. En hieromtrent denk ik zeer gunstig
over hen, alleen met uitzondering van die der laagere Klassen, die andere Landen
bezogt hebben, of met Reizigers te doen hadden: daar de zulken, gelyk in alle
andere Landen, doorgaans bedrieglyk en inhaalig vallen. Wat, egter, het gros der
Ingezetenen van deeze Kantons betreft, zy schynen my toe zuinig te zyn, zonder
baat- of schraapzugt; dapper zonder hoogmoed, en gastvry zonder gemaaktheid;
jegens Vreemdelingen zyn ze beleefd en hoflyk, zonder hen lastig te vallen, of eenig
slinksch oogmerk te laaten blyken. Zy hebben niet veel op met die onderscheidingen
van rang, geboorte en fortum, welken in andere Landen van Europa, en zelfs in de
overige Zwitsersche Kantons, zo gedienstig gevierd worden; daar zy gewoon zyn
de waardy van den stand, naar de verdiensten van den Persoon, af te meeten. Elk
een is hier onderrigt nopens de voordeelen van zyn eigen vrye Regeering, en daar
hy bewust is in eigen persoon een zamenstellend deel daarvan uit te maaken, zo
wel uit belang, als uit beginzel, een waar Patriot. Zy zyn zo zeer aan hun Land
verkleefd, dat verscheide Soldaaten van de Zwitsersche Regimenten, die in
vreemden dienst zyn, naa een langduurend afweezen, aan 't kwynen slaan, en ziek
worden, uit verlangen om na huis te keeren. Krygen zy hier toe geen verlof, (gelyk
zy egter altyd doen, uit hoofde der kwaade gevolgen van eene weigering,) dan
schieten zy 'er zeker het leeven
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by in; daar geen bevordering, noch vermeerdering van inkomen, in staat is, hunne
kwyning te geneezen. Het eenigst dat hun kan helpen, in dit geval, is na huis te
gaan; en dit is ook altyd een onfeilbaar geneesmiddel voor deeze kwaal, welke men
(*)
de Zwitsersche Ziekte noemt. - In het huislyk leeven stemmen hunne afzonderlyke
deugden met hun Volks-karacter overeen. Jegens hunne Ouders zyn zy dankbaar
en gehoorzaam; zeer liefhebbend en oplettend omtrent hunne Bloedverwanten;
standvastig in Vriendschap; als lieden van aanzien edelmoedig, en weldaadig als
menschen.’
De Heer Vertaaler heeft hier en daar eene ophelderende Aantekening, aan den
voet des blads, gevoegd, en die van des Schryvers Aantekeningen onderscheiden.

Catechismus der Weetenschappen, Schoone Kunsten en Fraaije
Letteren, uit verscheidene beroemde Schryveren, en inzonderheid
volgends de Schets van den beroemden Baron van Bielfeld,
samengesteld, met Dichtregelen verrykt, en opgedragen aan de
Maatschappyë der Verdiensten, onder de Zinspreuk: Felix Meritis,
door Arend Fokke, Simonsz., Medelid derzelver Maatschappyë,
enz. enz. IIIde Deels, 3de Stuk. Te Amsterdam, by Arend Fokke,
Simonsz. In gr. 8vo. 304 bl.
Het vervolg der Weetenschappen, van welken de Schryver noch niet gesprooken
had, wordt in de volgende agt Zamenspraaken voorgedragen; zynde de XVIIIde tot
de XXVste van het geheele Werk. 1. De Philologia, of Taalkunde, in het algemeen
2. Linguae Orientales, of de Oostersche Taalen. 3. Linguae Eruditorum &
Palaeographia, of de Geleerde Taalen en aêloude Schryfwyze. 4. Linguistica, of
Hedendaagsche Taalkunde. 5. Historia Scientiarum, of de Geschiedenis der
Weetenschappen. 6. Notitia auctorum & Biographia, of de Kennis der Schryveren
en Levensbeschryvingen. 7. De re Bibliothecaria, of de Boekbeöordeelkunde,
Maandwerken en Boekverzamelingen, en 8. De re Scholastica, &c., of over de
Schoolen, Collegiën, Universueiten, Academiën, Geleerde en andere Maat-

(*)

‘Men noemt deeze Ziekte in 't Hoogduitsch das Heimwehe. Daar niets meer aanleiding geeft,
om aan de plaats, welke wy beminnen, te denken, dan de Muzyk welke wy 'er hoorden, zyn,
om die reden, alle Volksliedjes en gemeene Deuntjes van 't Land, by de Zwitsersche
Regimenten, in vreemden dienst, ten strengsten verboden.’
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schappyën, enz. Wordende elke Zamenspraak door een Dichtstukje geëindigd.
Meermaalen gaven wy eene Proeve uit dit Werk, en zullen heden daar mede
vervolgen, door onze Leezers iets van de Kennis der Schryveren, uit dit Stuk, mede
te deelen. De Zamenspraak vervolgt dusdanig:
‘PETRUS. Behoort een Student, of Lief hebber der Geleerdheid, ook Boekenkennis
te bezitten?
ERNESTUS. Voorzeker, deze is hem zeer noodig; althands kennis dier Boeken,
welke in het vak van zyn begunstigde Studie voorkomen; want, alhoewel hy uit de
Kennis der Schryveren weet, welke keuze hem uit dezelve te doen valt, zoude hy
nog in verschillende uitgaven, enz. kunnen dwaalen; en iets voor goede munt
aanneemen, dat, in laatere drukken, veranderd of verbeterd is: Hy moet daarom a.)
wel degelyk de Tytels der Boeken leeren kennen, b.) geene zinspeelende Tytels
voor natuurlyke aanneemen, c.) wanneer eenig Werk een dubbelen Tytel heeft,
hetzelve niet voor twee onderscheidene Werken aanzien, d.) geen twee Aucteuren,
die denzelfden naam draagen, met elkanderen verwarren, gelyk PLINIUS den
Natuurkenner, met PLINIUS DEN JONGEN; MUSAEUS den Kerkelyken Geschiedschryver,
met MUSAEUS den Dichter, enz. e.) zich wel toeleggen om te weeten, in hoe veele
Afdeelingen, Boeken, Deelen of Banden, een Werk verdeeld is. f.) De Tytels, welke
met woordverkortingen geschreven zyn, wel leeren invullen, g.) alle de verschillende
drukken van een Boek kennen, en weeten welke de beste zy, h.) de Plaats der druk,
het Formaat en het Jaar van uitgave kennen, i.) weeten wie de Uitgeever is, of
geweest is, k.) weeten of een druk met Nooten, Aanmerkingen, korte Begrippen,
Registers, Voorrede, of Opdragt vermeerderd is, l.) of dit alles goed, middenmaatig,
of slegt is, m.) weeten welke Aucteur deezer Nooten is, dan of de Text uitgegeeven
is, cum notis Variorum, met Aanmerkingen van verscheidene Aucteuren, n.) of het
Werk verdeeld is in Hoofdstukken of Paragraphen, en voorzien is van Bladwyzers
(Indices), korten Inhoud (Summaria), Kanttekeningen (Marginalia), enz. o.) of de
Uitgave schoon is, met opzicht tot den Letter, Correctie, Papier, enz. p.) of het Werk
versierd is met Prenten of andere Figuuren, q.) of een Boek in achting is, of het
beöordeeld is, of de beöordeelaars de Stof, den Styl, of den persoon des Schryvers,
beöordeeld hebben, r.) of de beöordeelaars onpartydig geweest zyn dan niet,
bevoegde of onweetende Rechters, enz. men zoude 'er nog by kunnen voegen, s.)
de pryzen der Boeken, en der onderscheidene Drukken, te kennen.
LEONARD. My dunkt, dat al wat UEd. daar opgenoemd heeft, behalven de kennis
der beöordeelingen, eer tot den
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Boekhandel en de kunde van een Boekverkooper behoort, dan wel tot die van een
Geleerden!
ERNESTUS. Hier grenzen zekerlyk die beide kundigheden aan een, en daar uit
kan men opmaaken, dat een goed Geleerde niet geheel onkundig in den Boekhandel,
even als een goed Boekverkooper, niet ten eenemal vreemdeling in de Gel erdheid
zyn kan; want de eerste zoude anders dikwyls gevaar loopen om slegte Editiën, of
defecte Boeken, tegen veel geld aan te koopen; en de laatste zoude zynen handel
volstrekt niet met voordeel kunnen dryven, zo hy in dit stuk onkundig ware.
PETRUS. Ik geloof met dat al, dat 'er wel Boekverkoopers zyn, die van dit alles
niets weeten, en echter hunnen handel even goed voordzetten.
ERNESTUS. De Boekhandel is in zo veele byzondere vak en verdeeld, die eik byna
een handel op zich zelven zyn, dat men hier omtrent weinig algemeens zeggen kan,
dit echter is waar dat zulke Boekhand laars, welke zich met het koopen en verkoopen
van oude Werken ophouden, allernoodza klykst deze kunde behooren te bezitten.
- 't Kan u zelfs te stade komen, iets algemeens, ten minsten wegens de beste
Uitgeevers der Classische Authenten te weeten, daarom heb ik eenige der beste
Uitgeevers dier Werken hier op een Lystje gesteld; wanneer gy nu een Grieksch of
Latynsch Classisch Schryver wilt aankoopen, of denzelven ergens te koop vindt,
en gy ziet 'er deeze Drukkers naamen onder, dan kunt ge verzekerd zyn, dat ge ten
minsten met geen slegte Editie bedroogen zult worden.
De beste Drukken der Grieksche en Latynsche Autheuren zyn voornaamlyk die
van ALDUS MANUTIUS, een geleerd Boekdrukker, welke, in den jaare 1490 te Venetiën
eene Drukkery oprichtte, de Cursyf Letteren uitvondt, en zo naauwkeurig op zyne
uitgaven was, dat hy pleeg te zeggen: Si possem, mutarem singula errata nummo
aureo. Dat is: Zo ik konde, wilde ik gaarne elke drukfout, al koste zy my een Ducaat,
veranderen. Naa zyn dood zette zyn Zoon ALDU-, met even veel smaak, de Drukkery
voort. PHILIP en BERNARD JUNTA, als mede ASCASIUS en BADIUS, waren voornaame
Drukkers te Florencen, omtrend het Jaar 1517. Onder de Franschen HENDRIK en
ROBERTUS STEPHANUS, welke laatste zyne Drukproeven openlyk ten toon stelde, en
de souten die men hem aanwees betaalde 'Er zyn veele Drukkers uit dit geslacht
geweest, welke dien naam gevoerd hebben. By dit getal kan men nog voegen
WECHELIUS, MOREL en ADRIANUS TURNEBUS. Onder de Duitschers munt uit JOH.
FROBENIUS, de vriend en tydgenoot van den geleerden ERASMUS, gelyk ook JOHAN
HERBST, of OPORINUS, welke mede zeer schoon drukte. HIERONYMUS COMMELINUS,
van Doornik in Vlaanderen, zette
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zich te Heidelberg neder, en richtte aldaar mede een zeer schoone Drukkery op.
Antwerpen kan zich op zynen CHRISTIAAN PLANTYN, in het vak der Boekdrukkunst,
beroemen; deeze was te Mont-Louis, niet verre van Tours, geboren, en stichtte, na
verscheidene reizen gedaan te hebben, te Antwerpen, eene der voornaamste
Drukkeryën. Hy hadde zo veele Arbeiders in 't werk, dat zy hem, dag aan dag, meer
dan 100 Goudguldens kostten; want hy was eigenaar van drie Drukkeryen, één te
Antwerpen, één te Leyden, en één te Parys. De Biblia Polyglotta, of Veeltaalige
Bybel, is een der heerlykste Gedenkstukken van zyne kunst. Onze Ridder CATS
getuigt zelve, in zyn twee-en-tagtig jaarig Leven, van de beroemdheid deezer
Drukkery, in deeze Verzen:
Myn Oom was zeer geleerd, en heeft ook veel geschreeven,
Zyn Boeken zyn bekend, als die nog heden leeven;
PLANTYN! uw Drukkery draagt hier ook kennis van,
Als die veel is gebruikt by menig deftig man.

Te Leyden zyn nog, als geleerde Drukkers van voorige tyden, beroemd, de ELZEVIERS;
zy hebben zeer veel kleine Editiën, en Classische Autheuren, zeer zuiver en Correct
gedrukt: gelyk ook te Amsterdam, de BLAAUWS, de JANSZOONS VAN WAASBERGEN,
de WETSTEINS en HAAK. De Augsburgsche uitgaven ad insigne Pinus, of die een
Pynappel op het Tytelblad uitgedrukt hebben, zyn mede beroemd, doch behooren
onder de Moderne uitgaven; gelyk ook de Engelsche uitgaven van Oxford ex Theatro
Sheldoniano, enz. en de nieuwere Editiën van BASKERVILLE, welke allerzindelykst
en keurig gedrukt zyn, Zo ook de Fransche Editiën, met de Letter van DIDOT, enz.’
Het Ontwerp van den Heere VAN BIELFELD haast ten einde zynde, hebben wy,
bladz. 185, in de Samenspraak tusschen PETRUS en ERNESTUS, het oogmerk van
den Heere FOKKE, voor het vervolg van dit Werk, ontdekt, dat wy ook hier moeten
plaatzen. Hy belooft: dat, zo dra de Cursus van algemeene geleerdheid, volgens
het Plan van VAN BIELFELD, afgewerkt zal zyn, hy alles met Byvoegzelen, van hier
en daat overgeslagen zaaken, of nieuwigheden, vermeerderen zal; en dan! op alles
een Woordelyk en Zaakelyk Register maaken, het welk aan de Leezeren van deezen
Catechismus tot een klein Kunstwoordenboek zal kunnen verstrekken. - Wy hoopen
op eene spoedige vervulling van deeze openlyk gedaane belofte!
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Characters en Levensschetsen van merkwaardige ter dood
veroordeelde Persoonen Uit het Hoogduitsch. Eerste Deel. Te
Campen, by J F. Nieman, 1794. Behalven het Voorberigt, 170 bladz.
In gr. 8vo.
Characters en Levensschetsen van merkwaardige ter dood veroordeelde Persoonen
leveren doorgaans eene zeer onderhoudende, en, wanneer zy wel geschreven zyn,
eene zeer nuttige, lectuur op. Vooreerst toch, wy lezen gaarne alles, wat ons
verwondering baart, en het is niet te lochenen, dat de buitengewoone sterkte van
geest, en de zeldzaame trap van doorslepenheid, die wy meestal in groote
booswigten aantreffen, onze ziel met eene verwondering vervullen, die volmaakt
van hetzelfde zoort is, als die, waar mede wy alle verhevene voorwerpen, het zy in
de natuurlyke of in de zedelyke waereld, beschouwen. Ja! BLAIR heeft zelfs niet ten
onregte de uitspoorigheden van buitengewoone menschen tot het zedelyk verhevene
gebragt, voor zo verre die uitspoorigheden eene zeldzaame en
verwonderenswaardige kracht van geest onderstellen. ‘Werkingen van eene meer
dan gemeene Deugd, (zegt hy,) zyn wel de gewoonlykste en vruchtbaarste bronnen
van het Zedelyk Verhevene. Doch dit belet niet, dat wy ook somtyds in gevallen,
waarin de Deugd in 't geheel geen deel heest - aan het karakter niet eenen
merkelyken trap van grootheid zouden toekennen, zo dra in de gezindheden of
daaden eene buitengewoone maate van kracht of sterkte van geest doorstraalt.
Een bewys hiervan is de verwondering, welke wy den doorluchtigen Roover, of den
dapperen Muiter, niet kunnen onttrekken, hoe verre wy ook immer vervreemd zyn,
(*)
van derzelver gedrag, op zich zelven beschouwd, goed te keuren .’ Daarenboven,
hoe veele nuttigheden kunnen wy, en voor onze vorderingen in de Menschkunde,
en voor de bestiering van ons eigen hart, trekken uit de beschouwing van den aart
en het gedrag van merkwaardige ter dood veroordeelde Persoonen, het zy dezelven
onschuldig of schuldig hun yzelyk lot ondergingen. In het eerste geval levert het
bestaan van de Rigters, in het tweede dat van de veroordeelden zelven, stoffe op
tot een aantal allernuttigste aanmerkingen. Wy zien de bron en de langzaame of
meer snelle voortgangen der yzelykste ondeugden in de harten der menschen; wy
leeren den verbaazenden invloed van een aantal zeer geringe omstandigheden op
de wending van hunne characters kennen; wy bevroeden, hoe gemakkelyk
zommigen, waar uit

(*)

Lessen over de Redekunst en Fraaie Weetenschappen, 1ste Deel, bl. 86.
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nu de afschuwlykste booswigten gegroeid zyn, by een weinig andere rigting, in de
vorming hunner jeugd, of by andere omstandigheden, als waarin zy nu geplaatst
waren, de edelste menschen hadden kunnen worden; wy trekken daaruit de
heilzaamste vermaaningen voor ons zelven, die voor de opvoeding van ons kroost,
en voor de leiding onzer eigene wilsneigingen, de beste vruchten voortbrengen
kunnen; en, terwyl wy nimmer met trotsche verachting, maar altyd met een gegrond
medelyden, de verste afwykingen onzer ongelukkige medemenschen van het spoor
der deugd beschouwen, worden wy behoedzaam op ons eigen gedrag, en poogen
dagelyks toe te zien, dat ook wy niet vallen.
'Er is ondertusschen van dit zoort van characterschetsen in onze taal nog weinig
voorhanden. Men heeft eenige van de voortreflyke Uittrekzeis uit crimineele Acten
en Geschiedenissen, die in MEISZNER's Skizzen gevonden worden, vertaald; en
onlangs lazen wy, met zeer veel genoegen, in het Mengelwerk van de Vaderlandsche
(*)
bibliotheek , een Stukje, dat hier toe behoort, en dat tot veele belangryke
aanmerkingen aanleiding geeft, getiteld: de Zonderlinge Roover, overgenomen uit
GORANI's Memoires Secrets des Cours, des Gouvernemens, & des Moeurs des
Principaux Etats d'Italie. Maar een geheel Werk, opzertelyk ingerigt tot eene
verzamelplaats van zulke schetzen, misten wy nog. Het was dus een zeer goede
keus van den Boekverkooper Nieman, dat hy zoodanig een Werk, als een eersteling
zyner drukpers, gelyk hy in de zeer bescheiden Voorreden voor hetzelve zegt, aan
zyne Landgenooten aanbieden wilde; en wy wenschen en verwachten, dat deeze
eersteling gunstig genoeg zal ontvangen worden, om hem in zyn nieuwbegonnen
Werk aan te moedigen.
Dit Eerste Deetje bevat zes Stukken. Het eerste van dezelven is overgenomen
uit POCKELS Denkwürdigkeiten zur bereicherung der Erfahrungseelenlehre und
Characterkunde, Erster sammlung, Halle 1794; het laatste uit GRUNERS Almanach
fur Artze und Nichtartze, voor het Jaar 1782; en de vier overigen uit de Biographien
hingerichteter Personen, die sich durch ihre hohe würde, gelehrsamkeit, Verbrechen,
Unschüld oder Martern auszeichneten, uitgegeven te Neurenberg, 1790 - 1792, 3
Deelen, in 8vo. Wy zullen den inhoud kordyk opgeven:
I. JOHAN HEINRICH JULIUS RUTGER DT, een monster van menschelyk bederf - uit
gierigheid: in het Jaar 1775 geradbraakt. Dezelfde man, van wien LAVATER, in zyne
†)
Physiognomische Fragmenten , spreekt. Hy pleegde, waarschynlyk, uit aandrift
van de eigen gierigheid, die de hoofdtrek van zyn cha-

(*)
†)

VIde De I, No. 7. bl. 331-334.
Zweiter Versüch, bl. 194.
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racter was, nog meer moorden, die niet bekend geworden zyn. Maar de twee, die
hy in het Gerigt bekende, waren die van zyne Dienstmaagd, met welke hy eerst een
ongeoorloflyke verkeering had gehouden, en welke hy naderhand, toen hy met een
ander Meisje in den Echt zou treden, liever van kant helpen wilde, dan door een
gering geld afkopen, en tot zwygen brengen: en die van zyne Huisvrouw, tegen
welke hy, reeds kort na hun Huwelyk, een haat opvattede, om dat haar bruidschat
niet aan zyne verwachting beandwoordde; en welke hy ten laatsten ombragt, om
dat zy niet zo kaarig was, als hy, en om dat zy een paar nieuwe vensters in haar
kamer, en een nieuw kleed voor een bruiloft, hebben wilde.
II. ZUIRINUS KUHLMANN, een Dweeper en gewaande Propheet, die, na overal, ook
in Holland, rondgezworven te hebben, eindelyk in 1689, benevens KOENRAAD
NORDERMANN, te Moscou, waar men niet verlicht genoeg was om zulke menschen
in een Gekkenhuis op te sluiten, in plaats van ze te straffen, levendig verbrand
(*)
werd .
III. PAUL HECTOR MAIR, Raadsdienaar, Stads- en Proviantkassier te Augsburg,
een man, die in het begin zeer getrouw in zyne ambten was, maar naderhand, eerst
door in den Smalcaldischen oorlog een weinig in zyne rekeningen te rug te raaken,
en vervolgens door zyne prachtige en wellustige levenswyze, verleid werd, om zich
aan Stads zaaken te vergrypen; die dit lange jaaren achtereen deed, zonder ontdekt
te worden; maar eindelyk in 1579 betrapt, en met de koorde gestraft werd.
IV. NICKEL LIST, berucht Roover, die, na zich, jaaren achter een, aan verscheiden
Diefstallen en Kerkrooveryen schuldig gemaakt te hebben, in Maart 1699, te Zelle,
ter dood veroordeeld is.
V. URBANUS GRANDIER, Predikheer van S. Pierre du Marche, te Loudun, in de
Provincie Poitou, en Domheer van het heilige Kruiskapittel aldaar, Vriend van den
beroemden SCAEVOLA SAMMARTHANUS, door den haat van monniken, die zoo goed
niet prediken konden als hy, van tovery beschuldigd, en, door de bewerking van
RICHELIEU, wiens trotschheid hy beledigd had, in het jaar 634 te Loudun onschuldig
verbrand: eene geschiedenis, die aan den nadenkenden lezer duidelyk doet zien,
welke eigenlyk de opklaaring y die voor eene natie wenschelyk is; en welke eene
maate van de heilloosste onkunde en zwartste ondeugd gepaard kan gaan met de
blinkendste vertooning van een' synen smaak voor de schoone kunsten. ‘Dit

(*)

Men zie, over deezen ongelukkigen man, behalven die geenen, welken door onzen Schryver
zelven genoemd worden, STOLLII, Introd. ad hist. liter. p. 665, en de Schryvers aangehaald
by WALCH, Biblioth. Theol. II, 90, en SAXE, Onom. liter. V, 216.
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tooneel’ (zegt de Schryver, met regt, aan het einde van dit verhaal) ‘het welk de
kenmerken der duistere eeuwen van barbaarschheid en blindheid oplevert, viel voor
in het zo uitmuntende en zo geroemde tydsgewricht van Frankryk, het tydsgewricht
der fraaije geesten en der geniën, het welk een CORNEILLE, MOLIER en LA FONTAINE,
zag ontstaan; en de bewerker hiervan was die beroemde Kardinaal, die zich de eer
van eenen beschermer van opklaaring en konsten toeëigende, en wien de stoute
(*)
Fransche Academie voor haaren stichter erkent. Arme Menschheid !’
VI. JOHANN NICOLAUS GOLDSCHMIDT, een Koehoeder te Eichelborn niet ver van
Weimar, om het pleegen van twee moorden, en het eeten van menschenvleesch,
den 24sten July 772, te Berka aan den Ilm geradbraakt, By het verhaal dezer
zonderlinge geschiedenis is eene Verhandeling van GRUNER over het eeten van
menschenvleesch gevoegd, waarin deze stof wel niet is uitgeput, maar toch menige
goede aanmerking over dezelve gevonden wordt.
Men zal uit deze korte opgave zien, dat de geschiedenis der meeste persoonen
althands, waar van wy hier charactersof levens-schetzen vinden, vry belangryk is,
en dat dus de keuze van den Vertaaler over het algemeen goedkeuring verdient.
Zyne Overzetting is ook vry goed, doch by het ééne stuk ongelyk beter, dan by het
andere. Hier en daar hebben wy Hoogduitsche woorden, die in onze taal volstrekt
onbekend zyn, en Hoogduitsche spreekwyzen en woordvoegingen, waargenomen,
die wy in het vervolg gaarne vermyd zagen: zoo als bl. 44 in vooruit, bl. 108
beenkleederen, bl. 150 en 156 jagttoorn, enz. Wy zouden hier ook onder rekenen
doort voor daar (Hoogd. dort) bl 42, maar waarschynlyk heeft de Vertaaler daar
opzettelyk de oude beryming van het lied, waaruit aldaar een couplet aangehaald
wordt, gevolgd. - Op bl. 133 vindt men een zwaare drukfout. 'Er staat D SORBONNE,
even als of 'er van een' Schryver van dien naam gesprooken werd, in plaats van de
Sorbonne.
Wat de wyze betreft waar op de geschiedenissen verhaald zyn, de eerste en de
laatste is door de Schryvers zelven, of doorvlochten met aanmerkingen, of verrykt
met byvoegzels, die dezelven regt nuttig maaken, en bevorderlyk ter bereiking van
die oogmerken, waar toe wy zeiden, dat zulke verhaalen gebruikt kunnen worden.
Van de vier overigen kunnen wy dit getuigenis niet geven. Zy zyn weinig meer dan
drooge verhaalen, waar by de Leezer zelf al het leerzaame voor zich overdenken
moet, zonder dat hy hierin eenige hulp van den

(*)

Verg. VOLTAIRE, Histoire da Siecle de Louis XIV, T. I. p. 36.
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Schryver erlangt: en menigmaal ontbreekt het hem zelfs aan genoegzaame kennis
van omstandigheden, om zyne overdenkingen met vrucht te laaten werken. De
Vertaaler heeft dit gebrek eenigermaate poogen te vergoeden, door by zommige
dezer Verhaalen zeer nuttige Aanmerkingen te voegen. Wy zullen hiervan nog een
paar Proeven aan onze Leezers mededeelen, en daar mede dit Uittrekzel besluiten.
Zie hier een paar van de Aanmerkingen, by de Levensschets van P.H. MAIR
gevoegd: ‘MAIR'S Byzit was van eene andere godsdienstige gezindheid als hy, en
hy, de bedrieger, de hoereerder, de echtbreeker, drong by de deelgenoote zyner
ondeugden nog aan op het veranderen van haare godsdienstige gevoelens, en het
aannemen van de zynen. Zouderling verschynzel voorwaar! Hoewel zo zonderling
niet, daar men het zo menigvuldig by veele menschen ziet plaats grypen. - Hoe
menig een is 'er niet, die, by den ondeugendsten wandel, zeer sterk op
rechtzinnigheid in het geloof aandringt! Waarlyk de mensch is zich zelven, in veele
opzichten, een onoploslyk raadzel. Welke verwarde denkbeelden moet men niet
van den Godsdienst hebben, welke onwaardige begrippen van waarheid en deugd,
wanneer men waant, dat rechtzinnigheid in de leer het gebrek aan godsvrucht kan
vergoeden. Leeraars van JESUS Godsdienst, werkt dit rampzalig vooroordeel, waar
door een MAIR mede werd in het verderf gestooten, en zo veelen met hem, toch niet
in de hand met uwe verheffing van het geloof ten koste van de deugd! Gy laadt 'er
eene zwaare verantwoording door op u, en maakt uwe u toevertrouwde zielen 'er
ongelukkig door! Christenen! geloof hen niet, want hun Zender spreekt anders; die
zegt: ‘Een kwaade boom kan geen goede vruchten voortbrengen, en zy zullen niet
allen, die tot my zeggen, Heere, Heere in het hemelryk komen, maar die daar doen
den wil van mynen hemelschen vader!’
‘MAIR nam een christelyk en stichtelyk einde, zegt het verhaal. Het moet elken
menschenvriend zekerlyk verheugen, wanneer hy bespeurt, dat een booswicht zich
nog vroeg of laat verbetert, en alle waarde kan men ook zulk eene bekeering of
verbetering niet afspreeken. Evenwel blyft die altyd zeer in verdenking by eenen
ieder, die den mensch en de deugd maar eenigszins van naby kent. Pyn, banden,
en vreeze voor den dood, kan veel bewerken, dat men voor eene waare bekeering
houdt, terwyl het niets anders is, dan eene zekere verweeking van hart of character,
eene slaafsche vreeze, die geene moeder van waare Christlyke deugd kan wezen
Het ware uit dien hoofde te wenschen, cat men die zogenaamde bekeeringen van
misdaadigers in hunne laatste oogenblikken wat minder uitbazuinde; want men
heeft voorbeelden, helaas! genoeg, dat dezelve anderen tot het kwaad verleid
hebben, om zich ook eens zo stichtelyk te bekeeren, en zo een Christelyk zalig
einde te neemen.
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Moorden heeft men ter bereiking van dit doel zien begaan . Laat ook eene zodaanige
bekeering nog zo ernstig wezen, de vrucht, het bewyzen van dezelve door goede
daaden, ontbreekt 'er aan, om dat 'er geene mogelykheid toe is. Meermaalen zyn
ook dezulken, die zich in deezer voege uit vreeze voor den dood bekeerd hadden
naderhand wanneer het gevaar voorby was, eêr tot dezelfde oudeugden vervallen,
en laat ook het einde nog zo stichelyk wezen (Christelyk, in den vollen zin van het
woord, wilde ik het niet ééns noemen, want een Christelyke dood volgt alléén op
een Christelyk leven) het ware nog veel stichtelyker geweest, wanneer men zich
voor die ondeugden had gehoed, die den misdaadiger nu het leven kostten, of dat
men voor eene goede zaak geleeden had. De Apostel zegt: ‘wacht u, dat niemand
onder u lyde als een dief, enz.’
In het leven van NICKEL LIST was, bl. 116, verhaald, dat een zekere Jood, JONAS
MEIJER genaamd, die aan zyne rooveryen deel had, en met hem gestraft werd,
waarschynlyk door den geestelyken, die hem met te veel yver had poogen te
bekeeren, tot het uitterste gebragt, zich nog op het oogenblik, toen men hem met
de winde aan de galg optrok, aan de yzelykste verwenschingen tegen JESUS schuldig
maakte; en dat zyn doode lichaam daar voor nog den volgenden dag, volgens een
zeer ongerymd vonnis der Regeering van Zelle, op eene barbaarsche wyze gestraft
werd. De Vertaaler neemt hieruit aanleiding, om, op p. 119-121, een paar zeer
gegronde aan, merkingen te maaken tegen het doen verzellen van misdaadigers
op het schavot door geestelyken, en tegen de harde gewoonte van aan een'
gevangenen een' Leeraar van zyne eigene geloofsbelydenis te weigeren. Wenschelyk
ware het, dat men ten minsten de verordening der Regeering van Hamburg van het
jaar 1784 navolgde, waarby het verzellen van opzettelyke en verstokte boosdoeners
(†)
op het schavot door geestelyken, voor het toekomende, verboden is .

(*)
(†)

Het zou van nut kunnen zyn, dat de Vertaaler eene geschiedenis van deezen aart in een
volgend Deeltje plaatste.
Omtrent denzelfden tyd kwam te Hamburg een naamloos Geschrift uit over de gewoonte om
misdaadigers door Leeraars tot de executie te laaten verzellen. De schrandere Opsteller
toont, dat deze gewoonte, waarvan men in de vyf eerste eeuwen van het Christendom geen
de minsle spooren vindt, met alleen geene nuttigheid heeft, maar in veele opzichten schadelyk
is. Of dit Geschrift tot het bovengenoemd Verbod der Regeering aanleiding gegeven hebbe,
den of het gelchreven zy, om de wysheid van dit gebod te doen zien, is den Recensent
onbekend.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

518

Richard Flemming, of de Deugdzaame Staatsdienaar. Tweede Deel.
Naar het Hoogduitsch. Te Utrecht by de Wed. S. de Waal en Zoon,
1793. In gr. 8vo. 432 bl.
Op het woordje nu! het welk FLEMMING, volgens het slot van het Eerste Deel deezes
(*)
Werks , als een teken aan den Scherprechter gaf, dat hy gereed was, om zyn hoofd
van het ligchaam te laaten scheiden, vervolgt het verhaal, met de aanvang van dit
Tweede Deel: ‘Daar lag - het zwaard.’ De Scherprechter WILD begeerde niet te
houwen in den hals van zynen Weldoener, en wierp dus het zwaard, in plaatse van
het hoofd voor de voeten van den deugdzaamen Staatsdienaar neder. Dit verdient
echter de goedkeuring van FLEMMING niet doch WILD is zo sterk in zyne genegenheid
voor denzelven, dat hy zich voor hem wil laaten onthalzen; zo dat een vreemde
Scherprechter door den Schout ontboden, om het vonnis aan FIEMMING uit te voeren,
daar in 't geheel geen middel toe ziet; roepende derhalven: ‘Myn Heer! ik kan geen
twee menschen te gelyk het hoofd afslaan; en kort en goed, ik ben niet genegen,
om één mensch hier te onthoofden; en daar mede afgedaan! Daar staan Grenadiers
genoeg, laaten zy schieten.'
De ontroering, welke dit Tooneel verwekt, wordt vervangen door eene niet minder
treffende, op de komst van een Lyfjaager van den Vorst, welke, met het Pardon in
de hand, by het schavot van vermoeidheid den geest geeft. Zeker Predikant EERHA
D, vriend van FLEMMING, had den Vorst weeten te ontmoeten, even voor den tyd der
te rechtstelli g, wanneer deeze zich, zonder Gevolg, met de Hartenjagt vermaakte,
en - hoe gelukkig in deeze omstandigheid! tot aan den hals in eene Moeras gevallen
was, uit welke EERHARD hem redde. De belooning voor deeze daad was het reeds
gemeld Pardon, het welk op den rug van EERHARD, met 's Vorsten beevende hand,
geschreven was, nadien 'er op dat oogenblik geen tafel werd aangetroffen.
Intusschen eindigen de rampen van FLEMMING, met het gegeeven Pardon, niet. Hy wordt door den Vorst, op aanstooking van deszelfs echtgenoote, en van den
verraderlyken INGE STROOM, uit het land gebannen en zyne goederen verbeurd
verklaard. Hartige taal wordt over deeze verbanning gesproken. Een Onderofficier
zegt, by deeze gelegenheid: ‘Schriklyk is het, zo als het hier toegaat. Burger en
Boerenvrienden worden van hunne Ampten beroofd, en Volks-

(*)

Zie onze beoordeeling, in de ALG, VAD, LETT. van 1792, bl. 491.
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beulen worden van tyd tot tyd meer begunstigd. Braave Inboorlingen jaagt men het
land uit, en vreemde bloedzuigers speelen hunne rol in het land.’ - Deeze redenen
kunnen FLEMMING echter niet te rug houden, welke eerlang weder gevangen raakt,
en, door dezelfde kwaadstookers, nieuwe onheilen lydt: waarvan een dier Lieden
het volgend verhaal doet, om FLIMMING's karakter te bezwalken, en dat van zyne
Vyanden, zo veel mogelyk, in een gunstig licht te plaatsen. De Vorst, den geheelen
zamenhang der zaak willen e weeten, en waarom FLEMMING in de gevangenis gezet
is, antwoord E * * - , met alle zyne welspreekenheid, gekruid met menschenhaat: ‘Die FLEMMING, wanneer ik hem by zynen waaren naam noemen zal, is een van de
verkeerde menschenvrienden, verlichters, volksschoolmeesters, die zich ten nadeele
van de Vorsten, en ten bederve der Natien, meer dan ooit, beginnen uit te breiden.
Na zynen moedwil in * * lang genoeg gepleegd, en eenen oproer verwekt te hebben,
die door de waakzaamheid der Regeering nog in de geboorte is gesmoord, is hy
aldaar eerst tot het Zwaard veroordeeld, maar vervolgens, door eene byzondere
gunst, met zyne famielie het land uitgebannen. Daarop heeft een van uw Hoogheids
Dorpredikanten hem opgenoomen. Dewyl het verre van hier en aan de uiterste
grens is, heeft men er niet terstond kennis van kunnen hebben, tot het Hof van * *
door eene aanschryving verzogt heeft, om zyn verblyf aldaar niet te dulden. Het is
wel te begrypen, dat dit Hof niet onverschillig daar by zyn kon, wanneer zulk een
landlooper zoo kort aan de grens geduld wierd, alwaar hy geduurig met zyne eens
verleidde Medeburgers verkeeren kon. Uw Hoogheid heeft my gelast om u,
geduurende uwe onpaslykheid, met geene rechtszaaken lastig te vallen. Men deed
derhalven 't geen recht was, en het een Hof van het ander verwachten kan; men
zond naamelyk een bevel aan den Predikant, om dien FLEMMI G van zich te
verwyderen. 'Er is zelfs nog een reden waarom hy aldaar niet heeft kunnen blyven;
te weeten: hy heeft honderden van Boeren uit zyn Vaderland herwaards gelokt, die
hem met geweld, en onder medewerking van een algemeen oproer, weder zouden
te rug breugen Daar uit zouden byna bloedige tooneelen tusschen Uw Hoogheids
onderdaanen en onze nabuuren ontstaan zyn. Ja zelfs heeft deeze FLEMMING zich
verstout, zyne oproerige grondbeginselen ter plaatse van zyn verblyf te prediken,
en de geheele gemeente tot oproer aan te zetten. Na dat hier over op nieuw eene
aanschryving uit * * inliep, heeft men zich genoodzaakt gevonden om hem en zyne
famielie het land uit te bannen. Toen dit alles reeds bezorgd was, kwam 'er nog een
derde aanschryving uit * *, waarin gemeld wierd, dat FLEMMING zich zelfs in deeze
Residentie ophield, met een dringend verzoek, om denzelven, ingevalle
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hy hier mogt betrapt worden, in bewaaring te neemen. Men heeft hem hier opgezogt,
gevonden, en voor eenigen tyd naar K * * gebragt Maar vermits 'er van * * niets
meer ingekomen is, heeft men hem, met bevél, om het land nimmer wederöm te
betreden, op vryë voeten gesteld, en over de grens gebragt.’ - De Vorst, die de zaak
door zekeren Graaf, die in een naby gelegen Priëel alles hoort, geheel anders heeft
hooren verhaalen, wordt spoedig uit zyne twyffeling geholpen, wanneer gemelde
Graaf, toeschietende, den misleidenden E * *, op eene duchtige wyze logenstraft,
en voldoende bewyst: dat FLEMMING, op dat zelfde oogenblik, nog te K * * opgesloten,
en doodziek is. Dat hy, onder de voorgaande Regeering, niet alleen het Vorstelyke
huis, maar ook het geheele land, wezenlyke diensten gedaan heeft. Maar dat, toen
de tegenwoordige Vorst zich aan zyne waereldkundige buiterspoongheden overgaf,
en de inhaalige INGENSTROOM het hoogste gezag voerde, 'er een Kabaal tegen hem
gesmeed werdt waarvan hy het slagtoffer wierdt. In 't kort, dat de naam van FLEMMING
het geheele land door, met achting en dankbaarheid genoemd wordt. - Deeze
bewyzen maaken FLEMMING vry. stellen E * * onder de verplichting, om den
deugdzaamen Staatsdienaar te bedienen, zo lang hy ziek is, en d arna in hetzelfde
vertrek opgesloren te worden, in het welk hy FLEMMING had laaten plaatsen.
Emdigende dit Deel, met de aanmerkelyke woorden van den Vorst; vergezeld
wordende van een slag voor het hoofd: ‘Aldus worden de Vosten misleid!’
Veele treffende Tooneelen, veele uitmuntende Zedelessen, die het geloof aan
eene Voorzi nigheid, en de onsterflykheid der Ziel - het groote doel van deezen
Roman - leeren, versieren denzelven op ve le plaatsen. Intusschen is dit Werk, als
Roman beschouwd, in veele opzichten gebrekkig. De gevallen verraaden te veel
kunst in hun Zamenweefsel; zy overschryden de Natuur en de Waarlchynlykheid,
en zo dra de laatste ontbreekt, vervliegt de deelneeming van den Leezer, die, by
het waarschynlyke, tot zyn nut gewerkt zoude hebben.

Vrye Gedachten over de Opvoeding van het Menschdom. Te
Zaandam, by H. van Aaken, 1794. In gr. 8vo. 43 bl.
Dit kleene Stuksken, welks Schryver zyn naam niet verkoozen heeft te noemen,
behelst veele edele, der menschheid waardige, gedachten, is in een Dichterlyken
styl voorgedraacen, en kondigt overal aan, dat de Aucteur vol is van wanre
Menschen- en Vryheidsliefde. Achter hetzelve zyn twee Gezangen, één aan JESUS
KRISTUS, en één aan Benj-Franklin, beiden vol van het zelfde vuur.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Bybel een Werk der Godlyke Wysheid. Door Dan. Joach.
Köppen, Predikant te Zettemin in Pommeren. Met eenige bekorting
uit het Hoogduitsch vertaald door J. van der Roest, Predikant te
Haarlem. Tweede en laatste Deel. Te Utrecht, by J. de Waal, Samsz.,
1794. In gr. 8vo. 386 bl.
Niet lang geleeden gaven wy verslag van het Eerste Deel deezes nutten Werks,
met belofte van het toen ook reeds afgegeeven Tweede Deel spoedig te zullen
aankondigen. Ons gegeeven woord zullen wy thans gestand doen. Niet minder
belangryk, dan voorheen, zyn de onderwerpen, welke hier worden behandeld. Men
oordeele daar over, uit eene opgave van den hoofdzaaklyken inhoud; naa den
voordragt van welken wy eenige byzonderheden zullen uitkippen. De Heer KÖPPEN
vangt aan met een onderzoek, of eene Verzameling van Boeken, die een uit zo
veele Deelen zamengesteld geheel opleveren, als de Bybel, tot stand hebbe kunnen
gebragt worden, zonder eenen byzonderen invloed van God. Om deeze Vraag
behoorlyk te beantwoorden, handelt hy, vooreerst, over den Bybel, en deszelfs
Oorsprong in 't algemeen, en vervolgens over de in den Bybel volvoerde oogmerken,
elk in 't byzonder, met opzigt tot de Bybelsche Geslagtrekening, de Openbaaring
der heerlykheid van God, en eindelyk tot den Godsdienst en de Zedekunde; als
zynde, gelyk in het Eerste Deel uitvoerig was beweerd, de drie hoofdbedoelingen,
in welke de Godlyke Wysheid in den Bybel voornaamlyk doorstraalt. Thans volgt
eene andere Afdeeling, behelzende een onderzoek omtrent de natuur des invloeds,
welke zo wel by het beschryven van den Bybel, als by het verzamelen der Bybelsche
Boeken, heeft plaats gehad. Eene derde en laatste Afdeeling loopt over onderwerpen,
hoewel niet onmiddelyk tot het hoofddoel behoorende, die evenwel van ter zyde
daar toe betrekkelyk kunnen gemaakt worden. Zy handelen over het geloof omtrent
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den Bybel; over de vryheid van den Bybelschen of Protestantschen Godsdienst;
over den Voorslag om een Uittrekzel uit den Bybel te maaken; en eindelyk, over de
Vraage, vanwaar het koome, dat de Bybel naar eene bronwel gelykt, uit welke alle
Gezindheden putten? 't Geen de Eerw. KÖPPEN over den Oorsprong des Bybels
voordraagt, mag te regt den naam voeren van een weluitgewerkt en veelafdoend
betoog van de geloofwaardigheid der gewyde Schryvers, als zynde hier alles byeen
gebragt, en nu en dan met niet allerwege voorkoomende aanmerkingen verrykt, 't
geen de beste Verdeedigers van den geopenbaarden Godsdienst, vroeg en laat,
over dit belangryk stuk hebben voorgedraagen. Vooral staat de Schryver uitvoerig
stil, op 't geen men zo menigmaal als eene zwaarigheid tegen de gewyde Schryvers
heeft aangevoerd, dat zy, naamelyk, in hunne Verhaalen van eene zelfde zaak wyd
schynen uit een te loopen; toonende hy, dat de geöpperde bedenking haaren grond
heeft in het niet onderscheiden tusschen tegenstrydigheid in de zaak zelve, en
verscheidenheid in het Verhaal; als mede, dat de Eénheid in de zaaken, en de daar
mede gepaard gaande verscheidenheid in den Voordragt, veeleer als een werk der
Godlyke Wysheid moet beschouwd worden, als dienende ten waarborge van de
opregtheid en eerlykheid der Schryveren. In 't byzonder verledigt zich de Eerw.
KÖPPEN, om, door de opgave der Hoofdbedoelinge van ieder geschrift des N.
Verbonds, deeze op één éénig doelwit uitloopende Verscheidenheid te doen
opmerken, om daar uit dit gewigtig gevolg af te leiden: ‘Elk Schryver heeft zyn eigen
standpunt, houdt zynen eigenen gang, vestigt zyn oog byzonder op het een of ander
stuk der Christlyke leere, en maakt daar aan vast alle zyne overige begrippen; en
zo wordt de een door den anderen uitgebreidt, nader bepaald, en volledig gemaakt.
- Ieder levert in een zekeren zin iets byzonders, alles hangt aan elkander, volgt uit
elkander, en maakt een zamenhangend geheel voor den Godsdienst en de Zedeleer,
als men het vereenigt met het O. Testament, dat overal tot een grond gelegd wordt.’
Het besluit, waartoe dit alles onzen Schryver leidt, bevat hy in de volgende
aanmerking: ‘Willen wy niet stellen, en wie kan dat? dat een blind geval een
verstandig en wel ingericht geheel voortbragt, dan moe-
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ten wy ook erkennen, dat de Bybel een Werk der Wysheid zy. De, in de lichaamlyke
wereld, met zo veele gepastheid, tot zekere bepaalde oogmerken uitgekozene en
vereenigde middelen, zyn voor gewoone Verstanden nog altyd het overtuigendst
bewys, dat de wereld het werk zy van een wys Weezen; en waarom zoude deze
gevolgtrekking niet doorgaan met opzicht tot den Bybel, in welken de geschiktheid
der byzondere deelen, als middelen tot de bedoelde oogmerken, veel duidelyker
onder 't oog valt, en veel minder duisterheid zich opdoet, dan by de gewrochten der
natuur? Maar was eene bloot menschlyke wysheid toereikende? Menschen bragten
de boeken des Bybels byeen, maar konden zy, als menschen, de zich zo verre
uitstrekkende oogmerken doorgronden, welke door den Bybel bereikt zyn? en altyd
overeenkomstig dezelve handelen? Dit kunnen wy van lieden, die zo veelen in getal
waren, in zo onderscheidene tyden geleefd hebben, en zo ongelyk waren in wyze
van denken, ons niet voorstellen, ten zy 'er één ware, die alles, wat 'er reeds gedaan
wierd, en nog volgen zoude, die de uitgebreidheid en het bestek van 't geheel
overzag, en de geenen, die daar aan werkten, regeerde. En deze is God, zyne
Wysheid bragt dit Werk tot stand. De Bybel, dus in zyn geheel aangemerkt, kon niet
worden dat hy is, zonder de medewerking van God.’
Het geen onze Schryver, tot hier toe, in 't algemeen heeft voorgedraagen, zal by
veelen een gereeden byval ontmoeten. Doch, wanneer hy voortgaat tot de bepaaling
van de wyze, op welke het Godlyk toezigt of bestuur, omtrent de onderscheidene
Schryvers, werkzaam geweest is, oppert hy, nu en dan, eene stelling, welke, ginds
en elders, tegenstand zal ontmoeten. Volgens 't heden vry algemeen aangenoomen
gevoelen, bediende zich MOSES, tot het zamenstellen zyner Oude Geschiedenisse,
van berigten, gedenkteekenen, of andere soortgelyke bronnen van onderrigt, welke
hem de aloudheid aan de hand gaf. Met bescheidenheid, over 't geheel een
doorgaande Karaktertrek van dit Werk, verzet zich KÖPPEN tegen deeze gedagte,
als niets van belang voor zich hebbende, maar zeer veel, dat daar tegen strydt.
MOSES, evenwel, schreef als iemand, die kennis van zaaken hadt. Van waar hadt
hy dan zyne berigten? ‘'Er blyft, zegt KÖPPEN, niets over, dan dat hy ze verkreeg
door eenen buitengewoo-
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nen invloed van God. En vraagen wy (vervolgt hy) van welken aart die geweest zy,
dan kan ik, volgens de natuur der geslachtreeken- en geschiedkundige
byzonderheden, niet anders denken, dan dat de Voorstellingen daar van, door eene
Godlyke werking, in de Ziele van MOZES zyn verwekt, dat is: Hy had ze door eene
Godlyke ingeeving.’
Doch, hoewel de Eerw. KÖPPEN, in dit geval, eene dus uitgebreide Ingeeving
onderstelt, verre is hy 'er af om het Godlyk bestuur omtrent de gewyde Schryvers
in dien zelfden zin op te vatten. Hy stelt, naamelyk, tweeërlei soort van Ingeevinge:
‘Eene eerste, welke slechts nu en dan plaats hadt, wanneer eenig inwendig onderwys
zich zelve terstond, als van God komende, deed kennen door zekere buitengewoon
leevendige indruksels en gewaarwordingen: Eene andere, welke bestond in eene
bestendige, schoon minder bemerkbaare, leiding en bestiering van God waar door
zy, welke ze genoten, bewaard werden voor dwaaling, en hun woord als 't woord
van God, moest worden aangemerkt.’ De eerste eene Ingeeving van den eersten,
de andere die van den tweeden rang noemende, meent de Heer KÖPPEN de vraag
te kunnen beantwoorden: ‘Van welke hoedanigheid is de invloed of werkzaamheid
Gods by 't vervaardigen van den Bybel geweest?’ Niet overal van den zelfden aart,
zegt hy, maar ongelyk in trap en maate, was die Ingeeving, naar dat de inhoud, de
persoonen en de omstandigheden, verschillende waren.
‘Het Geslachtreeken- en Geschiedkundige is grootendeels onder eene ingeeving
van eenen minderen, maar hier en daar onder die van den eersten rang beschreeven.
Het gene de openbaring der Godlyke Heerlykheid betreft, met opzicht tot de
Wonderwerken, even als het Geschiedkundige, onder die van eenen minderen, en
ten deele onder die van den eersten rang; en, met opzicht tot Voorzeggingen, overal
onder die van den eersten rang.
Eindelyk: het gene den Godsdienst en het Zedelyke aangaat, is grootendeels
beschreven onder eene ingeeving van eenen minderen; maar gedeeltelyk ook onder
die van den eersten rang.’
't Geen de Schryver daar op laat volgen, dunkt ons niet genoegzaam duidelyk,
en eerder eene gezogte, dan
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eene weezenlyke, onderscheiding. ‘In beide deeze wyzen van ingeeving (dus schryft
hy) is iets buitengewoons, dat van den gewoonen loop en den aart der dingen afwykt,
en dus ook iets bovennatuurlyks; maar of wy ons den Godlyken invloed in beide
altyd als eene onmiddelyke werking der Godheid moeten voorstellen, durve ik niet
bepaalen, en dit schynt ook niet noodig te weezen, het is genoeg, de werking was
Godlyk.’ Tusschen eene onmiddelyke werking der Godheid, en tusschen eene
Godlyke werking, verneemen wy, in de daad, geen onderscheid; het is eene zelfde
zaak, met een weinig verschillende woorden uitgedrukt.
In de laatste Afdeeling ontmoeten wy eenige aanmerkingen op den voorslag van
zommige Geleerden in Duitschland, om een uittrekzel uit den Bybel te maaken, en
dat, in plaats van den volledigen bondel der gewyde boeken, ter leezinge aan te
pryzen. De Schryver keurt dien voorslag af, met wederlegging der redenen, die ter
schraaginge daar van worden aangevoerd De voornaamste dier redenen zyn de
volgende. In den Bybel worden verscheiden haatlyke, zelfs voor de Zedigheid
aanstootlyke, dingen verhaald. Doch de Eerw. KÖPPEN is van meening, dat het
zorgvuldig bedekken dier aanstootlyke dingen veeleer de nieuwsgierigheid zou
opwekken by de zulken, voor welke men dezelve zoekt te verbergen, en dus nadeelig
doen worden die zelfde dingen, welke onschadelyk zouden geweest zyn, indien
men de volwassenen zorgzuldig daaromtrent hadt onderrigt. Gegrond is de
aanmerking, welke KÖPPEN daar nevens voegt: ‘Wy zien dagelyks allerleie haatlyke
Karakters en daaden voor onze oogen, wat is 'er dan aanstootlyks in, dat wy die in
de Bybelsche Geschiedenis ook aantreffen? Eene der bedoelingen van dat boek is
juist een tafereel van Zeden, zo wel kwaade als goede, in daaden zelve te vertoonen,
opdat een ieder, zelfs die daartoe anders geene gelegenheid had, de noodige kennis
van menschen en van de Zedelyke Wereld alleen uit zynen Bybel zou kunnen
verkrygen. Dit nut gaat verlooren, wanneer men die tafereelen verdonkert.’ Meer
kragts eigent onze Schryver toe aan eene andere bedenking, volgens welke, door
een uittrekzel, dat geen, 't welk den Godsdienst aangaat, met weglaating van zaaken,
die daar mede in geen onmiddelyk verband staan, in een korter bestek kan byeen
gebragt worden, en daar door
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by den gemeenen man de kennis van den Godsdienst gemaklyker maaken. ‘Evenwel
(schryft KÖPPEN) by een naauwkeurig onderzoek bevindt men het anders. De
eigenlyke Godsdienstige Waarheden zyn overal door den Bybel verspreid, meestal
in korte spreuken, die op zich zelve staan, en die by zekere gelegenheden, midden
onder allerlei andere dingen, in welke zy als ingevlochten zyn, worden
voorgedraagen. Zal men dus een eigenlyk zogenaamd uittreksel maaken, dan blyven
die waarheden toch altyd van elkander gescheiden, en met veelerlei andere zaaken
vermengd, en een Leezer zou daar uit, even als nu, voor zich zelven moeten
uitkippen 't geen den Godsdienst en de Zedenleere raakte. Want wat betreft
Zamenstellen en schriftuurlyke waarheden, tot zekere Hoofdstukken gebragt, en in
de geregelde gedaante eener Weetenschap voorgedragen, deeze heeft men reeds
van veerlerlei aart, en zyn gene bekortingen van den Bybel.’
Eindelyk oppert onze Schryver eenige zwaarigheden tegen het vervaardigen van
zodanig eenen verkorten Bybel. Wy zullen dezelve hier laaten volgen, naardien ons
is voorgekoomen, dat veelen, ook hier te lande, van zodanig een uittrekzel niet
afkeerig zyn. ‘Ik zal aantoonen (schryft hy) dat zodanige uittreksels uit den Bybel
zeer aanmerklyke nadeelen ten gevolge zouden hebben. De vraag is vooreerst: wie
zal ze maaken? Elke Godsdienstige gezindheid heeft het zelfde recht daar toe, en
zo wel haare onderscheidene denkwyze, als die des Opstellers, zal zich in de keuze,
die men hier maakt, ontdekken. Het behoeft niet gezegd te worden, welke de dingen
zyn die van eenen, welke de kenmerkende waarheden van 't Euangelie verwerpt,
zouden worden voorby gegaan, en een echt Protestant zoude deze daar in vooral
haare plaats geeven. Gene twee uittreksels zelfs, schoon gemaakt van lieden van
dezelfde denkwyze, zouden met elkander overeenstemmen, en eene nog grootere
verwarring en scheuring in 't Godsdienstige zou het gevolg daar van zyn: want,
schoon de Bybel zelve in weezen bleef, by het algemeen invoeren van die uittreksels,
zouden veelen met het hoofdboek zelve onbekend worden, hunnen Bybel in 't klein
voor het zelfde boek daar mede houden, en in een nabuurige andere plaats eenen
anderen Bybel aantreffen; welk eene verwarring! Nu
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wordt, niet tegenstaande zo menigerlei belydenissen en leerboeken, de gantsche
Christenheid nog eenigermaate byeengehouden, door eenen gemeenschaplyken
grondslag, den Bybel naamlyk; maar welk zou 't gevolg zyn, als men begon te
zeggen; daar heeft men eenen anderen Bybel, dan hier?
Verder, wilde men het opgegeeven nadeel nog eenigzints voorkomen, dan moest
men het volk opzettelyk en by herhaaling beduiden, dat het een onderscheid te
maaken had tusschen den eigenlyken Bybel en het uittreksel. Maar dan is 't
natuurelyk dat het vraage: Waarom geeft men ons den Bybel zelven niet in handen?
Het zal zich niet te vreden laten stellen met het antwoord, dat 'er in dat boek veel
zy, 't welk duister is; maar zich daarop beroepen, dat zeer veel gemaklyk zy te
verstaan, en vraagen: Waarom zouden wy dat niet leezen? Zullen wy autwoorden;
de Geleerden zyn het in de Verklaaring daarvan nog niet eens; het mogt aanstootlyk
en tegen de Rede strydend schynen, het kon ligt tot verkeerde begrippen en tot
bygeloof aanleiding geven, het is thans niet noodig het te weeten, enz. Maar op
zodanig een antwoord past deze vraag: Waarom heeft God dan zulke
onverklaarbaare, laage, aanstootlyke, bygeloovige en nadeelige, dingen in den
Bybel laten beschryven? is hy dan Gods woord niet? - En op deze wyze valt 'er,
door 't maaken van uittreksels, altyd een zeer ongunstig licht op den Bybel; want
dit kan hem doen beschouwen als een louter menschlyke Verzameling, van waar
en onwaar, van goed en kwaad; en, behoudt dit boek niet zyn Godlyk gezag, en
zyne achtbaarheid, op welke alles gebouwd is, dan is, met opzicht althans tot het
grootst getal der menschen, de Godsdienst verloren.
Eindelyk, uittreksels leeveren ons de Bybel, gelyk van zelve spreekt, niet in zyn
geheel; en 't gene altyd het meest zal lyden, en waar van men het meeste zal
bekorten, is het geschiedkundig deel, dat het allerbelangrykste is. De daadlyke
openbaringen van God, waarop niet alleen de leerstellingen en geboden, maar ook
de bewyzen van derzelver Godlyken Oorsprong, rusten, zyn daar mede verknocht.
De zamenhang der geheele Bybelsche geschiedenis, de ontwikkeling van 't Godlyk
ontwerp, zyne voortduurende bedeelingen on-
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der de Jooden, altyd met het oogmerk om zich als God te doen kennen, zyn woord
te houden, zyn werk ter uitvoer te brengen, waar by het voorgaande aan 't volgende
licht, en het gene later is, aan 't vroegere meer volledigheid byzet; dit overzicht van
het geheel maakt op het gemoed eenen treffenden indruk van de Godlykheid der
Openbaring. En dit licht, 't welk eene zo vaste en volkomene overtuiging aanbrengt,
maar dat alleen van den Bybel, in deszelfs geheel beschouwd, afstraalt, gaat door
een uittreksel oltyd verlooren. Men bekorte derhalven dit boek niet, (dus besluit
KÖPPEN) maar men wende alle moeite aan om het geloof, de hoogachting, en de
liefde omtrend het zelve, te herstellen, het gebruik daarvan algemeener, en het recht
verstand van deszelfs inrichting en inhoud, gemaklyker te maaken; waartoe onze
tyden zeer veele hulpmiddelen aan de hand geeven.’
In het Voorbericht ontmoeten wy eenige korte aanmerkingen van den Eerw.
Vertaaler, welke zo wel 's Mans geoefend verstand, als bescheidene geaartheid,
aankondigen. Hoewel alle de stellingen van zynen Autheur geen algemeenen byval
zullen vinden, heeft hy, egter, zynen landgenooten geen kleinen dienst gedaan, met
de toewyding zyner snipperuuren aan de Overzetting van dit Werk.

Nagelaten Leerredenen van G.J. Zollikofer, Predikant der
Euangelisch - Hervormde Gemeente te Leipzig. In het Nederduitsch
vertaald. Zevende Stuk. Te Amsterdam, by de Erven P. Meijer en
G. Warnars, 1794. In gr. 8vo. 315 bl.
't Is uit een beginzel van overtuiginge van de nuttigheid der Leerredenen van den
godvrugtigen ZOLLIKOFER, dat wy ons haasten, deezen bondel, ten vervolge dienende
op voorgaande Verzamelingen, onzen Leezeren aan te kondigen. Meer dan eens,
by voorgaande gelegenheden, ons gevoelen, omtrent de wyze der behandelinge
van den welspreekenden Leeraar, gemeld hebbende, zullen wy het gezegde niet
herhaalen. ZOLLIKOFER blyft volmaakt gelyk aan zich zelven. De zulken, derhalven,
welke de vroeger afgegeevene Leerredenen met stigting hebben geleezen, zullen
hier het zelfde voordeel kunnen behaalen. Elf Leerredenen zyn in
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dit zevende Stuk vervat. De volgende zyn daarvan de onderwerpen. De dwaasheid
- de schandelykheid - en de rampzaligheid van een zondig leven; de wysheid van
een vroom en deugdzaam leven, de schoonheid en eerwaardigheid eener Christelyke
denk- en levenswyze; de zaligheid eener deugdzaame en Christely'e denk- en
levenswyze; over de valsche schaamte; over den agterklap; de voorbereiding tot
den dood; het heilig Avondmaal eene opwekking van zuiverer, verhevener deugd
en vroomheid; verantwoording van ons Christendom.
Uit zulk eenen voorraad van belangryke onderwerpen iets ter proeve willende
geeven, belemmert ons, niet weinig, het doen van eene keuze. Deeze bepaalt zich
tot het voordraagen van den hoofdzaaklyken inhoud des Vertoogs over de valsche
Schaamte; de kenmerken van welke hier aldus worden voorgedraagen. Als een
eerste kenmerk daar van vinden wy aangeweezen, ‘dat men zich over zyne
natuurelyke bepaaldheid schaamt, dat is te zeggen, dat men zich schaamt, om dat
men in veele zaaken onkundig, tot veele zaaken onvermogend en onbekwaam is,
en in veele zaaken dwaalt en misslagen begaat.’ - Geen schepzel, geen mensch,
kan alles weeten, alles doen, overal werken. Elk mensch heeft, door zyne byzondere
omstandigheden, zyne byzondere beperkingen; uit hoofde van welke hy veele dingen
niet kan weeten, niet moet willen, niet kunnen doen. ‘Wien het derhalven moeite
kost, om te zeggen: dat weet ik niet, dat verstaa ik niet, dat kan ik niet, hier heb ik
gedwaald, daar heb ik een misslag begaan, daarin heb ik onrecht gehad; wie denkt,
zich door zulk eene belydenis te vernederen, die schaamt zich over zyne natuurelyke
begrensdheid, die schaamt zich daar over, dat hy een mensch is.’ Het gevolg hier
van is, dat men ‘oordeelt over zaaken, waarvan men geene kennis heeft, beslist
zonder gronden, verdedigt uit trotsche eigenzinnigheid de ongerymdste gevoelens
en stellingen, en bewimpelt zyne onkunde met woorden, die niets betekenen.’
Het is verder valsche Schaamte, ‘als men zich over eene onschuldige armoede
en geringheid schaamt.’ Schaamen mogen en moeten zy zich, die door vadzigheid,
of door verkwisting, tot een laagen staat zyn vervallen. ‘Maar geheel anders is het
met den zulken gelegen, die buiten zyne schuld, die, niettegenstaande een vlytig,
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geregeld, deugdzaam gedrag, arm en gering is; die het enkel deswegen is, om dat
hem zyne opvoeding, zyne uiterlyke omstandigheden, zyne verbintenissen met
andere menschen, en zo veele andere dingen, die niet van ons ashangen, niet
gunstig geweest zyn, of ook, om dat hy te edel dacht, te veel naar zyn geweeten
luisterde, om zich te willen bedienen van zekere niet volstrekt onschuldige middelen
om zich te verryken. - Niet deeze armoede, niet deeze geringe stand, maar het
valsche oordeel, dat wy over beiden vellen, vernedert en schandvlekt ons werkelyk.’
Van hier, dat de armen, ondanks hunnen stand, hunne waarde, als menschen,
moeten blyven gevoelen; nimmer hunne geringheid, door vermomming of
kunstgreepen, te verbergen; noch zich voor de ryken en grooten, enkel om dat zy
ryk en groot zyn, te vernederen. Den eerbied, aan hunnen hoogen stand
verschuldigd, mogen zy dezelven bewyzen, doch nooit moeten zy vergeeten, dat
de ryken huns gelyken, hunne broeders zyn.
Een verder kenmerk der valsche Schaamte is, ‘als men zich over natuurelyke,
buiten onze schuld veroorzaakte, lichaamelyke zwakheden, gebreken,
ongesteldheden, ziekten,’ en een vierde, ‘als men zich over gegronde, maar niet
algemeen aangenomene kundigheden, gevoelens en beginsels schaamt. - Kan het
den mensch tot eere strekken, dat hy een vuige slaaf, dat hy in de Maatschappy
der dwaazen een dwaas, is? Moet niet de wyze zelf denken, zelf onderzoeken, zelf
tusschen het goede en het kwaade eene keus doen, en zich houden aan 't geen hy
door nadenken en onderzoeken voor waar en goed erkend heeft, hoe zeldzaam
zulks ook schyne, hoe weinigen het daarvoor ook erkennen mogten? - Oordeelt niet
zonder toereikende kennis van zaaken, - vergelykt alles met 't geen de reden en de
H. Schrift u leeren, zoekt in alle opzigten verzekerd te zyn van uw geloof; maar als
gy dat gedaan hebt en doet, en gy hebt veele zaaken anders leeren inzien en
beoordeelen dan gemeenlyk geschiedt, en gy hebt beginsels en leefregels omhelsd,
die van de minsten aangenomen en gevolgd worden; dan moogt gy wel niet met
uwe betere inzigten praalen, maar even zo min behoeft gy u over dezelve te
schaamen, even zo min behoeft gy strydig met de-
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zelve te spreeken, of te handelen, uit vrees van door anderen gelaakt te worden.’
Valsche Schaamte is het, wyders, ‘als men zich daarover schaamt, dat men een
beter, ingetogener, stiller leven leidt, dan de meeste menschen leiden.’ 't Is deeze
soort van schaamte, die niet zelden den mensch verleidt, om zich voor slechter uit
te geeven, dan hy is, zich gebreken toe te schryven, die hy niet bezit, goede bedryven
te ontkennen, die hy heeft gedaan, en zich kwaade bedryven te laaten aanleunen,
die hy niet gepleegd heeft. ‘Zo schaamt zich dikwyls de deugdzaame maar bloode
Jongeling over zyne onschuld, dat kostbaare kleinood, en brengt of laat zyne minder
deugdzaame makkers in den waan, dat hy dezelve, even als zy, door
buitenspoorigheden verbeurd heeft. Zo schroomt dikwyls de oprechte, maar
vreesachtige, Christen, om zynen Christelyken denktrant in al zyne uitgestrektheid,
en in al zyne kracht, aan den dag te leggen, en der waereld te doen weeten, dat hy
somwylen afstand doet van zyn recht; dat hy uit liefde tot den vrede en de eendracht
vrywillig sommige hem toekoomende voordeelen vaarwel zegt; dat hy alle wraakzucht
uit zyn hart verbannen heeft; dat hy zyne vyanden werkelyk lief heeft. Maar wat is
hier van de reden? Hy weet, dat deeze edele gevoelens, deeze grootmoedige
daaden, van veele menschen voor zwakheid, voor ongevoeligheid, voor gebrek aan
moed en hart uitgekreeten worden;’ om welker berisping te ontgaan, hy deezen
Christelyken denktrant, dit Christelyk gedrag, verbergt.
Valsche Schaamte is het, eindelyk, ‘als men zich schaamt over godsdienstige
gesprekken, over zulke gesprekken, die God, den godsdienst, het Christendom, de
zedelykheid ten onderwerp hebben.’ Vry algemeen is deeze soort van schaamte.
‘Men vindt gewisselyk veele huichelaars in de waereld, die zich door schynheiligheid
verachtelyk maaken; menschen, die eene geheel eigene taal voeren, die alle
gesprekken over onverschillige, of het dagelyksche, burgerlyke en huisselyke, leven
betreffende zaaken verachten en verwerpen, die alle, ook de onschuldigste boert
verdoemen, die ten rechten en ten onrechten tyde over enkel geestelyke, zedelyke,
hemelsche zaaken, en wel meestäl op eenen geheel byzonderen, of droevigen en
zwaarmoedigen, of beuzelenden
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en met de waardigheid der zaaken niet onvereenkomenden toon spreeken, en die
dan toch niet beter, misschien zelfs erger, denken en handelen, dan de geenen,
die deeze gedaante van godzaligheid niet hebben. Dit heeft de godsdienstige
gesprekken, zelfs by welgezinde menschen, in een kwaaden reuk gebragt. Dit heeft
veelen versterkt in het geheel valsche vooroordeel, alsof vroomheid en vrolykheid,
ernst en opgeruimdheid, niet met elkander bestaanbaar waren. Dit brengt menigen
braaven Dienaar van GOD en JESUS CHRISTUS eenigermaate in verlegenheid, als het
gezellige gesprek over zaaken van den godsdienst loopt. Hy zou 'er gaarne deel in
neemen, gaarne zyne godsdienstige kundigheden uitbreiden, gaarne in zyne goede,
Christelyke gevoelens versterkt worden, gaarne geestelyk leven mededeelen en
ontvangen. Maar hy vreest voor een' huichelaar, voor een' schynheiligen, of althans
voor een' mensch gehouden te worden, die de groote waereld en den goeden smaak
niet kent. Dit is valsche, strafwaardige schaamte. - Tracht wel niet zulke
godsdienstige gesprekken op te dringen, niet by ongevoeglyke gelegenheden op
de baan te brengen, niet tegen de verkiezing van het gezelschap te vervolgen, niet
door droevigen ernst of door eenen gemaakten, al te deftigen toon lastig en verdacht
te maaken! Maar schaamt u niet, om dezelve by geschikte aanleidingen op eene
ongedwongene, bescheidene, vrye wyze, met blymoedigheid op de baan te brengen,
of levendig te houden. En laat dan uwen mond overvloeijen van dat geen, waar van
uw hart vol is. Laat de bescheidenheid en de liefde alle uwe beoordeelingen en
gesprekken bepaalen en bezielen. Werpt u niet tot leeraars op, maar leert
gemeenschappelyk met elkanderen. Laat godsdienst en deugd geen duisternis en
schrik, maar licht, vrolykheid en vreugde, rondom u verspreiden. Dit is pligtelyk; dit
is verkwikking en voedsel voor weldenkende menschen; en dit kan u onmogelyk tot
schande gedyen; het moet u by alle wyzen en braaven tot eer strekken.’
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Korte Voorstellen ter Verheerlykinge van jesus. Door C.G.
Saltzman. Gevolgd na het Hoogduitsch. Te Amsteldam, by I. de
Jongh, 1793. In gr. 8vo. 202 bl.
Onder den titel van Korte Voorstellen, bevat dit Werkje eenen Bondel van
Leerredenen; boven welke benaaming men, veelligt, de eerstgemelde heeft
verkoozen, opdat de koopers, veele van welken eenigzins bang zyn voor den naam
van Leerredenen, daar door niet afgeschrikt zouden worden. Doch men weete, om,
in dit geval, dien schrik te verjaagen, dat de Autheur van dit Werkje de beroemde
en agtenswaardige, en by veelen ook met de daad geagte, SALTZMAN is: hier te
Lande bekend door verscheidene Schriften, die, by veelen, met graagte geleezen
worden, vooral ook door een soortgelyk als het tegenwoordige, ter Verheerlykinge
van God, in twee Deeltjes bevat, en waar op dit ten vervolge dient. De Vertoogen
zyn vyf-en-twintig in getal. In eene Aanteekening, op den titel van 't eerste Vertoog,
ontmoeten wy het volgende berigt: ‘Ik vinde by den aanvang van dit Deel nodig,
mynen Leezer andermaal te herinneren, in 't oog te houden, dat de post, welke ik
bekleede, my roept, tot leering en stichting van alle Christenen te prediken, en ik
daarom in myne Voorstellen, die betrekking tot den persoon en verrichtingen van
onzen Zaligmaaker hebben, dat geene voordraage, wat door iedere Christelyke
Religie [waarom niet Gezindheid?] aangaande dien hoogwaardigen Persoon erkent
wordt.’ Den regel, welken SALTZMAN zich zelven hier voorschryft, heeft hy zorgvuldig
in agt genomen; vermydende hy zorgvuldig alle geschillen, en op zodanige
waarheden aandringende, die algemeen erkend worden. ‘De beschikkingen van
God, om de menschlyke Natuur te vereedelen; de noodzaaklykheid dat God zyn
beeld aan ons in JESUS zynen Zoon heeft voorgesteld; over den Geest van JESUS;
over het geloof aan JESUS; over de Geestlyke Waakzaamheid; over de pligten omtrent
de Landlieden; de Godlyke Bystand; de Verzoekingen, en de overwinning der
Verzoekingen; de oogmerken van God, by het zenden van zynen Zoon in de waereld:’
deeze zyn eenige der onderwerpen, welke hier worden behandeld. By allen, welke,
in hunne
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lectuure, verbetering van den wil, vertroosting van het gemoed, beoogen, en dit
alles op eene wyze, welke, zonder het oordeel veel te vermoeien, het verstand
overtuigt; by deeze durven wy het leezen deezer Vertoogen, in een uur van
godsdienstige afzonderinge, gerust aanpryzen. Gelyk wy meermaalen gedaan
hebben, moeten wy hier onzen wensch herhaalen, dat de Leeraars, meer algemeen,
SALTZMAN's Vertoogen in zo verre tot een modél namen, dat zy, zo in zaaklykheid
als in beknoptheid, dezelve naavolgden. De openbaare Godsdienstoesening, eene
zeer heilzaame Instelling, welke nu, door de schraalheid en uitgerektheid der
Leerredenen, dikmaals verveelt, zou dan, door de aanmoediging van godsvrugt en
deugd, tot eenen zegen voor het menschdom dienen.

Korte Opwekkingen tot een Daadelyk Christendom, door E.L.J.F.
Eerste Stukjen. Te Amsteldam, by I. de Jongh, 1793. In gr. 8vo. 16
bl.
Wie hy ook zy, die zynen naam onder de Letteren E.L.J.F. verbergt, 's Mans oogmerk
is allezins welmeenend en pryswaardig. Twee haatlyke ondeugden gaat hy, in zyne
Korte Opwekkingen, te keer; den Wraaklust en de Ondankbaarheid. Uit de Opgave
der bladzyden van dit Stukjen blykt genoegzaam, dat de voordragt slegts
oppervlakkig kan weezen. De denkbeelden, evenwel, zyn redelyk en verstandig,
en allezins ingerigt ter bevorderinge van 's menschen waar geluk. Zie hier een
enkelen trek: ‘Wraakgierigheid is wreedheid tegen ons zelfs. Wiens hart meent gy,
dat rustiger, vergenoegder, vrolyker is, dat van hem, die zynen bittersten vyand
zelven liefde toedraagt en bewyst, of van hem, die telken dage, door nieuwe stormen
van wrevelmoedigheid en kwaadaartigheid geslingert, en op en neêr gedreeven
wordt! Wie van beiden meent gy, dat zyn gezondheid meest bevordert, zyn beroep
gelukkigst waarneemt, en, in het oog van verstandige en deugdzaame menschen,
zig grooter, beminlyker, eerwaardiger vertoont? - Niemand myner Leezeren zal my
de moeite vergen, om deeze vraagen voor hem te beantwoorden.’
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Beginselen der algemeene oefenende Heelkunde, door David van
Gesscher, Heelmeester, Directeur en Secretaris van het
Genootschap: Ter bevordering der Heelkunde, te Amsterdam; Lid
van verscheidene Maatschappyen van Weetenschappen. Te
Amsterdam, by de Wed. J. Dóll en J.B. Elwé, 1794. Behalven het
Voorwerk, 288 bl. In gr. 8vo.
De arbeidzaame VAN GESSCHER, aan wiens vlyt de Nederlandsche Heelmeesters
reeds verscheide nuttige Geschriften te danken hebben, treedt thans weder met
een nieuw Werk te voorschyn, hetwelk ter verbreiding van Heelkundige kennis onder
zyne Landgenooten by uitstek geschikt is. Uit aanmerking der groote uitgebreidheid
en daaruit volgende kostbaarheid zyner hedendaagsche algemeene oefenende
Heelkunde, begreep de Heer VAN GESSCHER, met zeer veel reden, dat het voor de
belangen der Kweekelingen in de Heelkunst niet kwalyk gezorgd zoude zyn, indien
men ten hunnen behoeve een Werk vervaardigde, hetgeen in een kleiner bestek
den noodzaaklyksten inhoud van het eerst genoemde bevatte. Met dit oogmerk dan,
ontwierp hy deze beginselen der Heelkunde, na 'er dikwerf toe aangezocht te zyn,
waar van thans het eerste Deel 't licht ziet, en het welk ook den korten inhoud van
't eerste Deel zyner grootere Heelkunde in zich behelst. Hy bepaalt zich echter in
dezen arbeid tot geen bloot uittreksel, maar heeft tevens zorg gedragen, dat de
meest wezenlyke verbeteringen, der algemeene oefenende Heelkunde, zinds den
tyd der uitgaave dezes Werks, toegebragt, en begreepen in de Schriften van BELL,
RICHTER, en veel anderen der beroemdste hedendaagsche Heelkundigen, 'er kortlyk
in worden voorgesteld. Het Leerstuk van de Wonden - de Zweeren - de Gezwellen
- de Uitzakkingen - de Wangestalten en de Beenziekten, zyn de belangryke
onderwerpen, die in dit Deel verhandeld worden. In de wyze van uitvoering is de
Schryver zeer wel geslaagd, en de kortheid, klaarheid en genoegzaamheid, welke
hy zegt daarin bedoeld te hebben, zyn in hetzelve grootendeels bereikt. Wy
wenschen, dat het den nyveren Heelmeester aan geen gezondheid, tyd, of lust
ontbreeken moge, om in dezen taak, welke een zo geschik-
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ten leid-draad, tot de kennis der uiterlyke gebreken van 't menschlyk ligchaam, aan
de hand geeft, rustig voort te vaaren, en denzelven weldra gelukkig te voleinden.

Charterboek der Hertogen van Gelderland en Graaven van Zutphen,
beginnende met de oudste Brieven van die Landstreeken, en
eindigende met de Afzweering van Koning Philips, als laatsten
Hertog. Opgezogt, byeengebragt, met verscheiaene Handschriften
vergeleeken, en met Aanmerkingen opgehelderd, door Mr. Pieter
Bondam, Professor in de Rechten te Utrecht, en Historieschryver
van Gelderland. Iste Deels IIIde Afdeeling. Te Utrecht, by J. Altheer,
1793. In gr. folio. 233 bl.
Reeds in den Jaare 1783 zag de Eerste Afdeeling des Eersten Deels van dit
Charterboek het licht. De veelvuldige arbeid daar toe noodig, en 'er met de daad
aan besteed, laat niet toe dat spoed de uitgaave van zulk een Werk vergezelle.
Mogten wy by de Aankondiging van 't zelve van 's Hoogleeraars plan, en de hem
verstrekte hulpmiddelen, spreeken, en tevens vermelden, hoe zeer hy aan de
(*)
opgevatte goede verwagting voldeedt , de voortgang van deezen Letterarbeid
geregtigt dezelve tot dezelfde lofspraake, welke wy niet zullen herhaalen.
De IIIde Afdeeling, welke thans voor ons ligt, behelst de Charters en verdere
Brieven, zo als gegeeven zyn geduurende de Regeering van OTTO DEN III; de eerste
is gedagtekend 31 Aug. 1230, en de laatste den 10 Jan. 1271, den dag des
Overlydens van deezen Graave, die Ultimus of de Laatste genoemd wordt: dewyl
hy de laatste was die den Naam van OTTO droeg.
Oude Gewoonten, oude Regten, oude Geslachtlysten, ontvangen in de
Aantekeningen veel lichts; en de liefhebbers van de Betekenis veeler oude Woorden,
byzonder in de Regten, treffen hier een schat van ophelderingen aan. Terwyl des
Schryvers onvermoeide vlyt, door de vergelyking der Leezingen der dikwyls
gebreklyke en kwaalyk geschreevene of ten halven gegeevene oorspronglyke
stukken, ons de waare Leezing, of het geheel,

(*)

Zie onze Alg. Vaderl. Letteroef. VIde D. 1ste St. bl. 201.
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ter hand stelt. Menigvoud klaagt hy, en met zeer veel reden, over onnaauwkeurigheid
en slordigheid in deezen. Inzonderheid doet hy het over AUB. MIRAEUS, als hy schryft:
‘Wy hebben meermaalen reeds gezien, hoe slordig en willekeurig AUB. MIRAEUS met
egte stukken van den ouden tyd heeft omgesprongen. Deeze Brief (te weeten over
het Patronaatschap der Parochi-kerk te Ruurmonde, aan de Abdis en het Convent
van St. Marie aldaar afgestaan en overgegeeven) levert daar van weder een
allerdoorslaandst bewys. Den hoofdzaaklyken inhoud van dit stuk heeft hy wel
gegeeven; doch, zonder zynen Leezer daar van eenigzins te verwittigen, een groot
gedeelte tevens over geslagen. Dit uitgelatene hebben wy uit een Afschrift van
ANTONIUS MATTHAEUS alhier wederom aangevuld. - Door eene dergelyke willekeurige
handelwyze heeft MIRAEUS zekerlyk de dankbaarheid, welke men hem voor het
uitgeeven van zo veele oorspronglyke Brieven verschuldigd is, en zynen by de
naakomelingschap daar uit voortvloeijenden roem, zeer verminderd en bezwalkt.’
Behalven de veelvuldige even aangestipte belangryke nuttigheden, welke dit
Charterboek, op die wyze bewerkt, buiten de groote hoofdzaak, kan verschaffen,
verdient inzonderheid onze opmerking, dat de Hoogleeraar BONDAM, in dit Werk,
ook ten doele heeft, gelyk hy bl. 516 verklaart, ‘alle echte Stukken en Charters by
een te verzamelen, die niet alleen rechtstreeks haare betrekking hebben tot
Gelderland, of een gedeelte van dien; maar ook alle de zodanige, waarin onze
Graaven, en vervolgens onze Hertogen, zydlings zyn gemoeid, of betrokken geweest;
en die overzulks ook kunnen dienen tot opheldering van de Staatkundige Historie
van dit Gewest, als mede van de verrigtingen van deszelfs Vorsten.’
Geen ongevallig stuk, hier toe behoorende, zullen wy onzen Leezeren mededeelen,
wanneer wy eene Aantekening afschryven over eene byzonderheid in onze
Vaderlandsche Geschiedenissen, die veelerlei beoordeelingen ondergaan heeft,
en, zo 't ons dunkt, niet ongelukkig opgehelderd wordt, betreffende den zin, in welken
Graaf OTTO en zyn Broeder AENRIK, Bisschop van Luik, Voogden van Holland en
Zeeland genoemd worden. ‘Schoon wel,’ dus luidt 's Hoogleeraars Aantekening op
eenen Brief, waar by NICOLAUS, Abt van Middelburg, aan
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Graaf OTTO, en zyn Broeder HENRIK, in hunne hoedanigheid als Voogden van Holland
en Zeeland, kennis geeft van zyne Uitspraak, wegens een verschil van zekeren
CONRADUS, met de Abdis van Rynsborch, over eenige Landeryen, den 10 July 1263,
- ‘schoon wel deeze Brief geen de minste betrekking tot ons Gelderland heeft, dan
alleen voor zo ver onze Graaf OTTO, en zyn Broeder HENRIK, Bisschop van Luik,
alhier voorkomen in de hoedanigheid van Voogden, Tutores, van Holland en Zeeland,
is egter dezelve uit dien hoofde zeer aanmerkelyk, en verdiende vooral ook in dit
ons Werk geplaatst te worden, om reden, dat, gelyk de Heer KLUIT, aan wien wy de
eerste uitgaaf van deezen Brief verschuldigd zyn, in zyne Aanmerking daar op, te
recht melde, 'er tot nog toe geen een eenig Charter, buiten deezen Brief, gevonden
wordt, waarin Graaf OTTO, in de hoedanigheid als Voogd over Holland en Zeeland,
voorkomt. Men kan egter aan de zaak niet twyfelen. Het Verhaal van MELIS STOKE,
in zyn IVde B. vs. 50-153, is al te zwaarwigtig om die Voogdy in twyfel te trekken,
schoon ik niet ontkennen wil, dat 'er veele duisterheden en zwaarigheden zich daar
omtrend opdoen, welke door de Schryvers tot nog toe niet genoeg opgelost zyn.
Men kan onder anderen hier over nazien PONTANUS, Hist. Lib. VI. p. 147. WAGENAAR's
Vaderl. Hist. IIIde D., bl. 7, 10. HENR. JUNGIUS, in eene te Harderwyk, doch onder
eens anders naam, in 1760 uitgegeevene Dissertatio de Tutela feminarum apud
Romanos & Batavos, p. 45. & seqq. A. KLUIT, Hist. Crit. Comitat. Holl. Tom. I. P. II.
Exc. 7. p. 329. JOH. MEERMAN, Gesch. van Koning WILLEM, IIde D., bl. 297. JOH. DID.
VAN LEEUWEN, in Not. ad CHRON. TIELENSE, p. 230; doch vooral ook, 't geen de in 's
Lands geschiedenis en Oudheden zeer ervaarene en oordeelkundige H. VAN WYN
ons dien aangaande onlangs geleerd heeft, in zyne Byvoegzels en Aanmerkingen
op het IIIde Deel van WAGENAAR, bl. 7.
Verscheidene tegenstrydigheden zal men mogelyk kunnen oplossen, en veele
zwaarigheden uit den weg ruimen, indien men de omstandigheden en voorvallen
daaromtrend op volgende wyze begrypt; dat op Vrouw ALEID, Zuster van Koning
WILLEM, en Weduwe van JAN van Avennes, naa doode van haaren Broeder FLORIS,
die eerst de wettige Voogd des minderjaarigen Graafs geweest was, van regtswege,
als de naaste Erfgenaam en Bloed-
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verwante zynde, ook de Voogdy vervallen was, gelyk zy ook daarvoor door den
Roomsch-Koning RICHARD erkend, en zy door denzelven met de Tutela Fructuaria,
over Holland en Zeeland, beleend is geworden in 1262. Men zie den Brief zelf by
VAN MIERIS, Chart. van Holl. Iste D., bl. 338. - Doch, dewyl zy een Vrouw was, en
de Vrouwen geene plegtige handelingen of verbintenissen vermogten aan te gaan,
anders dan ten overstaan en op het gezag van eenen door haar zelve te verkiezen
Voogd of Momboor, Mundiburnus, Curator of Tutor Sexus, is zy ook verpligt geweest,
daar toe iemand te verkiezen. Men zie den Schryver van de Instit. Juris Principum
privati, Lib. I. Tit. 22. §. 133. p. 170.
Dit ook heeft ALEID gedaan, en den naasten Bloedverwant HENRIK, Hertog van
Brabant, verkooren om haar in het bestier der Hollandsche Voogdy by te staan, als
haaren daartoe verkooren Momber of Voogd, in alle gevallen en handelingen, die
door eene Vrouw niet, dan ten overstaan, en met toestemming, van eenen Voogd,
verrigt konden worden. Op die wyze, denk ik, dat men verstaan moet de woorden
van eenen Brief van 1258, by V. MIERIS d.l.p. 329, alwaar men leest; quem (Ducem
Brabantiae) Domina ALEYDIS - secum ELEGIT ad gubernandam terram Hollandioe &
Zelandioe, prout in literis, super hoc confectis, plenius continetur. Was die Brief,
waar hy zy den Hertog heeft aangesteld, elegit, tot haaren Momber tot ons
overgebleeven, en thans niet verlooren geraakt, zouden wy daar uit ongetwyfeld
meerder licht kunnen ontvangen, en dus tevens leeren op wat voet, en Instructie,
die aanstelling tot Voogd door haar toen geschied zy. Doch, by gebrek van dien
Brief, kunnen wy 'er thans alleen naar gissen. - Naa doode van denzelven, is zy
genoodzaakt geweest door die van Holland, om onzen Graaf OTTO en zynen Broeder
HENRIK, als de naaste Bloedverwanten van den minderjaarigen Graaf, daartoe op
nieuw te verkiezen.
Op die wyze nu is en de Brabantsche Hertog HENRIK, en, naa zyn dood, onze
Graaf OTTO en zyn Broeder, de Luiksche Bisschop, geene eigenlyk gezegde Tutores
of Voogden geweest over den minderjaarigen FLORIS DEN V; maar men moet, onzes
bedunkens, dezelve rekenen en houden als Tutores Sexus, die door ALEID, welke
de eigenlyke Voogdye toekwam, en dus ook met de Tutela Fructuaria beleend was,
verkooren zyn geweest om als
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Voogden, of Mombers, haar te adsisteeren in alle gevallen, waar in zy, volgens
regten, het gezag van een Momber noodig hadt. - Indien men in dit daglicht de zaak
beschouwt, zal men veele zwaarigheden en tegenstrydigheden hier omtrend
gemaklyk kunnen oplossen, en te gelyk gemaklyk reden kunnen geeven: waarom
men in alle Brieven, zo ver tot onze kennis zyn gekomen, alleen maar gewag
gemaakt vindt van ALEID, als wettige Voogdes, in een eigenlyken zin, over haaren
minderjaarigen Neef, en niet van deeze, door haar verkoorene, Mombers.’
De Heer BONDAM betuigt, dat dit alles wydloopiger en met verscheiden bewyzen
aan te toonen, zyn bestek niet lydt; doch geeft ons hoope dit hy eene andere
gelegenheid te willen doen, en dan ook tevens zoeken uit te maaken, het verschil
over den tyd, wanneer FLORIS DE V het roer der Regeeringe zelve heeft opgevat.
Een voorbeeld van eenen anderen aart, ter opheldering van een Oud Gebruik in
dit Gewest, verschaft ons de volgende Aantekening. ‘Wanneer oudtyds iemand
doodgeslagen was, waren de naaste Vrienden van den doodgeslagenen, zo wel
van de Zwaard- als van de Spilzyde, verpligt den Doodslager te vervolgen, aan te
vatten en voor den Rechter te brengen, by wyze van Wapengerugt, of, gelyk men
eigenlyk, volgens het gevoelen van den Heer IDSINGA, in zyn Staatsrecht, I.D. bl.
229, moet schryven, Wopengerugt, of Wopenroep. Doch, indien hy niet gevat kon
worden, maar ontvlugt was, waren de Vrienden verpligt over den ontvlugten
Doodslager te klaagen met des dooden hand.
Hoe men den dooden oudtyds niet mogt begraaven, maar ten minsten denzelven
eerst zynen Hand moest afwinnen, om daar mede zyne klagte tegen den ontvlugten
gerichtelyk in te stellen, ten einde de Rechter hem woestballing des lands en
vredeloos mochte leggen; en welk onderscheid 'er oudtyds gemaakt wierd tusschen
den Doodslager met Wopengerugt te overroepen, of over denzelven met des dooden
hand te klaagen, en, gelyk men eigenlyk ook zeide, hem des dooden hand na te
draagen, behoeven wy niet omslagtig aan te toonen. Zulks kan men ten vollen
betoogd vinden by den Hoogwelgeboren Heer A.R. Baron van HEEKEREN tot Zuideras,
in deszelfs Amoenitat. Jur. Publ. Gelr. Cap. III. p. 27-40.
Het zy genoeg, ter opheldering van de woorden (Per
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incendium - non debet judicari) aan te merken, dat, wanneer de Vrienden des
nedergeslagenen het gewoone Wopen over den Doodslager uitriepen, als dan alle
ingezetenen, wilden zy niet in eene by de wetten doorgaans bepaalde brueke (gelyk,
by voorbeeld, in Overyssel van drie Pond, zie het Landrecht van Aueryssel van M.
WINHOFF, Part. III. Art. I. of volgens het Landrecht van Wedde en Westwoldingerland,
Art. 264, van vyfmarck, den Heeren tho broecke vervallen, verpligt waren dezelven
te volgen, en te helpen om den Doodslager in handen te krygen. Zo men hem in
zyn huis of woonstede zogte, en aldaar niet vondt, mogt men vryelyk, zonder tegen
den Doodslager te misdoen, of tegen den Heer te brueken, deszelfs huis afbreeken,
of in brand steeken. Te recht melde de Friesche Historieschryver UBBO EMMIUS Rer.
Fris. Lib. II. p. 35, dien aangaande, jus fuisse Propinquis homicidae domum, qua
vi, quove astu, incensam evertere citra Legum metum, donec ille pro noxa
satisfaceret. - Doch wanneer de Doodslager niet met Wopengerugt overroepen
wierd, maar de Vrienden hem des dooden hand nadroegen, en met klagelyke
woorden, gelyk men in een Oud Stuk leest by ORLER'S Beschr. van Leyden, Tom.
I. p. 39, hem aan het Gerichte aanklaagden, en recht vorderden, zo de daader
voortvlugtig was, en zich tegen die aanklagte in rechten niet verdedigde, werd hy
Woestballing des Lands gelegd, en door den Rechter, met gevolg der aanweezende
omstanders van dat Hyemaal, zyne Woonstede omver gehaald en verbrand. Dit
leeren wy uit het CAPITULARE CAROLI MAGNI, van den Jaare 797, Art. 8, by BALUZIUS
Capit. Regg. Franc. Tom. I. p. 278. “Si talis fuerit rebellis qui justitiam facere noluerit,
& aliter districtus esse non poterit, & ad nos, ut in proesentia nostra justitiam reddat,
venire despexerit, condicto communi placito, simul ipsi Pagenses veniant, &, si
unanimiter consenserint, pro districtione illius CASA INCENDATUR.” - In de
Huldigings-brief der Stad Staveren van 1292 by SCHWARTZENBERGH in 't Charterboek
van Vriesland, I D. bl. 124, vindt men hieromtrent dit navolgende: “Wie enen man
doitslaat binnen bezetter zoene, jof over rechten handvrede - jof die den gliemeinen
vrede breket van den Poirte med doitslage, men sal breken zyn huis en draghent
buterpoirte, ende BARNENT.” Meer andere bewyzen dier oude gewoonte kan men
vinden aangehaald by den kundigen MATTH.
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in zyne Aanmerk. op het Oostfries Landrecht, Lib. I.C. 95. p. 196.
Dat ook deeze Gewoonte oudtyds in ons Gelderland, gelyk elders anders, heeft
plaats gehad, blykt ten vollen uit de [boven aangehaalde] woorden van onzen Brief,
waarby uitdruklyk RUDOLPH DE KOCK van onzen Graaf OTTO bedingt, dat, wanneer
hy een Doodslag mogte begaan, en hy ontvlugt was, en dus door den Rechter
Woestballing des Lands gelegd was, zyn Huis of Slot, egter, door den Graaf, of door
deszelfs Amptman, niet zou mogen verwoest en verbrandt worden, ten zy hy op het
zelve mogte gevlugt zyn, wanneer de Vrienden des Dooden hem met Wopengerugt
navolgden, en aldaar zogten te vatten, wanneer zy vryelyk, zonder te misdoen, ook
dat Slot of Huis mogten in brand steeken, of verwoesten, zo hy zich daar uit
verweerde, en niet vrywillig overgaf. Dit, en niets anders, wordt bedoeld door deeze
woorden van onzen Brief, NISI ego - ad dictam munitionem confugerem, per
INCENDIUM dicta munitio ab Comite - non debet judicari.
Dat dit seer quaet gebruik, en onredelyke gewoonte, in Veluwe by een uitdrukkelyk
verbod naderhand is afgeschaft geworden, leeren wy uit het Gereformeerde
LANDRECHT van VELUWE, Cap. III. Art. 11. “Alsoo” leest men aldaar, “bevonden wordt
in Veluwen, een zeer quaet gebruick te zyn in het vervolgen van Doodtslagers, door
dien dat des dooden Mans Vrunden met groote ongestuimicheyt in die Huysen
vallen van die daders, und haere Vrienden, und, onder decksel van Huessuekinge,
und vervolch des Doodtslagers, allerhande moetwil und overlast aanrichten, wesende
een sake van een zeer quade Consequentie, die in Landen van Justicie niet behoort
geleden te werden. Soo sal sich voortaen niemant gelusten laten, in 't vervolgen
van persoonen die eene nederlaech begaen hebben, eenige moetwille, daetlikheyd,
schade oft ongemack aen te richten by pene van reparatie der gedaner
beschadigung, ende daerenboven arburalick gestraft te worden, tot erkentenis des
Gerichts.” Men zal, uit het geen wy hier kortlyk bygebragt hebben, thands gemaklyk
de reden der afschaffing van deeze oude gewoonte begrypen. De Heer SCHRASSERT
heeft zulks met stilzwygen voorbygegaan in zynen Comment. ad d.l. p. 69.’
VON WICHT,
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Brieven, geschreeven op eene Reize uit Lotharingen naar
Neder-Saxen; uitgegeeven door Adolph, Vryheer Knigge. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam by Wessing en van der Hey,
1793. In gr. 8vo. 146 bl.
Bykans, zo niet volstrekt, alles, wat uit de welversneede penne des Vryheers KNIGGE
vloeide, en in onze Taal werd overgebragt, een bedryf, waarin men, ter oorzaake
van het goed vertier, geenzins agterlyk geweest is, smaakte den Nederlander, en
hebben wy, in veelvuldige Aankondigingen, hem het regt des welverdienden lofs
meermaalen laaten wedervaaren. Wy kunnen en mogen dien niet onthouden aan
deezen kleinen Bundel Brieven, de laatste welke hy waarschynlyk in dit Werelddeel
schreef, daar hy gereed stondt om het onrustig tooneel, daar woelende, voor een
vreedzaamer in America te verwisselen, en met de daad dit oogmerk volvoerd heeft.
Met dat opmerkend en scherpziend Oog, met dat kloek Verstand, met dat
uitgebreid menschlievend Hart, hem eigen, bezoekt hy waarschynlyk voor de laatste
keer deeze Streeken, en zegt het laatst vaarwel aan veelen zyner Bekenden; dit
moge nu een dan eenige somberheid in zynen geest wekken, zyne vrolyke geaartheid
behoudt de overhand, en vergezelt men doorgaande den schertzenden KNIGGE,
terwyl van tyd tot tyd zyn gewekte Dichtluim zich hooren laat; de Reisvoorvalletjes
worden op zyn geestigen trant verhaald.
De voornaamste Steden, door den Vryheer bezogt, en met de tusschenvallende
of by een uitstap bezogte Plaatzen beschreeven, zyn: Metz, Saarbrug, Tweebruggen,
Heidelberg, Frankfort, Hertzfeld, Merschen, Cassel, Hamelen, Pyrmont, Hannover,
Celle, Nenndorf en Breemen. Byzonder bevlytigt hy zich om de Volks- en Stedelyke
Characters te schetzen, en 'er meer dan algemeene opmerkingen over mede te
deelen. Uit die alle verkiezen wy ons eenigen tyd by de Breemers met onzen Reiziger
op te houden. ‘Het is,’ schryft hy, ‘een tyd lang de mode geweest in verscheide
Journaalen, van de Ryksstad Bremen als van eene Plaats te spreeken tot welke de
Verlichting nog niet doorgedrongen was, en waar de menschen nergens zin in
hadden, dan in eeten,
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drinken, geldwinnen, en in eenen oud Rykssteedschen bokkesprong. Ik weet niet
of ergens een of twee fraaije geesten, wier groote verdiensten men veelligt hier
geen volkomen regt het wedervaaren, zich door dergelyke smaadredenen aan het
publiek hebben gezogt te wreeken; maar dat weet ik, dat de goede Bremers, deels
uit bescheidenheid, deels dewyl zy het der moeite niet waardig agtten, op deeze
beschuldigingen niet veel gelet, en op hunnen stillen weg voortgewandeld hebben.
Indien de waare Verlichting daarin bestaat, dat de menschen, by de volmaaking
van hun verstand, voornaamlyk het daar op toeleggen, dat zy het gebruik hunner
kundigheden met toepassing op hunne beroeping in het burgerlyk leeven voor oogen
hebben - indien men eene Stad niet van barbaarschheid en duisterheid beschuldigen
mag; dewyl men aldaar eene menigte geleerde en in alle takken der nuttige
Weetenschappen ervaarene, Mannen aantreft - indien deeze graad van Beschaaving
de wenschlykste is, welke niet ten koste der Zedelykheid en echte Duitsche
Bescheidenheid verkreegen is - dan behoort Bremen gewis onder de verlichte
Steden. Maar doorreizende Vreemden hebben dikwyls gezegd, dat zy hier eene
zekere gemaklyke manier in den ommegang, en leevendigheid en vernuft in de
gesprekken, misten - en zy hebben gelyk gehad.
Ondertusschen valt het verklaaren van dit verschynzel niet moeilyk. Een fyn
vernuft en eene zekere aangenaame bespraaktheid zyn kinderen der ledigheid, der
veelvouwige beoefening der schoone Weetenschappen, en des gestaadigen
ommegangs met Vreemdelingen, die alleen vermaakshalven reizen. Nu zyn hier
weinig ledige menschen: weinigen, die fraaije bevalligheid en modelectuur tot het
hoofdvoorwerp hunner poogingen maaken. Eindelyk ligt Bremen zo buiten den
streek, dien de lediggaande trekvogels door Europa doen, dat meerendeels alleen
zulke Vreemdelingen hier komen, die handelbezigheden hebben, en gevolglyk
worden de hoofden der Inwoonders alhier over 't algemeen niet met die aangenaame
kleinigheden en vrolyke gesleepenheid vervuld; maar zyn meer gevat op hunne
beroepsbezigheden en op ernstige voorwerpen.
Komt het 'er u egter op aan, om, onder vier oogen,
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of in een kleinen kring van verstandige Mannen, een socratisch gesprek over
filosoofsche stoffen, of over zulken, die een byzonder vak der Weetenschappen
betreffen, over Staatkunde, Handel en Manufactuuren, te houden, dan vindt gy daar
toe veelligt hier meer gelegenheid, dan in menige Steden, waar deeze oppervlakkige
zwetzery en eene zekere veelweetenschap voor tekenen der fynste beschaaving
gehouden worden. - Maar evenwel vinden de Bremers smaak in de genoeglykheid
van een onderhoud, dat met eene wakkere helderheid van geest, fyn vernuft en
scherpzinnige Weetenschap, gezouten is. En wat het leezen van nieuwe Boeken
belangt, zo wenden eenige Leesgezelschappen en Leen-bibliotheeken allen vlyt
aan om ook hier de hoofden en harten, de verbeelding en de neigingen der jonge
lieden, door den geest van onze duizend en nog eens duizend Romans, Comedien,
Ridder- en andere Vertellingen, te doen draaijen en suizebollen.
Eene Stichting, zo als men misschien in geene eene Duitsche Stad vindt, is het
Musoeum of de Natuurkundige Maatschappy, welke reeds sedert eene ry van jaaren
bestaan heeft. Een aantal van Persoonen, deels Geleerden, deels Kooplieden, die
thans reeds over de honderd en zeventig sterk zyn, en hunne nieuwe Medeleden
door ballotteeren verkiezen, betaalt, naamlyk ieder Lid, jaarlyks tien daalders, waar
voor een groot huis tot de Vergadering, beneffens een daar aan grenzende tuin
gehuurd wordt. In het Huis vindt men eene dagelyks aangroeiende Bibliotheek, een
Kabinet van Naturalien, een Verzameling van Instrumenten, Modellen en dergelyken.
Dagelyks, van 's morgens tot 's avonds, zyn eenige kamers geschikt en in den Winter
verwarmd, om elk lid te ontvangen, die lust heeft om hier te leezen, of eenig ander
onderhoud zoekt. Alle in- en uitlandsche politieke en geleerde tydingen en journaalen
van eenig belang liggen dan gereed, en ieder brengt de aanmerkelykste berigten,
welke hy door byzondere Correspondentie verkreegen heeft, mede in het gezelschap.
Des Maandags wordt door twaalf Leden, die zich daartoe verbonden hebben,
beurtlings eene voorleezing gedaan over eenig geleerd Onderwerp, uit de Natuurlyke
Historie, de Geschiedenis, de Sterrekunde, enz. Deeze voordragt wordt zo ingerigt,
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dat ze ook voor ongestudeerde Toehoorders belangryk weezen kan.’
Plaatsruimte verbiedt ons verder voort te vaaren over der Breemeren smaak in
de Schouwburgen, in Muzyk, of ook hun van den Zedelyken kant te beschouwen,
gelyk de Heer KNIGGE vervolgens doet.
Bepaald heeft zich de Vryheer niet, in welken oord van America hy zich zal
nederzetten; doch hy wil een Landman worden, waarschynlyk in het Geneseedistrict,
aan het Meir Ontario, tegen over de Engelsche bezittingen in Canada, waarvan hy
zeer onbedwongen eene korte beschryving in dit Reisverhaal vlegt. Dan, welk een
oord hy ook kieze, zyn verblyf beantwoorde aan zyne verkiezing, in den eersten
Brief met de volgende Dichtregelen uitgedrukt:
Een plaatsje zoek ik waar de vreê
De eenvouwigheid bekroont,
Waar, ver van glans en gloriezugt,
Bescheiden stilte woont;
Waar ik, vereenigd met een vrind,
Op eene veilge baan,
En by de menigte onbekend,
Myn vryen weg kan gaan;
Waar my der volgen morgenlied
Na zachten slaap verkwikt;
Waar my, in 't kalm en bly genot,
Geen wapenkreet verschrikt;
Waar oefening en weetenschap
Den heldren geest verheft,
Der Zanggodinnen toverkragt
Myn hart bezielt en treft.
Terwyl ik soms een ledig uur
Met snaarenspel verkort,
En ligte spys door maatigheid
My daaglyks smaaklyk wordt.

Wy wenschen ook op zyne Americaansche Lettergeschenken vergast te worden,
ook buiten het plan van een Americaansch Archief, Magazyn of Journaal, aan zynen
Vriend in deezer voege opgegeeven: ‘Zodanig iets
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hebben wy nog niet. Neem eens; dat Gy voor u de verdienste van dit Werk by het
Duitsch publiek maakte. Ik konde u de nieuwste geleerde en politieke Tyd schriften,
die in America uitkomen, alle vierendeelen des jaars zenden, en daar by, misschien
van de Medeleden van het Congres zelve, de naauwkeurigste en zich over het
geheel uitstrekkende berigten medegedeeld, bekomen, omtrent den aangroei der
bevolking, nieuwe openbaare schikkingen en stichtingen, vrugtbaar gemaakte
gronden, uitbreiding van handel en manufactuuren, benevens de vorderingen van
alle soorten van aankweeking en onderwys. Men zal gewis van deeze dingen in
America geen geheimen maaken, gelyk in eenige Europische Staaten. Daar toe is
men te wys, heeft te gezonde begrippen van waare Staatkunde, en behoeft zich
geene openlyke Rekenschap te schaamen.’

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 Koppenhagen. Uit het
Hoogduitsch vertaald. IIIde Deel. Met Plaaten. Te Haarlem by A.
Loosjes Pz. In gr. 8vo. 240 bl.
Wegens de twee voorgaande Deelen deezer Reize, hebben wy, naar verdiensten,
(*)
met lof gewaagd , en dient dit Derde en laatste om 'er meer licht aan by te zetten,
terwyl ook de Hoogleeraar MUNTER niet alleen de goedheid gehad heeft om den
Nederduitschen Vertaaler zyn genoegen te betuigen over de Vertaaling van zyn
Werk, maar ook eenige Verbeteringen en Byvoegzels mede te deelen, waarvan
men zich in het laatste van dit Deel bediende, en de overige, tot dit en de twee
voorige Deelen behoorende, agteraan plaatste. Eene toevoeging, waar door de
Vertaaling dit vooruit heeft boven het Oorspronglyke.
Dit Deel vangt aan met de Stad Catania op Sicilie; eene Stad voor de Geleerden
van gewigt, die daar-

(*)

Zie, wegens het Iste Deel, Algem. Vaderl. Lett. voor 1793, Iste St. bl. 206, en wegens het IIde
Deel, hier boven, bl. 90.
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om inzonderheid de aandagt van den Heer MUNTER trok, en tot eene meer
breedvoerige beschryving aanleiding gaf. Inzonderheid verdient de Hoogeschool
daar gekend te worden, en zal men niet kunnen naalaaten, over de Verlichting,
welke de geleerde Reiziger hier aantrof, zich met hem te verheugen. ‘Het is,’ schryft
hy, ‘voor my altoos eene stoffe van blydschap, wanneer ik mag zien, dat het Licht,
't welk onder ons schynt, zich van tyd tot tyd, zelf tot de afgelegenste oorden,
verspreidt; dat mannen, die onder het harde juk der Inquisitie gebooren en opgevoed
zyn, egter het pad der waarheid hebben gevonden; ja zelfs, dat men reeds zo verre
gevorderd is, dat men, in weerwil van het Roomsche Register van verboden Boeken,
zodanige Werken openlyk kan leezen, en ze verder aan de studeerende Jeugd kan
aanbevelen. - Het juk der Inquisitie is verbrooken; het Napelsche Hof is niet zeer
bigot, de vryheid van denken neemt van tyd tot tyd de overhand, en wordt door het
leezen van goede Boeken (Protestantsche niet uitgezonderd) zo sterk bevorderd
en uitgebreid, als 'er met mogelykheid in een Roomsch Land kan plaats hebben.’
Oudheden en Penningverzamelingen worden beschreeven en toegelicht; doch
meer dan door deezen werden wy bekoord door het Character van een der Bezitteren
van het grootste en fraaiste Kabinet, den Prins BISCARI, en kunnen ons niet
weerhouden van de opgave der Geschiedenis deezes waarlyk grooten Mans. ‘Deeze
eerwaardige Grysaart was,’ volgens de taal van den Heer MUNTER, ‘een van die
zeldzaame verschynzels, die alles vereenigen, zo wel het vermogen als den wil,
om in een uitgebreiden kring van menschen een uitgebreid nut te kunnen stichten.
Hy was gebooren in eene aanzienlyke en vermogende Familie, en veel beter
opgevoed dan aan de Siciliaansche Edelen in de eerste helft van deeze eeuwe
doorgaans ten deele viel. Reeds in zyne eerste jaaren kreeg hy smaak aan de
Weetenschappen, en de uitwendige omstandigheden van zyn huis veroorlofden
hem zich daaraan geheel over te geeven, zonder dat hy noodig had de gunst van
het Napelsche Hof te zoeken, of die laage en kruipende middelen by de hand te
neemen, die bykans de geheele Adel van Sicilie, het zy uit noodzaaklykheid of uit
verkiezing, in het werk stelt. Hy sleet zyn geheele leeven te Catania, zyne
Geboorteplaats, en op zyne goederen in Sicilie; een zeer klein gedeelte van
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hetzelve alleen uitgezonderd, toen hy, tot bevordering van zyne oogmerken, eene
reis deedt door geheel Italie. Zyn Vader hadt een Kabinet van Penningen verzameld,
't welk by zyn dood in goede orde was; dit was de grondslag van zyn aanzienlyk
Musaeum, het welk zo groot en kostbaar is, dat men het naauwlyks voor eene
verzameling van een privaat persoon zou durven houden. Hy hadt zeer veele kunde
in de Oudheden, voornaamlyk was hy zeer bedreeven in den alouden toestand van
zyn Vaderland; uit dien hoofde was hy ieverig bezig met naspooringen. Hy was de
eerste, die de oude overblyszels van Catania liet opdelven, en het Hos wist over te
haalen om jaarlyks eene somme van agthonderd Oncen te geeven tot onderhoud
en naaspooring van Siciliaansche Oudheden. Hoe weinig deeze somme kon
toereiken, kan elk gemaklyk begrypen, te meer, daar de helft hiervan gesteld wierd
onder het bestier van den Prins TORREMUZIA te Palermo, en de Prins BISCARI alleen
over de helft kon beschikken. Zyne onderneemingen waren veel te uitgebreid en te
kostbaar, en dus betaalde hy, uit zyn eigen vermogen, de overige kosten.
Daarenboven moedigde hy de naarstigheid der Inwoonders van Catania aan, hy
was de Vader van Weezen, de Vriend en Toevlugt der armen en behoeftigen, de
Beschermer en Voedsterheer der Weetenschappen, met één woord, hy stelde alles,
wat in zyn vermogen was, in het werk om Catania te doen bloeien. Hy spaarde geen
geld, wanneer hy meende iets goeds te bewerkstelligen. - Een Instituut om jonge
Dogters te onderwyzen, en eene behoorelyke opvoeding te geeven, 't welk een
zyner Voorvaderen gesticht hadt, en een Gasthuis voor Kraamvrouwen, 't welk vóór
weinig jaaren opgericht is, zyn beide door hem ryklyk begiftigd; en de bloeiende
toestand deezer beide Gestigten mag men voornaamlyk aan zyne Vaderlandlievende
gezindheid en edelmoedige poogingen toeschryven. - Op zyn Landgoed Ragona
bouwde hy een brug van één-en-dertig boogen, over de Rivier Simathus; hy deedt
Waterleidingen vervaardigen, waar door hy het water van een andere Rivier afleide,
en na zyne Rysplantadien voerde, waar door hy tevens het water van de wegen en
de laagten wegtrok, de eersten verbeterde, en het land voor de nadeelige
uitwaasemingen bewaarde. De Brug en de Waterleidingen waren zo vast en hegt,
dat ze meer dan eene eeuw
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scheenen te kunnen verduuren. Dan eene sterke overstrooming, vergezeld van
eene zwaare Orkaan, wierp alles onder den voet. Zonder in aanmerking te neemen
het groot verlies, het welk hy geleden hadt, (de Brug alleen hadt hem negentig
duizend scudi gekost,) gaf hy terstond last om het werk op nieuw in orde te brengen.
- Toen Messina door de vreeslykste Aardbeeving bykans geheel verwoest was,
kocht hy terstond een aanzienlyke voorraad van Graanen, zondt ze derwaards, en
liet ze onder de behoeftigen uitdeelen.
Dit edelmoedig en onbaatzugtig bestaan verwierf hem al het geen den braaven
en verstandigen man gelukkig kan maaken. Hy werd van het geheele Volk
geëerbiedigd, en als een Vader bemind; de Siciliaanen rekenden het zich tot eene
eer, dat hy hun Landgenoot was; elk zag, elk erkende, elk eerbiedigde zyne
verdiensten, behalven alleen de Regeering te Napels. Deeze was ten zynen aanziene
zeer onverschillig, het Hof liet zich niets aan hem gelegen leggen. En is dit
verschynzel wel zo vreemd in de wereld? - Intusschen kreunde hy zich hier aan
zeer weinig; ook behoefde hy de gunsten van het Hof niet.
Was hy in zyn openbaar leeven een waar Patriot, en leide hy de edelaartigste
grondbeginzels aan den dag, niet minder was hy, aan den anderen kant, in zyne
huislyke verkeering, en in den kring zyner Vrienden, de gezelligste en
beminnenswaardigste Persoon. Hy leefde voor zichzelven gelukkig in den schoot
zyner Familie, en altoos was hy vrolyk en opgeruimd van geest, vatbaar voor alle
geneugten die de vriendschap opleevert. De vreemdelingen, die in menigte te
Catania komen, genooten in zyn huis alle de voorrechten, welke de gastvryheid kon
aanbieden, en welke dan eerst regt in haare waarde gekend worden, wanneer men
dezelve waarlyk behoeft. Ik voor my, tel het onder de gelukkigste ontmoetingen
myns leevens, dat ik dien braaven Man heb leeren kennen. De veertien dagen van
myn verblyf in Catania, heb ik meestal gesleeten in zyn huis en in zyn gezelschap,
en zyn waardige Zoon, Monsignor PATERNO CAPELLO, hadt de goedheid van my
zelve al het merkwaardige in Catania te toonen. Ik had dus de schoonste gelegenheid
om alle de antieke byzonderheden, die in het kabinet van den Prins voorhanden
waren, naauwkeurig gade te slaan, daar ik hier op
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zulk een voet leefde, als of ik een der huisgenooten geweest ware. De dankbaarheid
gebiedt my, van deezen Man met dien nadruk te gewaagen; maar de taal van myn
hart is ook overeenkomstig met de waarheid, en ik twyfel niet of myne Leezers zullen
my gaarn willen gelooven, daar dit getuigenis overeenstemt met dat van alle
Reizigers, die weezenlyk gevoel voor eer en braafheid hebben. Zo veel my bewust
is, ben ik de laatste Vreemdeling geweest, die het geluk gehad heeft om hem te
leeren kennen; toen reeds tekende zyne toeneemende verzwakking, dat de dood
van tyd tot tyd met zachte schreden naderde, tot dat hy eindelyk, weinige maanden
nadat ik hem ontmoet had, op den 1 Sept. 1786, te Catania overleedt - te eerder
ben ik uit dien hoofde verpligt, om zyn naam openlyk te noemen, op dat, gelyk hy,
in het Zuiden van Europa, den eerbied en hoogagting van elk deelagtig was, hy ook
nu nog in het Noorden van Europa, naa zynen dood, met dien eerbied en hoogagting
genoemd worde, die men verschuldigd is aan den Weldoener van zyn Vaderland,
en van zyne Medeburgers.’
Breedvoerig is de beschryving van het Museum, door dien Prins gestigt, schoon
de Heer MUNTER zich alleen bepaalt tot het Oudheidkundige gedeelte; het
Natuurkundige, in welk vak hy zyne geringe bedreevenheid erkent, aan volgende
Reizigers overlaatende. Terwyl hy ons berigt, dat de Natuurlyke Voortbrengzels van
Sicilie thans zeer bearbeid worden door den Hoogleeraar in de Natuurlyke Historie,
Don GIUSEPPI GIOENI, de eerste Siciliaan, die zich geheel alleen aan die weetenschap
heeft toegewyd, en bovenal den AEtna naauwkeurig onderzoekt. Dit vermelden
geeft hem gelegenheid om iets aan te tekenen ten opzigte van den vermaarden
Kanunnik RECUPERO: ‘Deeze was,’ schryft hy, ‘wel is waar, de eerste Siciliaan, die
met ernst aan de bearbeiding van de Natuurlyke Geschiedenis van zyn Vaderland
dagt, en in 't byzonder zich toeleide om den AEtna te leeren kennen, en zyne
onderzoekingen daar omtrent te beredeneeren. Dan het ging hem, gelyk het allen
den geenen gaat, die hun eigen Leermeester zyn, of ook zyn moeten. De eerste
grondslagen ontbraken aan zyn gebouw, en dus kon hy alle de zwaarigheden niet
oplossen, die zich by een naauwkeurig onderzoek opdeeden. Ook durfde hy, uit
vreeze voor de Inquisitie, alle zyne waarneemingen
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en redenkavelingen daarover niet ontdekken. Omtrent vreemdelingen was hy
vrymoediger; dan de onverantwoordelyke onbescheidenheid van BRYDONE hadt
hem bykans de wreedste vervolgingen van de zyde der Inquisitie op den halze
gehaald; ja, hy zou gewis een slachtoffer van deeze regtbank zyn geworden, indien
hy niet de voorspraak van den Prins BISCARI, en de veelvermogende hulp van
Monsignor VENTIMAGLIA, hadt genooten. Zyne Kettery bestondt hierin, dat 'er op den
AEtna wel van twintig duizend jaaren herwaards Lava voorhanden was. Die
bygeloovige dagen zyn nu vervlogen. Zints de Inquisitie vernietigd is, mag elk over
de Natuur denken, onderzoeken, en schryven, zo als hy wil.’
De Heer MUNTER beklom deezen Berg in het ongunstigst saisoen, in het holst van
den Winter, met den Heer GIBS, en geeft des een zeer leezenswaardig verslag; waar
over hy dit regtmaatig oordeel velt: ‘Dit verhaal zal den Leezer niet zo zeer treffen,
als de Schilderagtige beschryving van BRYDONE; maar ze wint het van de laatste in
geloofwaardigheid en egtheid. Ik geef slegts eene beschryving van dingen, die ik
gezien heb; maar hy ook van dingen, die hy niet gezien heeft.’ Eene Afbeelding van
den Crater deezes Vuurbraakenden Bergs, in 1785, gaat hier nevens. Alleen het
geen hy gezien en waargenomen heeft beschryvende, wyst hy verder op de Schriften
van BRYDONE, HAMILTON en DOLOMIEU; doch berigt by deeze gelegenheid, dat
SPALLANZANI, een der grootste en stoutste Natuuronderzoekeren, in den Jaare 1788,
in Sicilie geweest is en den AEtna onderzogt heeft; zynde hy thans bezig om zyne
Ontdekkingen byeen te verzamelen en te rangschikken. De Hoogleeraar MUNTER
staat in het denkbeeld van onheuglyk vroege Uitbarstingen. Het een en ander
wegens het langzaam vrugtbaar worden van de Lava opgehaald hebbende, schryft
hy ten slot: ‘'Er moeten dus reeds te vooren uitberstingen plaats gehad hebben, en,
zonder ons in eenig onderzoek in te laaten, of de AEtna negen of achtduizend jaaren,
vóór onzen tyd, reeds Vuurstoffen hebbe opgeleverd, kunnen wy vry zeker
vaststellen, dat deeze Berg reeds verscheide Eeuwen vroeger, dan de bekende
Geschiedenis begint, Vuurstoffen hebbe opgeworpen; dat zyne omwentelingen
misschien ouder zyn dan de omwentelingen van den Aardbol, waar van ons bericht
gegeeven wordt in het Mozaïsch Geschiedverhaal, en dat
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ze misschien nog vroeger moeten gesteld worden dan de Schepping van den
(*)
Mensch .
De Reis van Catania na Messina behelst veele byzonderheden, meest
oudheidkundige. Messina zelve wordt beschreeven, en een akelig tafereel gemaald
van den Verwoesten staat in den Jaare 1783, waarin ook alle de Kabinetten der
Oudheden vernield werden. - Wegens de oudtyds zo vermaarde Charibdis, treffen
wy deeze waarneeming aan: ‘Wiens verbeeldingskragt vooraf, door het leezen van
de Schriften van VIRGILIUS en HOMERUS, is gaande geworden, en dan verwagt hier
eene vervaarlyke en schrikverwekkende vertooning te zullen vinden, zal zich in zyne
verwagting te leur gesteld zien. - Men kan zelf regt door deezen draaikolk roeijen
of zeilen, zonder dat men eenige beweeging bespeurt. Deeze draaikolk werd
veroorzaakt door twee tegen elkander inloopende stroomen, die zich voor den mond
van de Haven van Messina vereenigden; en deeze oorzaak is nog voorhanden.
Dan, of de stroomen hebben, geduurende die reeks van eeuwen, haare kragt
verlooren, of de Dichters hebben de vryheid gebruikt van de dingen te vergrooten:
want tegenwoordig is deeze draaikolk van minder betekenis dan die op den Donau,
welke laatste alleen gevaarlyk is, wanneer men een onervaaren Stuurman heeft.
Deeze draaikolk ligt op de hoogte van den Vuurtooren, die op den hoek van den
Landtong staat, omtrent twintig ellen van Land. Toen ik naby kwam, ontdekte ik
niets dan twee witte gladde plaatzen, van omtrent twee ellen breed, en eenige
draaijingen van weinig aanbelang, die zo veel kragt niet hadden, dat zy een boot
konden overmeesteren. Men verhaalde my, dat, wanneer de Sirocco-wind waait,
hy het sterkst van allen bruist, gelyk als het water, wanneer het hard kookt; maar
ook dan kunnen groote booten zonder eenig gevaar over denzelven vaaren, en de
kleine, ofschoon zy 'er niet door

(*)

Wy kunnen, van deeze Byzonderheid in MUNTER's Berichten reppende, niet naalaaten onze
Leezers tot opheldering te wyzen na de Brieven ter Verdediging van de Voortplanting des
Christlyken Godsdiensts, door R. WATSON, bl. 163, enz. Dit Werkje is, in den Jaare 1779, by
onzen Drukker J. YNTEMA uitgekomen en nog voorhanden.
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kunnen vaaren, loopen egter geen gevaar van het onderst boven gekeerd te zullen
worden.’
Eene volgende Afdeeling loopt over de aanzienlykste Italiaansche Hoogeschoolen,
en over de Kerkhervorming in zommige Landen van Italie. Van de Academie te
Pavia ontmoeten wy het naauwkeurigst en breedvoerigst berigt, en kan men het
niet leezen zonder de Verlichting, welke daar heerscht, te bewonderen, en de
Verdraagzaamheid der Hoogleeraaren in de Godgeleerdheid. Men kent in de
Bibliotheek geen lyst van Verboden Boeken, men leest de Protestantsche Schryvers
zo wel als de Roomschgezinde. Zelfs heeft men zedert eenigen tyd een begin
gemaakt met verscheide Protestantsche Boeken na te drukken, om ze daar door
voor de studeerende Jeugd meer verkrygbaar te maaken. - Het Kweekschool voor
de Duitschers en Hongaaren gaat hier in, met groote schreden, andere
Kweekschoolen vooruit. - In Toscaane is het ten aanziene der Verlichting gunstig
gesteld, men heeft 'er een begin gemaakt met de Kerkhervorming. Wat SCIPIONE
DE RICCI, Bisschop van Pistoja en Prato, daar aan gedaan heeft, zal men met
genoegen leezen.
In den Kerklyken Staat is het ten deezen opzigte slegtst gesteld: ‘de tedere
voorzorg van den Heiligen Vader en van de waakzaame Inquisitie hebben, met een
heiligen yver, Geleerdheid en Vryheid uit Bologna verdreeven. De Hoogeschool is
nog op de leest geschoeid der voorige eeuwen. De Hoogleeraaren berusten in de
vorderingen hunner voorgangeren, zonder dat zy na eenige nieuwe ontdekkingen
omzien; zy agten zich zalig by het oude te kunnen blyven, en zyn wars van alles
wat naar nieuwigheid ruikt.’ Zo is het ook met de Kweekschoolen te Rome gesteld.
De laatste Afdeeling verschaft ons eenige merkwaardige berigten betreffende de
Siciliaansche Dichtkunst, door den Vertaaler, met rede, niet weinig bekort; diens
weinige Aantekeningen doen hem voor meer dan een vlugtig Vertaaler kennen.
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De Gelykheid der Menschen, en de Pligten daar uit voortvloeijende;
Dichtstuk. Naar het Latyn van den Heer Jeronimo de Bosch, door
Jan Gerard Doornik. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek, 1794. In
gr. 8vo. 102 bl.
Toen de Heer JERONIMO DE BOSCH zyn Latynsch Dichtstuk, De Gelykheid der
Menschen, in de Zaal van het Genootschap, Concordia & Libertate, had voorgelezen,
wekte de algemeene hem toegezwaaide lof de begeerte van den Heere DOORNIK
op, om, schoon onkundig in de Latynsche Taale, de gedachten van den Heere DE
BOSCH, over dit onderwerp, te weeten, als mede de wyze, op welke hy hetzelve
behandeld had. De Latynsche Dichter voldeed niet alleen aan dit verzoek, maar
nam zelfs de moeite, om eenige schoone gedeelten van zyn Dichtstuk in het
Nederduitsch te vertaalen, welke de Nederduitsche Dichter in Nederduitsche Vaerzen
overbragt. Deeze Proeve beviel aan den oorspronglyken Dichter, en spoorde den
Heere DOORNIK aan tot eene tweede, en dus werdt het ontwerp geboren, om het
geheele Dichtstuk, naar eene Prosa-vertaaling van den Autheur, in Nederduitsche
Vaerzen over te brengen, en in het licht te geeven.
(*)
Daar wy van het oorspronglyk Dichtstuk reeds verslag gedaan , en eene Proeve
gegeeven hebben, zullen wy onze Lezers, die, onkundig in de Latynsche Taale, die
Proeve niet verstaan hebben, welligt eenig vermaak verschaffen, door de naarvolging
van dezelve hier te plaatsen:
Maar mag een burgery, dus hoor ik iemand vraagen,
Een' onrechtvaardig Vorst van zynen troon verjaagen?
Een moeielyke vraag; een stuk, van 't grootst gewigt.
Dat hy, die dit beschouwt gelyk 's volks recht en pligt,
Een vaste zeilkoers houde, op dat hy veilig lande,
Op Scylla niet vervall' noch op de Charybdis strande.
Hy laate aan 't woeste volk de losse teugels niet,
Noch smeede een nieuw geweer voor 't wetteloos gebied.
Het algemeene nut moet hier voorall' hem raaden;
't Is menigwerv' de toets van 't billyke onzer daaden:
Hy weeg', naauwkeurig, eerst al 't goed en al het kwaad,
Dat voort kan spruiten uit zo hagchelyk een daad;
En kiez' dan, zonder drift, met onpartydig oordeel,
Wat staat en burgery het meeste strekt tot voordeel.
De billykheid verbied dat ooit de tiranny
Van éénen - duizenden tot smart en nadeel zy.

(*)

Zie hier voor, bl. 289.
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Wanneer Mezentius, door wieede folteringen,
De braafste burgers durft naar 't heilig leven dingen;
Dat dan Hetrurië, door t scherpe krygsgeweer,
Den vyand van zyn volk in 't woeden ga te keer:
Maar laat hier geen gesnap van een' Thersites gelden:
Sla geen geloof aan 't geen de lastertong durft melden
Van een' gemeensman, die, gehuurd tot laf verraad,
Den kleinsten misslag maakt tot de yslykste euveldaad,
Wiens vuig, hebzugtig hart, verzaakende eer en pligten,
't Belang van 't Vaderland voor 't zelfbelang doet zwichten.
's Vo ks heil is de eerste wet: voor haar legg' de Opperheer
Zyn kroon, en de achtbre raad zyn bundelbylen neér:
Geen oppermagt mag ooit die gulde wet verbreeken:
Maar laat dan ook 't gemeen geen haat noch wantrouw kweeken
Op hem die 't ryk bestiert; dewyl 't, door drift verblind,
Wanneer 't verbetring wil bewerken in 't bewind,
Den Vorsten, die het haat en grimmig aan durft randen,
Geduchte wapens geeft in hun getergde handen.

De Heer DOORNIK, welke deeze vrye naarvolging aan den oorspronglyken Dichter
heeft opgedragen, verdient, door deeze zyne yverige poogin en en welgeslaagde
Proeve, den lof en byval zyner Landgenooten, die reeds met verlangen, op zulk
eene naarvolging, van de aequalitate hominum des Heeren DE BOSCH, gehoopt
hadden!

Dichtlauren voor Neêrlandsch Helden, bestaande in Prysvaarzen,
ter erkentemsse van hunnen moed, gebleeken in de Verdeediging
der Vestirgen Maastricht, Willemstad, de Klundert, enz. by den
aanval der Franschen op de Vereenigde Nederlanden, in February
des Jaars 1793. Byeengebracht en verzameld, door een Gezelschap
Beminnaaren der Vaderlandsche Dichtkunst, binnen Amsteldam.
Te Amsteldam, by W. Brave, 1793. In gr. 8vo. 280 bl.
Ter Nagedagtenis van wylen zyne Excelentie, den Heer Johan
Arnold Zoutman, Vice-Admiraal van Holland en Westfriesland, enz.
enz. Te Gouda by H.L. van Buma en Comp., 1793. In gr. 8vo. 84 bl.
Wy voegen deeze twee Bundels Dichtstukken by elkander, schoon de Dichters
zelve, in hunne Staatkundige gevoelens, hemelsbreed met elkander schynen te
verschillen. In de Dichtlaurieren hebben C.V N EPEN, J.M. SOBELS, M. DE WITTE, geb.
VAN ZUYLEKOM, E.J.B. SCHONK, H. HEY, G.J. DE LA HOUSSAYE, D. HOUTMAN J. DE VRIES,
en eenige ongenoemden, hun yver en zucht getoond, om die Krygslieden te ver-
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heerlyken, welken, in het voorgaande jaar, zommige Vestingen van den Staat,
tegens den aanval der Franschen, verdeedigden. In de Nagedachtenis stellen J
BESSAN, M. VAN HEYST, Wed. VINKENRA, J WEDDING, G. KNOOP, D. STOOP, H.C. HABBEMA.
G. VAN LENNEP, PETRONELLA MOENS, J. VAN DYK, J. VOORMAN, J.A. HFMMINGA, A.C.W.
STARING, S. KONING EN G.C.C. VATEBENDER, de Overwinning op Doggersbank, door
JOHAN ARNOLD ZOUTMAN op de Engelschen bevogten, by gelegenheid van zyn
overlyden, in het blinkendst licht. In beide Bundels treft men goede, middenmaatige,
en zelfs minder dan middenmaatige, Verzen aan; hebbende de beide Gedichten
van den Student VAN EPEN, welke den eersten prys by het Amsteldamsch Gezelschap
behaald heeft, zulk een hoogen vlucht en stoute wendingen, dat zy een gunstig
vooruitzicht, voor de bekwaamheid van deezen Dichter, in het vervolg opleveren.
Zie hier, ter proeve, eenige der eerste Coupletten uit den Voorzang.
Civilis edel kroost! - rechtschapen Batavieren! ô Scipioos! wier hart voor haard en auter brandt,
Die, by de Zegepraal van uwe Veldbanieren,
Den voorspoed, rust en vreê, hergeeft aan 't Vaderland:
U vlogt het juigchend hart steeds schittrende eerepalmen,
Verééuwigd door de Poëzy! Door schaatrend krygsgejuig - door dankre zegegalmen,
Ten spyt van dwang en slaverny!
*

Ja: toen dit plekjen gronds in ydle waterplassen,
Nog voor uw staarend oog in slib bedolven lag Eer nog de gloênde Zon op uwe veldmoerassen,
Met koestrend liefdevuur en zorg, ter neder zag Eer 't, door zyn vruchtbaarheid, een' weg naar 't goud kon baanen,
Zong reeds, in Wodans heilig woud,
Den Barden - rei uw moed, by 't wappren van de Vaanen,
Op heure gulden vryheid stout.
*

Toen zong men reeds, verheugd, der Batten heldendaaden Toen was reeds fiere moed aan wakkre deugd gehuuwd Toen sierde Poëzy u reeds met laurbladen! Wyl de Adrana 't gejuich op wind en golven stuuwt!
Op dat de Naneef roeme op zyn doorluchte Vadren:
Welaan dan, dappre Erf! welaan!
Bruischt nog dat heldenbloed - dat dichtvuur in uw adren?
Wel! - gryp dan 't elpen speeltuig aan!

Wy kunnen niet afzyn, om ook iets, uit een der Lykzan
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gen op ZOUTMAN, by deeze gelegenheid, mede te deelen. De Heer D. STOOP begint
de zyne aldus:
Vry gevochten Batavieren!
Heft met ons een Lykzang aan,
Wilt Held ZOUTMANS grafzerk cieren,
Met een dankbre liefde traan;
Altoos waart gy trotsch op Helden,
Die hun goed en leven stelden,
Voor 's Lands vryheid, voor uw Eer:
Zyt gy geen Bataven meer?
*

Ja gewis, gy zyt Bataven;
Niets verandert uwen aart:
't Vryë hart vereert geen Slaaven;
Is voor boei' noch band vervaard:
Nog geen zes paar jaar geleden,
Toen Held ZOUTMAN had gestreden,
En Brittanjes Vloot verwon,
Deed elk Dichter, wat hy kon.
*

Toen sprak elk van ZOUTMANS glorie,
Met een hart vol waare vreugd;
Van zoo eedele victorie
Zong en ouderdom en jeugd:
In die vryë blyde dagen
Zag men ZOUTMANS linten draagen;
Ja, gantsch Neêrland prees dien Held
Die 's Lands glorie had hersteld.
*

Grootbrittanje met zyn Vlooten
Onder PARKERS trotsch bevel,
Had de vryë Zee gesloten,
En hieldt Neêrland in de knel;
ZOUTMAN, die met Bato's Helden
Strydende het recht herstelde,
Van der Volken vryë Zee,
Keert vol roem naar Hollands Reê.
*

Toen, toen loonden Neêrlands Vadren
ZOUTMAN voor deez' heldendaad,
Toen, toen werkten al de radren,
By de Leden van den Staat:
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Moest 'er menig Zeeheld sneeven,
Neêrland, altyd ruim in 't geeven,
Deelde aan weduw en aan spruit
Dankbre liefdegaven uit.
*

Dit, dit deed den moed herleeven
By den vryen Batavier;
ZOUTMAN deed de Britten beeven
Voor zyn Arm en Krygsbanier:
ZOUTMAN heeft den Belg gewrooken,
Britsche kluisters stout verbroken;
ZOUTMAN heeft 's Lands roem hersteld,
En der Britten trotsch geveld.
*

Eer en grootheid daalen, ryzen,
Naar het wufte lot zich keert,
Maar een ZOUTMAN zal men pryzen
Waar men moed en braafheid eert;
Nederlands Historiebladen
Zullen all' de glorie-daaden
Melden van deez' strydbren Held,
Die 's Lands luister heeft hersteld.

Blykbaar is het, dat men, in dit eerst geplaatste Vers, veel meer verbeelding en een
hooger vlucht zal aantreffen dan in het laatste, dat maar zagtkens heenen rolt: doch
men zal in de Nagedachtenis ook die Verwytingen en Scheldnaamen niet vinden,
die, hier en daar, in de Dichtlaurieren gevonden worden, zo als Aterling, gevloekte
Fielt, Aartsmonsters, Volksberoerders, Landverraaders, Muiters, die om Neêrlands
goud gaan hunkeren, enz. Zulke uitdrukkingen ontluisteren de schoonste Poëzy,
en ontëeren de zaak die men daar door waant te verdedigen.

De Nagedachtenis van Amstels ouden en gryzen Burgervader,
Henrik Hooft, Danielsz., op den laatsten Augustus 1794 overleden,
vereeuwigd in, en door, eene Lykreden, in eene Maatschappy van
Vaderlanders uitgesproken. Te Amsterdam, 1794. In gr. 8vo. 38 bl.
Het kon niet wel anders zyn, of het overlyden van den Burgemeester HOOFT (by
veelen zo zeer bemind en gepreezen, als by anderen gehaat en gelaakt, wegens
zyne politieke gevoelens) moest aanleiding geeven tot het vervaardigen
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van zodanige Geschriften, die de byzondere denkwyze van hunne opstellers, omtrend
dien Man en zyne daaden, kenmerken. De Redenaar, of Opsteller deezer
Nagedachtenis, behoort tot de zulken, die met den Heere HOOFT, in denkwyze,
overeenstemmen, en, als zodanig, bekent hy, met een neergeslagen oog: ‘overtuigd
te zyn, van in lang dat geen niet gezegd te hebben wat zyn hart gevoelde, en eenen
Man, zo als HOOFT was, door zyne gevoelens en daaden, wel waardig ware.’ Na
eene korte Inleiding, maakt hy eenige melding van sommige beroemde Mannen,
welken het geslacht van HOOFT heeft opgeleverd; als van JAN CORNELISZOON HOOFT,
in 1579 Schepen, en veele jaaren Kolonel, van Amsteldam; van CORNELIS
PIETERSZOON HOOFT, in den Jaare 1585 Raad van dezelfde Stad; ook door andere
Redevoeringen genoeg bekend; van den beroemden Geschiedschryver en Dichter,
PIETER CORNELISZOON HOOFT, Drost van Muiden; van HENDRIK HOOFT, in 1672,
Burgemeester van Amsteldam, en mede bewerker van den Vrede, in 1678; van
GERRIT HOOFT, bekend door zyne onderhandelingen met den Graave D'AVAUX, en
de beschuldigingen van Prins WILLEM de Derde, hem aangewreeven; en eindelyk
van DANIEL HOOFT, Vader van den onlangs overleden Burgemeester, over wien
deeze Lykreden gehouden is, zynde in 1709 Schepen, in 1718 Raad, en in 1737
Burgemeester van Amsteldam, geworden.
Op bl. 18, begint de Redenaar eigenlyk van HENRIK HOOFT DANIELSZ. te spreeken.
Den 23sten Juny 1716 geboren zynde, zag men hem, in den Jaare 1738, den post
van Commissaris; in 1744 dien van Schepen; in 1776, dien van Raad ter Admiraliteit;
en zedert, tot den eersten December 1787, dien van Burgemeester, waarneemen.
Hy bleef nog ruim een half jaar, na de omwending, zyne wooning in Amsterdam
houden. Meermaalen ontstonden 'er beweegingen voor zyn huis; en of dit, of wel
iet anders hem daartoe bewoogen hebbe; op den 13den van Grasmaand, des
volgenden Jaars 1788, vertrok hy uit het midden zyner Stadgenooten; vertrok te
scheep naar Honfleur, eene Fransche Zeehaven, en van daar naar Parys. Omstreeks
een half jaar hield hy zich, naderhand, te St. Omer op, waarna hy weder naar het
Vaderland te rug trok; en in de Provintie Overyssel, te Zwol, in het huis van den
Vaderlander PALLAND VAN ZUITHEM, zynen intrek nam. Na eenigen tyd aldaar vertoefd
te hebben, keerde hy tot zyn geliefd Buitenverblyf, de Stolp genaamd, aan de
Hakkelaarsbrug, by Muiderberg, te rug. Waarna hy, zeven of agt weeken geleden,
zyne laatste verblysplaatse hield, op het Buitengoed van (zyne Zuster,) Mevrouw
VALKENIER (Valkenheining genaamd,) by Loenersloot; aldaar zynde, overviel hem
een verval van levenskragten, het welk, gevoegd by veele jichtstoffen, den Grysaart
zodanig martelden, dat hy, op die Plaats, op den laatsten Augustus deezes jaars,
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op Zondag voormiddag (om 10 uuren,) onder den aanval eener hevige beroerte, in
den ouderdom van 78 jaaren, 2 maanden en 8 dagen, den geest gaf.
Deeze Schets wordt, hier en daar, door eenige Dichtregelen verlevendigd, en de
denkwyze van den Heere HOOFT nu en dan eenigzins ruimer voorgedragen. Het
geheele stuk, echter, draagt te veele blyken van den haast, met welken het is
opgesteld. Ook kunnen wy den Autheur, benevens onze Leezers, op goeden grond
verzekeren: dat Burgemeester HOOFT, geenzins om eenige beweegingen voor zyn
huis, de Stad Amsterdam heeft verlaaten, maar wel, volgens zyn eigen getuigenis,
om vry te kunnen wandelen, en de vermaaken van het Buitenleven te kunnen
genieten; wordende het eerste hem, als 't ware, door de menigte nieuwsgierige
Menschen, die hem in Amsterdam omringden, verboden; terwyl de geplonderde en
misvormde toestand zyner Buitenwooning, zo wel als de partydige denkwyze van
zommigen in de nabuurschap, hem een gerust en aangenaam verblyf, in zyne Stolp
onmogelyk maakten. Ook weet men, dat hy geenszins aan eene beroerte is
overleden, maar aan de gevolgen eener Koortse, die hem in het been was geslagen.

Het leeven van Jeanne de St. Remy de Valois, gewezen Gravinne
de la Motte, door haar zelve beschreven. Twee Deelen. Te
Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1793. In gr. 8vo. 786 bl.
Bylagen tot het leeven van bovengemelde, behelzende Brieven
van de Koningin van Frankryk, en den Kardinaal de Rohan. Uit het
Fransch vertaald. Zonder jaargetal, of naam van Drukker of
Vertaaler. In gr. 8vo. 64 bl.
Zoo wonderbaar is deeze Levensgeschiedenis, dat wy dikmaals getwyfeld hebben,
of wy geen' Roman voor ons hadden. Wy zouden zelfs nog heden twyfelen, indien,
in de Voorrede, niet door de Schryfiter verzekerd werdt, dat dit Werk naauwkeurig
overeenkomt met het oorspronglyke, met haar eigen hand geschreven, en in handen
gesteld van den Heer BEW, No. 28, in Paternoster-Row te London: zynde de
Vertaaling gemaakt naar de uitgave, welke gedrukt is naar een Exemplaar, met de
eigen hand der Gravinne getekend, en gevonden onder de papieren van den Heer
DE LA PORTE. Intendant van de Civile Lyst, enz. zynde het eenigst dat nog overig
was van de geheele uitgave, welke het Hof hadt opgekogt, en die het in de Ovens
van de Porcelein - fabriek te Sevres heeft laaten verbranden.
De Gravin DE LA MOTTE rekent haar geslacht, van Vaders
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zyde, uit het huis van Valois, van het welk HENDRIK DE DERDE, mede afkomstig zynde,
het laatst den Koninglyken troon van Frankryk beklom, en naderhand vermoord
werdt. Haare Moeder, MARIA JOSSEL, was van eene geringe geboorte, en verleidde
haaren Vader, zo dat deeze een Huwelyk met haar sloot, tegen den zin van zyne
Ouderen. Het ongeluk volgde welhaast deeze verbindtenis; terwyl het kwaade
humeur der Vrouw, de uit dien echt voortgesprooten Dochter niet zelden
mishandelde, waar door de oneensgezindheid en de armoede te gelyk hun leeven
bitter maakten. Nog een Kind zynde, moest de Gravin, op bevel van haare Moeder,
de voorbygangers het volgende toeroepen: ‘Myne Heeren, of Mevrouwen, hebt
medelyden met een arme Wees, die in eene regte lyn van HENDRIK DE TWEEDE van
Valois, Koning van Frankryk, asstamt.’ Terwyl haar Vader gevangen werdt genomen,
om dat men waande, dat hy, op eene bedrieglyke wyze, zich een naam toeeigende,
die men geloofde dat uitgestorven was. Hy stierf, en zyne Vrouw verwisselde spoedig
haar verlies, met een Soldaat, die de Dochter even zo slegt behandelde, als de
Moeder reeds gewoon was te doen.
Eene menigte voorvallen, die alle elkander vervangen, en op eene onderhoudende
wyze voorgesteld worden maaken het byna onmogelyk, om 'er kortelyk een
doorgaand en aaneenhangend bericht van te geeven. Het zo veel gerucht maakend
geval van den Kardinaal DE ROHAN, ten opzichte van zeker Halscieraad van de
Koningin van Frankryk, wordt hier omstandig voorgedragen, schoon niet zeer tot
lof van de twee laatste persoonen, hoewel Mevrouw DE LA MOTTE den schyn van
schuld op zich gelaaden had. Haare straf, haare door de Koningin zelve begunstigde
vlucht, maar voornamelyk de Bylagen tot deeze Levensgeschiedenisse, getuigen
zeer veel ten nadeele van den Kardinaal. De Koningin, schoon even misdaadig,
schynt beiden hier te slim geweest te zyn, vertoonende haare brieven genoegzaam,
dat zy te veel doorzicht had om CAGLIOSTRO anders dan een Kwakzalver te
beschouwen, die evenwel bekwaamheid genoeg bezat, om de Gravin, zo wel als
de Kardinaal, als twee speelpoppen van zyn bedrog te behandelen. De dood der
Gravin, 20 Augustus 1791, wordt in een Aanhangzel beschreven Men kan dit Werk
als een gepaste Bydrage beschouwen, tot het geen men, zedert eenigen tyd, in
Frankryk, zo ten opzichte van het gedrag van het Hof, als de opsluiting in de Bastille,
geschreven heeft: nadien het beide, in verscheidene gevallen, opheldert, en den
afkeer doet billyken, die sommigen tegen die beiden getoond hebben: zo dat Hof
en Bastille te Parys thans alleen nog maar by naame bekend zyn.
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Aardsch Geluk en 's menschen Welzyn, een Nuttig Leesboek voor
Kinderen, die gelukkig willen worden. Door J.W. Schwarz. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Rotterdam en 's Hertogenbosch, by A.
Danserweg Wz., en de Wed. C.A. Vieweg en Zoon, 1794 In 8vo. 413
bl.
Met het grootste regt draagt dit Lees-boek deezen titel. De Schryver zegt, in zyn
Voorbericht, dat hy zich Kinderen voorstelt van agt tot twaalf jaaren, welke hy niet
slegts bloote kennis, maar vooral goede Gemoedsneigingen, door dit Geschrift,
tragt in te boezemen, en wy durven, met de grootste ruimte, verklaaren, dat, indien
zyne Gesprekken en Vertellingen, welke hy in zyne Verhandelingen heeft ingevlogten,
den Kinderen, en zelfs Volwassenen, de waarde der Deugd, en de afschuwlykheid
der Zonde, niet als met de handen, om zo te spreeken, tasten doen, het niet zyn
schuld, maar die zyner Leezeren is. Zyn styl is gemeenzaam zonder plat, eenvouwig
zonder laag, te zyn, en ademt overal warme deelneeming in het geluk des
Opkomenden Geslagts, 't welk hy met de Edelheid van hun bestaan tragt bekend,
en tot de beantwoording daar aan begeerig en bekwaam, te maaken. - De Inhoud
van dit Boekjen bestaat in vier Afdeelingen: de 1ste gaat over de Grondlegging tot
s menschen Geluk; de 2de, in twee Stukken verdeeld, over onze plichten omtrend
God, en ons gedrag jegens onze medemenschen in 't gemeen; de 3de over ons
gedrag jegens de geenen, met welken wy in eenige betrekking staan; en de 4de
over ons gedrag (plichten) jegens ons zelven. Dit alles loop af in agt en vyftig
Gesprekken, die allen onderling om den prys als schynen te dingen. - Wy beveelen
dit Werkjen aan allen, wien in eenige opzichten de vorming van het verstand en hart
der Jeugd is toevertrouwd, en 't zal niet onnut eene plaats beslaan in de
Verzamelingen van zodanige Menschenvrienden, die, ter bevordering van het
Algemeen Nut, dezelven voor minvermogenden openstellen. - De Vertaaler verdient,
ondanks alle de menigvuldige Germanismen, welken hy in zyne Overzetting heeft
behouden, allen dank; maar niet de Uitgeevers, wegens de Druk en Spelfouten,
waarvan dit Werkjen krielt, en waarover de Vertaaler met dubbel regt klaagt. - 't Is
toch te bejammeren, dat de Drukkers, of liever Uitgeevers, indien zy 'er zich zelven
niet mede kunnen of willen verledigen, zich niet voorzien van goede Correctors, die,
vooral indien de Schryver of Vertaaler afweezig is van de Pers, zeer noodzaaklyk
zyn; en bovenal in Werkjens die voor de Jeugd geschikt zyn, als welke niet bekwaam
is, om terstond de nodige verbetering te maaken, en, door zodanige fout-volle
Boeken, ligtelyk eene verkeerde spel-
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ling aanneemt, of ook wel denkt, dat het onverschillig zy, hoe men daar in te werk
ga. - Eene waarschouwing, die, indien, gelyk wy wenschen, het Werkjen voorhanden
herdrukt moest worden, of soortgelyken, door deeze Uitgeevers, wierden gemeen
gemaakt, door hen zal worden in acht genomen.

De Geschiedenis van Isaak Jenkins, en Sara zyne Vrouw, en
derzelver drie Kinderen. Een Volksboek. Uit het Engelsch, naar de
Vyfde Uitgaave. Te Haarlem, by F. Bohn, 1794. In 8vo. 48 bl.
Deeze Geschicdenis draagt alle de Kenmerken eener echte Gebeurenis, ten minsten
zy is zo natuurlyk mooglyk, als iets van dien aart zyn kan. - Zy is opgedraagen aan
de Maatschappye tot Nut van 't Algemeen, en is zo geheel met den aart derzelve
strookende, dat wy geen oogenblik twyffelen, of zy behoort aldaar te huis. - De
verfoeijelykheid der Dronkenschap, en de nadeelige invloed die dezelve heeft op
het welzyn der Huisgezinnen, de Opvoeding, en het daarop volgend ongeluk, der
Kinderen, tevens met de schadelyke gevolgen derzelve voor de Gezondheid, worden
hier met levendige kleuren afgemaald; en men vind, in het kleen bestek van dit
Werksken, veel meer Onderwys voor den Gemeenen man, dan in veele uitvoerige
Verhandelingen, over dit onderwerp geleerdelyk en met opzet geschreeven, te
samen. Het is te wenschen, dat het leezen van dit Boeksken, op veelen, die
uitwerkzelen moge hebben, die de eenvouwige redeneeringen van Mr. LANGFORD
gehad hebben op I. JENKINS. - Het sterk vertier hiervan in Engeland strekke ten
voorbeelde voor onze Nederlanderen, en doe ook hier zyn vrugt!!!

Italie het Land der Liefde; of Brieven door Myn Heer van D. aan
Mejufvrouw van R., geduurende zyne reize naar Italie geschreven,
en eenige Antwoorden op dezelve. Door Mej. C.V.D.W..... Te
Rotterdam, by N. Cornel, 1794. In gr. 8vo. 272 bl.
‘Italie, het Land van woeste wellustige Liefde, en dolle wraakzuchtige Minnenyd,’
zo had de titel moeten zyn; ten minsten dan had het Werkjen beter aan zyn Opschrist
voldaan. Het bevat een reeks van sentimenteele, tot verveelens toe herhaalde,
Liefdes-betuigingen, die ons dikwyls deeden neigen om het Boek ter neder te leggen,
te meer, om dat de tusschenkomende Verhaalen niets zeer belangryks opleverden.
- 't Is te wenschen, dat, gelyk CLEMENTINA haaren ALEXIS (dus heeten de Helden van
deezen Roman,) van zich verwyderde, om hem van het overgedreevene in zyne
Liefde te geneezen, zo ook het leezen van dit Boek de al te teder gevoelende
hartjens van zyne Leezers en Leezeressen van die dwaasheid tot gezond
menschen-verstand zal doen te rug keeren.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Onderwys in den Godsdienst, door J. van Nuys Klinkenberg,
A.L.M.S.S. Theol. & Phil. Doctor, Hoogleeraar in de H.
Godgeleerdheid en Kerkelyke Geschiedenis, aan het Illustre
Athenaeum, en Predikant in de Gemeente, te Amsterdam;
mitsgaders Lid van het Zeeuwsch Genootschap der
Weetenschappen te Vlissingen. Elvde en laetste Deel. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1794. In gr. 8vo. 717 bl.
Dezulken, die uit liefhebbery, of om andere redenen, meer of min ophebben met
de, dus genaamde, Geschilvoerende Godgeleerdheid, en ook daarom zich het Werk
van den Heere VAN NUYS KLINKENBERG hadden aangeschaft, zyn in hunne billyke
verwagting te leur gesteld. De Professor hadt, by de afgifte van het Eerste Deel van
zyn Onderwys, beloofd, zyn Werk in Negen Boeken te zullen verdeelen, en in het
laatste daar van de Wederleggende Godgeleerdheid te behandelen. Nu zegt zyn
Hoog Eerw. ‘Vermits dit Werk reeds aenmerkelyk grooter is geworden, dan ik, in
den beginne, gedacht had, - ben ik te raede geworden, dit Onderwys in den
Godsdienst, met de afgivte van dit laetste Deel, over de Christelyke Zedenleer, te
besluiten.’ Maar welke is dan de reden, waarom de Professor van plan is veranderd?
Zy is, ‘om dat eene Wederleggende Godgeleerdheid, in welke alle tegenwerpingen
der geenen, die de zaeken anders begrypen, ter toetse gebracht en beantwoord
worden, nog ettelyke Deelen zou vorderen.’ Wy twyfelen of deeze reden algemeen
voor voldoende zal worden opgenomen. Immers, indien het alleen aan de
uitvoerigheid der bewerkinge moet worden toegeschreeven, dat het plan gebrekkig
voltooid is, behoorde de Professor, by tyds, zyn gegeeven woord in de gedagten te
hebben gehouden, en aldus verhoed, om door uitvoerigheid aan de eene zyde,
welker bekorting, daarenboven, veelen niet onaangenaam zou geweest zyn, aan
den anderen kant zynen arbeid niet plotzeling te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

566
moeten afbreeken, en, gelyk zeker voornaam Nederlandsch Dichter van zommige
Vaerzen plagt te zeggen, zyn Werk te doen ophouden, voor dat het geëindigd is.
Voorts zal de bekentenis, dat de beloofde, maar niet volvoerde, Wederleggende
Godgeleerdheid ‘nog ettelyke Deelen zou vorderen,’ zommigen, aangaande de
vastheid en klaarheid van des Professors Systema, veelligt, niet de gunstigste
gedagten doen opvatten. De eenvoudige, ongetooide waarheid is niet aan zo veel
tegenspraake onderhevig. Of de Professor moest tot zyn plan noodig geoordeeld
hebben, eene wederlegging van alle, dus genaamde, Ketters, van welke de Kerkelyke
Historieschryvers, Vader IRENAEUS, onder andere, de naamlyst en de begrippen
optellen: eene moeite, evenwel, welke, bestaanbaar met eene goede uitvoering
eener Wederleggende Godgeleerdheid, zeer wel zou hebben kunnen gespaard
worden.
Van de elf Hoofdstukken, aanvang neemende met het Twaalfde van het Achtste
Boek, zullen wy den Inhoud, of de Titels, melden. Zy loopen over de volgende
onderwerpen: Over de zonden tegen onzen Naesten; over de plichten der Christenen,
met betrekking tot den Burgerstaat; over de plichten der Christenen, met betrekking
tot de Kerk; over de plichten der Christenen, met opzicht tot het Huwelyk; over de
zonden, met betrekking tot het Huwelyk; over de wederkeerige plichten van Ouderen
en Kinderen; over de wederkeerige plichten van Heeren en Dienstbooden; over
eenige byzondere plichten, in onderscheidene levensstanden; over de plichten der
Christenen, in byzondere gevallen, en onderscheidene omstandigheden; over de
drangredenen van de Christelyke Zedenleer; over de veel vermoogende
hulpmiddelen der Christelyke Zedenleer.
Dit alles wordt hier behandeld met eene uitvoerige omslagtigheid, nederdaalende
tot alle byzonderheden, welke tot het gestelde Hoofdonderwerp eenigzins betrekkelyk
kunnen gemaakt worden; doch, met dit alles, wederom met eene beknoptheid, door
welke de verlangde onderrigtingen, dikmaals, vrugtloos gezogt worden. Dus, b.v.
over eenige byzondere plichten in onderscheidene leevensstanden handelende,
worden aan de onderrigting van Kooplieden, Geneesheeren, Advokaaten, Landlieden,
Zeelieden, Leermeesters in de schoolen, en
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de Geleerden, door den Hoogleeraar slegts twintig bladzyden van zynen zeer ruimen
letterdruk toegewyd.
Intusschen, en ondanks alle de bovengemaakte aanmerkingen, mogen wy den
Hoogleeraar KLINKENBERG den lof van arbeidzaamheid niet betwisten; wy voegen
'er nevens, dat, uit hoofde der uitvoerigheid, zyn Werk van nut zyn kan voor dezulken,
die het, over een of ander byzonder geval, in de bestuuring van het zedelyk of
uitwendig gedrag, wenschen te raadpleegen. By wyze van afscheid zullen wy des
Schryvers gedagten mededeelen over een byzonder Vraagstuk, of Geweetensgeval,
ontleend uit het Hoofdstuk, handelende over de plichten der Christenen omtrent
den Burgerstaat. In het slot daar van oppert de Professor de volgende Vraag: ‘Mag
men, aen de OVERHEID haer hoog gezach ontneemen, wanneer zy haere macht, tot
onderdrukking van het Volk, misbruikt? moet een Volk de verkorting van deszelvs
rechten en voorrechten, wanneer de OVERHEID zich, als een vyand der ingezeetenen,
gedraegt, en in eenen toomeloozen dwingeland verandert, altoos geduldig
verdraegen? en mag een Volk zich, in zulk een geval, niet met verëenigde macht,
tegen den Onderdrukker, verzetten?’ Zie hier, op dit alles, des Heeren KLINKENBERG'S
antwoord. ‘Deeze vraeg (schryft hy) dient naeder bepaeld te worden. - Zo veel is
zeker, dat enkele persoonen, die, of in hunne verbeelding, of zelys in de daed, door
eenige Overheid, mishandeld en onderdrukt worden, zich, tegen het openbaer
Gezach, niet verzetten moogen. Trouwens het gebeurt zelden, en misschien nooit,
dat alle ingezeetenen, met de Overheid, in alle gevallen, te vreede zyn. Welke
geduurige onlusten, en schroomlyke verwarringen, zouden 'er, in elk eenen Staet,
ontstaen, wanneer byzondere persoonen, die meenen, dat zy, door de Overheid,
beleedigd, en, in hunne rechten, gekrenkt zyn, zich, tegen den Opperheer, of de
Overheden van laegeren rang, met geweld, verzetten mogten. De Apostelen hebben,
aan de byzondere Christenen, ook toen de wreedaert NERO heerschte, eenvouwig
de onderdaenigheid bevoolen, Rom. XIII:1-5. Tit. III:1, 2. 1 Petr. II:17; en PETRUS,
die leerende, dat een knecht zynen Heere moet onderdaenig zyn, niet alleen den
goeden en den bescheidenen, maer ook den harden, 1 Petr. II:18, voorönderstelde
blykbaer, dat een Chris-
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ten zich, tegen eenen harden Opperheer, niet verzetten mooge; daer de
wederspannigheid van eenen slaev slechts één huisgezin beroert, maer de
tegenkanting van byzondere persoonen, tegen de Overheid, onbereekenbaer veel
onheil, aen eenen ganschen Staet, veröorzaakt.
De Vraeg betreft derhalven niet byzondere persoonen, maer een geheel Volk;
wanneer deszelvs Burgerlyke en Godsdienstige Voorrechten, door eenige HOOGE
OVERHEID, welke, in eenen onverbiddelyken Dwingeland, veranderd is, gekrenkt en
vertrapt, en de ingezeetenen ontechtvaerdig en wreedäertig mishandeld worden.
Omtrent dit geval, zegt de Heer KLINKENBERG, heeft het Euangelie volstrekt niets
bepaeld. - Het Christendom verschaft, aen den eenen kant, deszelvs belyderen
geene nieuwe rechten en voorrechten, maer ook, aen de andere zyde, het beroovt
niemand van die voorrechten, welke hem, als mensch en burger, toekoomen. - Dit
algemeene is zeker, dat God het geluk van menschen en volken bevoorderen wil;
derhalven kan hy de Dwingelandy, en de onderdrukking, geenszins goedkeuren;
dat God het Ambt der Overheden heeft ingesteld, tot welzyn van menschen en van
volken, en gevolgelyk niet geheele volken, om den wil der Overheden, geschaepen
hebbe; en dat de Vorsten zo wel, als alle andere menschen, verplicht zyn, een
verdrag heilig te onderhouden.
Uit de Zedenleer daerom van het Euangelie, kunnen wy niet afleiden, hoe zich
een geheel Volk, in geval van eene geweldige onderdrukking, gedraegen, en welke
middelen het by de hand neemen moete. - Men neeme daerom de toevlucht tot het
recht der Natuur, het welk, door het Euangelie, geenszins kan vernietigd of gekrenkt
worden.
De grondslag der Burgerlyke Regeering, (vervolgt de Hoogl.) is, in een onderling
verdrag, gelegen. - Nu hebben de menschen, door zich in Burgerlyke Maetschappyen
te begeeven, zich onderworpen, niet aen eene geweldige overheersching, maer
aen een rechtmaetig bestuur, het welk geene andere bedoeling heeft, dan het
algemeen geluk van den geheelen Burgerstaet. - De grondwetten van den Staet
bepaelen hoedaenig dat bestuur weezen moete. Deeze grondwetten
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zyn van tweederlei zoort; of natuurlyke, welke zo zeer, tot het weezen der Regeering,
behooren, dat, zonder dezelve, geen gezach, en derhalven geene Burgerlyke
Maatschappy, bestaen kunne; of willekeurig, welke afhangen van de byzondere
Verbindtenissen, welke, tusschen het Volk, en hen, aan wien het Bestuur is
opgedraegen, zyn aengegaen. - Wanneer nu deeze grondwetten, door de
Overheeden, geschonden, en de Bestuurers, in plaets van beschermers,
onderdrukkers des Volks, worden, dan verliefen zy alle aenspraek, op de
gehoorzaemheid der Burgeren. Dan is het verdrag, tusschen de Bestuurers en het
Volk, verbrooken, en de grondslag van den Burgerstaet vernietigd.
Op dien grondslag hebben onse Voorvaders het juk der Spaensche dwinglandy
mannelyk afgeschud, en PHILIPS den Tweeden vervallen verklaerd, van de Regeering
deezer Landen. - Trouwens, wanneer een Opperheer het onderling verdrag
geschouden heeft, ontslaet hy even daer door de ingezeetenen van hunne
verplichting, welke, in dat verdrag, gegrondvest was.
Maer (dus gaat de Heer KLINKENBERG voort) hier uit volgt geenszins, dat men zich,
om allerlei gebreeken of misbruiken der Regeering, tegen de Overheid, verzetten
mooge; niets minder dan dit. - Alle menschelyke zaeken hebben gebreeken, en het
is onmoogelyk, dat eenige Regeering, hier op aerde, in alle opzichten, volkoomen
zy. - Men vindt altoos en overal onrustige menschen, die, over het gedrag der
Overheeden, onvergenoegd zyn; trouwens zeer veelen zyn, zelvs over het bestuur
der altoos wyse en weldaedige Voorzienigheid, niet te vreede. Een verstandig en
vreedzaem Burger maekt onderscheid, tusschen gebreeken, welke weezenlyk zyn,
en welke eenen schyn hebben. Vindt hy eenige weezenlyke misbruiken, hy weet
evenwel, dat elk een byzonder mensch niet geroepen worde, om dezelve te
verbeteren. Men moet (schryft VERNET) de zorg hier van overlaeten, aen de geenen,
die bekwaem zyn, om 'er van te oordeelen, en, door hunnen rang, naeder verplicht
zyn, hulpe toe te brengen. Zelvs als men, uit hoofde van zynen stand, geroepen
wordt, om verändering in den Staet voor te stellen, moet men niet werken, dan door
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geregelde zachte en wettige, en geenszins door geweldige weegen, welke de orde
zouden beroeren, en meer kwaed, dan goed, veröorzaeken.
Veranderingen in de Regeering, en hervorming in den Burgerstaet, te willen
maeken, is altoos eene zeer zorgelyke onderneeming, en gemeenlyk is het
geneesmiddel erger, dan de kwael zelvs. Alle zoorten van opstand hebben de
droevigste gevolgen, en zo dra 'er het onkundig Gemeen in betrokken wordt, worden
de orde, de rechtvaerdigheid, en de verdiensten, zeer spoedig geheel onderdrukt.’
- Zo als, by voorbeeld, de vroegere en laatere Geschiedenissen van ons Vaderland,
in meer dan één opzigt, door de treurigste ondervinding, kunnen leeren!!!

Leerredenen door G. Karsdorp, J. de Jager en J.A.S. Hoekstra,
Leeraaren der Mennoniten Gemeente te Hamburg en Altona, met
een voorafgaand Vertoog, waarin getoont word dat Genade en
Plicht, de Leer van Jezus en zyne Apostelen, ook de Leer van
Menno en der waare Mennoniten of Doopsgezinden is. Gedrukt
voor veekening van den Uitgever. Altona by Jacob Schultz, 1794.
Behalven het Voorwerk van CXLII bladz. In gr. 8vo. 286 bl.
Onder den opgestapelden hoop van Boeken, welke, geduurende het aanmerkelyk
tydverloop onzes Letterkundigen arbeids, ons in handen zyn gevallen, kunnen wy
bezwaarlyk ons een Werk herinneren, waarin, gelyk men spreekt, alle zeilen zo styf
gespannen waren, om hetzelve te rekken, als omtrent het hier aangekondigde
Boekdeel is geschied. De Eerw. JOANNES ALBERTUS S. HOEKSTRA vertoont zich hier
als een groot liefhebber van rymen: want beter naam kunnen wy niet geeven aan
de dus genaamde dichtregels, welke hy zo aan 't hoofd, als hier en daar in de
Leerredenen zelve, en vervolgens aan het slot, geplaatst heeft; de meeste van
welke, indien zy al met den inhoud der Leerredenen in eenig verband staan, eene
voegzaamer plaats zouden gevonden hebben in eene afzonderlyke Verzameling,
op de onderstelling, naamelyk, dat de Prediker zyne gedagten als te fraai aanmerkte,
dan dat zyn Eerw. dezelve aan de waereld mogt onthouden: waarömtrent wy, egter,
de
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vryheid gebruiken, van zyn Eerw. te verschillen. Gedoogde ons bestek zulk eene
uitweiding, wy houden ons verzekerd, dat onbevooroordeelden, met zeer geringe
moeite, van de gegrondheid onzer oordeelvellinge zouden kunnen overtuigd worden.
Heeft iemand lust, het rymstukje in het Voorwerk, bl. XXIX, enz. te leezen, getiteld:
Dankbaarheid en Vriendschap tot eer van Jezus, hy zal wel ras verneemen, dat de
welmeenendheid, in die Coupletten doorstraalende, de volstrekte afweezigheid van
allen dichterlyken smaak geenzins kan vergoeden.
Op de Lof- en andere Gedichten volgt een ‘Vertoog, waarin getoond word, dat
Genade en Plicht, de Leer van Jezus en zyne Apostelen, ook de Leer van Menno
en der waare Mennoniten of Doopsgezinden is.’ Welk zogenaamd Vertoog,
hoofdzaaklyk, niets anders behelst, dan eene aaneenschakeling van
schriftuurgetuigenissen, en van uittrekzelen uit de aloude Geloofsbelydenissen der
Doopsgezinden, als mede uit de Godgeleerdheid van eenen, eertyds onder hen
vermaarden, Leeraar, ABRAHAM VERDUIN; alle welke aanhaalingen hier enkel worden
nedergesteld, zonder dat de Eerw. HOEKSTRA schynt bedagt te hebhen, hoe ook
deeze menschlyke getuigenissen voor verschillende uitleggingen vatbaar zyn, en
hoe de twistende partyen onder die Gezinte, voor rechtzinnige Mennoniten willende
aangezien worden, dezelfde Belydenissen dikmaals, ter begunstiginge van hunne
dikwyls wyd van een loopende begrippen, hebben aangevoerd. Het wel geschreeven
Werkje van den Frieschen Leeraar JAN KLAASZ van Grouw, onder den titel van Leere
der Doopsgezinden, zou hier van ten bewyze kunnen dienen. Maar de Eerw.
HOEKSTRA is niet de eerste onder de Godgeleerden, die, zyne Rechtzinnigheid
willende aan den dag leggen, de bewyzen meer telt dan weegt, meer blyken van
yver dan van gezond oordeel en goeden smaak vertoont.
Op het Vertoog volgt al wederom een rymstukje, waarin wy, onder andere, de
volgende Coupletten ontmoeten; die wy, ter proeve van 's Mans dichtvermogen,
den Leezer zullen mededeelen:
‘En dat steeds de Mennoniten Zelfs door alle tyden heen: Op het spoor van hunnen Vader Ievrig en blymoedig treên.
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Kan ons hun Getuignis staaven Als een schets van hun gemoed En - naar 't voorbeeld van hun Meester Vaak verzeegeld door hun bloed.
Hy toch, die den Dood van Jezus Als verzoenende veragt:
Of die, by 's Verlossers Lyden,
Niet de Deugd als Plicht betragt.
Is een Leerling van Socinus En geen waare Mennoniet Zoo als elk uit deze blaadren Hier, uit dit ons Voorstel, ziet.’

Wat het Werk zelve aangaat, het bevat, in alles, acht Leerredenen: de vier eerste
zyn van den Heere HOEKSTRA, de vier overige van 's Mans amptgenooten, de Heeren
KARSDORP en DE JAGER. De meesten zyn, dus genaamde, Gelegenheids Redevoeringen, ter gelegenheid der Intrede van den eerstgenoemden in de
Gemeente te Altona, by de Belydenis, Doop, Voorbereiding en Avondmaal. Zy zyn,
meestal, van eenen stigtelyken inhoud, met gemoedelyken ernst aandringende op
de gehoorzaamheid aan God, door het geloof in JESUS CHRISTUS. De zulken onzer
Leezeren, welke in dergelyke soort van Schriften zyn bedreeven, zullen den aart
en het beloop deezer Leerredenen zich gereedlyk voorstellen. Anderen, wier lectuure
en denkwyze eene verschillende wending heeft, zouden, met een doorloopend
Verslag, weinig gediend zyn. Die daar toe lust hebben, wyzen wy tot het Werk zelve.

Een Woord op zyn tyd: of hoe zal een Christen zich gedraagen in
deeze bedenkelyke Omstandigheden? Voorgesteld in eene
Leerrede over Ephes. V:15 en 16, den 17 Augustus 1794, door H.W.
van der Ploeg, Leeraar der Doopsgezinden te Crefeld. Te Crefeld
by A. ter Meer, te Amsterdam by J. ten Brink Gz. Ten voordeele
der Armen. In 8vo. 30 bl.
Indien de pligt eens Christen-Leeraars medebrenge, zyne Gemeente altoos te
onderhouden over belangryke onderwerpen, en, diensvolgens, te letten op tyden
en
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omstandigheden, welke tot byzondere Geestlyke behoeften kunnen aanleiding
geeven, heeft de Eerw. VAN DER PLOEG, in zynen tegenwoordigen Voordragt, eene
wyze keuze gedaan, althans wat het onderwerp zyner Leerrede betreft. Doordrongen
van de tegenwoordige bedenkelyke omstandigheden, in welke, nevens een goed
gedeelte van Europa, zyne Crefeldsche Gemeente zich bevondt, wierdt zyn Eerw.
te raale, aan dezelve eenige bedenkingen voor te houden, naar 's Mans begrip,
dienstig zo tot verligtinge des kommers onder de drukkende of dreigende ongevallen,
als om het uitwendig gedrag te bestuuren. In zyne raadgeevingen daaromtrent is
zyn Eerw. niet ongelukkig geslaagd. Vertrouwen, Geduld, Hoop en Liefde: deeze
zyn de werkzaamheden, welke als dienstige hulpmiddelen worden aan de hand
gegeeven. Alleenlyk zou de Leeraar zyn onderwerp, hier en daar, wat meer hebben
kunnen uitwerken; en vooral zou eene ernstige Toepassing, aan het slot, niet kwalyk
gevoegd hebben. Thans wordt alles eenigzins plotseling afgebroken met de
bewerking der hoofdbedenkingen. Maar de Verhandeling zou hier door eenigzins
verder zyn uitgedyd; en de Crefeldschen zyn, veelligt, meest gesteld op korte
Leerredenen.

Geschiedenis der Hervormde Kerke te Antwerpen, van de twaalfde
Eeuw tot den tegenwoordigen tyd; door Adriaan Uittenhoven,
Predikant te Aardenburg. Eerste Deel. Te Amsterdam by M.
Schalekamp, 1794. In gr. 8vo. 310 bl.
De Eerw. UITTENHOVEN is voorheen Predikant geweest te Antwerpen, en had
gelegenheid de Kerkenraads-Handelingen der Hervormde Gemeente aldaar te
kunnen doorbladeren; toevallig kwam hem het (zo het schynt) min bekend Werkje
van JOANNES CAROLUS DIERICXSENS, getyteld: Antverpia Christo nascens & oriens,
seu acta ecclesiam Antverpiensium &c. concernentia; apud Joan. Franc. van Soest,
8vo. in handen, en hem bekroop de lust, om, in navolging van den Eerw. W. TE
WATER, die, met een goed gevolg, de Historie van de Hervormde Kerk te Gent
geschreeven had, voor de beminnaaren der Hervormings-Geschiedenis in Nederland,
de Ge-
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schiedenis der Hervormde Kerke te Antwerpen te schryven.
Hoewel men (behalven 't geen de Schryver uit DIERICXSENS heeft aangevoerd)
de voornaamste Lotgevallen der Antwerpsche Kerke, by onze meest bekende
Geschiedschryvers, als HOOFT, BRAND, CERISIER, MILLOT, en anderen, kan vinden,
en men dus niet veele nieuwigheden alhier aantreft, zo heeft echter dit Werk dat
nut, dat, het geen elders verstrooid en afgebrooken word voorgesteld, hier met veel
naauwkeurigheid is byeengezameld, en naar de Orde des Tyds gerangschikt, en
dus als onder één opslag voor 't oog gesteld word. - Men heeft alle reden, om, uit
de voortzetting van dit Werk, (waar toe wy den Eerw. Schryver tyd en lust,
aanmoediging en behulp, toewenschen,) de ontdekking van nog geheel nieuwe,
ten minsten weinig bekende, omstandigheden, de Hervormde Kerke te Antwerpen
betreffende, te verwagten, en ziet die met nieuwsgierigheid te gemoet.
Liet ons bestek het toe, dan zouden wy gaarne onzen Leezeren het een of ander
gedeelte deezer zo zeer belangryke Geschiedenis mededeelen; maar wy moeten
hen tot het Werk zelf verzenden, en durven hier by verzekeren, dat zy, in dit Vak,
meer dan ééne byzonderheid zullen aantreffen, die, in de Kerkelyke Geschiedenis
van Nederland, verre zyn van belangloos geacht te kunnen worden.

Nederduitsch Woordenboek, of Alphabeth van alle Kruyden,
Wortels, Zaaden en Gommen, enz. met eene daar agter gevoegde
Catalogus generalis omnium fere Simplicium in thesauro sanitatis
praestantium secundum numerum, & alphabethum eorum in
ordinem redactus. Door J. Boogh, Apothecar te Oudewater. Te
Amsterdam by J.J. Wysmuller en Zoon, 1794. Behalven het
Voorberigt, 68 bl.
Volgens het Voorberigt der Drukkers aan den Lezer, is dit Werkje ‘niet alleen zeer
nuttig en dienstig, maar zelfs onöntbeerlyk voor de Heeren Apothecars, Drogisten,
Verf, Kruiden, en Zaadverkoopers; nog niet zo zeer voor hun zelven, als wel
voornaamlyk voor hunne Leerlingen, dewelke (als 'er iets gevraagd
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word) zig terstond door middel van dit Werk, of liever Handboek, zullen weeten te
helpen.’ - Ja een Werk, hoedanig zy zeggen, dat, zo verre hun bewust is, tot hier
toe niet is in 't licht gegeven. - Het bestaat eigenlyk uit eene alphabetische lyst van
Geneesmiddelen, waar agter de Latynsche naamen gevoegd zyn, gelyk men voor
de meeste Apotheekboeken geplaatst vindt; en voorts uit de Catalogus eener
Simplicie-kast.
De grootste byzonderheid, die wy 'er in hebben aangetroffen, is de menigte feilen
en misstellingen in de benaamingen, vooral der Latynsche woorden, waardoor
dezelve op de zonderlingste wyze misvormd, en dikwils geheel onverstaanbaar
geworden, zyn. Zo leezen wy, b: v: WALVISCH, Orka, Byares, Gacholos. - Pruna
Gallica wordt vertaald Pruymen van Gallilea, enz. Dewyl 'er, echter, by de Apothekers
of Zaadkoopers weinig vraag naar Walvisschen is, en het den leerlingen om het
even is, of hunne Meesters de Pruimen uit Frankryk of Galilea ontvangen, heeft
men uit zodanige fouten weinig nadeel voor de Maatschappy te wachten; maar,
wanneer wy b: v: lezen Simaruba bast, in 't Latyn Cortex medianus sambuci, dan
vreezen wy, dat de Leerlingen, op dit Handboek afgaande, en beide deze middelen
voor eenzoortig houdende, wel eens doodelyke mengsels voor ongelukkige Lyders
zullen gereed maaken. In de Catalogus Simplicium ziet het 'er niet veel beter uit:
hier leest men b: v: onder de Metaalen, Cincum, Potas; onder de Vruchten, Grandes
Querci, groote Eyken, waarschynlyk voor Glandes Querci, Eikels, die ook zeker al
zo gemaklyk in eene Simplicie-kast kunnen gesloten worden.
Daar echter de Uitgevers, ter meerdere aanmoediging hunner koopers, belooven,
dat, byaldien dit Werk goeden aftrek vindt, zy een tweeden druk in 't licht zullen
geeven, die vooral niet minder dan deze zal zyn, kunnen wy met reden verwachten,
dat het getal der fouten in dezen tweeden druk ten minsten niet grooter zal zyn.
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Leerboek der Apothekerskunst. Uit het Hoogduitsch, naar de vierde
verbeterde Uitgaave van K.G. Hagen, Doctor der Geneeskunde en
Professor aan de Hooge School te Koningsberg, enz. Eerste Deel.
Te Utrecht by J. de Waal Samz., 1794. Behalven het Voorwerk, 600
bl.
Hoewel 'er reeds voor eenige jaaren van dit nuttig Werk eene Nederduitsche uitgaave
is te voorschyn gekomen, waardoor onze Landgenooten gelegenheid gehad hebben,
de waarde van hetzelve te leeren kennen, verschilt zy echter zeer veel van die,
welke thans wordt aangeboden. Immers, daar de algemeene goedkeuring van dit
Leerboek, en de aanpryzingen van de oordeelkundigste Mannen, hetzelve een zo
gereeden en herhaalden aftrek hebben doen vinden, dat de Schryver het genoegen
heeft gehad, om zyn Werk binnen veertien jaaren ter negende maale herdrukt te
zien, en nadien 'er tevens in dien tusschentyd zoo veele en zoo gewigtige
verbeteringen en ontdekkingen in de Artzeny- en Artzeny-Mengkunde gemaakt zyn,
waarmede hy telkens gezorgd heeft, zyne nieuwe uitgaave, en vooral deze laatste,
te verryken, is dit Werk ook zoo zeer in omvang en uitgebreidheid toegenomen, en
met zoo veele verbeteringen voorzien geworden, dat eene nieuwe Vertaaling van
hetzelve voor den Nederduitschen Lezer van het grootste aanbelang, ja zelfs
onöntbeerlyk, geworden was; daar het, buiten twyfel, de beste, zoo niet de eenigste,
handleiding is, welke in dit vak zoo zeer ten dienste der Leerlingen is ingericht.
In dit Eerste Deel komen twee Afdeelingen voor: de eerste handelt over de
Apothekerskunst in het algemeen, en bevat de volgende onderdeelingen: algemeene
inhoud der Apothekerskunst - de invloed der Lucht en des Vuurs by pharmaceutische
bewerkingen - de nuttigheid der Apothekerskunst, ten aanzien van ruuwe
Geneesmiddelen - de pharmaceutische Werktuigen - de Leemen (luta) - de
pharmaceutische merktekenen, - de gewigten en maaten - pligten der Apothekers.
De tweede Afdeeling gaat over de ruuwe Geneesmiddelen, en is in de volgende
Hoofdstukken verdeeld: de ruuwe Geneesmiddelen in het algemeen - de
Geneesmiddelen uit het Ryk der Dieren - optelling dier Geneesmiddelen beschryving der Planten in
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het algemeen - inzameling en bewaaring der Planten - bestanddeelen der Planten
- derzelver optelling, welke als Artzenyen gebruikt worden - de Geneesmiddelen uit
het Ryk der Delfstoffen - de verschillende soorten van Aarden en Steenen - van de
joden-lym (bitumina) (liever aardolien en harsten) - van de Zouten - van de Metaalen.
In de behandeling van alle deze onderwerpen is de Schryver met veel oordeel te
werk gegaan, en heeft doorgaans van de beste en echtste bronnen gebruik gemaakt.
Hy is zeer zorgvuldig in het opgeeven van de uiterlyke kentekenen der
Geneesmiddelen, en laat tevens niet na, om de vervalschingen aan te wyzen,
waarmede, door hebzucht, of onkunde, de echte hulpmiddelen zoo dikwerf verbasterd
worden, terwyl hy te gelyk de manier opgeeft, om zodanige vermengingen te
ontdekken, en aan den dag te brengen; iets, waardoor de nuttigheid van dit Leerboek
niet weinig vermeerderd wordt. Om eene proeve van 's Schryvers behandeling te
geeven, zullen wy overneemen, het geen hy van het Muscus dier en de Muscus
aantekent.
‘Het Muscus dier, (Moschus Moschiferus) dit Dier, 't welk omtrent drie voeten lang
is, en in Tartaryen, Siberiën en China voorkomt, heeft twee groote voorüitstaande
Tanden, en voor het overige eenige overeenkomst met eene Ree. Agter den navel
wordt men eene byzondere met hairen bezette beurs gewaar, die dikwyls drie duim
lang en twee duim breed is, doch waar van slechts omtrent één duim uitsteekt.
Hierin is de zo bekende Muscus (Moschus) beslooten, welke de gedaante van eenen
klomp geronnen bloed heeft, en bestaat geheel uit kleine, meer of min vaste,
klompjes, die ligtelyk van elkander kunnen gescheiden worden, en op het gevoel
eenigzints smeerig zyn, eenen bitteren smaak, en ongemeen sterken, ten uittersten
doordringenden byzonderen, reuk hebben. De hoeveelheid daarvan bedraagt in
ééne Blaas ten hoogsten drie Drachmen. De Muscus wordt ons of in Blaazen
(Moschus in vesicis), of, zonder dezelve, in klompjes (Moschus ex vesicis) gebragt:
de laatste is altoos van vervalsching verdagt, en moet in Apotheeken geheel niet
gebruikt worden. Zelfs by de eerste moet men met het inkoopen voorzichtig zyn,
en, daar men het in het bedrog by deeze kostbaare waar reeds zo ver gebragt heeft,
om zodanige Blaazen kunstig na te maaken, zo moet men naauwkeurig daar op
acht geeven, of 'er onder de bui-
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tenste hairige huid, die niet te dik of te lang van hair zyn moet, nog een dun bruin
vlies zy. Menigmaal vindt men, dat 'er door eene kleine opening, welke door het
hair bedekt is, stukjes Lood ingebragt zyn. De vervalschingen zelf geschieden op
eene zeer verscheidene wyze. Men geeft wel voor een kenmerk van goeden Muscus
op, dat een weinig daar van, op gloeijend Yzer gelegd, weinig of niets moet terug
laaten, doch dit is ontoereikend en valsch, dewyl zelfs van de echte altoos Assche
moet everblyven. De gewoonlykste vervalsching geschied met gedroogd bloed, en
ook deeze is het moejelykst te ontdekken. Het eenigst middel is het wryven met
drooge Potäsch, wanneer zich daar by eene vlugtig loog-zoutachtige reuk openbaart,
zo heeft men grond om te vermoeden, dat 'er bloed of fyn gehakt vleesch onder
gemengd is, dewyl zuivere Muscus onder deeze behandeling geen spoor van vlug
Loog-zout geeft. De Asphalt kan ligter ontdekt worden, gedeeltelyk om dat de stukjes,
dan doorgebrooken zynde, blinken; gedeeltelyk door het smelten op heetgemaakt
Blik, wanneer de Muscus, die hier niet mede vervalscht is, eene kool nalaat. Veelen
beweeren zelfs, dat al de Muscus, welke naar ons toe komt, niets dan eene
compositie is, dewyl 'er eene zo groote hoeveelheid in Europa van gebruikt wordt,
en de echte zelfs in China, alwaar deszelfs uitvoer zeer streng verbooden is, tegen
Zilver opgewogen wordt. Behalven de reeds bygebragte kentekenen onderscheidt
men ook den Muscus naar de plaats, van waar hy vervoerd is. Die uit China, Tonquin,
(Moschus Orientalis sive Tunquinensis) en Bengaalen komt is de beste, en reeds
van buiten is hy kenbaar door zyne bruine verwe, en door de korte en weinige hairen,
waarmede hy bedekt is. De reuk van deeze soort is ongelyk sterker en
doordringender, en ze is ook veel hooger in prys dan de Siberische of Russische
(Moschus Moscoviticus) waar van het hair op den Bal wit is. De Muscus moet in
weltoegeslooten Vaatwerk of Glaazen bewaard worden, anderzints verliest dezelve
veel van zyne kragt. De zuiverste Wyngeest berooft denzelven geheel van zyne
geur, gelyk ook water, 't welk 'er wordt overgehaald. Van geenerlei vocht wordt hy
volkomen opgelost.’
Wy hoopen, dat de Vertaaler, die zoo veel bevoegdheid tot dezen taak aan den
dag legt, ook het tweede Deel, waarin de verschillende pharmaceutische Bewer-
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kingen, en de onderscheide Bereidingen zelve, behandeld worden, op eene even
zoo wel uitgevoerde wyze eerlang moge in het licht brengen.

Burgerlyke en Handelkundige Geschiedenis van de Engelsche
Volkplantingen in de West-Indiën. Door Bryan Edwards, Schildkn.
Eerste Deel. Uit het Engelsch. Te Haerlem by A. Loosjes, 1794. In
gr. 8vo. 194 bl., behalven ae Voorreden.
Schoon wy, door een zamenloop van omstandigheden, het oordeelkundigst
Maandwerk, 't geen in Engeland uitkomt, the Monthly Review, doorgaans vry laat
krygen, ontvingen wy dat Stukje, waarin the History Civil and Commercial of the
British Colonies in the West-Indies, in den Jaare 1793 uitgekomen, beoordeeld
(*)
wordt, zeer laat ; zo dat wy die Beoordeeling naauwlyks geleezen hadden, of het
bovengemelde Eerste Deel der Nederduitsche Vertaalinge kwam ons ter hand. De
Aankondiging der Vertaalinge herinnerden wy ons; doch vonden ons verrast door
de zo spoedige uitgave.
Zo veel wy, uit dit Eerste Deel, alleen het Eerste Boek bevattende, kunnen
oordeelen, hebben onze Engelsche Broeders Recensenten deezen Letterarbeid op
de rechte waarde geschat, als zy, in den aanvang hunner Beoordeelinge, zich in
deezer voege laaten hooren: ‘Voor den Wysgeerigen en bespiegelenden geest, die
een wyduitgestrekt overzigt neemt van de verloopene tydperken, en de trapswyze
opklimmingen gadeslaat, waardoor het Menschdom uit een staat van Barbaarschheid
opgevoerd is tot die hoogte in Kunsten en Weetenschappen, waartoe het, in de
tegenwoordige Eeuwe, gekomen is, moet eene Geschiedenis van de Eilanden, die,
door derzelver ryke, en wy hadden bykans gezegd onwaardeerbaare,
Voortbrengzelen, zo

(*)

The Monthly Review for Juny 1794. Toevallig hadden de Reviewers hunne Beoordeeling van
dit Werk uitgesteld tot de Rev. for July; doch, door twee agtereenvolgende Beoordeelingen,
met breede uittrekzels, te geeven, en een derde te belooven, ‘hoopen zy regt te laaten
wedervaaren aan een Schryver van Mr. EDWARDS uitsteekende verdiensten, en vergoeding
te schenken voor dit verwyl.’
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veel toebrengen aan onze Nationaale Grootheid en Rykdom, een Onderwerp van
het hoogste aanbelang weezen, en desgelyks voor bykans alle rangen van Leezers.
- Wanneer dat Onderwerp nog meer onzer aandagt waardig gemaakt wordt, door
de wyze waar op het is uitgevoerd, door de deftigheid van styl, en uitsteekende
bekwaamheden des Geschiedschryvers, vangt de Beoordeelaar zyne taak aan met
een genoegen naar evenredigheid vermeerderd; terwyl de Leezer, by de uiterste
Voldoening, niet kan missen het gewigtigst Onderwys te bekomen. Zulk eene taak
wagt ons; en dit zal de belooning weezen van hem die het Werk voorhanden leest.
De Schryver speurt de onderscheide voorwerpen, welke zich aan hem
agtervolgend opdoen, na, met den geest eens Wysgeers, en de onbekrompene
denkbeelden van een waar Patriot; by voorkomende gelegenheden ten toon
spreidende de zamengepaarde kundigheden van den Natuurkundigen, den
Staatsman, en den Koopman. De Heer EDWARDS heeft dit Werk ondernomen met
het groot voordeel van in Persoon, geduurende eene menigte van jaaren, in de
Landen, welke hy beschryft, gewoond, en naauwkeurig onderzogt te hebben, de
gesteltenis, de geäartheid en het verstand, der Inwoonderen. Zonder, derhalven,
den nuttigen arbeid zyner Voorgangeren in het vak der Geschiedenisse te verwerpen,
belooft hy zynen Leezeren een meer oorspronglyk Werk, dan tot nog, over dit
Onderwerp, het licht ziet; een Werk, gegrond op Gebeurtenis, niet op Beschouwing;
op Ondervinding, niet op Bespiegeling.’
Wanneer Boekbeoordeelaars, wier lof schaars en wier scherpheid in het aanwyzen
van misslagen veelvuldig is, op gemelden trant over een Werk spreeken, boezemt
zulks een gunstig voorgevoelen in. - Dan wy leggen onzer Medebroederen
Beoordeeling ter zyde, om voorts ons eigen oordeel te gebruiken omtrent het
vertaalde gedeelte. - Billyk dat wy eerst de Voorreden inzien, om kennis met den
Schryver te maaken, en den aart zyns Arbeids in 't algemeen te ontdekken.
‘Myne pooging,’ dus spreekt hy zelve, ‘is: aan den Leezer een geschiedkundig
Verslag mede te deelen van den oorsprong en voortgang van de Vastigheden, door
onze eigene [de Engelsche] Natie in de West-Indische Eilanden gesticht; - Hunne
constitutioneele inrichtin-
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gen, inwendig bestuur, en Staatkundige Stelzels, omtrent hun vastgehouden, te
ontwikkelen. - De zeden en gesteldheid der tegenwoordige Inwoonders, als onder
den invloed van het luchtsgestel, ligging en andere plaatslyke oorzaaken staande,
te beschryven; in dat gedeelte van myn boek een verhaal van den Africaanschen
Slaavenhandel invlegtende, met sommige waarneemingen over het character en
den geest der Negers, en aanmerkingen over het stelzel der Slaaverny, dat in onze
Colonien plaats heeft. - Een uitgebreider verhaal, dan tot nog het licht gezien heeft,
te geeven van de Suiker-Eilanden in 't algemeen, en van hunne ryke en waardige
Goederen, Suiker, Indigo, Koffy en Catsou, in 't byzonder. - Eindelyk de veelvuldige
en wydstrekkende takken van hunnen handel open te leggen; de betrekking van
dezelve op elkander en op de groote belangen, de Manufactuuren, Scheepvaart,
Inkomsten en Landen van Groot-Brittanje, aantoonende. - Deeze, te gelyk met
verscheide zydelingsche onderzoekingen, zyn de Onderwerpen, waaromtrent ik
gepoogd heb, nuttige en aangenaame berichten in te zamelen, en aan het algemeen
mede te deelen.’
By de bekentenis, dat derzelver belangrykheid niet zal betwist worden, en deeze
ziet een ieder, die geen vreemdeling is omtrent de kort aangeduide onderwerpen,
beklaagt hy zich, dat zyne bekwaamheden niet meer geëvenredigd zyn aan de taak,
die hy ondernomen heeft. Wy houden dit zyner nederigheid ten goede. Het is ons,
in het doorleezen van dit Deel, voorgekomen, dat hy geen te zwaaren last voor zyne
schouderen op zich genomen heeft.
Dan, eer de Heer EDWARDS tot de zuivere Staat- en Handelkundige
Onderzoekingen toetreedt, ‘waagt hy het 't oog terug te slaan op de plaats en
gesteltenis van de West-Indische Eilanden, toen zy eerst door COLUMBUS ontdekt
werden,’ en poogt de meest uitsteekende trekken in het Character en den geest
van hunne oude Bewoonders af te schetzen. Tot een onderzoek van dien aart kwam
hy niet alleen met het oogmerk om gelykvormigheid aan zyn werk te geeven; maar
ook, om dat hy, veele jaaren zich opgehouden hebbende in de Landen van welke
hy schryft, zich vermeet te denken, dat hy eenigzins beter bevoegd is om te
oordeelen over den invloed van het luchtsgestel en de ligging op de gesteltenis van
den aart en de verstanden hunner bewoon-
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ders, dan veele van de Schryvers, welke, verstooken van dat voordeel, het
ondernomen hebben stelzels zamen te flanfen, en besluiten over dit onderwerp te
maaken.
Tot het maaken van deeze aanmerkingen kreeg hy aanleiding door de
bespiegelingen van den Heer BUFFON en andere Fransche Theoristen, aangaande
den staat en het Character der Americaansche Volken; door hem, en nog meer door
den Schryver der Recherches Philosophiques sur les Americains, zo laag gesteld,
als of zy schepzels waren van geene betekenis in het Boek der Natuur, of eigenlyk
geen Menschen, maar weezens van een tweeden en ondergeschikten rang in de
ry der schepping. Ten aanziene van ROBERTSON voegt hy 'er nevens: ‘Schoon deeze
onze eigene geleerde Geschiedschryver veel te verligt is, om deeze gevoelens in
de volkomenste uitgestrektheid aan te neemen, die, in de daad, niet zonder
verontwaardiging kunnen geleezen worden, is het egter onmogelyk te ontkennen,
dat zy eenigermaate invloed gehad hebben op zyne waardeering van het
Americaansch Character.’ Dit zegt hy niet alleen, maar bewyst het door voorbeelden,
die in de Voorreden zelve moeten geleezen worden. Terwyl hy in dit Deel BUFFON'S,
DE PAUW'S, ROBERTSON'S en den Abt RAYNAL'S misslagen op veele plaatzen met den
vinger aanwyst, en de eer der Menschlyke Natuure handhaaft.
Wat de andere Afdeelingen van zyn Werk aangaat, denkt hy, ‘dat ze goeddeels
nieuw zullen zyn voor de meeste zyner Leezers. Nimmer heeft hy eenig Boek gezien,
dat zelfs voorgeeft een beknopt en genoegzaam verslag van den oorsprong en
voortgang van onze Nationaale Bezittingen in de deelen tusschen den keerkring
van America op te leveren. Het Stelzel van Landbouw, in de West-Indiën in gebruik,
is meestal zo onbekend aan het Volk in Groot-Brittanje, als die van Japan.’
Wat hy van den Slaavenhandel, en de daarmede gepaard gaande
omstandigheden, zegt, verschilt, volgens zyne bekentenis, ‘weezenlyk veel van 't
geen over dit onderwerp gezegd is. Doch heeft ten minsten dit voordeel, dat het
grootste deel zyner waarneemingen gegrond is op persoonlyke kennis en daadlyke
ondervinding; en wat betreft de zeden en hoedanigheden der gebooren Africaanen,
als onderscheiden door nationaale kleeding en characteristike trekken, durft hy
denken, dat zyne
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aanmerkingen beide nieuw en belangryk zyn.’ - ‘Met dit alles,’ en deeze betuiging
doet veel af, ‘is zyn eerste voorwerp Waarheid en geen Nieuwheid.’
Vroegere Schryvers heeft hy moeten raadpleegen; en hier van met oordeel gebruik
gemaakt. Dan liever zogt hy hulp by leevende Persoonen dan by Geschriften,
wanneer zyne eigene bronnen gebrekkig waren. Tot zyn geluk hadt hy kennis
gemaakt met Mannen, tot welken, uit hoofde hunner plaatslyke, en voor den
Koophandel belangryke, kundigheden, de Engelsche Staatsmannen en Raadsheeren
zich zouden mogen begeeven ter ondersteuning van hun eigen crediet, en tot
voordeel van het algemeen.
Zyne schuldpligtige dankbaarheid legt hy af aan EDWARD LONG, Schildk., den
Schryver van de Geschiedenis van Jamaica, die hem, wat dit Eiland betrof, allen
bystand boodt; aan THOMAS CAMPBELL, Schildk., die hem een groot deel der stoffe
verzorgde voor de Geschiedenis van Grenada; aan JOHN BRAITHWAITE en ALEXANDER
DOUGLAS, Schildk., voor 't geen zy hem verschaften, Barbados en St. Christophorus
betreffende; aan BENJAMIN VAUGHAN en GEORGE HIBBERT, Schildk. en Kooplieden te
Londen, voor veele uitsteekende en belangryke aanmerkingen, welke hem eindelyk
in staat gesteld hebben om de Handelkundige onderzoekingen na te zien, met eene
maate van genoegzaamheid, welke hy wanhoopte ten dien tyde te zullen verkrygen;
zynde wel verzekerd, dat dit gedeelte zyns Werks, om veele redenen, meest aan
berisping zou onderhevig zyn.
Zo toegerust, zo geholpen, heeft hy de pen ter vervaardiging van dit Werk, voor
den Wysgeer en den Koopman hoogst belangryk, opgevat. Hoe hy het volvoerd
hebbe naar het oordeel zyner Landgenooten, kan blyken uit het getuigenis der
Heeren, die, het geheele oorspronglyke Werk geleezen hebbende, 'er een zo
voordeelig getuigenis van gaven, als wy in den aanvange deezer Aankondiginge
vermeld hebben.
Wy moeten den Hoofdinhoud des Eersten Boeks, 't geen dit Deel der Vertaalinge
beslaat, opgeeven. Het voert ten Opschrift: Een algemeen overzigt over den alouden
Staat en Inwoonders der Engelsche Volkplantingen in de West-Indiën; het is
onderscheiden in vier Hoofdstukken. Het I. Aardrykskundige Verdeeling. Naam.
Luchtstreek. Zee- en Landwind. Schoonheid en byzonderheid van
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het Groeiend en Dierenryk. Pragt en verheevenheid van de Bergen: bedenkingen
over hunnen oorsprong, enz. - Het II. Van de Caraïbes, of de oude Inwoonders van
de loefwaardsche Eilanden. Oorsprong. Zwaarigheden betreffende eene
naauwkeurige naaspeuring van hun character. Een verhaal van zodanige
byzonderheden als meest betwist zyn nopens hunne Zeden en Manieren, Persoonen
en Huislyke Gewoonten, Opvoeding hunner Kinderen, Kunsten, Manufactuuren en
Landbeftuur, Godsdienstige Plegtigheden, Begraafenissen, enz. Eenige
aanmerkingen uit het geheel afgeleid. - Het III. Van de Inboorelingen van Hispaniola,
Cuba, Jamaica en Portorico. Hun Oorsprong. Getal. Persoonen. Geest en
Gesteldheid. Bestuur en Godsdienst. Gemengde Aanmerkingen, betreffende hunne
Kunsten, Handwerken en Landbouw. Wreedheid der Spanjaarden, enz. - Het IV.
Landdieren tot voedzel dienende. Visschen. Wild Gevogelte. Indiaansche wyze van
Visschen en Vogelen te vangen. Eetbaare Planten, enz. - By het Eerste Boek is
een gewi tig Aanhangzel, behelzende eenige Waarneemingen over den Oorsprong
der Caraïben.
De breede opgave van des Schryvers oogmerk en plan, welke wy gepast en
noodig keurden, by de Aankondiging des Eersten Deels van een Werk, 't welk uit
eenige Deelen bestaan zal, belet ons tegenwoordig uit hetzelve Proeven op te
geeven, den daar aan gegeeven lof staavende. Wy verzekeren onze Leezers, dat
dit Werk een Vertaaler heeft aangetroffen, die het oorspronglyke eer aandoet, in
taal en styl hetzelve op zyde streevende, en bovenal gelukkig in het schilderagtige,
waarin de Heer EDWARDS zo zeer uitsteekt, te treffen. Hiervan hadden wy eerst ten
oogmerke ten voorbeelde by te brengen, wat wy in het I Hoofdst. ontmoeten van
de schoonheid deezer Eilanden, doch het is te omslagtig; wy bepaalen ons tot de
grootste en verschriklykste voorwerpen der onbezielde natuur. ‘Het is,’ dus schildert
hy dezelve, ‘in de grootheid, uitgestrektheid en hoogte van de Bergen der Nieuwe
Wereld, dat de Almagt de wonderen van zyn Alvermogen ten duidelyksten heeft
aan den dag gelegd. Die van Zuid-America worden ondersteld byna tweemaal de
hoogte van de hoogste in het oude halfrond te bereiken, en zelfs onder den evenaar
zyn hunne toppen met eeuwigen sneeuw bekleed. By deeze verbaazende gevaarten
kunnen de hoogste toppen van de meest verheven bergen der West-Indi-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

585

sche Eilanden niet vergeleken worden; sommige egter van deezen ryzen niet te
min tot eene ontzettende hoogte, en zyn onder de eerste voorwerpen, die de aandagt
van den reiziger vestigen. De Bergen van Hispaniola in 't byzonder, wier golvende
kruinen op een afstand van dertig mylen in Zee ontdekt worden, ver boven de wolken
met eene verstommende heerlykheid opryzende; en de blaauwe bergtoppen van
Jamaica zyn, zo verre ik weete, nimmer geheel bezogt. Noch de nieuwsgierigheid,
noch de geldzugt, hebben het tot dus verre gewaagd het toppunt van deeze verheven
streeken te beklimmen. Op zodanige van dezelve, als bezogt zyn, heeft men
bevonden, dat de natuur eene geheel meuwe schepping heeft willen stichten. Daar
'er de luchtstreek verandert, worden 'er ook boomen, vogelen en insecten
waargenomen, die mede versenillen van die, welke wy beneden ontdekken. Eenen
aanschouwer, die hier aan niet gewoon is, van deeze hoogte naar beneden ziende,
schynt het geheele tooneel een toverspel. Het eerste voorwerp dat de oogen treft,
by het aarbreeken van den dag, is eene groote uitgestrekte damp, de geheele
oppervlakte der valleijen bedekkende. Daar de grenzen van het Eiland volkomen
afgescheiden en zigtbaar omschreeven zyn, heeft het Eiland als dan de tieffendste
gelykheid na een groote uitgestrektheid waters, wyl de Bergen zo veele Eilanden
in het midden van een schoon Meir gelyken. De Zon in kragt winnende, verandert
het tafereel. De hangen le dampen stygen opwaards en versmelten in de lucht, alle
de schoonheden der natuur, en de zegepraalen der menschlyke vlyt, vertoonende,
verhoogd en opgeluisterd door den vollen glans der zon onder den keerkring. - In
het evennagts jaargety vertoonen zich gewoonlyk tooneelen van nog grooter luister;
want, daar alles kalm en schoon is in de hoogere gewesten, worden 'er beneden
wolken gezien langs de zyden der Bergen, als vast samengepakte lichaamen
heendryvende, tot dat zy, door opeenstapeling, al zwaarder en zwaarder wordende,
ten laatsten, in groote stroomen waters, in de vlakten nederstorten. Het geluid van
het onweder wordt door den aanschouwer boven duidelyk gehoord; de bliksem
veraf zynde, ziet hy de donkerheid door zyne straalen verlichten; ter-
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wyl de donder, in duizend echos herhaald, ver beneden zyne voeten klaatert.’
De Vertaaler belooft, in een kort Voorbericht, dat by een der volgende Deelen de
Kaarten van de West-Indische Bezittingen, die in het oorspronglyke gevonden
worden, het licht zullen zien. Met hem twyfelen wy niet, of de zindelykheid der
Uitgave zal aan allen, die dezelve voor een aangenaam toevoegzel van een Werk
houden, niet onaangenaam zyn. Wy zien het vervolg deezes Arbeids, zo wel
voegende by ROBERTSON'S sterk getrokkene Beschryving van America, met verlangen
te gemoete.

Waarneemingen en Aanmerkingen, aangetekend geduurende eene
Reize naar de Eilanden Teneriffe, Amsterdam, Marias Eilanden by
van Diemensland, Otaheite, de Sandwich-Eilanden, Owhyhee, de
Vossen-Eilanden op de Noordwestkust van America, Tinian, en
van daar na Canton, in het Brigantynschip de Mercurius, onder
Bevel van John Henry Cox, Schildknaap. Uitgegeeven door George
Mortimer, Luitenant onder de Zeetroepen. Uit het Engelsch vertaald
door J.D. Pasteur. Te Leyden by A. en J. Honkoop, 1793. In gr. 8vo.
132 bl.
Een Dagverhaal eener Scheepsreize, door den Heer COX, deels uit nieuwsgierigheid,
deels om den Pelteryhandel op de Noordwestkust van America te dryven,
ondernomen, in February 1789 aangevangen, en tot Canton, in China, op den 1
Jan. 1790 gebragt, met eenen omweg, op welken zy de, op den Tytel vermelde,
Eilanden en Kusten aandeeden. Verwonderen zich de Leezers, vraagen zy tot wat
oogmerk zy zulk een omweg na de plaats hunner bestemming namen? kunnen zy
niet begrypen, welke reden de Reizigers hadden om na Oonolaska te gaan. Tot
antwoord berigt de Luitenant MORTIMER, in eene korte Voorreden; ‘dat hy niet ten
vollen bewust is, welke beweegredenen Capitein COX hadde voor 't geen hy deedt;
maar alleen van hem verstaan hadt, dat, naardien hy noodzaaklyk na China moest,
hy liever verkoos in zyn eigen Schip de reis te doen, dan met eenen
Oost-Indischvaarder; voornaamlyk om dat hy
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zeer verlangde, om de Eilanden in de Zuidzee te bezoeken, en hy was vry zeker
dat de verwagting van den Heer COX geenzins groot was, dat hy, in dit jaargetyde,
eenigen handel op den kust zou dryven: naardien hy wel wist, dat hy veel te laat
zou komen; maar dat hy wenschte vroeg in China te zyn, om, met het volgend
jaargetyde, ten behoorelyken tyde, na de Noordwestkust te stevenen.’
Wat het Dagverhaal zelve betreft, is het, gelyk alle Dagverhaalen van dien aart,
opgevuld met veele scheepsbyzonder- en kleinigheden, die voor den Schryver van
gewigt mogten weezen; doch by weinige Leezers iets weegen, en eer verveelen
dan genoegen schenken. - Uitvoeriger berigten, dan deeze Waarneemingen en
Aanmerkingen opleveren, hebben wy reeds van de Plaatzen en Kusten, waar over
dezelve loopen, dat van de Maria Eilanden uitgezonderd; deeze zullen den
nieuwsgierigen zeker genoegen verschaffen, en wyzen wy hem tot het Werkje zelve;
dewyl de overneeming voor ons bestek te lang is.
Volgens den Heer MORTIMER, ‘heeft deeze Reis van COX verscheide nuttige
oogmerken bevorderd, en misschien in niets meer dan in het onderzoeken van het
Eiland Amsterdam; want men heeft hem reeds verzekerd, dat het berigt omtrent dat
Eiland, in zyne Reis vervat, eenige vermogende Kooplieden heeft aangespoord,
om Schepen uit te rusten om Robben te gaan slaan, en tot de Walvischvangst in
deszelfs nabuurschap; en twyfelt hy zeer weinig aan den goeden uitslag van deeze
onderneeming; naardien men onderstelt dat op het nabyliggend Eiland St. Paulus
ook zulk eene menigte dier Zeedieren gevonden wordt.’
Wy zulien, wat hy van dit Eiland zegt, plaatzen, 't geen ons teffens zynen
schryftrant zal toonen. - ‘Den negen-en-twintigsten Mey, ten half twee uuren naa
den miadag, zagen wy het Eiland Amsterdam Noordoost ten Oosten van ons, en
des avonds ten half negen uuren ankerden wy, met ons beste tui-anker, aan de
Oostzyde van het Eiland, op een-en-twintig vademen Water, zwart zand, omtrent
eene myl van den Wal. Naardien de Mercurius, naar alle waarschynlykheid, het
eerste Engelsch Schip is, dat ooit by dit Eiland geankerd is, zal het den
nieuwsgierigen Leezer misschien niet onaangenaam zyn, dat ik eene byzondere
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beschryving van 't zelve geeve. Het eenigst berigt, dat ik van het Eiland Amsterdam
heb kunnen bekomen, is geweest in de Uitleggingen van den Heer DALRYMPLE van
zyne Kaarten van Havenen, enz. in welke een kort uittrekzel is van eenen VLAMING,
eenen Hollander, die het in het Jaar 1697 bezogt heeft. Dit berigt, schoon kort, is
(*)
vry naauwkeurig .
Den dertigsten, des morgens, voer ik met den Heer COX naar den Wal. Wy landden
in een groote baai, of liever kom, welke door de omliggende bergen gevormd, en
door dezelve volkomen tegen den wind beschut, wierd. Volgens VLAMING was 'er
geene opening uit Zee in deeze kom in zynen tyd; doch thans is 'er een eng Kanaal,
door welk een bank ligt, waarop wy in 't invaaren stooteden; doch eenigen van ons
Volk uit de sloep springende, trokken dezelve 'er gemaklyk over; dit kan egter niet
alioos geschieden, gelyk ik zedert ondervonden heb; want met onzen Derdenwaak
aan wal gaande, stooteden wy weder, en de golf met groot geweld over de bank
breekende, was de boot terstond gevuld; zo dat wy haar niet dan met moeite redden
konden.
By ons eerste landden vonden wy het strand met zulk eene menigte van
Zeehonden bedekt, dat wy genoodzaakt waren dezelve te verdryven, voor wy uit
de boot kwamen; daar waren ook verscheide Zee-leeuwen, of Zee-Wolven, van
een allerontzagchlykste grootte en van een verschriklyk aanzien, onder; wy maaten
eenen derzelven, en bevonden hem een-en-twintig voeten lang, en ten naasten by
zoo veel in den omtrek heb-

(*)

De VERTAALER maakt hier de volgende aanmerking: ‘Men vindt ook een kort berigt van het
Eiland Amsterdam, in de Reize van ABEL TASMAN, Hist. Beschr. der Reizen, D. XVIII, in welk
Deel ook het berigt van VLAMING te vinden is; doch het komt my allerwaarschynlykst voor, dat
de Reiziger het Eiland St. Paulus voor het Eiland Amsterdam heeft aangezien, en het is niet
te verwonderen, dat de Schryver deeze dwaaling niet bemerkt heeft zoo hy omtrent het Eiland
geen ander berigt gezien heeft, dan een uittrekzel uit de Reis van VLAMING. Het gezigt, dat
hy in het oorspronglyke van de kust in Plaat geeft, met het gezigt van het Eiland St. Paulus
in het aangehaalde Werk vergelykende, zal men myne gissing gegrond vinden.’
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bende. Deeze Dieren zyn vuil wit van kleur of steenkleurig, zeer onschadelyk, en
zo log en lui dat zy zich niet bewoogen, als wy hen naderden, ten zy zy aangetast
wierden, wanneer zy naar Zee weeken met open smoel en hunne koppen
schuddende; doch zonder eenig geluid te maaken. Sommigen waren zeer moeilyk
te dooden; want, schoon zy verscheiden Snaphaankogels in hunne koppen en
keelen ontvangen hadden, en op verscheide plaatzen van hun lyf met halve pieken
gewond waren, zo dat het bloed hun uit het lyf stroomde, vonden zy egter nog middel
om in de Zee te ontsnappen; een derzelver werd, egter, met een eersten schoot en
een enkelen kogel gedood; ik denk dat de kogel in de herssenen is doorgedrongen.
De Zee-leeuwen gelyken veel naar Robben, in gedaante, en zyn, even als zy, met
vier pooten of vinnen voorzien, van welke zy de twee agterste zomtyds opgerigt
draagen, wanneer zy naar eenen staart gelyken.
In de kom, die zo effen als een vyver en in het midden dertig vademen diep is, is
eene groote verscheidenheid van verschillende soorten van visch, voornamelyk
schoone roode baars of rots-visch, die allerlekkerst van smaak is, van welke wy
verscheiden vongen, en in weinig minuuten kookten in eenige heete bronnen, welke
wy digt aan den oever van de kom vonden, zoo dat men te gelyk den eenen voet
in koud en den anderen in brandheet water kan zetten. Van deezen visch, op de
verhaalde wyze klaar gemaakt, aten de Heer COX, ik, en verscheidene van ons Volk,
en wanneer zy naderhand naar wal gezonden wierden om Robben te dooden,
hadden zy zich slegts van eene vischlyn, bischuit en water, te voorzien om eenen
uitmuntenden maaltyd te doen. Wy staaken den Thermometer in eene van deeze
heete bronnen, en hy rees byna in een oogenblik tot honderd vyf-en-tachtig en eene
halve graaden.
Het geheele Eiland, dat omtrent vier mylen omtreks heeft, is met een soort van
grof gras of riet bedekt, dat eene goede schuilplaats voor de Robben verleent. In
het boven aangehaalde berigt van den Hollander, zegt hy, dat 'er zoet water op de
toppen der bergen is; of dit waar zy of niet kan ik niet zeggen; naardien wy niet in
staat waren dezelve te beklimmen, wegens hunne steilte en de lengte van het
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riet; en wy konden geene in deeze streeken vinden, die beklimbaar waren.
Wy vonden, door verscheide herhaalde waarneemingen, dit Eiland te leggen op
de Zuidlyke breedte van acht-en-dertig Graaden en drie-en-veertig minuuten; deszelfs
lengte vonden wy te zyn, acht-en-zeventig graaden, dertien minuuten. De
Thermometer stondt eens op vyf-en-veertig graaden, en, geduurende het overige
van ons verblyf aldaar, van vyf-en veertig tot vier-en-vyftig graaden. De bank, op
welke wy geankerd waren, strekt langs de geheele lengte van de Oostzyde van het
Eiland, en krielt van zulk een overvloed van visch van verschillende soort, dat wy
in den tyd van een half uur zoo veel konden vangen als voor al het Scheepsvolk,
voor verscheide maaltyden, kon dienen; zy waren zoo gulzig dat het aas niet in 't
water was of zy beeten toe, en dikwyls haalden wy 'er twee te gelyk op, elk van acht
of negen ponden zwaarte.
Toen het 's morgens vroeg eens zeer helder was, onderscheidden wy duidelyk
van het halfdek het Eiland St. Paulus in het Noord-Noord-Oosten, op zeventien
(*)
mylen afstands .’
Zy vonden zich eens genoodzaakt by een sterke koelte uit het Noord-Oosten het
anker te kappen; welks weder zoeken en vinden voor ons te breed beschreeven
wordt; dan zy kwamen 'er weder, en lieten, ter plaatze waar zy geland waren, een
vlesch, met een steenhoop omringd, waarin zy een stuk perkement gedaan hadden;
met den naam van het Schip, dien van deszelfs Bevelhebber, de dagtekening, enz.
op hetzelve geschreeven, ten gedenkteken dat zy het bezogt hadden.
‘Wy bekwamen omtrent duizend Robbenvellen van zeer uitmuntende
hoedanigheid, terwyl wy ons aan het Eiland Amsterdam ophielden, behalven
verscheide vaten goede traan tot ons gebruik.
Daar zou misschien goed voordeel te haalen zyn met een Schip naar het Eiland
Amsterdam uit te rusten, om Robbenvellen en Olie te verzamelen. Daar zou aan
den wal eene loots kunnen opgerigt worden om

(*)

Dit zal dan, merkt de VERTAALER op, het Eiland Amsterdam geweest zyn.
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de traan van de Robben en Zee-wolven te kooken, die in overvloed en uitmuntend
goed te bekomen zoude zyn. Het zou ook goed zyn, dat men zich voorzage van het
noodige gereedschap om Walvisschen te vangen, naardien wy, geduurende ons
verblyf aan het Eiland, eene menigte van Walvisschen zagen van de soort die men
Cachelotten noemt. Het Schip zou dan na China kunnen stevenen, daar de vellen
en de traan waarschynlyk eene goede markt zouden vinden. Want, schoon de
Chineezen veel tegen traan hebben, scheen egter het monster, dat wy hun van
Robben-traan bragten, hun zeer wel aan te staan, en zy zouden 'er ongetwyfeld
eenen zeer goeden prys voor betaalen. En, in de daad, de traan, die wy bekwamen,
was zeer goed, zeer helder, en hadt naauwlyks eenige reuk, zy was ten minsten
geheel vry van dien garstigen stank van Walvisch-traan.’
Wy kunnen niet voorby uit dit Reisboek nog op te tekenen, dat zy op Owhyhee,
het Eiland, waar de groote COOK zo ongelukkig zyn leeven eindigde, van de
Inboorelingen verscheide Legpenningen bekwamen, eenige als geschenken, andere
door inkoopen; deeze Penningen waren hun gelaaten door de Amerikaanen, en
waren uitgedeeld onder hen en het volk van de verschillende plaatzen, die door de
Columbia en de Washington, twee Schepen, den Vereenigde Staaten toebehoorende,
en in de Peltery Eilanden op de Noordwestkust van America behoorende, bezogt
waren. Deeze Penningen, van Piauter gemaakt, hadden omtrent de grootte van
een Engelsch Kroonstuk, en waren zeer net gestempeld. Aan de eene zyde met de
asbeelding der beide Schepen, en een Engelsch omschrift, 't welk op deezen zin
nederkwam: De Columbia en de Washington, onder het bevel van J. KENDRICH. Aan
de andere zyde werd dit omschrist dus vervolgd: Te Boston in Noord-America
uitgerust na den Stillen Oceaan; en in het midden, Door J. BARREL, S. BROWN, C.
BALFINCH, J. DARBY, C. HATCH, J.M. PINTARD 1787. ‘Deeze Penningen schynen op die
verschillende plaatzen, die de Americaanen aandeeden, gelaaten te zyn, met inzigt
om de eerste Reis van dien aart te gedenken, die door hen ondernomen was, en
om die den Inboorelingen in het geheugen te prenten; het welk, naar myne gedagten,
eene zeer goe-
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de handelwyze is, wel waardig de naarvolging van alle toekonende Zeevaarders,
die op ontdekkingsreizen mogen gezonden worden.’

Stukken voor de Vaderlandsche Historie, uit de Verzameling van
Mr. G. van Hasselt. Tweede Deel. Te Arnhem en te Amsterdam by
W. Troost en Zoon en J. allart. In gr. 8vo. 373 bl.
Omtrent dit Tweede Deel deezer oude Oorspronglyke Stukken, hebben wy onze
Leezers te rug te wyzen tot het Verslag van het Eerste, om hun te onderrigten wat
(*)
zy daar in te wagten hebben .
De oorspronglyke Stukken, in dit Deel gegeeven, betreffen Gelderland in de dagen
des Hertogs van ALVA, van welken geessel onzes Lands, wiens Naam alleen nog
schrik baart, vinden wy hier veele Brieven, als mede van GILLES VAN BERLAYMONT
en van ALVA'S opvolger L. DE REQUESENS; en veelen die deezen, in het verdrukken
der Landzaaten, ten dienste stonden. Wien het lust van Verbeurtverklaaringen van
Goederen, van het slechten van Huizen, van het doemen, blaaken, branden en
moorddaadig ombrengen, te leezen, kan hier in de eigene taal der Vryheids-vyanden
zelve te recht raaken.
Ophelderende Aanmerkingen, omtrent Persoonen en Zaaken, treffen wy aan den
voet der bladzyden aan: als by voorbeeld. ‘De Broer van GILLES VAN BERLAYMONT
hiette LANCELOT, en daarom by PONTANUS, LADESLAUS. SLIGTENHORST berispt
PONTANUS daar over in zyn XIV B. bl. 525; meenende, denkelyk om dat LANCELOT
hem niet bekend was, dat PONTANUS AEGIDIUS en niet LADESLAUS hadt moeten
zeggen. Doch die berisping was faut, en stondt minder wel aan iemand, die CAREL
VAN BRIMEU, [ook by P.C. HOOFT en E. VAN METEREN kwalyk VAN BRIMEN, en op fol.
72 vso. VAN BREMEN geschreeven,] telkens VAN BRINEN noemt, en den Griffier THOMAS
ROOS, TIMON; die bl. 553, ten opzigte van STRADA en THUANUS, zeide, hoc vitium tam
pronomina quam nomina nostra-

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1792. 1ste St. bl. 197.
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tium perperam exprimendi vel detorquendi, exteris plerisque & inter hos etiam
florentissimo Scriptori THUANO admoaum familiare. - Wy zullen in 't vervolg Brieven
van LANCELOT aantreffen.’
Wegens den tyd der voorgenomene Bouwing eens Kasteels te Arnhem, treffen
wy, by eenen Brieve, door den Hertog van ALVA, te Brussel, den 25 Mey des Jaars
MDLXXI, geschreeven, deeze opheldering aan; ‘En dus dwaelt P. BOR in zyn IV B.
fol. 176, met voor den aenvang van dit Kasteel, het Jaer 1569, op te geeven. Het
Casteel dat hy aldaer wilde maecken is ooc datelyc ontworpen door den Marquis
de Vitello ende den Ingenieur Pachieco naer het fatsoen van het Antwerpsche
Casteel - dan is eerst aengevangen te maecken in't naervolgende jaer van 1569. FAM. STRADA geeft nog een jaar vroeger voor den opbouw van dit Kasteel op. Zie
Dec. 1, Lib. VII.’
By gelegenheid des Bekendmaakings Briefs van REQUESENS, dat hy tot Opvolger
van ALVA benoemd was, vinden wy deeze characterschetzende oude aantekening:
‘REQUESENS, non ut moderatiore uteretur imperio sed paulo tectius vestigiis tyrannicis
Albani insisteret, propositumque urgeret a Rege Hispaniarum missus erat. Dus
leezen wy in het Breve Chronicon Arctooe Partis Germanioe & Vicinarum Gentium
ab anno MDLXXXI usque ad MDLXXXVII, p. 21, 22. Een Werk, 't welk wy
voornaamlyk aanhaalen om daar mede onze Historieschryvers bekend te maaken.
Het is een Quartyn; myne uitgave is van 1587. zonder naam of plaats, doch daar
is nog eene vroegere.’
Ten aanziene van ALVA'S gedrag naa de overgifte der Landvoogdye aan
REQUESENS en diens lot naa zyne wederkomste in Spanje, luidt eene Aantekening:
‘ALVA de Landvoogdye aan REQUESENS hebbende overgedraegen, verliet daerop
daedlyk de Nederlanden niet, maer hield zich by vervolg (volgens het schryven van
VIGLIUS aen JOACH. HOPPER: Ep. CCXVII) nog daer in met ongeoorlofde beschikkingen
over onbegeevene Ampten op, vervroegende de dagtekeningen der Lastbrieven,
tot voor den tyd dat hy 't bewind hadt nedergelegd. Zulke zaken verrigt en geene
andere meer te bestellen zynde, ging hy weder na Spanje. - Edoch aldaer niet met
de Ongenade van zynen Heer ten grave. - ALBA ging met de ongenade van zynen
Heer
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ten grave: hy hadt met een roekelooze hand in het Regaal van de Kroon getast,
door onmiddelyk uit de bron der onsterflykheid te scheppen: zyn zwierige en zeer
pragtige woorden uit de vertaelde Gesch. van den Afval der Vereenigde Nederlanden
van de Spaansche Regeering van FRED. SCHILLER, D. I. bl. 152, maer die geen steek
houden.’
Het kan niet missen of deeze Oirkonden moeten licht verspreiden op oude
Gebruiken. Gegrond is, derhalven, het vertrouwen des Uitgeevers, wanneer hy by
de eerste van een reeks Brieven, behoorende tot het afsterven van Vrouwe ELIZABETH
van Brunswyk Lunenburg, Hertogin van Gelderen, in den Jaare MDLXXVI, zegt,
dat een zeventiental stakken, daartoe behoorende, ‘al was het alleen om daar uit
de Plegtigheden by de oude Begraafenissen te leeren kennen, en daar uit dat
onderwerp, zo als het van den Heere LE FRANCQ VAN BERKHEY en zyne voorgangers
wierd behandeld, aan te vullen, niet ondienstig zal geoordeeld worden; nochte voor
opheldering van die hoogstaatige Begraafenissen, welke by vervolg in ons Land,
by voorbeeld, van die van Prins WILLEM DEN I, plaats hadden.’
By een deezer Brieven ontmoeten wy eene Oudheid- en Taalkundige opheldering
ten opzigte van de woorden Tortys en Toorts, welke wy ten slot deezer Aankondiging
nog zullen overneemen. ‘Tortysen en Toortsen zyn zaaken van dezelve betekenisse.
Toorts komt van Tortys, Tortys en Toorts heet een Fakkel; Tortys komt a torquendo,
om dat het pit, het lemmet van de Fakkelen, gedraaid word. In het bovenstaande
stuk en by vervolg vindt men niet te min het woord Toorts en Tortys by
onderscheiding aangevoerd. Het verschil, geloov ik, en vergelyk B. HUYDECOPER op
M. STOKE, III D. bl. 188, dat alleen hierin bestondt, dat de Toortsen gedraagen
wierden, en dat de Tortysen, daar voor te zwaar zynde, op blakers, voormaals
Schottelen genoemd, stonden. In de Arnhemsche Stadsrekening van 1440 vindt
men dit woord Schottelen en Schottelekeerssen, en ik heb die plaats in myn Kronyk,
bl. 23, aangevoerd. De Tortysen stonden; en daar van daan Stallicht, dat is
Stand-Staand-licht. Zie HUYDECOP. hier boven, KILIAAN en my aldaar. Zy stonden te
Arnhem by een aanzienlvk Steekspel, 't geen in 1441 aan een Utrechts in veele
opzichten ten voorbeeld strekte, (K.
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BURMAN'S Utr. Jaarb.,) en op die wyse waren ook by 't Gevegt van den Bon Chevalier

Messire JACQUES DE LALAIN, dat hy met den Siciliaan JEAN DE BONI FACE hieldt,
Torches allumées. Zie GEORGE CHASTELLAIN, Chap. XXVIII. - Over het gebruik van
het draagen der Toortsen wordt in de Aenmerk. op het V D. van de Vaderl. Hist. bl.
47, in een noot, gehandeld.’

Recht en Praktyk, in Brieven; uitgegeeven door Gerrit van der
Jagt, Burger, Notaris, enz. in de Beverwyk. Te Haarlem by J.
Tetmans, 1794. In 8vo. 219 bl.
Wie de Schryver zy van dit Boekdeeltje, 't welk op den Tytel ten Zinspreuk voert:
‘Ongepubliceerde Wetten verbinden niet, al waar het dat ze door den druk waren
gemeen gemaakt. Generale Regulen, n. 236’ weeten wy niet. Dan de Uitgeever of
Verzamelaar, die zeer waarschynlyk met den Schryver één en dezelfde Ikheid
uitmaakt - wy zeggen zeer waarschynlyk - ontdekt zich, als dezelfde, ‘die, in den
Jaare 1775, te Hoorn iets hadt uitgegeeven over het Notarisampt, boven verwagting,
misschien boven verdiensten, in een der Maandwerken zeer aangepreezen.’ Wy
sloegen onze Letteroefeningen van dat Jaar na, en vonden in het IV D. 1 St. onzer
Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen, bl. 453, de Annotatien, betreffende
het Notarisampt; door GERRIT VAN DER JAGT, als tamelyk, vermeld; doch die zo zeer
ophemelende aanpryzing niet - misschien heeft een ander Maandwerk, ons
onbekend, hem de maat des lofs voller gemeeten. By die Uitgave hadt hy, om zyne
eigene woorden te gebruiken, ‘uit eene onbedagtheid der jeugd, naagelaaten zich
nader te omschryven,’ dit tragt hy, in een Voorreden aan den Leezer, Landgenoot
en Medeburger! thans te voorkomen, en hoe? kortlyk dus. ‘De tytel van Burger, hem
reeds lang door Burgemeesteren in de Beverwyk gegeeven, is by hem de waardigste.
Naa deeze zeer veel lichts geevende omschryving, durft hy Leezer, Landgenoot en
Medeburger, ‘verzekeren, dat deeze Verzameling geene mindere nuttigheid, dan
het voorige, zal kunnen te wege brengen, zo lang de zaaken in haare tegenwoor-
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dige gedaante zyn.’ - ‘Veelen,’ laat hy 'er op volgen, ‘veelen toch hebben, zedert
lang, een afkeer veeler bronnen, waar uit men niet kan nalaaten te putten en aan
te bieden, op dat aan de behoefte eenigzins voldaan wordt. Dit aangebodene dan
is maar ten deele eigen werk, waar toe de voorgangers, dat men zo spreeke, echter
scheering en inslag leverden.’ - Dit is ons zo duister als zyne volgende Verdediging
des Schryvers, ‘dat deeze mogelyk beter zou gedaan hebben, met het Regt en de
Praktyk meer onder elkander te mengen.’ De tytel van dit Boekje is nogthans RECHT
en PRAKTYK, en, wordt 's Uitgeevers wensch vervuld, dan moge het spreekwoord,
op de rugzyde des Tytels geplaatst: Wagt u voor hem die één Boek geleezen heeft,
‘op hem toepasselyk zyn, die, met een goed verstand, dit Boekje zal geleezen,
meermaalen herleezen, en daarvan een goed gebruik gemaakt hebben.’
Zo veel van den Uitgeever, en diens veelbeloovenden ophef, vermeld hebbende,
moeten wy nu dit Zakwerk, zo noemt het de Beverwyksche Burger, zeker van wegen
de beknoptheid, wat nader inzien; althans ééns leezen.
Van de XXII Brieven, die eerst voorkomen, behelzen de twee eerste eenige
Gronden der Natuurlyke Regtsgeleerdheid, volgens den Hoogleeraar PESTEL Brokwerk. - De twee volgende zyn een elendig geraamte der Verhandelinge van
den Heer P. PAULUS, over de Gelykheid der Menschen. - Om van zo iets, dat men
het Roomsche Regt noemt, een denkbeeld te geeven, volgt hy in vier Brieven den
Hoogleeraar VOET. Den chaos, zo als hier het Roomsche Regt genoemd wordt,
vinden wy in deeze vier Brieven niet ontward.
Het betert 'er, nogthans, niet aan, als de Schryver met den IX Brief, uit zyne eigene
Aantekeningen, het een en ander mededeelt, bestaande in korte Onderrigtingen,
veelal van weinig beduidenis, met derzelver Opschriften. Ons oog viel op dat van
Processen, en wy vonden het te keurig om 't niet over te neemen. ‘Een
Rechtsgeleerde van de zeventiende Eeuw zeide reeds, het geheele recht is een
woeste Zee van oneensheid! Wacht u van Rechtsgedingen of Processen! Wilt gy
nog iets onzer Verzenmaakeren? daar is 't,
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Schudt men eens den pleitzak uit,
Vol twist en kyveraadje,
't Schrift kost al een mooie duit;
Maar gemeenlyk is 't besluit Pieraadje.

Geenszins behage u het kunstig kyven, wel het net en zinryk schryven. Ik zegge u
niet
Hoe het pleitrad draait en loopt,
Hoe men woorden zift en knoopt.

In 't Jaar 1702 werdt, volgens WAGENAAR, de Koning van Pruissen voor het Hof van
Holland gedaagd. In zaken die spoed vereischen, gebruikt men in gansch
Noordholland of Westfriesland, met bewilliging van den Schout, eene vaardige wyze
van rechtspleeging, Vlotrecht genoemd.’
De Characterschetzen van Notarissen in den X Brief, leveren ons, om de
verandering, een Tooneeltje van een Notaris met eenen VRYHART, die de Ontvanger
deezen Briefs, zo de Schryver zegt, ‘wel zal onderscheiden van hem, die over de
waare Constitutie geschreeven heeft.’
De XI Brief begint. ‘Nu, myn jonge Vriend, zullen wy een aanvang maaken,’ - waar
van? Dit blykt by de Stukken, die tot den XXI Brief voortgezet worden, en loopen
over Regtszaaken, den Notarissen voorkomende, in den voorgeplaatsten Inhoud
aangeduid. Men zal 'er veel in vinden dat men 'er niet verwagtte, onder anderen,
een Catalogus van Boeken, enz. enz. enz.
De laatste of XXII Brief behelst een Raadgeeving. lets van de Historie der Rechten.
Over de Hervorming van 't Recht. Wetten in Verzen. - Alles oppervlakkig, en dus
weinig beduidend.
Drie Bylaagen besluiten dit Boeksken. A. voert tot opschrift, de Engelsche Practyk,
en bestaat in een niet zeer duidelyk verslag van de handelwyze, door de zodanigen
te houden, die hier te Lande Engelsche Effecten bezitten. De Schryver is 'er niet
voor, dat onze Landgenooten ‘hun geld laaten onder een Volk dat hun Vaderland
onwettig beoorlogd heeft.’ - B. Byzonderheden in de Manier van Procedeeren, welke niet veel om 't lyf hebben. - De Bylage C. die ten opschrifte voert: Waar aan
niet al getwyfeld en wat niet al quoestieus ge-
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weest is, bestaat bykans geheel uit het geestige Vertoog des Heeren VAN EFFEN, te
vinden in het Tweede Deel van den Hollandschen Spectator, bl. 439; doch door
dien Vaderlandschen Schryver niet geschreeven ten proeve eener twyfelagtige
zaak; maar om de Loosheid eens Advocaats, om Praktyk te winnen, geestig te
gispen.
Onze Leezers mogen wy ten slot verzekeren, op het woord des Voorredenaars,
‘dat op dit Zakwerk geen vervolg te wagten is’ Wy beklaagen noch hun, noch
onszelven, over deeze aanzegging des Verzamelaars, dien wy gelooven, dat over
de Beoordeeling van dit Werkje niet zo zeer in zyn schik zal weezen, als over die
van het vroeger door hem geschreevene, zo hy anders op onze Beoordeeling, hier
boven gemeld, gedoeld hebbe. - Zon men, naa dit alles, zich wel zeer wagten moeten
voor den Man die dit ééne Regt- en Praktyk-Boekje geleezen en herleezen heeft!!

Hermanni arntzenii, J.U.D. Gymnasii Goudani Prorectore, Epistola
Critica de quibusdam Pindari Thebani locis, ad virum clarissimum
Joannem Ruardi, J.U.D. In Academia Groningana Eloq. Ling. Gr.
& Lat. & Antiq. Gr. Professorem Ordinarium. Trajecti ad Rhenum,
apud B. Wild & J. Altheer, MDCCXCIII, 99 pp. 8vo. m.f.
Onder de menigvuldige Romeinsche Dichters, die de Gedichten van HOMERUS
vertaald, nagevolgd, of verkort hebben, munt vooral uit de Schryver van het kort
(*)
begrip der Ilias, dat thans doorgaans op den naam van PINDARUS den Thebaner
(†)
pleegt aangehaald te worden. De meest bevoegde Regters hebben aan den
maaker van dit Dichtstuk den lof gegeven, dat hy veel vernuft en oordeel toont te
bezitten; dat hy van de gebreken der laatere Romeinsche Dichters, gezwollenheid
en puntige gekunsteldheid, vry is; dat zyne taal, hoewel niet geheel zonder gebreken,
echter meestal zuiver en cierlyk mag genaamd worden; en dat hy een niet ongelukkig

(*)
(†)

WERNSDORF beeft, met veel vernuft en geleerdheid, gepoogd te bewyzen, dat RUFUS FESTUS
AVIENUS de maaker van hetzelve is.
Om thans geene Getuigenisten van vroegere Geleerden aan te haalen, zeggen wy alleen,
dat VALCKENAER de cleriykheid van dit Dichtstek pryst, Diatr. ad Eurip. reliq. p. 101, en daz
WERNSDORF 'er van schryft: ‘Sane poëma illud attente legentibus apparet auctor bono ingenio
& judicio nraeditus, a vitus scriptorum sequioris aevi, ut a fumore & acuminum affectatione,
abenus, sermonis vero Latini castitate & elegantia, tum imitatione vetustiorum poëtarum satis
felici laudabilis, &c.’
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navolger is van vroegere Dichters. Hy verdiende dierhalven de achteloosheid niet,
met welke hy meer dan anderhalve eeuw door de Geleerden is behandeld geworden;
en men is veel dank verschuldigd aan die geenen, welken, in onzen leestyd, hunne
vlyt en vermogens ter zuivering van den bedorvenen tekst van dit boekje, en ter
opheldering van hetzelve, aangewend hebben. Voornaamelyk is het zederd eenige
jaaren vlytig bearbeid geworden door onze Landgenooten, P. BONDAM, JO. SCHRADER,
A. VAN DORP, JO. VAN DER DUSSEN, en A. DE ROOY De geleerde HIGT zou 'er eene
nieuwe uitgaaf van bezorgd hebben, indien zyn te vroege dood dit voornemen niet
(*)
vernietigd had . Doch het geen deze niet heest kunnen doen, zal, zoo wy hopen,
binnen kort volvoerd worden door den beroemden VAN KOOTEN, wiens uitgave, gelyk
wy vernemen, genoegzaam geheel afgedrukt ligt De beste uitgave, die wy 'er tot
(†)
dus verre van hebben, is die van WERNSDORF , wiens aanmerkingen tot herstelling
der waare lezing, opheldering van moeilyke plaatzen, en aanwyzing van de
navolgingen van andere Dichters, zeer veel hebben bygedragen, en die 'er, by wyze
van Voorrede, eene uitmuntende Verhandeling voor heeft geplaatst, over den maaker
van dit Dichtstuk; over de verschillende uitgaven van hetzelve, en den arbeid door
onderscheiden geleerden daar aan besteed; over de redenen, waarom men het op
naam van PINDARUS gesteid heeft; over de Latynsche overzetting van HOMERUS,
waar van zich de Dichter, by de vervaardiging van hetzelve, schynt bediend te
hebben; over andere Latynsche Dichters, die HOMERUS vertaald, nagevolgd, of
verkort, of met hem dezelfde gebeurtenissen bezongen hebben, en over hunne
fragmenten, enz. - Wy rekenden het voor zommige onzer Lezers niet ondienstig,
dit algemeener verslag vooraf te zenden; laat ons nu van den arbeid spreken, door
den Heer ARNTZENIUS aan dit Dichtstuk besteed.
Hy heeft zich, ter verbetering van zynen Schryver, van drie hulpmiddelen bediend;
1. van een handschrift, dat hy zelf schynt te bezitten, maar waar van hy volstrekt
geen verder narigt geeft; 2. van de aantekeningen van eenen ongenoemden
Geleerden, van welken hy ook niets naders mededeelt, zoo dat wy niet weeten hoe
dezelven in zyne handen gekomen zyn, en 3 van een gedeelte der afgedrukte bladen
der nieuwe uitgave van onzen Dichter, die wy van den Heer VAN KOOTEN verwachten.
Deze bladen zegt hy, dat hem door de vriendelykheid van den Heer NODELL ten
gebruike gegeven zyn; maar hy meldt 'er niet by, of dit met medeweeten van den
Heer VAN KOOTEN geschied zy, veel min, of deze hem de vryheid

(*)
(†)

Zie VALCKENAER, op de a.p.
In de Poëtoe latini minores, T. IV, P. II. Altenb. 1785.
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verleend hebbe, om een openlyk gebruik van dezelven te maaken, vóór dat zyne
uitgave geheel afgedrukt en in het licht verscheenen was. Wy willen echter hopen,
dat de Heet ARNTZENIUS hier toe verlof zal gehad hebben, dewyl wy hem anders
van onbescheidenheid niet vry zouden kunnen pleiten.
Het bevreemdt ons voorts, dat wy, in dezen geheelen brief, niet éénmaal melding
vinden van de uitgave van WERNSDORF, waarvan wy zoo even spraken. Heeft
ARNTZENIUS dezelve niet gebruikt?.. Dit kunnen wy byna niet denken, daar het toch
zeer onachtzaam of onvoorzichtig wezen zou, zich aan de verbetering van eenen
Schryver te begeven, zonder de laatste, zeer bekende en ligt verkrygbaare, uitgave
van denzelven, door een zeer beroemd man bezorgd, te raadpleegen. En, heeft hy
ze gebruikt, waarom dan toch, in het jaar 1793, op verscheiden plaatzen, nog
verbeteringen, als nieuw, voorgesteld, die WERNSDORF, reeds in 1785, in den tekst
(*)
had laaten drukken : en waaröm dan eenige algemeene aanmerkingen over den
Latynschen Dichter, (b.v. dat hy doorgaands VIRGILIOS en OVIDIUS navolgt; dat hy
zomtyds zelfs HOMERUS verlaat, om VIRGILIUS te volgen) die WERNSDORF reeds zeer
goed voorgesteld en bewezen had, nog zoo uitvoerig herhaald? Over het geheel
moeten wy zeggen, dat dit boekje maar zeer weinige bladzyden beslaan zou, indien
de Schryver alleen zyne eigene, en alleen nieuwe, aanmerkingen medegedeeld,
en in loci communes minder uitgeweid had.
Voor het beste van het boekje moet men misschien houden de aanmerkingen op
eenige plaatzen van zommige andere Latynsche Schryvers, die de Schryver hier
en daar in het voorbygaan behandelt, als OVIDIUS, LUCIUS AMPELIUS, PRISCIANUS,
enz. Echter zyn ook deze aanmerkingen niet alle nieuw. By voorbeeld, a Coecilio,
voor a Coeci filio, by LUCIUS AMPELIUS, cap. XVI, was reeds door PERIZONIUS
verbeterd. - In de plaats van PRISCIANUS Periëg. vs. 666, welke de Heer ARNTZENIUS
verbetert, p. 52, schynt de fout niet aan den afschryver, maar aan PRISCIANUS zelven,
te liggen.
Op bl. 15, 16, lezen wy: ‘Vi sua non carent, & ad exprimendum το παϑος utique
accommodata Chryseidis illa, quibus, rapta Briseide, Apollinis auxilium, vel mortem
sibi implorat:
Quid coluisse juvat (mihi) tua Numina, Delphice, prodest, &c. ‘Van waar die
misstelling, Chryseidis voor Chrysis, en Briseide voor Chryseide, oorspronglyk zy,
kunnen wy niet zeggen. Voor een gewoonen Letterzetter is zy te geleerd, en voor
den Schryver te lomp.

(*)

Men vergelyke b.v. de uitgave van WTRNSDORF met de aantekeningen van onzen Schryver
op vs. 639, 672, 699, 854, 945, enz.
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Eenige Bydragen voor Genie en Menschen-gevoel. IIIde Stuk. Te
Utrecht by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1790. In 8vo. 187 bl.
Dit derde Stukje van eene verzameling, welke wy aanhoudend met genoegen leezen,
is door een toeval langer blyven liggen. Wy achten het echter niet te laat, om 'er
melding van te maaken, daar zy verdient aangeprezen, en meer algemeen gelezen
te worden. Het behelst twee Verhandelingen, over de Poëtische Taal - en over de
Poetische compositie van eenige Schilderstukken. - De Terugroeping, een zedelyk
verhaal van MEISZNER, waar van het eerste gedeelte in het voorgaande Stukje
gegeven was. - Hovaardy en Trotschheid, eene Vertelling. - Vier Dichtstukjes,
Orpheus - Myn Besluit - Myn Meisje - De Vergenoegde Boer - en Liefdeverklaring
- Weleer (een lykklacht van een' minnaar over zyn meisje). - Voorts, onder het
opschrift Miscellanea, eenige zedelyke bedenkingen, fabelen, enz. - en eindelyk
zeven Anecdoten.
De Verhandeling over de Poëtische compositie van eenige Schilderstukken begint
met de billyke klacht, dat veelen, zelfs onder de fynste kenners, de schoone kunsten
alleen beschouwen van den kant van het vergenoegen, dat zy verschaffen, zonder
hunne aandacht te vestigen op het zedelyk nut, dat zy baaren kunnen. De Schryver
spreekt in het byzonder van de heilzaame indrukken, die de waardige voorstelling
der Bybelsche Geschiedenis, door den beitel, het graveeryzer, den etsnaald, of het
penceel, op onze harten kan voortbrengen. Hy wil misschien in het vervolg eenige
nog niet bewerkte situatiënen tydvakken op., en eenige nieuwe ontwerpen aan de
hand geven. Voor het tegenwoordige bepaalt hy zich tot eene korte beoordeeling
van eenige bekende Werken van RAPHAËL, BENVENUTO GARASALO, ANDREAS LINGI,
GAUDENTIO FERRARI, HIERON. MUTIEN, ROMANELLI, FETI, MOLA, A. SACCHI, PAUL
VERONESE, en anderen. Zyne aanmerkingen zyn doorgaans juist. Eéne van dezelven
nemen wy gaarne over: ‘De Heilige geschiedenis moet met het diepzinnige der
plechtigheid en den ernst der Religie zelfs worden voorgedragen. Waar dezen
ontbreken, daar missen wy, in den besten tekenaar, den keurigsten Schilder, zeer
veel van de stoutste en gelukkigste afbeelding. Die hier niet meer eischt, als 'er
gewoonlyk gegeven wordt, die weet niet, waartoe hy geregtigd is, en eert den
kunstenaar te weinig, terwyl hy niet genoeg van hem vordert. Is, by voorbeeld, de
Criticus niet veel te goedig, die niet volkomen eene geheel andere afbeelding der
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Engelen verlangt, als wy tot nog toe gezien hebben? De voorstelling der Engelen,
als kindertjes, of als hoofden in de wolken, zyn te verre beneden alle beoordeeling,
dan dat ik 'er iets van zou kunnen zeggen: maar waar in bestaan tog de grootere
afbeeldingen van deze verhevene Geesten? Zyn zy wel iets meer, als Vrouwen met
Vleugelen? Ik ten minsten ken maar zeer weinige uitzonderingen. Waren dan de
Grieken maar alleen in staat, in de hoofden, en in de houdingen van hunne
donderende Jupiters, alles, wat verheven is, te vereenigen? Het is een der
wonderlykste contrasten, dat wy, terwyl wy nog geen Engelen weten te tekenen,
ons evenwel durven onderwinden, om God den Vader af te beelden. Het is hier
eigenlyk wel de plaats niet om op te merken, dat zelfs de grootste Kunstenaar dit
nooit ondernemen moest; maar ik kan tog ondertusschen niet nalaten te zeggen,
dat het byna tegen den Godsdienst strydt, dit te doen, terwyl het, buiten dat,
onmogelyk is, om, onder deze voorstelling, niet volkomen te bezwyken.’ - Wy pryzen
deze gantsche Verhandeling aan onze Schilders en andere Kunstenaars ten
sterksten aan. - Het geen echter de Schryver, bl. 27-29, zegt, aangaande de
Mythologische werken, hadden wy gaarne wat nader bepaald gezien, daar 'er buiten
twyfel in de Mythologie verscheiden onderwerpen zyn, die insgelyks, waardig
behandeld zynde, eene zeer heilzaame uitwerking op het hart hebben kunnen.
Uit de Dichtstukjes strekke het volgend ten proeve:

Myn besluit.
Zal ik voor 't Nageslagte leven,
Dat my slechts na myn dood beloont,
Naar vergelegen naroem streeven,
Terwyl 't geluk digt by my woont?
Een Ad'laar vlieg', met sterke spieren,
Hoog tegen 't Zonlicht. In 't verschiet,
Ziet hem de Duif ten Hemel zwieren,
En streelt zyn duifje, en volgt hem niet.

Uit de Miscellanea deelen wy het eerste mede: ‘De Musen worden door de
Staatkunde der Grooten beschermd; maar zoo, als de Slaaven van hunne Heeren
beschermd worden, in eene bestendige gevangenis, enkel om tot hunne oogmerken
dienstig te wezen, om de gemakkelykheden van het leven, met de behoeften, die
daaraan verknocht zyn, door hun te vermeerderen; om de menschen weekelyk,
vreesachtig, en onderdanig te gewennen, en hun hunne ketenen waardig te maken.
Maar
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even dezolfde Staatkunde, die de gemeene wetenschappen beschermt, is in
gestadige vreeze voor den wasdom van dezelven. Zy weet haar zekere afgemeeten
paalen te stellen; weet der ziele ketens aan te leggen, en stremt heure verhevene
vlugt: zy schryft der vrye gedachte wetten voor; zy leidt de gevangene Geniën aan
den band rond, en bestraft het onderzoek van nieuwe waarheden, en de voortplanting
van meer verlichte kennis.’
Uit de Anecdoten kiezen wy de volgende ten proeve: ‘Villars bedreigde eenen
Proviandmeester, dat hy hem zou laten ophangen; maar de man gaf hem tot
antwoord: Mynheer de Generaal! Men hangt geen mensch op, die 100,000 Daalers
bezit. - En, als men in Frankryk de voorige Bisschoppen aan hunne pligten
herinnerde, zoo waren zy gewoon te antwoorden: Men predikt niet, men deelt geen
Sacramenten uit, wanneer men 100,000 Livres aan Lyfrenten heeft.’

Gezangen der Liefde. Te Amsterdam by J. Allart, 1794. In gr. 8vo.
160 bl.
Schreef Mejuffrouw POST weleer voor Eenzaamen, haar hart heeft zedert zulk eene
verandering ondergaan, dat zy deeze Gezangen aan de Liefde heeft toegewyd.
Daar liggen nu alle die schoone Geldersche landtafreelen, die betooverende en
vruchtbaare streeken om Arnhem, vol bosschen, bergen, dalen, bronnen, akkers,
weiden en kronkelende beekjes! Zekerlyk kunnen deeze geene bekoorlykheid meer
hebben, nu de Dichteres verliefd is geworden; ten minsten mag men dit besluiten,
om dat zy het zelv telkens zegt: nu eens in haar Offer der Liefde, hoe zy, die, als
Solitaire, voorheen, op duizend plekjes, met haar boek, een rustplaats vond, nu
geen rust meer kan vinden, nadien deeze door de Liefde vermoord is:
Sinds is Natuur hier dood voor my,
En de Eenzaamheid verveelend,
Geen denkbeela, dan de Liefde alleen,
Is voor myn hart meer streelend.
Sinds ik u kende, is 't vruchteloos
In deeze lieve streeken
't Geluk te zoeken; 't is me alom
Op 't liefste plekje ontweeken, enz.

Wat is het bedroefd, op deeze wyze verliefd te zyn! Wat zyn die gevoelige harten
van de Dichters, maar vooräl die der

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

604
Dichteressen, te beklaagen, die zodanig door de Liefde gefolterd worden, dat zy
aan Hutjes, aan Fonteinen, aan Hermitagies, aan Boschduiven, (wy zwygen van
de kwynende Maan!) en zelfs aan Honden, moeten klaagen!
De kwellingen der liefde
Zyn meer dan haare vreugde,
Zy drukken 't jagend harte;
Het vuur der oogen kwynt;
In weêrwil dezer zorgen,
In weêrwil van dit lyden,
Verwensch ik toch de liefde
Voor mynen jongling niet.
*

't Is waar die kalme dagen,
Toen 'k zorgeloos kon lagchen,
De min by naam maar kende,
En deelde in al de vreugd
Der Schepslen, die me omringen;
Toen ik met volle teugen
Alom geluk kon drinken,
Die dagen zyn voorby.

Waarlyk eene treurige verandering, die de Dichteres, in allen deele, op volgende
wyze voorstelt:
ô! Wat is myn ziel veranderd
Door der liefde treurigheid!
Voortyds was ik altyd vrolyk,
Als Natuur my open lag;
Blyde met een dansend mugjen,
En een wemelenden worm,
Gaf een magre bloem der heide,
Gaf een blaadjen my vermaak;
In het ryk van plant en dieren
Was de bron van myn genot;
'k Dronk daar uit met volle teugen
't Reinste vergenoegen in.
In het ryk van plant en dieren
Vloeit voor my die bron niet meer;
'k Smacht van dorst, en vind geen dropjen
Van dit rein genoegen meer:
Al 't vermogen om te deelen
In der Schepselen geluk,
Is in my als uitgestorven;
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'k Voel geen zagte handen meer.
Onopmerkzaam treed ik 't bloemtjen,
Hoe het geure en gloeije, plat:
Vogels, alles zingt rondom my,
Ik alleen zing niet, en kwyn.
Weggezonken in gedachten,
Pluk ik dikwyls blaadjens kort;
Onbedachtzaam slaat myn stokjen
Plantjens van hun wortels af;
'k Zie daarna, met spyt, de brokken
Der vernielde schoonheid aan;
'k Schaam my even, 'k zucht en zink weêr
In myn diepe stille smart.
Liefde! gy die 't hart vertedert,
Maakt gy tevens koel en norsch?
Liefde! - ja zyt ge ongelukkig,
Dan is uwe kwelling wreed.

Gelukkig, dat de kwellingen der Liefde niet altyd duuren! Gelukkig, wanneer dezelve
vervangen worden door een gezegend Huwelyk, dat in staat is om alle deeze
kwellingen te doen vergeeten. Mejuffrouw POST schynt dit geluk ten deele gevallen
te zyn; want zy zingt, bl. 56, in een schoon Stukje: aan de Noordzee, dat de Liefde
haar, op Noordwyks barren grond, nu met stil genoegen doet zingen. Vervolgens
verlaat zy Beekhuizen, Biljoen, den Kei- en Ossenberg; neemt afscheid van alle
haare Vrienden in Gelderland; van den houten lepel in 't hermiete kluisjen; van den
Sleutel tot dat mossen hutje; in 't kort van alle die geliefde voorwerpen voor
Eenzaamen; om met haaren OVERDORP, te Noordwyk, nieuwe genoegens te
smaaken; wordende deeze Gezangen der Liefde door haar Huwlykslied gesloten.
Over het geheel bevallen deeze Gezangen zeer wel, schoon 'er verscheidene
regels in voorkomen, die niets meer dan prosa zyn. Eere heeft haar hart, dat het de
opwellingen niet ontveinsde, en haare vrymoedigheid, dat zy zich, zonder bloozen,
aan de strenge regels der Etiquette onttrokken heeft. Wy schryven dit als Mannen,
schoon wy, onze Vrouwen daar over gevraagd hebbende, ten antwoord kreegen:
dat al ware het zo, dat zy zo verliefd waren als Juffr. POST, zy het toch niet zeggen,
en nog minder schryven, zouden, Welk eene geveinsdheid!
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Bespiegelende Uitspanningen en Geestelyke Liederen, op het
Englenzang en de Komst van Jezus Christus in het Vleesch, door
Adrianus Groenendyk, Ouderling te Rotterdam. Iste Stukje. Te
Rotterdam by Abraham Groenendyk, 1793. In gr. 8vo. 56 bl.
Het oogmerk van den Ouderling GROENENDYK, om zich bezig te houden met
Godvrugtige Bespiegelingen, is loflyk en nuttig; en de Onderwerpen, die hy behandelt,
zyn waarlyk verheven; maar juist daarom gelooven wy, dat hy beter zoude gedaan
hebben, wanneer hy zyne Uitspanningen niet had uitgegeeven, ten minsten niet
algemeen; nadien zyn poêtisch genie (indien hy eenig poêtisch genie heeft, want
in deeze Proeve blykt het niet!) op verre na niet in staat is, om de door hem
verkozene Stoffen eenigzins hunner waardig te behandelen. Zyne Uitspanningen
zyn niet anders dan gerymde regels, in welke de gezonde zin deerlyk is mishandeld
geworden; en die overal de grootste onkunde in Spraak en Spelling verraaden. Men
zie, ten voorbeelde, de volgende Lofzang (van) MARIA.
Waakt op myn Ziel, Verheff den Heere,
Wilt hem met stem en Snaren eeren,
Hy wil uw Zaligmaker zyn,
Hy heeft uw laagheid, doen uitbreken,
Dat Volken zullen Zalig spreken.
Uw Zaligheid, in 't algemeyn,
Door zynen arm zeer Sterk,
Verrigte hy dit Werk,
Die laagheid ziet,
Maar Trossche waan, zal niet bestaan,
By 't licht, van Jezus Ryksgebied.
*

Hy rukt van Hoogverheve Troonen,
Op dat die nedrig zyn, daar wonen,
Verheft die uit het laage stof,
Die hongrig zyn, wil hy verzade,
Met zalig licht van zyn genade,
En lyden tot zyn Eer en Lof,
Hy nam ook Abraham,
Zyn Zaad dat na hem kwam,
In 't Vreê-Verbond,
Na 's Hemels raad, in 't Vrouwenzaad,
Gemaakt voor 's Weerelds ruime rond.
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Wy zullen geene Aanmerkingen op deezen Lofzang maaken, de Stof is te ernstig,
dan dat wy de belagchelykheid van den Voordragt zouden aanwyzen. Ieder ziet die
genoeg. En hy, die de woorden van den Tekst niet duidelyker en treffender vindt,
dan deeze Uitbreiding of bespiegelende Uitspanning, zal welligt door het volgend
Staaltje, uit het Christen A.B.C. overtuigd worden, dat de Opsteller even zo veel
Smaak als Genie, in dit eerste Stukje, aan den dag legt. Het A.B.C. begint met AAA,
en eindigt met ZZZ, moetende deeze letters by den aanvang dus driemaal genoemd
worden. Wy kiezen maar eenige van de byzonderste.

QQQ

Hy is geneigt tot u
Hy zit aan 's Vaders recmerhand,
Hy zend zyn Geest ten onderpand

QQQ

Hy is geneigt tot u.

TTT

De Tyriers deelen meê
De Mooren uit het verre Land,
Zyn ook in Jezus Kerk geplant

TTT

De Tyriers deelen meê.
(*)

VVV

ô Sulamiet myn Duiv
Leert my en trek my door uw Geest,
Dan is 't myn Zalig Jubelfeest,

VVV

ô Sulamiet myn Duir.

XXX

Geen Paus of Crucifix
Vergeeft ons Schuld maar Jezus bloed,
Op Golgotha voor ons geboed,

XXX

Geen Paus of Crucifix.

Wanneer zal men eens ophouden van soortgelyke Rymelaryen in 't licht te geeven?
die den schoonen Godsdienst van JEZUS wezenlyk onteeren; en, schoon met het
beste oogmerk vervaardigd, de Spotters telkens, als 't ware opzettelyk, in de hand
werken? Wanneer - Zo dra men den onkundigen niet meer zal vleyen, dat ook zyn
werk nuttig kan worden; en hy naar den raad van kundigen wil luisteren.

(*)

Hier moet men zingen uiv! uiv! uiv! - Want hoe zou het anders rymen op Duiv?
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Leerryke en aangenaame Onderhoudingen voor de Jeugd. Te
Leyden by D. du Mortier en Zoon, 1794. In 8vo. 76 bl.
De stichtend vermakende Leeraar van Kinderen en Kindervrienden,
Gevolgd naar het Hoogduitsch van den Heere Salzman. Te Leyden
by A. en J. Honkoop, in 8vo. 166 bl.
Indien Ouders, Voogden en Leermeesters van Kinderen, hunne moeite wilden
aanwenden, om hunne Onderwyzelmgen soorgelyke Boekjes in handen te geeven,
en te leeren gebruiken; indien de Kinderen hunnen leeslust mogten opgewekt
gevoelen, naar maate verstandige en welmeenende Mannen zich bevlytigd hebben,
om in hunnen kring als neder te daalen, en hen, op eenen aangenaamen en
leerzaamen trant, over hunne verplichtingen, en, om aan dezelven op eene
gemaklyke wyze, en met waar zelfsvergenoegen, te kunnen beantwoorden, te
onderhouden; (indien, zeggen wy, dit geschiedde,) zou men zeker verwagten mogen,
dat zulke Werkjes reeds eene merkelyke verandering in de Denk- en Handelwyze
der Jeugd, en zelfs in die van meergevorderden in Jaaren, zouden hebben te weeg
gebragt. Maar 't is, helaas! te beklaagen, dat de Uitwerkzelen van zulke nuttige
Geschriften niet meer zigtbaar zyn. Ondertusschen verblydt zich de Menschen en
Kindervriend, dat de Lust, om zo veel Nut, als mooglyk is, aan den Medemensch
toe te brengen, niet word uitgebluscht, maar, in tegendeel, van tyd tot tyd, schynt
aan te wakkeren; gewislyk is de Hoop, dat, eindelyk, deeze welgemeenden
poogingen zullen gelukken, en de Ondervinding, dat dezelven, schoon ze in 't
algemeen niet zo veel nuts doen als men wel zoude wenschen, echter niet geheel
vrugteloos zyn, de moedgeevende Dryfveer voor hen, die gelooven in dit vak iets
te kunnen bydraagen, om hunne kragten te beproeven, waarin wy van harten
wenschen, dat zy zullen volharden en wel slaagen! - De twee Stukjes voorhanden
verdienen zeker geen geringe plaats onder de menigvuldige Geschriften van deezen
aart, en worden, uit dien hoofde, door ons, ten sterksten, ter Leezing aanbevoolen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Boeken der Chronieken. Naar het Hebreeuwsch: met korte
Aanmerkingen voor Ongeleerden: door Y. van Hamelsveld. Te
Amsteldam, by M. de Bruyn, 1792, 1793. In gr. 8vo. 224 en 136 bl.
De Boeken der Chronieken zyn laater geschreven dan die der Koningen: en zy zyn
dierhalven geenszins dezelfde, die de Schryver van de Boeken der Koningen dikwyls
aanhaalt, onder de benaming van de Boeken der Chronieken, of de Jaarboeken
der Koningen van Israël of van Juda. - Zy worden weinig gelezen, om dat de
veelvuldige geslachtregisters, en de uitgebreide berigten van burgerlyke, krygs-, en
godsdienstige Schikkingen, door DAVID, SALOMO, en anderen, gemaakt, de Lezers
afschrikken; waarby nog komt, dat zy gezegd worden, zeer gebrekkig en vol fouten
asgeschreven tot ons gekomen te zyn. - Wanneer men ze echter met oplettendheid
leest, dan moet men, met HIERONYMUS, zeggen: ‘Men zou zich zeer bedriegen, als
men geloofde, op eene waare Bybelkunde te mogen roemen, zonder de Boeken
der Chronieken te kennen.’ - Het naaste oogmerk van den Opsteller was voor zyne
Tydgenooten te schryven; maar echter behelst zyn werk, en zelfs de geslachtlysten
daar in, fragmenten der geschiedenis, die ook voor ons van zeer veel aanbelang
zyn; b.v. de berigten van de veroveringen der Israëliten, waar door zy zich hebben
uitgebreid tot aan den Euphraat, 1 Chron. V:9-23, enz., waar door wy niet alleen
verzekerd zyn van de letterlyke vervulling der belofte, aan ABRAHAM gedaan, maar
ook een regt denkbeeld verkrygen van de uitgestrektheid des lands, door de Israëliten
bewoond, van hunne talrykheid, en de magt hunner Koningen. - Daarenboven, daar
de Schryver dezer boeken andere bronnen zyner geschiedenis geraadpleegd heeft,
dan die van de Boeken Samuëls en der Koningen, heeft hy niet alleen een aantal
onschatbaare byvoegzels en ophelderingen op hunnen arbeid, maar ondersteunt
ook, door zyn
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gezag, de geloofwaardigheid zyner verhaalen, zelfs daar, waar hy van hun verschilt,
en wanneer zyne berigten met de hunne stryden. - Zy zyn zeker eerst na de
Babylonische gevangenis, en waarschynlyk door EZRA, geschreven: doch dan is
het geslachtregister van ZEROBABEL, 1 Chron. III:19, door een ander vervolgd. - De
Schryver had zeker echte Stukken voor zich, misschien wel de Hofjaarboeken, door
de Hofgeschiedschryvers der Israëlitische Koningen opgesteld (verg. 2 Sam. VIII:16.)
Dit berigt aangaande deze Boeken, uit de algemeene aanmerkingen van den
Heer VAN HAMELSVELD getrokken, meenden wy vooraf te moeten zenden: wy gaan
nu over, om zyne gedachten over eenige byzondere plaatzen mede te deelen.
I BOEK, Kap. II:18. De Hebr. text is hier duister en genoegzaam onverstaanbaar.
Misschien is de eenvouwige lezing deze: ‘KALEB gewan by AZUBA zyne Huisvrouw,
eene Dochter JERIÖTH, derzelver Zoons waren, enz. Volgends de gewoone lezing
zal misschien JERIÖTH een bywyf van KALEB geweest zyn, en dan zou ik de volgende
woorden, by dezelve, betreklyk maaken tot AZUBA; terwyl, vs. 42, MESA zyn
eerstgeboren, enz. uit zyn bywyf JERIÖTH zal geboren zyn. Want de zoons der
bywyven werden, by de Hebreën, voor zoonen des vaders, die 's vaders staat volgen,
gehouden, anders dan in het Romeinsche regt geschiedt. Het eerste is echter het
eenvouwigste. Deze geslachtlysten hebben over het geheel veel geleden, enz.’
Uit de geschiedenis, Kap. IV:41. verhaald, besluit onze Uitlegger, dat de byzondere
Stamvorsten, zelfs onder de regeering der Koningen, een zeker zoort van
heerschappy hebben gevoerd, niet ongelyk aan die der Arabische Emirs: en hy gist,
dat men daaruit misschien verklaaren kan de ongelykheid van magt en volkrykheid,
die wy, in verscheiden tyden, aangetekend vinden van het Koningryk der Israëliten.
Op Kap. VII:6. tekent hy aan: ‘In de geslachtlysten van BENJAMIN, Gen. XLVI:21.
Num. XXVI. 38, 39. 1 Chron. VIII:1, 2, en te dezer plaatze, komen verscheiden
moeilykheden voor. In de eerste plaats, Gen. XLVI:21, worden tien zoons van
BENJAMIN opgenoemd; in de twee volgende plaatzen, Num. XXVI en 1 Chron. VIII.
vyf zoons; hier slechts drie, en nog wel telkens met onderscheiden naamen.
Misschien zyn van Benjamin's
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tien zoonen vyf zonder nakomelingen overleden, en (van) de geslachten der vyf
overigen in den verderflyken oorlog van dezen stam met de overige stammen, Richt.
XX, XXI, twee geheel uitgeroeid, zoo dat 'er maar drie zyn overgebleven, die hier
gemeld worden. Wat de naamen betreft, daar in kunnen schryffouten plaats hebben;
ook hadden niet zelden dezelfde persoonen meer dan éénen naam.’
Kap. XIV:14. vertaalt hy: Gy moet niet regelrecht op hen aanvallen, maar eenen
omweg nemen, om hen in den rug te komen, en te overvallen, enz. ‘Naar de gewoone
lezing (zegt hy in de aantekeningen) en Vertaaling van den Hebr. tekst, zou het zyn:
Gy zult niet optrekken achter hen heenen: maar dan is 'er eene openbaare strydigheid
met 2 Sam. V:23, daar aan DAVID uitdruklyk geboden wordt, om hen van agteren
aan te vallen; doch, wanneer men de Hebr. Accenten hier verlaat, en den Text
eenigzins anders leest, zegt hy volstrekt hetzelfde, het geen 2 Sam. V. gelezen
wordt.’
Kap. VII:17. neemt hy de Overzetting van MICHAëLIS over: En toont my den luister
van eenen op het hoogst verheven mensch, ô Jehovah God! ‘Ik versta de woorden
niet, (zegt hy) zoo als zy hier in het Hebreeuwsch gevonden worden, en volg daaröm
de Vertaaling, die MICHAëLIS van deze plaats gegeven heeft. Men zou misschien
ook kunnen vertaalen: gy hebt my aanzienlyk gemaakt boven de gewoone wyze
der menschen, met eene kleine verändering in de lezing der Hebreeuwsche
woorden.’
Op Kap. XXI:1, waar de Vertaaling luidt: Eens stondt de Satan tegen Israël op,
en porde David aan, om Israël te tellen, vinden wy de volgende Aantekening: ‘SATAN
betekent een tegenparty, een beschuldiger, een lasteraar. - Sommigen denken aan
eenen raadsman van DAVID, die het met Israël niet wel meende. - Doch dit schynt
niet de bedoeling van den Schryver te wezen. - In 2 Sam. XXIV. lezen wy, dat
JEHOVA's toorn ontstoken was, enz. nu schynt onze Schryver dit te verklaaren; de
SATAN stondt als een beschuldiger tegen Israël, en hy was het, die, onder Godlyke
toelaating, DAVID aanporde, het geen 2 Sam. XXIV. aan JEHOVA wordt toegeschreven,
wiens Voorzienigheid alles bestuurt.’
By Kap. XXII:14, sprekende van de 100,000 talenten gouds, en de 1000,000
talenten zilvers, die David aldaar gezegd wordt tot den tempelbouw befpaard te
hebben,
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tekent hy het volgende aan: ‘Wannneer men deze schatten, by welken nog gevoegd
moeten worden die Hoofdst. XXIX:3, 4, 7, voorkomen, naar de gewoone berekening
tot ons geld brengt, zou men bykans twyfelen, of 'er wel zoo veel schats op de
geheele aarde voorhanden zy. Ik heb de zwaarigheden, die de Ongeloovigen hier
uit ontleenen, beäntwoord Byb. verd. VIII Deel, bl. 28 volgg. Ik zeg hier alleen, dat
het vooreerst mogelyk is, dat de getallen, door schuld der Afschryveren, bedorven
zyn; maar voornaamlyk, dat wy de rechte waarde der talenten, die hier bedoeld zyn,
niet weten. MICHAëLIS heeft de som, by rekening, verminderd tot 196 millioenen
daalers. - En zeker is het, dat DAVID, gedurende zyne regeering, in alle zyne
voorspoedige oorlogen, verbaazende schatten heeft kunnen opleggen.’
Hoofdst. XXIV:10, by de verdeeling der Priesteren in vier-en-twintig klassen, lezen
wy, dat het achtste lot uitkwam voor ABIA. ‘Dit is merkwaardig (zegt onze uitlegger)
om Luc. I:5, 8. Dewyl men daaruit meent te kunnen besluiten, dat JESUS in October,
maar niet in December, moet geboren zyn. Het achtste lot viel in de laatste helft der
vierde maand Juny, of het begin van July, dus kan ELISABETH, huisvrouw van den
Priester ZACHARIA, zwanger geworden zyn in het laatst van July of in Augustus, zes
maanden daarna wordt MARIA zwanger, dus op het einde van December, of begin
van January.’
Kap. XXIX:7. wordt een Persische munt Darkemon of Daricus genoemd, omtrent
welken hy aantekent, dat dezelve naar eenen Persischen Vorst DARIUS dus genoemd
is, dat waarschynlyk het Grieksche woord Drachma daar van afstamt, en dat men
zoodanigen gouden Daricus op 2½ ducaat rekent: en hy voegt 'er by: ‘Wanneer de
Schryver van dit Boek deze munt hier noemt, wil hy enkel de waarde dezer vrywillige
gift bepaalen, zonder dat hy wil zeggen, dat de gift in deze munt, die veel jonger is,
zou opgebracht wezen.’
II BOEK, Kap. II:13, waar de overzetting luidt: ‘Ik zend u dan eenen schranderen
en kunstkundigen man, HURAM, [dien ik den eernaam van] myn vader [geef],’ vinden
wy de volgende aantekening: ‘Deze kunstenaar, die even zoo heette, als de Koning,
draagt den naam van 's Konings vader, als eenen eertitel, zoo als de Europische
Koningen iemand oom of neef betitelen. -
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Ten ware, dat ABI by HURAM gevoegd moet worden, zoo dat zyn volle naam geweest
is HURAM-ABI.’ Het laatste komt ons verre het waarschynlykste voor.
Kap. XI:12. wordt verhaald, dat, by de scheuring van het Ryk, onder REHABEäM,
alle Priesters en Leviten uit geheel Israël tot hem overgingen, dewyl JEROBEäM en
zyne zoonen hen van het Priesterambt verstieten. Hier op vinden wy de volgende
Aantekening: ‘JEROBEäM wilde aan dezen niet toelaten, om den Godsdienst te
Jerusalem te gaan bedienen, en zy weigerden den Kalverdienst te Dan of Bethel
te bedienen; dus besloten zy, om naa Juda te verhuizen. Tot een verbaazend nadeel
van het Israëlitisch ryk, het welk dus op eens beroofd werdt van den geheelen Stam
der Geleerden! - Wee het land, daar de uitbreiding der waarheid en der verlichting
gestremd, en dus het nut van het algemeen aan de inzichten van byzonder belang
of heerschzucht opgeofferd wordt!’
De legermagt van ASA wordt Kap. XIV:8. gerekend op 300,000 man uit Juda, en
280,000 man uit Benjamin, en dus te zamen op 580,000; in de daad een zeer
verbaazende menigte, welke veelen, en (naar onze gedachten) niet ten onregte,
ook ter dezer plaats een schryffout in de getallen heeft doen vermoeden, hoedanige
in deze boeken zeer veelvuldig gevonden worden. VAN HAMELSVELD echter twyfelt
aan de gegrondheid van dit vermoeden, om dat alle man de wapens moest voeren.
‘Het is waar (zegt hy) men schynt met zulke magt geen reden van vreeze te hebben
voor een leger van 1000,000 man, gelyk ASA echter vreesde, toen ZERAH de Kuschiter
tegen hem opkwam, vs. 11, 12; maar de krygskunde hadt toen slechts eenen
geringen trap van volmaaktheid bereikt, dus deedt het grooter getal toen altyd veel
af.’
Meer waarschynlyk vindt hy een fout in de getallen, Kap. XVI:1, waar hy het
volgende aantekent: ‘BAëSA, de Koning van Israël, is overleden in het 26ste jaar
van ASA, dus kan hy onmooglyk met dien Koning oorlog gevoerd hebben in deszelfs
36ste jaar, en dus 10 jaaren na zyn dood. Waarschynlyk is het getal hier, en
misschien in het laatste vers van het voorige hoofdstuk, fout geschreven door de
Afschryvers, of men moest (voegt hy 'er evenwel by) deze 35 en 36 jaaren willen
rekenen van het eerste jaar van REHABEäM, toen de scheuring der beide ryken plaats
hadt, dan zou het 36ste
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jaar zyn het 15de van ASA. En waarom zou men dus niet mogen tellen?’
Op Kap. XX:2. zegt hy: ‘Verscheiden Uitleggers willen hier (in plaats van Syrië)
Edom lezen, om dat 'er, gelyk uit vs. 10 en 23 blykt, ook Seïriten of Edomiten onder
deze Stammen waren, en 'er anders in 't geheel niet van Syriërs gerept wordt in dit
verhaal. Doch het is zeker, dat Syrië de waare lezing is. Edom lag immers niet aan
de Oostzyde van de doode Zee? Men moet het verhaal wel begrypen. JOSAFAT hadt
den Israëlitischen Koning bygestaan in eenen krygstogt tegen de Syriërs, thans
komt 'er onverziens een geducht leger van beöosten de doode Zee, Moäbiten,
Ammoniten, enz. aantrekken, die Zee om, en zy zyn reeds in Juda gevallen, en tot
Hazezon Tamar doorgedrongen; het gerucht, niet regt de reden van den tocht
bevroedende, verbeeldt zich, dat het een Syrisch leger is, het welk eenen tocht
bezuiden de doode Zee om na Juda doet, en onder weg de Ammoniten, Moäbiten,
en andere volksstammen, het zy vrywillig of gedwongen, medeneemt, en dus eene
geduchte krygsmagt uitmaakt, om den Koning van Juda te straffen, wegens zynen
krygstocht tegen de Syriërs. Doch het gerucht bedroog zich, gelyk dat meermaalen
gebeurt.’
Kap. XXVI:7. heeft de gewoone Vertaaling, overeenkomstig de tegenwoordige
lezing van den grondtekst, de Meuniten. Maar HAMELSVELD leest hier de Ammoniten.
Die Mineërs, die, ten Zuiden van Mekka, in gelukkig Arabië woonden, en aan welken
men hier anders gewoonlyk denkt, komen hem voor te verre van de hand te zyn:
en de Ammoniten volgen onmidlyk vs. 8; zy deeden USSIä hulde met geschenken,
als een gevolg van zyne overwinning, op hen behaald, vs. 7.
Wy besluiten hier ons Uittrekzel, en hopen binnen kort met onze Lezers de
Vertaaling van, en Aanmerkingen op, de Boeken Ezra, Nehemia, en Esther door te
lopen.
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Leerrede over de Redelyke, Christelyke, Republikeinsche
b
Vaderlandsliesde, naar aanleiding van 2 Petri I: vs. 7 . Gehouden
op den Avond van den Algemeenen Dank-Vasten Bededag, den
26 Maart 1794. Door W. Goede, Leeraar des Christendoms in de
Euangelisch Luthersche Gemeente te Campen. Te Amsteldam by
M. Schalekamp, 1794. In gr. 8vo. 66 bl.
In de Inleiding tot de hier aangekondigde Leerrede onderzoekt de Eerw. GOEDE,
waarom de Christlyke Godsdienst, zo min als de Vriendschap, de Vaderlandsliefde
uitdruklyk hebbe aanbevolen, en geest, van dit verzwygen, redenen, die ons allezins
voldoende zyn voorgekomen. Zy zyn ontleend, deels uit den aart der zaak zelve,
deels uit de omstandigheden van tyden, in welke de Leere van JEZUS wierdt
verkondigd; terwyl, intusschen, in die Leere verscheiden byzonderheden voorkoomen,
welke de waare Vaderlandsliefde niet slegts niet afkeuren, maar veeleer begunstigen
en aanmoedigen. In de Verhandeling zelve stelt de Leeraar zich twee zaaken voor:
te weeten, te doen zien, wat niet, en wat al, voor Vaderlandsliefde moet worden
aangezien. Het is geene Vaderlandsliefde, wanneer men het land zyner geboorte
voor het eenige beste op den geheelen aardbodem houdt; of wanneer men de
Staatkundige inrichting, de zeden en gewoonten, welke aldaar plaats hebben, boven
alle andere hoog waardeert; of wanneer men de gebreken, welke aldaar heerschen,
telkens uitbromt, en eene geheele omwenteling in het Staatsbestuur als het eenig
redmiddel telkens als eene wenschelyke zaak voordraagt; of wanneer men het Volk,
waartoe men behoort, voor het meest, zo niet eenig door God beminde Volk houdt,
en op andere Natien, 't zy vrienden of vyanden, met veragting nederziet; of, eindelyk,
wanneer men meent, uit Patriotisme, andere volken te mogen en te moeten
mishandelen, en den nationaalen haat niet slegts met woorden, maar ook met
daaden, te betoonen. Niet onaartig maakt de Eerw. GOEDE, in het slot zyner eerste
Asdeelinge, deeze aanmerking: ‘Wy yveren gewoonlyk zo voor de rechtzinnigheid
in onze begrippen van den Godsdienst, dikwyls zelf met onverstand. Wy schrikken
voor den naam van Kettery, en hooren niet zonder huivering de lyst van
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Aanen en Isten opnoemen, uit vreeze, dat zy ons moogen besmetten. Wy zyn
byzonder sterk ingenomen tegen de Jooden: - en nogthans koesteren wy, in onze
Staatkundige en Godsdienstige manier van denken, eene menigte Joodsche
Ketteryen en Rabbynsche onrechtzinnigheden.’
Hier op gaat de Eerw. GOEDE over, om de echte Vaderlandsliefde stellig te
schetzen. Zy bestaat, ‘in een oprecht, verstandig en yverig streeven, om het
algemeene best van dat land, waar aan men door geboorte of inwooning is
verbonden, by iedere gelegenheid, met alle mogelyke zorgvuldigheid en
naauwgezetheid, te bevorderen.’ Dit denkbeeld wordt vervolgens nader ontwikkeld,
met aanwyzing, hoe de Vaderlandsliefde, zo wel in eene Eenhoofdige als in eene
Republikeinsche Regeering, kan plaats hebben; aan welke laatstgemelde hy,
evenwel, verre den voorrang geeft: waarom hy zich dan ook verledigt tot het
beantwoorden der Vraage: ‘Waarin bestaat het Republikeinsch Patriotisme eigenlyk,
of wat is het Characteristieke van hetzelve?’ Met veel oordeel en bescheidenheid,
hoewel slegts met eenige losse trekken, volgens des Leeraars bedoeling, wordt
deeze Vraag beantwoord, en de voordeelen, welke een Republikein boven den
onderdaan eener Eenhoofdige regeeringe geniet, ontwikkeld. Naar gewoonte behelst
de Toepassing een beklag over den zinkenden staat van het Vaderland, met ernstige
Vermaaning, om, door Zedebetering, en door andere gepaste hulpmiddelen, zo niet
den ouden bloei te herstellen, immers den verderen teruggang te verhoeden.
Naar ons inzien verdient deeze Redevoering aanpryzing, zo wel om den
bescheidenen voordragt, als om den zaaklyken inhoud. Alleenlyk dunkt ons de
Voorafspraak een weinig te uitvoerig. Meer dan eens hebben wy, onder het
aanhooren van diergelyke uitgerektheid, ondervonden, dat dezelve den toehoorderen
verveelde.
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Geloofsbelydenis van een Waarheidzoekende onder de
Sans-Culottes, ten nutte van zyne Broederen, en van den
Gemeenen Man, gelyk ook ter voldoening van des Nieuwsgierigen.
Getrouw in 't Nederduitsch vertaald. Alomme te bekoomen. In 8vo.
40 bl.
Een zonderling slag van SANS-CULOTTE is deeze, welke hier de pen voert: wat
Landsman hy zy, weeten wy niet. Volgens den titel, op welken wy leezen, dat zyn
boekske in 't Nederduitsch vertaald is, zouden wy moeten gelooven dat hy elders
t'huis hoort. Doch dan moet hy in ons Land wel eene naauwe correspondentie
hebben, daar uit de Voorreden blykt, dat hy van de Scheuring der Lutherschen te
Amsterdam niet onkundig is, ja, zelfs weet, dat zeker Leeraar onder de
Doopsgezinden in die Stad, zints eenigen tyd, van sentimenten is veranderd. Hoe
't zy, de schryvende SANS-CULOTTE waarschuwt zyne Leezers, dat die naam hen
niet moet bang maaken, als wierdt daar door een ligtzinnige, of een Godverzaaker,
aangekondigd. ‘Hoort, myne Vrienden (schryft hy) onder de SANS-CULOTTES zyn
goede en edeldenkende waarheidszoekers, welke liefhebbers zyn van leezen en
onderzoeken, zoo wel als slegte en ligtzinnige - en dus staat het immers ook onder
u lieden, welke my wel met de sterkste verzekering gezegd hebben, niet alleen, dat
men 'er onder uwe geringere veelen vindt, welke volstrekt als zonder Godsdienst
zyn, en niet beter dan Heidenen; maar ook, dat men thans onder uwe grooten en
aanzienlyken wel Atheisten, Deisten en Naturalisten vindt, en zulken, die zich als
verachters van den Godsdienst betoonen, schoon zy, om aan een ampt te komen,
of dat te kunnen behouden, nog boven dien de laagheid van ziel hebben, om door
een zoort van belydenis te veinzen, dat zy tot de Christenen, of wel Gereformeerde
Christenen, behooren.’
Misschien zal eene korte opgave van den hoofdzaaklyken inhoud van dit zonderling
getiteld boeksken veelen onzer Leezeren niet onaangenaam weezen. De onbekende
Schryver vangt aan met eene korte aanwyzing, ‘dat de mensch verpligt is, om
Godsdienst te hebben.’ Dit leidt hy daar uit af, om dat het aan het allerhoogste

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

618
Weezen, de erkentenis van wiens daadlyk bestaan hy vooraf onderstelt, niet
onverschillig zyn kan, hoedanig wy leeven: om dat het allergoedertierenste Weezen
al het mogelyke geluk zyner schepzelen moet willen; dat is, de schepzelen moeten,
zo veel mogelyk is, hem gelykformig tragten te worden; 't welk door deugd en goed
doen alleen kan geschieden, om dat een mensch zonder Godsdienst ondeugend
is; en om dat hy eene zucht na eene grooter en eeuwige gelukzaligheid heeft. Eene
volgende stelling houdt in, ‘dat het niet onverschillig is, wat voor een Godsdienst de
mensch heeft;’ en eene daar op volgende: ‘Het is allerwaarschynlykst, dat 'er een
geöpenbaarde Godsdienst is.’ - ‘Onze Wysgeeren en Vrygeesten (zegt
SANS-CULOTTE) stellen ons thans den mensch zeer verstandig voor: maar zy zouden
zekerlyk zeer dwaaslyk van GOD en de deugd spreeken, zoo zy niet hunne beste
denkbeelden uit den Bybel ontleend hadden.’ Naa vervolgens te hebben
aangeweezen, welke merkteekenen eene waare Godlyke Openbaaring moet bezitten,
onder welke hy plaatst, dat deeze den natuurlyken Godsdienst niet moet
tegenspreeken, tragt SANS-CULOTTE te doen zien, dat niet eene van de opgegeevene
Openbaaringen, behalven den Bybel, de aangeweezene kenmerken bezitte; maar
dat, daarentegen, alle merkteekens van eene waare Godlyke Openbaaringe in den
Bybel der Christenen gevonden worden. De Bybel spreekt den natuurlyken
Godsdienst zo weinig tegen, dat hy denzelven veel meer verfraait en verhoogt. ‘De
kortziende is 't alleen die gelooft, dat de Bybel hier en daar de Rede tegenspreekt.
Maar wysbegeerte, oordeelkunde, kennis der Oudheden en Natuurkunde, neemen
deeze schynbaare tegenstrydigheden hoe langs hoe meer weg.’ De denkbeelden,
welke ons door den Bybel, aangaande GOD, worden ingeboezemd, zyn veel edeler,
dan 'er buiten denzelven in 's menschen hart zouden zyn opgekomen. Thans voert
SANS-CULOTTE eenige byzondere merkteekenen aan, de Godlykheid van den Bybel
uitwyzende. De Bybel is het oudste Boek in de waereld. De verschillende Schryvers
van dit Boek voeren allen dezelfde taal; zy spreeken elkander nooit tegen. De
Zedenleere des N. Testaments is Gode betaamelyker, en beter in staat om de
menschen gelukkig te maaken, dan alle andere voorgewende Godlyke
Openbaaringen. Waare wonderen zyn 'er geschied, ‘en
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(schryft SANS-CULOTTE) zy moeten ter bevestiging van den Bybel geschied zyn;
anders zouden de Opstellers van den Bybel nooit als boden van GOD zyn
aangemerkt. Wanneer JESUS en zyne Jongeren geene wonderen deeden, dan was
ieder een dwaas, die ten gevalle van hun zynen overgeërfden Godsdienst liet vaaren.’
De Bybel behelst Voorzeggingen, die volkomen vervuld zyn. Uit deeze en meer
andere bewyzen leidt SANS-CULOTTE af de Godlykheid van den Christlyken
Godsdienst. In 't slot maakt hy, in antwoord op eenige zwaarigheden, deeze twee
algemeene bedenkingen: Wanneer de zonden verminderen, dan verminderen ook
de twyfelingen; en: 'Er zullen altyd twyfelingen blyven, om dat 'er weinige zodanige
waarheden zyn, dat tweemaal twee vier, en dat alle cirkels rond zyn; en dat ook zelf
de Natuurlyke Godsdienst zyne duisterheden heeft.
Uit deeze opgave zal blyken, dat wy den Steller van dit boeksken niet t' onregt
een zonderling slag van SANS-CULOTTE noemden, in aanmerking genomen zynde
het denkbeeld, welk omtrent de Br... loozen veelal wordt gevoed. Met voordagt
stonden wy op den inhoud wat langer stil, om dat hier, in een omvang van veertig
bladzyden, meer aanleiding tot naadenken, dan in meenig boek van vierhonderd,
wordt gegeeven.

Principes de la Religion Naturelle. à Haarlem chez C. Plaat, 1794.
Behalven de Voorrede, 46 bl. in 8vo.
Grondbeginzelen van den Natuurlyken Godsdienst. Uit het Fransch
vertaald. Te Haarlem by C. Plaat, 1794. Behalven de Voorrede, 54
bl. in 8vo.
Dit boekje is verdeeld in twaalf Lessen, waarin de volgende onderwerpen verhandeld
worden: I. Wat de mensch is, en wat hy het meest begeert? II. Wat de Godsdienst,
en welk zyn oogmerk is? III. De middelen, door welke wy tot kennis van den
Godsdienst kunnen komen. IV. Dat 'er een God is; eerste waarheid van den
Natuurlyken Godsdienst. V. VI. Dat God van eene volmaakte Natuur is, of alle de
volmaaktheden bezit; tweede waarheid van den Natuurlyken Godsdienst. VII. Dat
God de waereld bestiert door zyne Voorzienigheid;
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derde waarheid van den Natuurlyken Godsdienst. VIII. Dat God aan den mensch
eene wet heeft voorgeschreeven; vierde waarheid van den Natuurlyken Godsdienst.
IX. Dat God de betragting van zyne wet wil beloonen, en de overtreeding derzelve
wil straffen; laatste waarheid van den Natuurlyken Godsdienst. X. Dat de Natuurlyke
Godsdienst zeer nuttig is. XI. Dat de Natuurlyke Godsdienst ongenoegzaam ter
zaligheid, en, hier door zelfs, eene Openbaaring noodzaaklyk geworden is. XII. Dat
het zeer waarschynlyk, of geloofbaar, is, dat God aan de menschen deeze
Openbaaring, die voor haar noodzaaklyk was, vergund heeft; en wat deszelfs
kenmerken zyn.
De Schryver is de Heer A.PH. DE LA ROCHETTE, Predikant by de Walsche Gemeente
te Haarlem, die zich tot dus verre van dit opstel by het onderwys zyner Leerlingen
pleegde te bedienen, en die hetzelve nu in het licht gegeven heeft, deels om de
gewoone gebreken der Handschriften te vermyden, deels op dat ook andere
Onderwyzers en verlichte Ouders hetzelve zouden kunnen gebruiken. Wy kunnen
het met grond aanpryzen, daar het volledig, beknopt, en, zoo ver de aart der
onderwerpen toelaat, duidelyk is; en vooral, daar de waarheden van den Natuurlyken
Godsdienst anders doorgaans geheel of gedeeltelyk weggelaten worden in de
Onderwyzingen, die by onderscheiden Christelyke Gemeenten in gebruik zyn; een
gebrek, waar over de Schryver, in zyne Voorrede, met regt zeer ernstig klaagt.
De Vertaaling van dit Stukje is vervaardigd door G. CROOCQ, Catechizeermeester
en Krankenbezoeker te Haarlem, welke op eene plaats van de Voorrede des
Schryvers, waar van de Overzetting gesproken wordt, eene aantekening geplaatst
heeft, die wy hier letterlyk zullen opgeven: ‘Welkers swakte en gebreeken, ik vooraf
zoo gereed erkennen, en wel zoo zeer gevoelen - als dat zy mogelyk berispt zullen
worden.’ Men ziet uit deze weinige woorden reeds genoegzaam de onkunde van
dezen man in de regelen onzer taal; maar daarenboven heeft zyne Vertaaling
doorgaans eene styfheid en stroefheid, die de lezing van dezelve zeer onaangenaam
maakt. In hoe verre nu eene vrywillige erkentenis van het gebrekkige van zynen
arbeid hem ontschuldige wegens de onderneming van een' taak, waar toe hy niet
geroepen was, moge de Lezer zelf beslissen.
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Pharmacopoea Amstelodamensis nova. Amstel. apud P.H.
Dronsberg, 1792. In 4to. Behalven het Voorwerk, 210 bl.
Hoewel men zich in de afgelopen Jaaren in Schotland, Engeland, Zweeden en
elders, ongemeen beyverd hadt, om de openlyke Apotheekboeken te verbeteren,
derzelver noodlooze omslagtigheid te verminderen, en de bereidingen naar de
uitvmdingen en ontdekkingen van onzen tyd in te richten, was echter tot nu toe aan
dezen zoo nuttigen arbeid in ons Vaderland de hand nog niet geslagen. De nuttigheid
of liever noodzaaklykheid hiervan heeft ongetwyfeld de Inspectores van het Collegium
medicum te Amsterdam doen besluiten, om ook deze zoo wigtige taak te
onderneemen, en hunne Pharmacopoea, welkers gebrekkigheid, door den ouderdom
van meer dan eene halve Eeuw, voorzeker niet gering geworden was, op nieuw te
overzien, en naar den toestand der Geneeskunde in het tegenwoordig tydsbestek
te verbeteren. Dat hunne pogingen niet ongelukkig zyn uitgevallen, hiervan geeft
deze Pharmacopoea nova (in tegenstelling der voorige, die renovata heette, aldus
genoemd,) de duidlykste bewyzen. Alömme hebben de Opstellers, zo wel ten aanzien
van de keuze, als van de saamstelling der Geneesmiddelen, de verouderde
Voorschristen, die uit zoo veelerleie, dikwyls strydige, inmengsels plagten te bestaan,
en het kenmerk dier tyden droegen, waarin de kennis der Materies Medica even
gebrekkig, als de beöefening der Scheikunde onvolkomen was, geheel achterwege
gelaten, en derzelver plaats met anderen aangevuld, die, hoe zeer uit een minder
aantal ingrediënten bestaande, dit gemis, door eene grootere werkzaamheid en
door de ervaring der beroemdste Artsen gestaafd geneesvermogen, ryklyk
vergoeden. In de Voorschriften der onderscheide bereidingen, en de wyze van
derzelver bewerking, zyn ook doorgaans de vorderingen, welke men nieuwlings in
de Artzeny- en Scheikunde gemaakt heeft, zeer wel in acht genomen, en meestal
naar de ondervindingen der beste Scheikundigen, voor zoo verre dezelve gestrekt
hebben, om, met den minsten omslag en de geringste kosten, tevens werkzaame
en gelykvormige proeparata te verkrygen, ingericht.
Pryslyk is ook de voorzorg, welke de Opstellers gehad hebben, om den wyngeest,
die tot zoo veele bereidingen
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gebezigd wordt, en van welks behoorlyke gesteldheid derzelver geneeskrachten
grootendeels afhangen, altoos, zo veel mooglyk, van een bepaalden graad van
fynheid te hebben; zynde met dit oogmerk een soort van vochtweger, onder den
naam van Hygrometer, doch die beter Areometer, ter onderscheiding van de
gewoone vochtmeters van den Dampkring, zoude genoemd zyn, ingevoerd, diens
gebruik achter de Pharmacopoea beschreven staat, en waarvan elk Apotheker
verpligt is, zich te moeten voorzien.
Het bestek van ons Tydschrift laat niet toe, dat wy ons in byzonderheden inlaaten,
of de Voorschriften dezer Apotheek afzonderlyk doorgaan, en ter toetse brengen;
hierdoor zoude het in de daad wel niet moeilyk vallen, nu en dan gelegenheid tot
aanmerkingen te vinden: doch wy moeten bekennen, dat het Werk over 't algemeen
grootlyks is aan te pryzen, en te meer lof verdient, wanneer men de moeilykheden,
die aan zodanig een arbeid eigen zyn, behoorlyk in acht neemt, gelyk dezelve in
de Voorreden dezer Pharmacopoea, (die, even gelyk het geheele Werk, zeer duidlyk
en in goed Latyn geschreven is,) worden opgegeven, en die tevens dienen kan ter
oplossing van verscheiden zwarigheden, welke men veelligt, by het eerste doorlezen
van dit Apotheek-boek, tegens het invoeren of uitlaaten van sommige bereidingen,
zoude willen bybrengen.
Wenschlyk ware het, dat 't voorbeeld van het Amsterdamsch Collegium Medicum
ook op andere plaatsen van ons Vaderland naargevolgd, en nog wenschlyker, dat
'er eenmaal eene algemeene Pharmacopoea voor geheel Nederland vervaardigd
werd, waardoor dezelfde Geneesmiddelen, op alle plaatsen, op dezelfde wyze,
bereid moesten worden; op dat de menigvuldige verwarringen, ja zelfs schadelyke
gevolgen, die, uit de verschillende saamstellingen van eens benoemde hulpmiddelen,
niet zelden voortspruiten, eindelyk, tot welzyn onzer Landgenooten, hierdoor éénmaal
een einde mogten neemen.
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Handelingen van het Geneeskundig Genootschap, onder de
Zinspreuk: Servandis Civibus. Zestiende Deel. Te Amsterdam by
Petrus Couradi, 1792. In gr. 8vo. 174 bl.
Het Deel voorhanden, waarschynlyk het laatste, welk men van dit Genootschap te
wagten heeft, behelst een tweetal Prysverhandelingen, ter beantwoording van het
volgend Voorstel: ‘Hoedanig is het juiste denkbeeld der Paraphrenitis? Verdeelt zy
zich ook in soorten, naar den onderscheiden aart der aangedaane Deelen, als het
Middelrif, Hartzakje, Mediastinum, enz.? Welke zyn de tekenen, die haar van alle
andere Ziekten onderscheiden? En eindelyk: Zyn 'er, onder de Ziekten, daar zy
uiterlyk de meeste overeenkomst mede heeft, ook zulke, die eene geheel strydige
behandeling, namelyk voor eene Paraphrenitis volstrekt doodelyk, vereischen?
Heeft dit laatste ook byzonder zyn opzigt tot sommige Epidemische Ziekten? tot
welke dan meest?’ - De Eerste is van den Heer J.R. KLYNPENNINCK, Stads Medicinae
Doctor te Nymegen, en onlangs aldaar overleden. Naar aanleiding van het Voorstel
is dit Antwoord in vier Hoofdstukken gesplitst. In het eerste wordt de bepaaling der
Paraphrenitis uit de beste Schryvers opgegeven, en tevens beweerd, dat de Ziekten
van het Mediastinum en Hartzakje geen soorten van dezelve uitmaaken. In het
tweede geeft hy de tekenen op, die de Paraphrenitis eigen zyn, en te gelyk de
onderscheidende kenmerken van zodanige Ziekten, waar mede zy de grootste
overeenkomst heeft. In het derde wyst hy aan, welke Ziekten onder de zo
evengenoemde, op dezelfde wyze als de Paraphrenitis behandeld, doodlyk zouden
afloopen; waat onder vooral de pleuritis en peripneumonia biliosa betrokken worden.
Eindelyk wordt in het laatste Hoofdstuk aangetoond, in welke Epidemische Ziekten
men ten dezen opzichte de grootste behoedzaamheid noodig heeft, als b.v. in
sommige Gal-Rot-Zenuw-Koortsen, ook in eenige febres Exanthematicoe als
Scharlaken-Gierst-Vlek-Koortsen, enz. Alhoewel de Hr. KLYNPENNINCK zeer weinig
van zyne eigene ervaring schynt by te kunnen brengen, blykt het echter, dat hy met
de beste Autheuren over dit onderwerp bekend is; ook heeft hy de kenmerken en
ge-
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neezingen dier Ziekten, die zo dikwers het mom van waare ontstekingen vertoonen,
en als zodanig zeer verkeerd behandeld worden, inzonderheid volgens de
Leerstellingen van den wydberoemden STOLL, zeer naauwkeurig opgegeven en met
veel oordeel behandeld.
Het tweede Antwoord heeft tot Opsteller den Heer D. FAS, Med. Doct. te Leyden.
In hetzelve worden voornaamlyk de eerste gedeelten der Vraage, wegens den aart,
de onderscheiding en kentekenen, der Paraphrenitis, uitvoerig behandeld, terwyl
het laatste, de strydige geneeswyze naamlyk der gelykschynende Epidemische
Ziekten, waaromtrent het voorgaande Antwoord zich voornaamlyk bezig hield, slegts
ter loops wordt aangeroerd. Niettemin laat ook deze Schryver veel belezenheid en
geneeskundige kennis blyken, en de aanmerkingen, die hy wegens de oorzaaken,
saamstellingen en merktekenen, der genoemde Ziekte mededeelt, verdienen wel
gelezen te worden.
Eindelyk wordt dit Deel, als gewoonlyk, met Waarneemingen besloten. De eerste
behelst een belangryk voorbeeld eener gelukkig geslaagde doorbooring der Blaas,
boven de saamvoeging der Schaambeenderen, in eene hardnekkige opstopping
van water; door den Heere S. POPTA, Stads Heel- en Vroedmeester te Harlingen.
De tweede, door den Heere A.W. BRANS SCHIPPERS, Med. Doct. te Zegwaardt, betreft
de zonderlinge uitwerkselen van Kreefts - oogen, die, tegens den witten vloed
gebruikt, eene geweldige bloedstorting der baarmoeder veroorzaakten, en, herhaalde
reizen gegeven, telkens het zelfde gevolg hadden.

Romeinsche Geschiedenissen, door M. Stuart. Met Kaarten en
Plaaten. Derde Deel. Behelzende de Geschiedenis van het
Gemeenebest, van den Ondergang der Fabiën tot aan den Inval
der Galliers. Te Utrecht by B. Wild en J. Altheer, 1793. In gr. 8vo.
553 bl.
In het wyduitgestrekte veld der Algemeene Geschiedenissen zyn alle oorden niet
even ryk; dit ontmoet men desgelyks in de bepaalder Geschiedenissen van een
enkel Volk, en treft men ook dus eene schaarschheid aan in de Romeinsche
Geschiedenissen, anderzins volop leverende
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van stoffe voor den Geschiedboeker. Deeze schraalheid wordt onmerkbaar, of liever
blyfr verborgen, voor den Leezer, indien de Geschiedschryver, meer bedagt, om
hem, op eene genoeglyke wyze, bezig te houden, dan om hem eene volkomene
Geschiedenis te schenken, zich vergenoege, met die schaarsche plekken lugug
voorby te stappen, en alleen in de ryker voorziene zich op te houden; doch dit kan
niet wel gedaan worden door eenen Schryver, die de schakels des tyds, zonder 'er
één over te slaan, volgen wil, en, ten dien opzigte, eene volkomene Geschiedenis
leveren: welk laatste des Eerw. STUART's doel is.
Het Tydperk der Romeinsche Geschiedenissen op den Tytel aangeduid, schoon
een vak van vyf-en-tachtig Jaaren bevattende, deelt niet zelden in deeze
schaarschheid, of behelst eene aaneenschakeling van Voorvallen, die, in 't breede
geboekt, eene verveelende eenzelvigheid zouden baaren, by welke de leeslust,
schoon door een styl als STUART voert geprikkeld, bezwaarlyk wakker zou kunnen
blyven. Om dit te voorkomen dient eene kunstige verscheidenheid, welke hy in de
wyze van voordragt meesterlyk bezigt; dan nog meer dat hy zich in die gelyksoortige
gevallen der kortheid bevlytigt, en een onbedwongener loop aan zyne pen geeft,
wanneer nieuwere, of uit anderen hoofde belangryker, zaaken zich aanbieden. Een
Geschiedboeker schept de stoffe niet, hy moet de voorkomende bewerken, 't geen,
ter oorzaake van het boven aangeduide, dikwyls niet weinig werks in zich heeft, zal
men het geeuwen verwekkende eentoonige voorkomen.
Dit Derde Deel behelst het Vervolg des Tweeden Boeks, en vangt aan met het
Vyfde Hoofdstuk, van den Onderdergang der Fabiën tot aan de Aanstelling der
Tienmannen. De heerschzugt der Consuls en de zwakheid der Gemeensmannen
vertoonen zich beurtelings. Inzonderheid wordt hier onze aandagt getrokken door
het Voorstel van den Gemeensman, C. TERENTIUS ARSA, tot het invoeren van een
Algemeen Wetboek, 't welk Rome, in 't Jaar haarer Bouwinge 292, nog ontbrak. ‘Uit
geringe beginzelen groot geworden,’ zo spreekt onze Geschiedboeker, ‘was haare
burgerlyke Maatschappy in het zelfde geval geweest met alle andere oorspronglyke
vereenigingen van onbeschaafde menschen, van zeer lang het gemis van algemeene
Wetten niet te gevoelen, hoe noodzaaklyk
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dezelve ook mogen zyn, voor het maatschappelyke geluk . - De weinige byzondere
Wetten, door ROMULUS aan zyne ruuwe spitsbroeders medegedeeld, waren de regels
niet gebleeven voor de meeste zyner Opvolgers, die, even als hy, in alle andere
zaaken, waar voor geene Wetten bepaald waren, over recht en onrecht, uitspraak
gedaan hadden, naar hun eigen beste weeten of willekeurig goeddunken. De Raad
en Consuls waren de Koninglyke regeering, zoo wel in deeze bediening en
beoordeeling des rechts, als in derzelver overig gezag, opgevolgd, en hadden zich,
hier in, gehouden aan de eenvoudige beginzelen van het recht der natuur, aan de
gebruiken der Voorouderen, en aan de eerste instellingen van ROMULUS en zyne
Opvolgers, voor zoo verre zy daar van de overblyszels nog hadden kunnen vinden
in de geheiligde boeken, die by de Priesters bewaard werden, en waartoe zy alleen
den toegang hadden. Deeze gronden hunner rechtspleeging hadden zy zorgvuldig
verborgen gehouden voor het Volk, het welk, door geduurige oorlogen afgetrokken,
zich ook niet hadt toegelegd op eene eigene overdenking van de algemeene
beginzelen des rechts, en voorts meestal op hunne landeryen woonende, en alleen
op de marktdagen in de Stad komende, buiten de algemeene vergaderingen niets
van het burgerlyke bestuur der Overheden wisten. - In zeer veele gevallen waren
de Raad en de Consuls dus wetgeevers en rechters tevens, en in allen byna was
hun oordeel boven alle verantwoording, daar niemand uit het Volk de wettige gronden
hunner uitspraaken kon beoordeelen.
Is beide nu allergevaarlykst, zelfs in de best mogelyke maatschappy van
menschen, die, met de edelste gevoelens van burgerlyke gelykheid, nog feilbaare
menschen blyven, hoe hagchelyk moet het dan alzins met de burgerlyke vryheid
van den geringen Romein gestaan hebben, wiens Overheden den zotsten waan op
hunne geboorte koesterden, en van geene kieschheid in de middelen wisten om
den geringen burger te onderdrukken, en zich op allerlei wyzen boven hem te doen
gelden. - Het is waar, de aanstelling der Ge-

(*)

Consid. sur les Rom. T. II. p. 148-151.
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meensmannen beschermde den Volkeling tegen den baldaadigen Adel; maar wat
vermogt dezelve tegen die heimlyke dwinglandy, welke, onder net voorwendzel van
recht, haare offers kiezen kon, om ze met het zwaard der Geregtigheid zelve te
ontzielen.’
De Raad en de Adel hadden te veel eigenbelang by deeze weezenlyke gebreken
in den Staat, dan dat zy zich tegen zulk een allerwenschlykste verbetering niet met
alle magt zouden verzet hebben. De tegenwerkingen, de vertraagingen, veel te
breed voor ons bestek, leeze men by STUART zelve, en voele wat elk edeldenkend
Romein moest gevoelen. Men zie by hem in hoe veel bogten men zich wrong ten
aanziene van de aanstelling der Tienmannen.
Van deezer Aanstelling af tot aan de Wederaanstelling der Consuls, geeft ons
het Zesde Hoofdstuk een verslag; STUART vangt het aan met deeze
aaneenschakelende bedenking: ‘De rustlooze begeerte der Gemeensluiden, om de
uitspraak van het recht niet langer te zien afhangen van de willekeurige begrippen
der Grooten, en het wederkeerig verlangen van deezen, om de dreigende rechtbank
des Volks voor eenen tyd ten minsten geslooten te houden, hadden thans
zamengewerkt aan eene volkomene verandering van Romes gansche Staatsbestuur.
De burgerlyke vryheid, aan de heerschzuguge poogingen der Koningen ontworsteld,
en met zo veel beleids tegen de overheersching der Cmsuls beveiligd, was
intusschen, door den yver dier twee staatkundige Partyen, aan de goede trouw
eener regeering overgelaaten, in wier handen de wetgeevende, uitvoerende en
rechterlyke, magt, zonder het minste opzigt, gesteld was; terwyl het Volk de eenige
grens van dat bestuur, in de tydsbepaaling van één jaar bestaande, alleen scheen
te zullen bewaaken en verdedigen tegen hun, die dat nieuwe Staatsgestel te vroeg
zouden willen om ver rukken. - Wat moest de vryheid niet vreezen van zulk een
onbepaald vertrouwen, en hoe ontkwam zy de boeijen, welken haare te yverige
(*)
verdedigers haar zelve hadden om de handen gewrongen ?’
Met rede mogt de Geschiedschryver deeze vraagen doen
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MACHIAV. Disc. Polit. L. I. Ch. 35, 40. MONTESQ. Espr. des loix, L. XI. Ch. 15.
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ten opzigte van een Tienmanschap, ‘die vóór de aanvaarding van hun ampt reeds
dagelyks heimlyke byeenkomsten hielden, om de middelen te beraamen, hoe zy
hun slechts voor één jaar verkreegen gezag duurzaamer zouden maaken, en zich
onderling door eeden verbonden, om elkander nimmer tegen te werken. In die
zamenkomsten werd de overweldiging en dwinglandy kunstmaatig geleerd; APPIUS
gaf 'er zyne lessen, wier voornaame inhoud hier op uitkwam, dat men alles, wat
eenig bestuur betrof, naar zich trekken, en om geene byeenroeping van den Raad,
veel min van het Volk, denken moest, wanneer men vry wilde regeeren. In één
woord, het geheele Genootschap der nieuwe Tienmannen was vóór de aanvaarding
van hunne ampten reeds eene heillooze zamenzweering tegen de vryheid van het
Gemeenebest.’ - Men leeze de Geschiedenis van die Tienhoofdige Dwinglandy, en
beeve! Gelukkig, dat de gedrochtlyke regeering van tien willekeurige, en even veel
vermogende, Dwingelanden, die hun buitenspoorig gezag aan de oneenigheden in
het Gemeenebest waren verschuldigd geweest, geen drie volle jaaren duurde;
wanneer het Staatsbestuur weder op den ouden voet kwam.
‘De dwaasheden,’ betuigt STUART, ‘welken de schrandere MACHIAVEL in het beleid
van de Regeering der Tienmannen aanwyst, en de haatlyke kleuren, waar mede
de Ouden dezelve eenpaarig hebben afgeschilderd, staan echter zoo geheel over
tegen de wysheid, welke geheel Europa aan hun ingevoerde Wetboek heeft
toegeschreeven, en tegen den eerbied, waar mede diezelfde Ouden altyd van hunne
voorschriften hebben gesprooken, dat de oordeelkunde in twyfel geraaken moet,
of de schetzen hunner dwinglandyen, ons door de Ouden afgemaald, niet nog meer
aan een overdreevene zucht voor de vryheid by de Naakomelingschap, dan aan
(*)
de eenvoudige waarneid, zyn toe te schryven .’
De oudheid is zo gelukkig niet geweest in het ongeschonden bewaaren hunner
Twaalf Tafelen van Wetten, als in het overbrengen van de verschriklyke tafereelen
hunner onstaatkundige overheersching. Naa de oorzaaken
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GOLDSM. Gesch. der Römer, Th. I. s. 200, 201.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

629
hier van opgegeeven te hebben, slaat de Heer STUART dezelve te boek, met eenige
toelichtende aantekeningen. ‘Hoe gebrekkig die overblyfzelen mogen weezen,
oordeelt hy het geheel, waarvan zy zekerlyk deelen zyn, al te naauw verbonden
met de gansche inrichting des Romeinschen Staats, dat zy nog te groot eenen
invloed hebben op de algemeene rechtsgeleerdheid en rechtsoefening van deezen
tyd, dan dat zy derzelver plaats in deeze Geschiedenissen, met het rechtmaatigste
gezag, niet zouden invorderen.’
Het Romeinsche Volk, welks Lotgevallen, van de Wederaanstelling der Consuis
naa het Tienmanschap tot aan den Vejischen Kryg, in het Zevende Hoofdstuk
beschreeven worden, vondt in de toen eerst aangestelde Consuls niet slechts
Verlossers van het ondraaglyk juk der dwinglandye, maar tevens Consuls, die
voordeeliger Wetten voor den Burgerstand maakten, dan de Gemeensmannen nog
ooit hadden durven voorstellen. Zy, met naamen L. VALERIUS POTITIUS en M. HORATIUS
BARBATUS, waren, om met onzen Geschiedboeker te spreeken, ‘niet minder door
hunne eigene, dan door de overgeërfde gevoelens hunner Voorouderen,
edelmoedige eerbiedigers van de algemeene rechten der burgermaatschappy, en
vonden in eenen Staat, die oorspronglyk op eene onnatuurlyke ongelykheid, tusschen
Burgers en Medeburgers, gevestigd was, gereede aanleiding om hunne
rechtschapener denkwyze openlyk aan den dag te leggen. Daar de Raadsheeren
zich tot nog toe niet gehouden hadden geagt aan de besluiten van alle de overige
burgers, deeden deeze Consuls in eene algemeene Volksvergadering in het veld
van Mars eene Wet vaststellen, dat de Besluiten der Wykvergaderingen (Plehiscita)
Wetten voor het gansche Volk zouden zyn. Om het recht van beroeping van elk
Burger op het geheele Volk, een recht, waar mede de burgerlyke Vryheid staan of
vallen moest, en het geen de Tienhoofdige Heerschappy geheel hadt vernietigd,
niet slegts te herstellen, maar ook voor eeuwig onschendbaar te maaken, deeden
zy deeze nieuwe Wet doorgaan; dat niemand ooit eenige Overheid boven dit recht
zou mogen verheffen, en dat hy, die zulks zou willen doen, met recht van elk kon
omgebragt worden.’
Met een stil misnoegen droegen de meeste Grooten het invoeren van deeze en
eenige andere de Burgerlyke Vry-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

630
heid kragtdaadig begunstigende Wetten. Zo zeer begunstigd en in gezag gestyfd
vielen 'er Regtsvorderingen voor. Het Volk stelde Penningmeesters te velde aan.
Doch ontmoette het Volk tegenstand van twee eischen. De eerste, de afschaffing
der Wet, welke het Huwlyk russchen de Patriciers en Plebejers verboodt; en de
tweede, dat een van beide de Consuls altyd een Plebejer behoorde te zyn. Men
redenvoerde in den Raad daar tegen; doch de Voorsteller dier eischen, de
Gemeensman CANULEIUS, liet zich voor het Volk hooren: ‘Reeds lang zag ik, ô
Romeinen! met welk eene veragting de Raadsheeren op u nederzagen, en u
naauwlyks als Medeïnwooners van Rome konden dulden; maar nooit duidelyker
dan nu, uit hunnen afkeer van voorstellen, welke hun waarlyk slechts herinneren,
dat gy hunne Medeburgers zyt. Wy vraagen eene wederzydsche Huwlyks-vereeniging
met hun, welke niet geweigerd wordt tusschen nabuuren en vreemdelingen; wien
wy zelfs het Burgerrecht, welk immers nog veel belangryker is, toestaan. Voorts
eischen wy te rug, 't geen een onvervreemdbaar eigendom des Volks is; dat het
zelve de hoogste ampten in den Staat den geenen moge opdraagen, wien het
dezelven meest waardig keurt. Verdienen beide deeze eischen zulk eene woede,
als waar door men zich naauwlyks van geweld tegen my kon onthouden? Zou dan
het land zoo noodzaaklyk ten gronde moeten gaan, wanneer het Volk niemand
buiten sloot van de hoop om mede den Staat eens te bestuuren? Zou het dan
waarlyk even onverschillig zyn, of een slaaf of een vrygebooren het land regeerde,
dan of een Plebejer of een Patriciër het roer in handen hieldt. Dus denkt men, dus
spreekt men echter, en wat kan u leevendiger den diepen smaad van uwen rang
doen gevoelen. Een Burger Consul ware in hun oog eene heiligschennis. - Zou men
onder de Plebejers geene waardige menschen vinden, die het purper zouden
vereeren?
Het is waar, wy dringen op eene nieuwigheid; maar mogen 'er dan nooit
nieuwigheden plaats hebben, schoon ze nuttig zyn, schoon ze voor een nieuw Volk
onontbeerlyk zyn? Dus wierd alles veroordeeld, het geen ROMULUS, NUMA, TULLIUS,
invoerden, dus wierd de geheele vestiging van ons vrye Gemeenebest, met alle de
nieuwe aanstellingen van onderscheidene
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Overheden, veroordeeld. De Wet der Tienmannen omtrent het Huwlyk was nog
(*)
onlangs eene nieuwigheid , hierom eischen wy haare afschaffing niet; maar om het
schreeuwende onrecht, het welk zy aan het talrykste gedeelte der Burgers doet.
Vreezen zy waarlyk voor ontheiliging van hun bloed, laaten zy hunne zoonen en
dogteren afhouden van eene burgerlyke vereeniging; wy zullen hunne kinderen
geen geweld aandoen, dit laaten wy voor den Raadsheerlyken wellust over; maar
dat zulks door eene Wet verboden is, moet den Burger onverdraaglyk zyn, en den
Staat altyd in twee partyen deelen. Men verbiede ons dan ook maar naast eenen
Patriciër te woonen, met hem denzelfden weg te gebruiken, of dezelfde lucht in te
ademen! Hunne voorgewende vermenging van rangen lydt zelfs geenen last;
wanneer de kinderen immers hunnen Vader volgen, winnen wy by de grootste
toegeevenheid voor ons voorstel niets anders dan dat onze menschlyke en
burgerlyke gelykheid openlyk erkend wordt. - By wien rust eindelyk het Oppergezag,
by den Raad of by het Volk? Voor allen is, na de verbanning der Koningen, de
Vryheid gelykmaatig bevogten. Het Volk kan naar welgevallen Wetten maaken, die
het heilzaam oordeelt, en het is dwinglandy wanneer de Consuls wervingen tot
gezogte oorlogen, als straffen tegen 's Volks voorstellen, gebruiken. Gelukkig, wy
tellen ze niet, en verklaaren thans plegtig, ô Consuls! dat het Volk gereed is uw
geleide tegen waare of gewaande vyanden te volgen, wanneer gy hun het onderlinge
Huwlyksrecht wedergeeft, en aan waare verdiensten den toegang tot de hoogste
waardigheden vergunt; maar dat niemand de wapenen op zal vatten voor trotsche
meesters, die den onzen geen deel aan hunne eer, geen deel aan hunne liefde,
vergunnen!’

(*)

‘Geene Wet had eigenlyk nog vóór dien tyd eene Huwelyksvereeniging tusschen beide de
standen verboden, waar tegen de dwaaze vooroordeelen van edel en onedel bloed krachtig
genoeg geweest waren; doch zulk eene Wet hadt den Tienmannen noodig gescheenen, na
dat de toeneeming van den Volksinvloed in het Staatsbestuur dien scheidsmuur meer en
meer ondermynd had.’
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Dit Hoofdstuk ontvouwt ons voorts de invoering der Krygstribunen, van het
Censorschap, en het daarstellen der soldy voor de Romeinsche Krygsknegten,
welke laatste byzonderheid wy in ons plan byzonderder hadden te vermelden; doch
wy zyn reeds breed genoeg geworden, en moeten alleen by al het uitgetrokkene
nog voegen, dat het Achtste Hoofdstuk, waar mede dit Deel ten einde loopt, ons
den Vejischen Kryg beschryft, waarin, naa een tienjaarig onopgebrooken beleg, de
beroemdste Stad van Etrurie ten gronde ging.

De Oude en Nieuwe Constitutie der Vereenigde Staaten van
Amerika uit de beste Schriften in haare gronden ontvouwd, door
Mr. Gerhard Dumbar, Lid van de Maatschappy der Nederlandsche
Letterkunde te Leyden, van het Provinc. Utrechtsche Genootschap,
en van het Genootschap Pro Excolendo jure Patrio, te Groningen.
Tweede Deel. Te Amsterdam by J.A. Crajenschot, 1794. In gr. 8vo.
276 bl.
(*)

Toen wy het Eerste Deel van dit Waarheid- en Vryheidlievend Werk aankondigden ,
betuigden wy, ten slot, na het Vervolg te verlangen, en beloosden, niet in gebreke
te zullen blyven, om dien verdienstlyken arbeid, zo ras dezelve ons in handen
kwame, op eene wyze denzelven waardig, bekend te maaken, en zullen ons van
de volbrenging deezer belofte kwyten. Doch kunnen wy niet naalaaten, vooraf, uit
het geen de Heer DUMBAR aan den Leezer zegt, met veel genoegen, het volgende
over te neemen: ‘Het gewigt der Onderwerpen, in dit Tweede Deel behandeld, doet
ons denken, dat zy, die het voorige met genoegen ontvangen hebben, dit met geene
mindere belangneeming zullen doorbladeren. Gaarne zouden wy zien, dat het ook
in de handen van zulken onzer hedendaagsche Schryvers vallen mogt, welken, om
de woorden der Letteroefeningen de onzen te maaken, als zy van Volksregeering
(†)
spreeken, altoos het oog van de Vereenigde Staaten van America afwenden , of,
gelyk wy, ten

(*)
(†)

Zie boven, bl. 168.
Ald. bl. 178.
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hunnen voordeele, zouden verkiezen te onderstellen, nog nooit met voldoende
aandagt het oog daar op gewend hebben. Indien de zodanigen de Historie, de
Staatsgesteldheid, en den tegenwoordigen toestand, van Noord-America overwogen
hadden, zouden zy begrypen, dat het, om het schadelyke van de Politieke Vryheid
door voorbeelden te toonen, niet genoeg is, tegen eene Natie te declameeren, die,
door buitenlandsche wapenen aangevallen, door verraadery en burgerkryg
verscheurd, nog nimmer het bedaarde tydpunt heeft kunnen vinden, welk geschikt
was om die Vryheid op eenen vasten grondslag te vestigen. America biedt het eerste
voorbeeld aan van een Volk, welk, in 't midden van de diepste rust, dat is in eene
omstandigheid, waarin de verschillende begrippen en hartstogten onbelemmerdst
kunnen te voorschyn komen, zich zelf eene Constitutie heeft gegeeven, die geheel
op Volksvryheid is gebouwd. Men bewyze, dat, daar de Volksvryheid de Burgerlyke
verdelgt; dat, daar de Gelykheid tot die dwaaze uitersten wordt gedreeven, welken
men derzelver Voorstanders zo ongerymdlyk opdringt; dat de duizenden, die uit alle
hoeken van Europa, inzonderheid uit dat Britsche Ryk, welks zogenaamde Constitutie
eertyds zo algemeen werd bewonderd, hunne door verjaaringe geheiligde
Regeeringen derwaards ontvlieden, en meer en meer anderen aanlokken, niet
anders zyn dan eene schaare van misleiden, die, hunne Burgerlyke Vryheid door
de Politieke uitgeroeid en vermoord vindende, blootlyk medegenooten zoeken, om
in hun onheil te deelen, en daar door hunne smert te verligten. Men bewyze dit of
- men zwyge. Hic Rhodus, hic Salta!’
Dit Tweede Deel is op denzelfden voet als het voorgaande ingerigt. De twee eerst
voorkomende Afdeelingen, de X en XI. by voortgang, bevatten Historische Berigten
van DUMBAR's eigen opstel, en draagt de X ons voor: De verdeeldheid der
Gemoederen in America over het Ontwerp der Nieuwe Constitutie - Aanneeming
van dezelve in de onderscheidene Staaten, Pensylvanie, Delaware, Nieuw Jersey,
Georgie, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Zuid-Carolina, Nieuw Hampshire,
Virginie, Nieuw York. - Noord Carolina verschuift die aanneeming.
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De XI geeft ons op, het Besluit van het Congres tot het in werking brengen van de
Nieuwe Constitutie - Opening van het Nieuwe Congres - Verkiezing van President
en Vice President - Eerbewyzingen aan den President - Het Nieuwe Congres regelt
de Departementen der Uitvoerende Magt, de Geregtshoven, de Telling des Volks
en het stuk der Naturalizatie - Aanneeming van de Nieuwe Constitutie door Noord
Carolina en Rhode Eiland.
Geschiedkundige Berigten, die ons den moeilyken weg aantoonen, langs welken
men, met veel behoedzaamheids en overlegs, het gewenschte einde bereikt heeft.
- Geschiedkundige Berigten, hier en daar doormengd met treffende gevallen. - Wy
kunnen ons niet wederhouden van de verkorte opgave der Verkiezinge van den
grooten WASHINGTON tot President met eenpaarige Stemmen van alle de Kiezers.
‘Nooit hadt men op deeze Planeet eene algemeener en zuiverder nationaale vreugde
aanschouwd, dan die, welke op WASHINGTON's verkiezing in aller harten huisvestede,
in aller oogen was te leezen. Men zag de zegepraal der Deugd; eene zegepraal,
welke zelf den overwonnenen geene vernedering kostte; dewyl, wie ook zichzelven
op den tweeden trap van verdienste jegens het Vaderland plaatzen mogte, niemand
weigeren kon aan WASHINGTON den eersten toe te kennen. Genootschappen van
de strydigste beginzelen beyverden zich om in dit stuk hunne eensgezindheid
openbaar te maaken, door brieven van plegtige gelukwensching aan den nieuwen
President te doen overhandigen. Verscheide Steden deeden hetzelfde. Iets daar
uit mede te deelen zou overtollig zyn. Men voege, in zyne verbeelding, alle de
uitdrukkingen zamen, welken ongeveinsde hoogagting en versche dankbaarheid
kunnen doen gebooren worden, en derzelver inhoud is gevonden. Een deezer
stukken zonderen wy maar uit, dat naamlyk van de Burgers van Alexandria, een
Steedje in de nabuurschap van Mount Vernon, de verblyfplaats van den Generaal,
waar uit wy dat gedeelte zullen trekken, welk tevens strekken kan, om den Leezer
een denkbeeld te geeven van de wyze op welke deeze groote Man, zedert dat hy,
in den Jaare 1783, het hoogste Krygsampt, niet alleen vrywillig, maar met vreugd,
voor
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den stand van een byzonder Burger verwisseld, en zyn zwaard tot eene sikkel
versmeed hadt, tot nu, dat zyn Vaderland andermaal oordeelde deszelfs dienst niet
te kunnen derven, zyne dagen hadt gesleeten. “De eerste en de beste der Burgeren,
(dus luidt het) moet ons wederom verlaaten, onze Ouden verliezen hun cieraad,
onze Jongelingen hun voorbeeld, onze Akkerbouw hunnen verbeteraar, onze
Koophandel hunnen vriend, onze opkomende Akademie haaren beschermer, onze
Armen hunnen weldoener, en de binnenlandsche Scheepvaart van de Potowmack,
welke nuttige zaak door uwe onophoudelyke poogingen reeds ten deele tot stand
(*)
gebragt is , haaren insteller en bevorderaar.”
Dan, welke betuigingen zulke geschriften ook mogten bevatten, zy konden niet
dan flaauw zyn, vergeleeken by de uitwendige tekenen van algemeene vreugd,
welke den President vervolgens overal op zyne reis na Nieuw-York vergezelden.
De plegtige optogten van gewapende Burgeryen, de begroetingen met grof en klein
geschut, het luiden der klokken, het afsteeken van vuurwerken, deeze en diergelyke
dingen verdienen hier naauwlyks genoemd te worden. Eene meer harttreffende
vertooning zweefde by elken stap voor de oogen van deezen Man des Volks.
Duizenden, tienduizenden, waren geschaard langs de wegen, niemand scheen
zichzelven te kunnen voldoen, in het genoegen, welk hy gevoelde, aan anderen te
doen blyken; maar elk keerde voldaan na zyne wooning; dewyl het hem ten minsten
nog eenmaal in zyn leeven hadt mogen gebeuren, zynen besten Vriend, hem,

(*)

In eene breedere Aantekening vinden wy vermeld, dat de Regeering van Virginie WASHINGTON,
ter erkentenis van zyne gedaane diensten, in het bevaarbaar maaken van de Potowmack en
de James Rivier, 50 Aandeelen in het Fonds der daartoe opgeregte Compagnie aanboodt;
doch hy antwoordde beleefdelyk, ‘dat hy, eens het onwrikbaar besluit genomen hebbende
om zyne hand voor alle belooning in Geld te sluiten, daar van, ook in dit geval, niet kon afgaan;
maar dat hy het hem toegedagte, indien de Regeering dit goedvondt, gaarne tot oogmerken,
die het algemeen welzyn bevorderen konden, zoude bestemmen.’ Zie Amer. Mus. Vol. I. p.
126.
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wiens weldaaden zich mede over zyne laate Naakomelingschap konden uitstrekken,
te aanschouwen.
Ondertusschen was in dit alles niets dat den Heer WASHINGTON vreemd konde
voorkomen. Toen hy zynen gewigtigen post, naa 't sluiten van den Vrede, hadt
nedergelegd en na zyne haartstede te rug keerde, ontving de amptlooze Burger
overal dezelfde tekenen van eerbied als thans de Hoofdpersoonadie in de Regeering
des Lands. Deezen volgden hem ook naderhand, toen hy, naa het eindigen der
eerste Zitting van het Congres, eenen togt deedt om de Oostlyke Staaten van het
Bondgenootschap te bezoeken. - Mogten de Beheerschers der aarde eenmaal
getuigen zyn van zulk een tooneel! Zy zouden dan zien, dat waare grootheid, de
grootheid van den Mensch, niet noodig heeft, eene reeks van Voorvaderen op te
tellen, voor welken de Volken gewoon waren in 't stof te buigen. Ook voor hun buldert
het geschut, ook voor hun ontsteekt men zogenaamde Vreugdevuuren en
Illuminatien; doch de stoet die hen omringt zal hen vergeefsch zoeken diets te
maaken, dat haare toejuiching de toejuiching der Natie is, en dat de op hoog bevel
brandende lampen iets meer aanduiden dan de onderwerping van een door vrees
beteugeld Volk. - Maar neen! Blyft op eenen afstand, Veroveraars der aarde, die
tienduizenden vernielt, om u van duizenden, met welken gy den kring uwer
heerschappye hebt uitgebreid, te doen aanbidden en te doen vloeken. Blyft
opgeslooten in den kring van uwe vleijers, op dat de waarheid u nimmer genaake,
en u een spiegel voorhoude, waar in gy voor de eerstemaal uzelven zoudt bezigtigen,
en uwe weezenlyke betrekkingen tot alles wat u omringt leeren kennen. Vernederde
hoogmoed is te ondraaglyke straf voor de troetelkinderen der weelde; egter zoude
het onhoflyke spiegel u doen zien, dat de Wysgeer, de Menschenvriend, op eenen
ALEXANDER durft nederzien, terwyl hy de Godheid looft, dat eens een WASHINGTON
was gebooren!’
De volgende Afdeelingen zyn wederom genoegzaam uit the Federalist getrokken;
met die invlegtingen en uitlaatingen, welke deeze Onderwerpen belangryk voor
allen kunnen maaken. De XIIde Afdeeling heeft deezen Inhoud: Inleiding tot de
beschouwing van den aart en de waarschynlyke uitwerkzelen der Nieuwe Constitutie,
ten einde daar uit
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den graad van derzelver volmaaktheid te beoordeelen - Voor- en nadeelen der
onderscheide Regeeringsvormen - De grondslag der Constitutie Republikeinsch Europische Staaten oneigenlyk Republieken geheeten - Nadeelen der oude
Volksregeeringen door de Vorderingen in de Staatkunde ontweeken.
Deeze geheele Afdeeling, schoon kort, is voor ons ter overueeminge te lang, hoe
gaarne wy ook ons Werk daar mede zouden opcieren; men trest 'er eene bondige
ontwikkeling aan van veele denkbeelden, die veelal lang uitgesponnen en daar door
verdonkerd zyn. Het zal den Leezer niet verdrieten, een en ander, hier uit ontleend,
aan te treffen. Uit voorheen beredeneerde stellingen, zegt hy, ‘is ten overvloede op
te maaken, dat, wanneer wy van eene Republikeinsche Regeering spreeken, men
onze uitdrukking niet behoort te verwarren met die van zommige Staatkundige
Schryvers, die, niet zo zeer op den waaren aart der dingen als op de in gebruik
zynde benaamingen het oog vestigende, het woord Republiek dikwerf op zodanige
Staaten toepassen, in welken geen kenmerk van eene Volksregeering is te
bespeuren. Het is eene doorgaande gewoonte, de Vereenigde Nederlanden met
den naam van Republiek te bestempelen, hoewel niet het geringste gedeelte der
Oppermagt van het Volk afkomstig is. Dezelfde titel wordt aan Venetie gegeeven,
schoon daar het groote lichaam des Volks door een handvol erflyke Edelen op de
volstrektste wyze wordt overheerd; als mede aan Poolen, hoewel daar niets te
vinden is dan een mengzel van Aristocratie en Monarchie, en wel zulk een slegt
mengzel als men met mogelykheid uit beide zou kunnen maaken. Niet gepaster
heeft men Groot Brittanje, welks Regeeringsvorm alleenlyk een Republikeinschen
tak heeft, die met eene erflyke Aristocratie, en een eenhoosdig bestier, verbonden
is, op de lyst der Gemeenebesten geplaatst. Deeze voorbeelden van Staaten, wier
Regeeringswyzen hyna zo zeer van elkander als van eene weezenlyke
Volksregeering verschillen, toonen de groote onnaauwkeurigheid, met welke men
het woord Republiek in het behandelen van staatkundige onderwerpen heeft
gebezigd.’
Naa aangetoond te hebben dat de Regeeringsvorm in de Vereenigde Staaten
van America, met vollen regt, den naam
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van Republikeinsch verdient, vaart de Heer DUMBAR voort: ‘Dan juist deeze
omstandigheid, dat de Regeeringsvorm van Noord-America volstrekt Republikeinsch
is, zal by zommigen eene genoegzaame reden opleveren, om daar tegen uit te
vaaren, en dezelve als een broeinest van verwarring, kabaalen en beroerten, af te
schilderen. Ook behoeft het den geenen, die met de geschiedenissen der kleine
Gemeenebesten van Griekenland en Italie bekend zyn, aan geene stoffe tot
declameeren te ontbreeken. Het is oumogelyk dezelve te leezen zonder den sterksten
afkeer te gevoelen van de onrust, welke die Republiekjes in onophoudelyke
beweeging hieldt, en van de schielyke opvolging van omwentelingen, welken
dezelven steeds tusschen de beide uitersten van onderdrukking en regeeringloosheid
deedt slingeren. Vindt men 'er somtyds dagen van kalmte, zy schynen alleenlyk te
dienen om stoffe te vergaderen tot nieuwe onweerswolken. De tusschenpoozen
van gelukkiger tyden, welken 'er zich nu en dan vertoonen, beschouwen wy zelfs
met een mengzel van leedweezen, ontstaan uit de bedenking, dat die behaagelyke
tooneelen weldra door de woedende baaren van verdeeldheid en oproer zullen
overstelpt worden. Indien 'er eenige straalen van kortstondige glorie uit de
duisternisse voortschieten, wier vlugtig schynzel onze oogen voor een oogenblik
kan doen schemeren, zullen dezelve ons te gelyk herinneren, hoe beklaagenswaardig
het is, dat de gebreken in de Regeeringsvormen steeds moesten in den weg staan,
om de yverigste poogingen van Mannen van de uitmuntendste talenten en
verheevenste gevoelens, welke van tyd tot tyd in die Republieken ontstonden, van
allen goeden uitslag ten nutte van de gemeene zaak te berooven.
De wanorden, die de jaarboeken van die Republieken ontcieren, hebben aan de
Predikers van het Despotismus redeneeringen aan de hand gegeeven, om niet
alleen op den vorm van een Republikeinsch Bestier, maar tevens ook op de gronden
van alle. Burgerlyke Vryheid, aan te vallen. Men heeft den Voorstanders van eene
vrye Regeeringswyze, met een kwaadaartig genoegen, en als in zegepraal, alle de
rampen, aan die voormaalige Republieken overgekomen, voor de voeten geworpen,
en het besluit opgemaakt, dat Vryheid nimmer met de behoorelyke Ondergeschiktheid
in eene Maatschappy konde gepaard gaan. Gelukkig zyn 'er ette-
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lyke weinige roemrugtige voorbeelden van Staaten, die eeuwen lang onder het
genot van Vryheid gebloeid hebben, met welken men de troostlooze drogredenen
van zulke Predikers kan wederieggen; en nog meer bemoedigend is het, dat men
eene gegronde en welgevestigde hoop mag voeden, van in America een gebouw
te hebben zien opregten, welk tot een duurzaam gedenkteken van derzelver
dwaalingen zal kunnen strekken.
Ondertusschen kan men niet ontkennen, dat de afbeeldsels, welken de zodanigen
van Republikeinsche Regeeringen hebben opgegeeven, dikwyls niet dan te veel
gelykenis hadden met het oorspronglyke, waar van zy werden ontleend: en, indien
men in laater tyd geen volmaakter ontwerpen hadt weeten uit te denken, zouden
de verlichte Vryheidsvrienden zich tot de noodzaakelykheid gebragt gezien hebben,
om de zaak van die soort van Regeeringswys als onverdeedigbaar te laaten glyden.
- Maar de Staatkunde heeft, zo wel als de meeste andere weetenschappen, groote
vorderingen gemaakt, zo dat men thans de uitwerking van verscheide inrigtingen,
die by de Ouden of geheel niet of zeer gebrekkig bekend waren, zeer wel verstaat.
Hier toe behooren: de regelmaatige verdeeling van gezag tusschen onderscheiden
Departementen, welken onderling in evenwigt staan, en elkander in bedwang houden;
het instellen van Regtbanken, wier Leden niet kunnen afgezet worden, ten zy men
hun geregtlyk van wanbedryf overtuige; de Vertegenwoordiging van het gansche
Volk in de Wetgeevende Vergadering, door middel van Gedeputeerden, door het
Volk verkooren: alle deeze dingen zyn of geheel nieuwe uitvindingen, of hebben
ten minsten haare grootste volmaaking in de hedendaagsche tyden ontvangen. Zy
zyn middelen, en wel kragtdaadige middelen, om de voordeelen van eene
Republikeinsche Regeeringswyze te behouden, en tevens de onvolmaaktheden,
waar aan dezelve zoude kunnen onderhevig zyn, te verzagten of te vermyden.’
Aangemerkt hebbende, dat de Uitgebreidheid des Lands in America veel zal
toebrengen om het Americaansche Gemeenebest in stand te houden, gaat hy over
om die Stelling, welke zommigen vreemd zal voorkomen, en door de Antifederalisten
in America, als een tegenwerping tegen de Nieuwe Constitutie, werd aangedrongen,
te verdeedigen. Dit is zyne taak in de XIII Afdeeling, behelzende: Ge-
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dagten van den Heer DE MONTESQUIEU over geconfedereerde Republieken Geschiktheid van een grooten geconfedereeraen Staat tot het stuiten van Factien
- Onderscheiding tusschen eene zuivere Volksregeering of Demokratie in eene
Republiek - De uitgebreidheid der Vereenigde Staaten niet te groot voor eene
Republikeinsche Regeeringswyze.
De XIV Afdeeling behelst: Oogmerken eener Bondgenootschaplyke Regeering Magt van 't Congres ter verzekering van 's Lands veiligheid van buiten - Die magt
behoort onbepaald te zyn - Staande Krygsmagt in Vredestyd - Waarom 's Lands
verdediging niet aan de byzondere Staaten is overgelaaten - Wetten tegen eene
staande Krygsmagt onuitvoerelyk - Het Congres kan geen Geld tot onderhoud des
Legers voor langer dan twee jaaren toewyzen - Voordeelen van eenen
Bondgenootschaplyken Staat boven een enkelvoudigen in het bewaaren van de
Vryheid - Onwaarschynlykheid dat het Congres ooit een ontwerp van Overheersching
zal kunnen uitvoeren, of zelfs beraamen.
In de XV Afdeeling komt ons voor: Magt van 't Congres tot bewaaring van
inwendige rust - Door welke middelen het Congres zich van de uitvoering zyner
eigene verordeningen kan verzekeren. Het Congres handhaaft den Republikeinschen
Regeeringsvorm, en waakt tegen oproer in de Staaten - Militie - Andere punten van
Gezag aan het Congres gegeeven. - Heffing van Schattingen - De behoeften der
Unie en der byzondere Staaten vergeleeken - Regtsgebied van het Congres over
de Plaats van zyn verblyf, over Sterkten, Magazynen, enz.
Ten laatsten wordt, in de XVI Afdeeling, De Stelregel, dat de Wetgeevende,
Uitvoerende en Regterlyke, Magten van elkander gescheiden, en aan verschillende
handen behooren toevertrouwd te worden, in het waare licht geplaatst - en De
middelen, om ieder Departement van Gezag binnen zyne paalen te heuden, en
daar in te handhaaven, overwoogen.
Geen onzer Leezeren twyfelt, of wy waren dikwyls in bekooring om ook uit deeze
Afdeelingen iets te ontleenen. Dan wy moeten, onzes ondanks, ons te vrede houden
met de bloote Opgave van den Inhoud. Welhaast hoopen wy het Derde en laatste
Deel te zullen ontvangen, ‘waar in de byzondere Inrigting van den Americaanschen
Regeeringsvorm stukswyze zal overwogen worden.’
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Reize door Spanje, gedaan in de Jaaren 1786 en 1787, in 't
byzonder met opzigt tot den Landbouw, Manufactuuren,
Koophandel, Bevolking, Belastingen en Inkomsten van dat Land,
door J. Townsend, A.L.M. en Predikant te Pewsey in het Graafschap
Wilts. IIde Deels 2de Stuk. Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz. In gr.
8vo. 211 bl.
Wanneer een Werk, van eenige uitgestrektheid, by Deelen uitkomende, zich zelven,
in alle opzigten, gelyk blyft, valt in het Vak der Beoordeelinge weinig of niet te
verrigten, en mogen wy overzulks, met TOWNSEND's Reize door Spanje, ons werk
der Beoordeelinge afgedaan rekenen, en ons beroepen op 't geen wy des ter
(*)
aanpryzinge een en andermaal gezegd hebben , althans wy vinden volkomen
vryheid om zo te handelen, ten opzigte deezes Tweeden Deels Tweede Stuk.
De Heer TOWNSEND vangt aan met eene Opgave van de tegenwoordige
Volkrykheid van Spanje, door hem gesteld op 10,268,150; dan de Vertaaler, die wel
niet veele, doch meestal gewigtige, aanmerkingen maakt, stelt, volgens de Censo
Espanol, door het Hof zelve uitgegeeven, het getal der Ingezetenen van Spanje op
10,409,879; een verschil daarnit ontstaande, dat de Heer TOWNSEND het groot getal
Geestlyken onder deeze algemeene som niet gebragt heeft, terwyl hy 's Schryvers
misslag in de telling der Kloosterlingen aanwyst. Leezenswaardig zyn des Schryvers
opmerkingen over de oorzaaken van de mindere volkrykheid in Spanje dan voorheen.
Veel komt hier in voor om het Volkscharacter te ontwikkelen. Onder anderen gaat
hy het denkbeeld, van de Spanjaarden veelal gevormd, te keer. ‘Wy moeten,’ schryft
hy, ‘ons geenszins verbeelden, dat de Spanjaarden uit den aart lui zyn; in tegendeel,
zy zyn opmerkelyk wegens hunne behendigheid, bekwaam tot de sterkste
inspanningen, en geduldig onder allerlei vermoeienissen. Dat zy den arbeid schuwen,
moet derhalven toegeschreeven worden aan andere oorzaaken, waar onder, met
opzigt tot zommige bezigheden, het nationaal vooroordeel eene der

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroess. voor 1792. I D. 1 St. bl. 124. Voor 1793. I D. 1 St. bl. 84.
en hier boven, bl. 39.
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voornaamste is.’ - ‘Zo het Volk,’ leezen wy wyders ‘zich de tegenwoordige gesteldheid
van zaaken ten nutte maakte, ten einde de Inquisiteurs te verbannen, en zyne
Vryheid te handhaaven; zo hetzelve, vergenoegd in de bezitting van eene der rykste
Landen op den Aardbodem, de grenzen van deszelfs overgroot Ryk inperkte; zo
het zyne uitzigten bepaalde binnen den omtrek van zyn eigen Schiereiland, en de
kunsten aankweekte, welke de gezellinnen des vredes zyn; zo het, ter opwekking
van algemeen vlytbetoon, de munniken Orders afschafte, het getal van zyne
Feestdagen verminderde, goede Wetten met opzicht tot den Velden Akkerbouw
beraamde, en de kluisters afwierp, met welke zyn Koophandel tot hier toe geboeid
geweest is; dan mogen wy ons gerust verzekerd houden, dat, uit aanmerking van
den grond, het klimaat, den overvloed van water, de natuurlyke voortbrengzelen,
de rivieren, de havens, de plaatslyke ligging, geen land van dezelfde uitgestrektheid
beter bevolkt, ryker en magtiger, dan Spanje, weezen zoude.’
Het Character des Konings levert ons geen Man van groot Verstand, maar van
een goed Hart, op. Bovenal behaagde ons, dat hy in de keuze zyner Staatsdienaaren
alleen met de welvaart van zyn Volk raadpleegt, en gemeenlyk zeer gelukkig is in
die keuze. De opgegeevene Characterschetzen van eenige der voornaamsten
wyzen dit uit. ‘Het moet,’ luidt de taal van TOWNSEND na deeze opgave, ‘een
Engelschman zeer byzonder in 't oog vallen, wanneer hy alle de gewichtigste Ampten
in den Staat alleen in handen ziet van menschen, die uit de laagere klassen daar
toe verheeven zyn, en onder deezen niet één Man te vinden van hooge geboorte,
niet één Grande van Spanje. De laatstgenoemden zyn al te zamen werklyk geplaatst
waar zy behoorden geplaatst te worden, dat is, zy zyn Kamerheeren, Opzichters
van de kleêrkamer, Opperstalmeesters en diergelyke meer, dus alle naby den troon,
deelende in al deszelfs luister, terwyl het zwaare werk en de verantwoordelykheid
der amptsverrichtingen aan anderen worden overgelaaten, die bekwaamer zyn den
last daar van te draagen. In Engeland is het verre weg geheel anders gesteld: daar
worden de voornaamste Heeren, van hunne jeugd af, opgeleid tot hooger uitzichten;
op de Schoolen wordt hun reeds eene edele eerzugt ingeboezemd,
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en wanneer zy vervolgens in het Huis der Gemeenten zitting neemen, zien zy daar,
dat de pooging, om weezenlyke kundigheden op te doen, en daar in boven anderen
uit te munten, de eenige weg is om tot macht en aanzien te geraaken. Dit geeft
zodanigen spoorslag tot naarstigheid, dat veelen der grootste Mannen en
bekwaamste Ministers, in spyt van derzelver erflyke rykdommen en eeretytels, onder
den eersten Adel gevonden worden. - Daar en tegen is in Spanje, onder de hoogste
rangen, alles in traage vadzigheid weggezonken, de Grandes, te vreden met hunne
erflyke rykdommen en eeretytels, vernederen zich tot bloote wellustelingen, en zyn
dus voor den Staat verlooren. Zo algemeen is daar zelfs eene verwaarloosde
opvoeding, dat het de voornaamste Ministers zeer moeilyk valt, om bekwaame
Mannen, ter vervulling van de mindere Ampten, te kunnen vinden.’ Die schaarsheid
aan bekwaame Mannen heeft ook, gelyk onze Reiziger met de stukken toont, ten
gevolge, dat de bekwaamen van de eene post tot de andere geroepen worden, eer
zy in die welke zy verlaaten, alles gedaan hebben, wat zy konden doen, of de zaak
noodwendig vorderde.
Van Madrid trekt de Heer TOWNSEND na Sevilla, en maakt onder den weg zyne
leerryke bedenkingen over den Grond, den Land- en Veebouw, de Belastingen, en
de hier en daar nieuw aangelegde Volkplantingen. Te laatstgemelder Stede van
den Aardsbisschop allerheuscht ontvangen, hadt hy, door deezen, middel om alles
op de beste wyze te bezigtigen, en ons eene Beschryving dier Stad te geeven. Veel
behaagen vondt hy in de zamenstelling te zien van een nieuw Orgel voor de
Hoofdkerk, ‘aan 't welk vyfduizend drie honderd Pypen aangebragt zyn, en dat
honderd en tien Registers heeft, welk, volgens verzekering van deszelfs maaker,
(*)
vyftig Registers meer is, dan in het beroemd Orgel te Haarlem .’

(*)

‘Ik meende, in den eersten opslag,’ merkt de Vertaaler op, ‘dat onze Schryver zich hier, ten
aanzien van de beide Orgels te Haarlem en Sevilla, vergist hadt; doch bevinde, na by bevoegde
kenners deswegen onderzoek gedaan te hebben, dat zyne opgave zeer echt kan weezen:
alzo het gansch niet onmogelyk is, om honderd en tien Registers in een Orgel aan te brengen.
Dat te Haarlem munt niet zo zeer uit door het getal zyner Registers (hebbende zelfs het Orgel
te Zwolle twintig Registers meer), maar hoofdzaaklyk door de sterkte en volkomenheid der
Registers. Het Orgel te Sevilla kan dus zeer wel vyftig Registers meer hebben, en nogthans,
in vergelyking met dat Vaderlandsch kunstwerk, in zyne soort ongelyk slegter weezen.’
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's Reizigers oog werd onthaald op de schoonste Schilderstukken. De verbaazende
Snuiffabriek en de Zydefabriek trokken zyne aandagt. De el quemadero, of de
Verbrandingplaats, geeft hem gelegenheid om over de Inquisitie te spreeken, en
twee gevallen, van laate dagtekening, te verhaalen, die in het Werk zelve moeten
geleezen worden. Gevallen, geschikt om den rechtmaatigen afschrik van zulk een
Gerigtshof te versterken. Hy voegt 'er by. ‘Ik kan niet nalaaten, in 't voorbygaan aan
te merken, nat de Oorspronglyke Inquisitie, onder den naam van Geestlyk
Gerechtshof (Spirituel Court), hedendaagsch in Engeland bestaat, alwaar, even als
in Spanje, de arme lieden, door het misbruik van deszelfs gezag, wel het meeste
lyden moeten. Het serpent, dat by ons zyn fenyn schynt verlooren te hebben, ligt
slechts in onmagt, maar is niet dood; en zo onze Regeering, in vervolg van tyden,
eene merkelyke verandering mogt ondergaan, zou hetzelve kunnen herleeven, en
voor onze Naakomelingen even verderflyk worden als het ten aanzien onzer
Voorvaderen is geweest.’
De Landstreek, omtrent Sevilla, is laag, aan overstroomingen onderhevig; doch
de grond ryk en in vrugtbaarheid onuitputtelyk; onder de Voortbrengzelen munt het
Zoethout uit: ‘Men zegt, dat van dit laatste jaarlyksch niet minder dan vierduizend
Centenaars, of ten naasten by tweeduizend Ton, uit Spanje gevoerd wordt, waarvan
men onderstelt, dat een zeer aanmerkelyk gedeelte wordt opgekogt door de Brouwers
van het zogenaamde Porter, in Londen. Konden deeze Brouwers slechts bewoogen
worden om de zogenaamde Indische Coculus (Kokelskerrels of Coćculi Indi) daar
uit weg te laaten, dan zou men het gebruik van Zoethout, zonder de minste
verhindering, aan dezelven zeer gerust mogen toelaaten.’ - By nader onderzoek
bevondt de Heer TOWNSEND den invoer deezer Droogerye zeer aanzienlyk en steeds
toeneemende, en moest hy uit den invoer in de buitenhavens van het Ryk besluiten,
dat de Brouwers te Londen het gebruik deezer aan-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

645
genaame en onschadelyke Droogerye tot het brouwen van Porter, aan die der
overige Steden en vanhet Plaateland, geleerd hebben.
De Lugtstreek van Sevilla, en het omliggende Land, heeft op Gezondheid niet te
roemen. Te scheep begaf zich onze Reiziger, de Guadalquivir afzakkende, na St.
Lucar, van waar hy op Cadiz ging. Deeze Stad is het voorwerp zyner Waarneeminge
in eene volgende Afdeeling. 't Geen hy vermeldt van het Hospicio, of algemeen
Werkhuis, het voornaamste Gesticht te dier Stede, en dat in zyne soort het beste
bestuurd wordt, verdient de aandagt van elk, die in den aanleg of beheering zulker
Gebouwen deel heeft, ten hoogsten. Liet onze plaatsruimte het toe, wy zouden het
afschryven. Desgelyks treffen wy hier hoogst belangryke aanmerkingen aan over
de Oorzaaken, die de Voortplanting des Menschlyken Geslachts vertraagen, of waar
door dezelve tot een vast getal bepaald wordt; welke wy alleen te dier zelfde
oorzaake der Leezinge kunnen aanpryzen. Het zyn uitweidingen, doch niet van een
louter bespiegelenden aart; maar op voorkomende Proeven gegrond. Zo is het ook
gelegen met zyne gedagten over den Spaanschen Koophandel. Hy toont, met
voldingende bewyzen, ‘dat de Kooplieden in Spanje aan groote en zeer byzondere
nadeelen zyn blootgesteld, niet alleen wegens den aart der Regeeringe zelve, die
volmaakt willekeurig is, en uit hoofde van de onkunde, verkeerde begrippen of
onachtzaamheid, welke, by de beste Ministers zelve, zo dikwyls plaats hebben; ook
niet alleen ter oorzaake van de ongerymde beletzelen en verbiedende Wetten,
Monopolien en drukkende Belastingen; maar insgelyks door het wangedrag der
Provinciaale Gouverneurs, die, by hunne uitspraaken tusschen twistende partyen,
zich niet zelden door baatzuchtige oogmerken laaten verleiden.’
De Heer TOWNSEND deedt te Cadiz een kleinen uitstap, om de Tuighuizen en
Dokken te Caraca te bezigtigen; en zag daar iets, 't geen hy waardig keurt
naagevolgd te worden; ‘te weeten, om den voorraad van Masten te beveiligen tegen
wormen, en te beletten, dat zy door de zon, den wind en het weer, niet beschadigd
worden, begraaft men dezelve in Zand; zy worden, door dit eenvoudig middel, veele
jaaren goed bewaard.’
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Wat de Zeemagt van Spanje betreft, vermeldt onze Reiziger: ‘Sedert den laatst
geëindigden Oorlog, heeft Spanje de uiterste poogingen aangewend, ten einde
haare Zeemagt op een geduchten voet te brengen. Geduurende myn verblyf aldaar,
was inzonderheid alles in beweeging, en de Minister van het Zeeweezen beyverde
zich, om, zo veel in zyn vermogen was, een sterke Vloot uit te rusten.’ Om te toonen
hoeveel de Spaansche Zeemagt in weinige jaaren toegenomen heeft, geeft hy eene
lyst van derzelver staat in de Jaaren 1776 en 1788.
Stukken.

Schepen in 1776.

Schepen in 1788.
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Van de kleinder Fregatten, als van weinig aanbelang, maakt hy geen gewag; doch
deeze aanmerking voegt hy 'er nevens: ‘Deeze lyst toont duidelyk aan, dat de
Zeemagt van Spanje, indien wy alleenlyk op de menigte van Kanonnen zien, bykans
verdubbeld is; doch slaan wy het oog, zo op het getal der grooter Schepen, als
derzelver sterkte, dan zien wy die magt veel meer dan verdubbeld. Wanneer wy,
wyders, de oogmerken van het tegenwoordig Ministerie, benevens den byzonderen
smaak en neiging van den nieuwen Souverein, in aanmerking neemen, dan mogen
wy daar uit besluiten, dat noch kosten zullen gespaard worden, noch dat het aan
de uiterste oplettenheid ontbreeken zal, ten einde de Zeemagt van dit Ryk steeds
meer en meer geducht te maaken.’
Zeer belangryk zyn 's Schryvers overweegingen, hier aan gehegt, over het
Vraagstuk, of Spanje zich behoort toe
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te leggen om een voornaamen rang onder de Zeemogenheden te bekleeden;
gepaard met de beschouwing der nadeelen, aan buitenlandsche en verafgelegene
Bezittingen vast, met die des Oorlogs; welke in het Werk zelve moeten geleezen
worden.
En zal het niemand verdrieten, maar veeleer verlustigen, wanneer hy ten einde
van dit Stuk over de meer plaatslyke, de Schouwburgen, de openbaare Predikatien,
de Boetedoeningen, de Lykplegtigheden, leest, en 's Reizigers genoeglyke verkeering
te Cadiz; waar hy onder zyne Vrienden telde, Don ANTONIO ULLOA, den Reisgenoot
van Don GEORGE JUAN. ‘Deezen,’ op dat wy dit ten slot hier byvoegen, ‘vondt hy een
volkomen Wysgeer, een verstandig en zeer kundig man; leevendig in zyne
gesprekken, en even gemeenzaam als beschaafd van zeden en manieren. Toen ik
twee Schildwachten aan zyne deur zag staan, verwagtte ik in deszelfs uiterlyk
voorkomen min of meer trotschheid; doch vond niets minder dan dit. Deez' groote
man, zeer klein van persoon, ongemeen mager, bukkende onder den last zyner
jaaren, gekleed als een boer, en omringd van eene menigte van kinderen, met het
jongste, omtrent twee jaaren oud, speelende op zyne knie, zat, ten einde het
uchtend-bezoek zyner Vrienden te ontvangen, in een vertrek, welks grootte en
huisraad myne opmerking voor eenige oogenblikken aftrokken van den Man, die
het voorwerp van mynen eerbied was. Deeze kamer was twintig voeten lang, veertien
breed, en minder dan acht voeten hoog. Hier in lagen verward door elkander, stoelen,
tafels, koffers, doozen, boeken en papieren, een bed, een pers, zonneschermen,
kleederen, timmermans gereedschappen, wiskundige werktuigen, een barometer,
een klok, snaphaanen, schilderyen, spiegels, delfstoffen, mineraalen, hoorns en
schelpen, zyn scheepsketel, bekkens, gebrooken aardenkruiken, Americaansche
Oudheden, geld, en een fraaije Mummi van de Canarische Eilanden, of ten minsten
den romp daarvan met het hoofd en de armen; want naardien deeze tot het
dagelyksch speelgoed zyner kinderen behoorde, hadden dezelven zich vermaakt
met deeze Mummi de tanden uit te trekken, en de leden daar van te breeken.’ ULLOA liet hem onder de buitenlandsche Delfstoffen veelerhande Zeeschelpen zien,
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die hy naby de kruinen der hoogste bergen in America zelve verzameld hadt, van
welken eenige boven den grond, andere in kalksteenen rots, gevonden waren.

Beknopte Beschryving, nevens eene naauwkeurig afgezette Kaart
der Zeven Vereenigde Nederlanden, in 't Koper gebragt door J.
van Jagen, en opgesteld door wylen den Heere W.A. Bachiene,
uitgegeeven ten dienste van allen, welken een spoedigen klaar
denkbeeld van de ligging, sterkte en gesteldheid, der byzondere
Landen en Steden in de Zeven Vereenigde Provincien wenschen
te verkrygen, Te Amsterdam by D. Onder de Linden en Zoon, 1793.
In gr. 8vo. 47 bl.
Beknopte Beschryving, nevens eene naauwkeurig afgezette Kaart
der Oostenryksche Nederlanden, in 't Koper gebragt door J. van
Jagen, en opgesteld door wylen den Heere w.a. bachiene, nooit
voor deezen gedrukt, doch thans met eenige veranderingen (door
den tyd noodzaakly geworden) uitgegeeven ten dienste van allen,
welken een spoedig en klaar denkbeeld van de Ligging, Sterkte
en Gesteldheid, der byzondere Landen en Steden in de X
(zogenaamde) Oostenryksche Provincien wenschen te verkrygen.
Vierde Druk. Te Amsterdam by D. Onder de Linden en Zoon, 1794.
In gr. 8vo. 52 bl.
Wy voegen deeze twee Stukjes van gelyken aart en aanbelang zamen. De
tydsomstandigheden, de Tooneelen van den Oorlog, in de opgemelde Gewesten
reeds gevoerd, en nog met zo veel verwoestens gespeeld, maaken de kennis deezer
Streeken voor allen belangryk. Breedvoerige Beschryvingen, met Kaarten, zyn 'er
genoeg voorhanden; doch een Handboekje gereedlyk te raadpleegen, by het leezen
der Nieuwspapieren, zo beknopt en tevens zo zaakryk, als deeze beide, zal men
bezwaarlyk elders aantreffen. Zy voldoen aan de breede Tytels. De naamen, zo
van den Opsteller als van den Graveerder der twee Kaarten, zyn genoegzaame
waarborgen van derzelver juistheid en zindelyke uitvoering.
Buiten aanmerking der Tydsomstandigheden, welke zeker eene meerdere vraag
na dit slag van Handboekjes moeten maaken, blykens de vierde Druk van het eene
- zyn deeze twee Werkjes, van zo weinig omslags en kostbaarheids, allergeschiktst
om den Landzaat eenige plaatslyke en geschiedkundige Weetenschap te schenken
van het Land zyner Wooninge, en de aangrenzende Landen. Waren deeze
algemeener verspreid, elk zou met meer verstands de berigten in de Nieuwspapieren
leezen, met meer oordeels over de voorvallen spreeken, en geene
beschaamenswaardige onkunde verraaden om-
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trent Voorwerpen, welker kennisverkryging zo gereed open ligt.
Wy konden, deeze Stukjes voor ons bebbende, niet naalaaten te wenschen, dat
dezelve op de Nederduitsche Schoolen in deeze Landen werden ingevoerd, om
ook de Kinderen der geringste Ingezetenen eenig denkbeeld te doen verkrygen van
iets, 't welk eens vroeg ingedrukt onuitwischbaare spooren zou naalaaten. Desgelyks mogt men, in de Leesbibliotheeken voor den Gemeenen Man, hoedanig
'er een eerst te Haarlem, door het Departement te dier Stede van de Maatschappy
TOT NOT VAN 'T ALGEMEEN, zeer onlangs is opgerigt, en welk loflyk voorbeeld wy
verneemen, dat op meer dan eene plaats staat gevolgd te worden, dergelyke Stukjes
ter Leezinge aanbieden, onder andere, die tot de Kennis van den Vaderlande
betrekking hebben.

Onzydig Verhaal, wegens de Belegering van 's Hertogenbosch,
door de Franschen, van den twee en-twintigsten September 1794.
tot de Overgaaf der Stad, op den twaalfden van October deszelfden
jaars; volgens het Dagregister, door eenen Inwooner dier Stad,
geduurende het Beleg, gehouden. Te Amsterdam by M. de Bruyn,
1794. In gr. 8vo. 40 bl.
‘Daar de overgave der Hoofdstad 's Hertogenbosch aan de Franschen eene
algemeene verslaagenheid in ons Gemeenebest, veroorzaakt heeft, is het geen
wonder, dat, daar over, zeer verschillende redeneeringen, en daar onder verhaalen,
zyn gehoord, welke of uit kwaadwilligheid, of uit te onvredenheid, of uit onkunde,
gebooren, zeer vreemde denkbeelden omtrent die gebeurtenis veroorzaakt hebben.
‘Om deeze tegen te gaan is het oogmerk van dit Bericht, Hetzelve is genoegzaam
geheel een Asschrift van het Dagregister, gehouden van een voornaam Inwooner
dier Stad welke tevens gelegenheid gehad heeft, om, geduurende het Belegveele
byzonderheden te zien, te hooren en op te merken; en wiens Aantekeningen door
verscheide geloofwaardige Getuigen zyn bevestigd.’ - Dus luidt de Aanvang: en
hier aan beantwoordt het kort, maar leezenswaardig, Werkje, 't welk wy geheel
eenvoudig vonden, en welke Eenvoudigheid, onder andere, ons tot een bykomend
bewys der Egtheid en Geloofwaardigheid strekte.
Wy zullen uit het Dagverhaal niets overneemen, dewyl het daartoe niet wel geschikt
is. Op 't zelve volgt de opgaaf van eenige tydingen, naa het intrekken der Franschen
in die Veste; doch die met geen gelyken trap van zekerheid vermeld worden.
Overneemens geschikt keuren wy de volgende Bedenking:
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‘De Leezers zullen, waarschynlyk, met verwondering in het Dagverhaal het detail
(*)
van den hoogen prys van sommige leevensmiddelen hebben gezien , daar het
algemeen bekend is, dat de Magistraat, eenige weeken vóór de berenning det Stad,
allen Kooplieden en Winkeliers op het ernstigste had aangemaand, zich ryklyk te
proviandeeren, en, by uitslaan van groote partyen, het uitgegeevene weer te
vervullen.
Doch die verbaazing zal ophouden, wanneer men zich herinnert, dat niet alleen
een groote tros van Hanoversche en Hessische Bagagie, maar ook het Hospitaal
der eerstgenoemden, weeken lang naby de Stad 's Hertogenbosch gelegen heeft;
en vooral, dat eene talryke Armée, uit Engelschen, Hanoverschen en Hessen,
bestaande, in en by die Stad lang heeft gecampeerd; de consumptie, daar door
veroorzaakt, en door de ruime leevenswyze der Engelschen en hunne rykelyke
betaaling, gansch zeer vermeerderd, is byna ongelooflyk. - Alleen twee bewezen
blyken daar van kunnen doen oordeelen, hoedanig die geweest zy. - Een Koopman
in sterke Dranken verkogt, behalven eene aanzienlyke, doch niet gespecificeerde,
quantiteit Brandewyn, nog zeven Stukvaten Genever op éénen dag; en was in den
naamiddag nog genoodzaakt, twee Ankers van zynen Buurman te leen te vraagen.
- Een Handelaar in Tabak had, in nog geen twee dagen, over de honderd duizend
Ponden, in kleme partyen, verkogt, en verklaarde drie dagen laater geen raad te
weeten, alzo zyne gansche provisie, van die grootte, aan welke hy in ordinaire tyden
den geheelen winter genoeg had, reeds was geconsumeerd.
Dit veroorzaakte de schaarschheid van de bovengenoemde Artikelen, wyl 'er
geen genoegzaame tyd was tusschen het vertrek, het zo onverwagt vertrek, der
Engelschen, en de komst der Franschen, tot de vereischte proviandeering; te meer,
daar de Meyery, anders een ruimen toevoer aanbrengende, door te vooren gemelde
menigte en leger ontbloot, en zelfs door zommige Wapenknegten beroofd, was.
Wat het vry algemeen zeggen betreft, dat, indien de Stad het drie dagen langer
gehouden hadt, de Vyand had moeten retireeren, of volgens den eenen door gebrek
aan Geschut, of volgens den anderen door het vermeerderen der Inundatie, wyl de
Maas hooger werd; hetzelve is volkomen ongegrond; want het verdubbeld schieten
in de laatste dagen, en de groote voorraad van Geschut en Ammunitie, van welke
de Franschen, door

(*)

De Boter klom tot 42 Stuivers, de Kaas tot 8, de Kaarssen, die naauwlyks te krygen waren,
tot 12 Stuivers het pond. Een vierde van een schepel Aardappels koste 24 Stuivers, en eenige
Winkels verklaarden geen Zeep of Olie meer te hebben. Voor den meer vermogenden was
geen Tarwenbrood, en alleen tegen hooge pryzen eenige Groente, te bekomen.
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de overgave van Creveeur, waren meesters geworden, weerleggen het
eerstgezegde; en het laatste is loutere onkunde, daar, al werd de Maas nog zo
hoog, dit geen het minste water aad de Stad kon aanbrengen, wyl de vyand
Creveceur, door welks Sluizen het in moest vloeijen, in handen hadt, en de Dam,
in de Diese gelegd, allen anderen weg daartoe volkomen sloot.’
In een Naaschrift worden de redenen, die oorzaak tot de Overgave opleverden,
gegeeven, met eene en andere bedenking vergezeld. ‘Redenen,’ zegt de Schryver,
‘over welke het ons niet betaamt een beslissend oordeel te vellen; maar welke ten
minsten de verdenkingen, wegens een onbezonnen overgeeven der Stad, als
ongegrond vertoonen.’

Het Rechtsgeding van Lodewyk den XVI, geweezenen Koning der
Franschen, of volledige en echte Verzameling van alle Rapporten
aan de Nationaale Conventie gedaan, en van de verscheidene
gevoelens, betrekkelyk dit Rechtsgeding, door de
Vertegenwoerdigers des Volks, of andere Persoonen, op het
Nationaale Spreekgestoelte, voorgedraagen, of door den Druk
gemeen gemaakt; en dus van alle Stukken, tot dit groote
Rechtsgeding betreklyk, tot de eindelyke uitspraak van het Vonnis
toe. Eerste Deel, Eerste en Tweede Stuk. Te Duinkerken by van
Schelle en Comp. en te Haarlem by J. Tetmans, 1793. In gr. 8vo.
484 bl.
Behalven dat deeze breede Tytel genoegzaam uitwyst wat wy in dit Werk te wagten
hebben, stelt het Berigt der Uitgeeveren ons in staat, om den voet, daar in gehouden,
onzen Leezeren onder 't oog te brengen. Zy zeggen: ‘Welk eene denkwyze men
ook voeden moge over de tegenwoordige Tyds- en Staats-omstandigheden, zeker
is het, dat zy de opmerking en het onderzoek verdienen van elk redelyk weezen,
dat, in de Maatschappy der Waereld, geen volstrekte vreemdeling begeert te blyven.
Onder de geschiedenissen van onze dagen behoort inzonderheid het Rechtsgeding
van LODEWYK DEN ZESTIENDEN. De volledige mededeeling van alle de egte Stukken
moet voorzeker aangenaam weezen voor veele duizenden onzer Landgenooten,
die 'er, uit welke tegenstrydige beginzels dan ook, een gewigtig belang in stellen;
en zulks te doen op eene wyze, die zelfs den geringsten zweem van partydigheid
verbant, kan niet anders dan door een algemeen genoegen bekroond worden.
Beide deeze einden hebben wy ons voorgesteld in de uitgave van deeze Stukken,
en geene onzer Leezers, om 't even welke Staatsparty zy toegedaan zyn, zullen 'er
den kleinsten trek in vinden, die naar partyzugt helt. Wy leve-
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ren de Stukken van dit altoos gedenkwaardig Proces zo als ze zyn, onverminkt, en
zonder eenige de minste toevoegzels of aanmerkingen, en, even gelyk wy hier
begonnen zyn, zullen wy ook dit altoos belangryke Werk, zo spoedig mogelyk,
voltooien.’
Voor een Uittrekzel zyn deeze Stukken niet vatbaar, alleen kunnen wy de Lyst
daar van opgeeven, en de Naamen der Spreekeren, of der Inleveraaren, zullen
veelal gewigts genoeg hebben tot het uitlokken der nieuwsgierigheid, om te zien en
te hooren wat elk hunner in deezen te berde bragt. Hoe zeer over één Stuk loopende,
is 'er veel verscheidenheids in.
In het Eerste Stuk hebben wy voor ons - Rapport van LOUIS JEROME GOHIER Rapport van DUFRICHE-VALARé - Rapport en Ontwerp van een Decreet, gedaan door
JEAN MAILHE - MOYRE BAYLE aan zyne Medegedeputeerden - Voorstel van PETION Gevoelen van den Burger MORISSON - Gevoelen van den Burger SAINT JUST Gevoelen van CLAUDE FAUCHET - Gevoelen van FRANçOIS ROBERT.
In het Tweede Stuk treffen wy aan - Gevoelen van den Burger ROURET - Gevoelen
van den Burger GREGOIRE - Gevoelen van F. MELLINET - Brief van THOMAS PAYNE,
aan den President der Nationaale Conventie - Gevoelen van THOMAS PAYNE Redenvoering door J. PETION - Voorstel van COUTHON - Gevoelen van den Burger
GERTOUX - Gevoelen van P. MANUëL - Gevoelen van MICHEL AREMA - Gevoelen van
JOSEPH SERRE - Zitting van 30 Nov. 1792. - Gevoelen van A.G. CAMUS - Gevoelen
van A. GUY KERSAINT.

Het Voor en Tegen, of volkomene Verzameling der Gevoelens,
uitgesprooken in de Conventioneele Vergadering, betreffende het
Pleidooi van Lodewyk den XVI. Men heeft hier alle de echte Stukken
der Pleiting bygevoegd, naar de origineele Parysche uitgave van
Buisson en Chaude in het Eerste Jaar der Republiek. Eerste Stuk
van het Eerste Deel, 1793. Te Amsterdam by J. de Coster, in gr.
8vo. 143 bl.
Onder deezen Tytel hebben wy den aanvang, of het Eerste Deels Eerste Stuk,
deszelfden Werks, waar van wy, in het laatst voorgaande Artykel, Twee Stukken
aankondigden.
Uitwyzens den Inhoud loopt het juist zo verre als het bovengemelde Eerste Stuk.
En, naar luid van het Voorbericht der Fransche Uitgeeveren, zullen zy ‘de
verschillende Stukken in hun geheel uitgeeven, zonder die te veranderen of ergens
in
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te verminken; met een woord, Textgewyze, en zonder ons zelven eenige de minste
aanmerking te veroorlooven.’
Dubbel komen wy dus in de gelegenheid om ons deeze oorspronglyke Stukken
zonder inmengzels te verschaffen. - Dan, behalven dat de Vertaaler van het
Regtsgeding den Vertaaler van het Voor en Tegen zo merklyk in den arbeid vooruit
is, heeft eene vergelyking van een en ander stuk ons ten vollen overtuigd, dat de
Vertaaling des eerstgemelden die des laatstgenoemden verre weg overtreft. En is
het van geen gering belang, eene goede Vertaaling te hebben van Stukken, waarin
de meesten zich op klem van welzeggen hebben uitgelegd.

Jeugdige Gedichten van Gerrit van Lennep.
Ad dominam faciles aditus per carmina quoero:
Ite procul, Musoe, si NIHIL tsta valent.
TIBULLUS.

Te Leyden, 1794. In 8vo. 81 bladz.
Indien wy in ons Tydschrift een byzondere Rubriek voor Prullaria hadden, dan moest
dit boekje, voor alle anderen, eene plaats op de lyst derzelven hebben. Wy kunnen
met de grootste opregtheid betuigen, hartelyk gezind te zyn, om jonge lieden, in
welken wy één vonkje waare genie zien, aan te moedigen, en hunne gebreken te
verschoonen. Maar wy houden het evenwel tevens voor een heiligen plicht, om
geene toegevendheid te gebruiken ten koste van de waarheid; en wy meenen, dat
het getal van Jongelingen, die door onverdienden lof onherstelbaar bedorven zyn,
vooral niet minder is, dan van hun, die door eene te strenge berisping zyn
neêrgedrukt. Een Jongeling, die, in één zyner liedjes, den onsterslyken BELLAMY
aldus durft aanspreeken:
'k Trachtte u immer na te streeven
In uw ongekunsteld schoon 'k Trachtte, zo als gy, te zingen,
Wars van laffen woordenpraal.

Heb ik dan, beminde Dichter!
Heb ik hier dan in geslaagd,
't Is door 't lezen uwer zangen,
Die ik schoon - en godlyk noem:

en die ondertusschen zelf niets anders voor den dag brengt, dan gedachtenlooze
of laffe beuzelpraat; zulk een Jongeling verdient over zyne vermetelheid eene
gestrenge bestraffing: en die
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bestraffing, wel ontvangen zynde, is het eenige middel, om hem - niet tot een' Dichter,
want dat zal hy wel nimmer worden - maar tot een draaglyk mensch, te maaken. Onder de Lofversen, voor dezen bundel geplaatst, is 'er één van J.W. VAN SONSBEEK.
Deze vertelt, dat hy op een morgen in zyn nachtjapon te peinzen zat op een
onvoorbeeldig lofdicht; dat zyn dichtaér niet wou vloeiën; dat hy belde; dat ylings
zyn zangster, in haar slaapjak, kwam binnen stuiven; dat hy haar met de zeer
welsprekende aanspraak
Toe, dicteer my eens een rympje,
Ter vereering van de zangen
Van myn dierb'ren vriend van LENNEP,

begroette; en dat het antwoord was:
Zeg eens, moet ik u dan altyd
Opgewarmde spys opdisschen?
Moet ik u dan daaglyks zeggen,
Dat al die VAN LENNEPS nimmer
Lofgezangen noodig hebben?
Neen, geloof my, hunne naamen
Zullen onuitwischbaar blyven,
Zoo in 't Album van APOLLO
Als in VENUS's Pertefeuille.

Dit stukje vinden wy zoo fraai, dat wy niet na kunnen laaten, 'er onze Lezers op te
onthaalen. Wy denken, dat het een zeer geschikt middel zal zyn, om hunne
lachspieren in beweging te brengen, len dus ter bevordering hunner gezondheid
mede te werken. Maar wy krygen 'er tevens aanleiding uit, om hen te waarschuwen,
dat zy toch vooral onzen GERRIT VAN LENNEP niet verwarren met den zeer
uitmuntenden Jongeling, en zeer begaafden Dichter, DAVID JACOBUS VAN LENNEP,
met wien hy, door SONSBEEK's zangster, zeer onwaardiglyk wordt zamengepaard.

Iets over 't Rouwdraagen. Met agt Modellen. Amsterdam, by W.
Holtrop, 1794. In groot 8vo. 16 bl.
De dood van Neêrlands ingezetenen was, voor hunne Nabestaanden, sints lange,
zoo kostbaar als omslagtig, door de veele plechtigheden, welken daadelyk naa het
overlyden plaats vonden: als 1) door een prachtig bekendmaaken. 2) Door een
gewoonlyk Rouwbeklag. 3) Het kostbaar en nadeelig begraven in de Kerken. 4 Het
langduurig sluiten der Sterfhui; en eindelyk, 5) door het draagen van Rouwgewaad.
In de jongstverloopene jaaren, schafte men zeker, nu en dan, eenige van die
gebruiken af; doch de laatste, namelyk het Rouw-
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draagen, bleef tot heden in gewoonte. De Schryver van dit kleine stukjen, niet
willende beslisschen (zo als in HALLO'S glücklicher Abend. Th. 2. Z. 183 gedaan
wordt) of deeze gewoonte geheel en al diende vernietigd te worden; tracht alleen
het lastige kostbaare, drukkende en dikwils ruïneuse, daar van te verbeteren, door
het invoeren en draagen van Linten; waar toe hy agt Modellen opgeeft, kunnende
onderscheidenlyk als Rouwtekens gedraagen worden, 1. over Echtgenooten, 2.
Ouders, 3. Kinderen, 4. Broeders en Zusters, 5. Grootouders, 6. Kleinkinderen, 7.
Ooms en Tantes, en 8. over Neeven en Nichten.
‘Het zou (zo als de Schryver wél zegt) noodelooze moeite zyn, breedvoerig voor
te stellen, hoe het aanschaffen van Rouwklederen altyd ten uitersten lastig en
kostbaar is, en hoe het dikwils gebeurt, dat de Rouw over 't hoosd van een talryk
Huisgezin, met wiens afsterven alle middelen van bestaan ophouden, de ondergang
van geheel 't Huisgezin naar zich sleept; of ten minsten een zeer gevoeligen slag
toebrengt; en dit, - ô wreed en onnatuurlyk bedryf! - dit geschied dan dikwils, zo 't
heet, ter Eere van eenen Man of Vader, die alléén tot nut van de zynen leefde, die
niets als 't nut van de zynen wenschte, en wiens dood, die hem om de zynen welligt
alléén hard viel, zyne overblyvende dierbaare panden te meer moet knellen, dewyl
van 't weinige, dat hy kon nalaaten, nog zoo veel, mogelyk alles, aan de
allerongerymdste gewoonte moet worden opgeofferd; terwyl daarenboven al het
menigvuldig Zwart, dat men steeds voor zich ziet, en met zich torst, de droefheid,
die men in waarlyk treurige gevallen (in anderen is het Rouw-draagen enkele
ydelheid) zo treffend gevoelt, zo veel mogelyk nog vergroot, en alle verädeming
tracht af te weeren.’
Men ziet uit het gestelde, dat het oogmerk van den Uitvinder deezer weinig
kostbaare Rouwdragten alzins pryswaardig is; verdienende daarom zyn Plan de
goedkeuring van zodanige lieden, zo als wy 'er reeds kennen, die moeds genoeg
hebben, om de eerste voorbeelden te geeven, zo in het draagen van zulke, of
soortgelyke, eenvoudige Rouwtekenen, als in dezelve door testamentaire dispositiën
aan te pryzen. Dat de dankbaare zuchten van diepbedrukte Weduwen en Weezen,
hunne zo wel als des Schryvers nutte poogingen, daar voor toegewyd mogen worden,
is ook onze wensch!
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Geschiedenis der Rampspoeden van den Heer Anthony Augustinus
Thomas du F. Uit het Engelsch van Mevrouw Williams. Te
Dordrecht, by de Leeuw en Krap, 1794. In 8vo. 38 bl.
Ook dit klein Werksken behelst een Verhaal van de haatlyke Gemoedsgesteldheid
eens Tyrannischen en Onnatuurlyken Vaders, die, na dat hy, in de eerste
Levensjaaren van zynen Zoon, op hem en zyne Broeders en Zusters, gelyk op zyne
Egtgenoote, al de zwaarte van eenen Despotischen vuist had laaten weegen, hem,
toen hy eene Vrouw naar zyn hart, maar niet naar den zin zyns Vaders, had
genoomen, door eene vervloekte list, uit Engeland, werwaards hy gevlugt was, in
Frankryk te lokken wist, en daar eene harde en langduurige gevangenis deed
ondergaan, welke hy, met groot gevaar van zyn leven, ontvluchtte, - tot dat hy, na
het uitstaan van veele Rampspoeden, door den dood zyns ontmenschten Vaders,
en zyner Moeder, in zyne natuurlyke regten hersteld werd. - Leezers, die eenig
menschelyk gevoel bezitten, zullen dit boeksken niet nederleggen, zonder het gedrag
van den Vader te verfoeijen, en het edel Character van den Zoon, en zyne
onbezweekene Huwlyks-Liefde, met verwondering en goedkeuring te beschouwen.

Nieuwe Sentimenteele Reize. Eerste Deel. Met Plaaten. Naar den
Franschen vyfden Druk. Te Leyden, by J. van Thoir, 1794. In 8vo.
148 bl.
Of deeze Reizen, indedaad, van den beroemden Hr. STERNE zyn, word ons zo min
op het Titelblad gezegd, als in de dubbelzinnige Advertentien, die wy daarvan in de
Couranten hebben geleezen. - Doch 't zy hier mede zo als 't wil, de Schryver, die
zich Yorick en zyn knegt La Fleur noemt, en zich op oude bekendheid in Frankryk
beroept, zy dan STERNE of niet: in 't eerste geval heeft, by ons, de goede STERNE
veel van zyn vuur verlooren; en in 't laatste geval zyn deeze Sentimenteele Reizen
verre beneden de eersten.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Bonheurs uit de Mode. Heldendicht. In drie Zangen. Door Mr.
E.J.B. Schonck. Te Haarlem by A. Loosjes Pz. In gr. 8vo. 54 bl.
De aanleiding, tot het vervaardigen van dit boertig Heldendicht, kreeg de Dichter
SCHONCK door het leezen van BODDAERT'S geroofde Hairlok, naar POPE, en onze
herinnering in de beöordeeling van dat Werkje: dat onze Natie, tot hier toe, nog van
zulke Heldendichten verstooken was. Hy geeft dit Stukje echter niet als genoegzaam
op, om dat gebrek te vergoeden; maar om andere Dichters daar door op te wekken,
om ook onze Natie niet langer zonder boertig Heldendicht te laaten. Wél voorgaan
doet wél volgen.
De Hoofdpersonaadjes van dit Proefstukje zyn twee bekende Coëffures, de
Bonheur de la Vie, en de zogenaamde Pamela, van welke de eerste de lydende,
de laatste de zegevierende, is. De Dichter begint zyn Heldendicht op de volgende
boertige wyze:
ô Zang Nymf! 't zy ge thans op mutze-bollen woont,
Het zy ge u by 't toilet der Jufferschap vertoont,
Of een Charlotte hoed u ten verblyf kan strekken;
Ai wil my, op myn beê, den rassen val ontdekken
Van floddrige Bonheur, voor nette Pamela?
Geef, dat ik dus dien val op myne Citer slaa,
Dat zelf de Jufferschap, met luistergreetige ooren,
Dien zang nog liever dan een minnelied moog' hooren,
Waar in men haare deugd en fiere kuisheid meldt.
't Gaat wel, my dunkt dat reeds myn boezem zachtkens zwelt.
Ik voel alree myn geest, door minneiyke louken
Van SAARTJES mutze-bol, in yvergloed ontvonken,
Hy blaast dien yver aan, door SAARTJES stuif soufflet.
Ik word op geurig vocht vergast van haar Toilet,
Waar by geen hengsten-nat van Helikon mag haalen.
't Lust my de zelfmoord van een Juffersmuts te maalen,
Door wreevlen nyd ontvonkt in 't winderig gemoed
Van SAARTJES konkelkap. Is 't mooglyk, dat ook 't bloed
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By gaas of kamerdoek den boezem kan doen zwellen?
Ik dacht, dat wind of vocht alleen haar kon ontstellen.
Ik dacht dat styve gom of meel gekookt tot pap,
En ingewreeven met de hand der Jufferschap,
Het flodderig petist alleen maar kracht kon geeven.
(*)
Zoo is dan ook de nyd meê door dat doek geweeven!...

LA TOUR, de Mutzenmaakster, die kort te vooren nog een geheele baal met gaas
had stuk gesneeden, ziet dat haare neering vervalt. Zy vorscht de oorzaak daar van
na, en een vlugge Naaister vindt die in de invoering der Bonheur:
‘Dat floddrig mutzentuig, die weidsche konkel, ja;
Die, durft zy zeggen, die is de oorzaak onzer schaê.
Geen jonge Juffer met de naald zoo onbedreeven,
Of zy weet zelf het doek ligt dat fatzoen te geeven,
Dewyl die flodderkap, verstooken van fatzoen,
Noch evenredigheid, noch houding, heeft van doen.’

Deeze ontdekking dryft de Mutzenmaakster naar de Godin der Modes, smeekende
dezelve om herstel van haare Fabryk, en de verdere invoering van de Pamela, in
plaatse van de Bonheur. VERTUMNA verhoort de bede van LA TOUR, doende haare
Raadslieden, in de zaal van het Modeslot, te zamen komen, om de beste middelen
te beraamen. Het besluit is, dat de Droomgod zich naar SAARTJES Slaapvertrek zal
begeeven, om haar de Bonheurs op de afschuwelykste wyze voor te stellen. Dit
geschied, vindende hy Juffrouw SAARTJE
Nog op haar Ledikant, in diepen slaap gedompeld;
Daar hy haar straks het brein met droomen overrompelt,
Van Eunjers, Bytebauws en Hekzen, gansch beroofd
Van harsens, allen met bonheuren op het hoofd,
Voor wier afschuwlyk oog zelfs jonge en kloeke helden,
Aan Mavors dienst gewyd, het op een loopen stelden.

De Kamerjuffer, naa dit verschynzel, by het weidsch toilet komende, hoort met
verwondering de uitspraak en het bevel haarer Juffer, benevens alles wat ten nadeele
der eerst zo zeer geliefde Bonheurs geschied is. Naauwlyks

(*)

VIRG. Aen. L.I.v. 15.
- - Tantaene animis coelestibus irae?
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vraagt SAARTJE: waar is myn Pamela? of een heir van Sylfen zweeft naar dat Kapzel
toe:
Zoo vliegen op den wenk der wankelzieke Grooten,
Ook zonder hun bevel, de mindre huisgenooten;
Schoon echter ook een deel dier geesten, minder zwak
Van harsens, zich in 't gaas der konkelmuts verstak,
Om, zonder zich aan 't ras verkeeren iets te kreunen,
De Constitutie van dit hulzel te ondersteunen.

Beklaaglyk is hier op het noodlot van Bonheur. Niet alleen dat het roode Lint, op
haar kruin, van schrik verschiet, maar haar ruimen bodem wordt zo sterk geschud,
dat dezelve als ineen gekneepen wordt. Door den reuk der geurige pomade weder
eenigzins by haare zinnen gebragt zynde, berst zy eerst in zuchten, daarna in
schelden, uit; het welk de zachtzinnige PAMELA, - die nu ook de zegepraalende is,
en derhalven gemakkelyk zachtzinnig kan zyn - niet weet te stuiten; zelfs niet met
de volgende woorden, die zy haare mededingster, ter vertroostinge, voorhoudt:
-, dit is Modes loop, zoo wentelt 's Werelds kring,
Zoo leeft de Jufferschap steeds by verandering.
Slaa Modes Jaarboek op, waar vindt ge thans Dormensen,
Waar de a la Grecque muts, waar knorrige Boudeusen,
Waar is de belle poule, en 't alliantie lint? ...
Zie, of ge aan één toilet 'er staaltjes meer van vindt.
Heeft niet het Kapzel zelf gedoopnaamd naar Minerve,
Met dat van Pompadour, zyn wezen moeten derven?
Hoe hoog Fontanje ook rees, ver boven dyk en duin,
Zy viel met anderen, in eens, van 's Juffers kruin.
Laat af dan, bid ik u, op eeuwige eer te hoopen?
Wat zou toch L'OLIVIER, wat zou LA TOUR, verkoopen,
Indien de mode van een muts, of kraag, of mouw,
Tot die versleeten waar, by meisjes duuren zou?
Neen, ik zie zelf alreê karkassen samen vlechten,
Het doek is reeds op 't raam, dat ook myn roem zal slechten.

Hoe zachtzinniger de Pamela spreekt, hoe meer de woede en toorn van de Bonheur
klimt, die zich van haare mededingster geenzins als Zedemeesteres wil laaten
ringelooren. Haare woede slaat dus eindelyk geheel tot wanhoop over, zo dat ze
zelf de schaar vat, zich zelve, met dat moordtuig, wond op wond geeft, en weldra
geheel versnipperd op den grond nederzinkt.
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Vrouw JUNO, Patrones van de Bonheur, medelyden hebbende met derzelver dood,
verzoekt, in den Tweeden Zang, aan haaren Man JUPYN, dat hy haar zo geliefde
Muts by de Starren gelieve te plaatfen. Dit verzoek toegestaan zynde, ylen JUPYN'S
Dienaars naar beneden, zoeken alle de snitzels op, naaijen die aan elkander, en
plaatsen, de dus hernaaide Bonheur, digt by het hair van BELINDE, of de geroofde
hairlok van POPE, aan den hemel. Dit maakt VENUS, of de Avondster, die, met haar
brillant gezicht, het eerst dit nieuwe tintellicht ontdekt, nieuwsgierig, wie het daar
geplaatst heeft; en van welk een afkomst het is. Zy vraagt zulks aan MARS, maar
die weet meer van het smeeden zyner Wapenen, dan van nieuwe Sterren, te
spreeken. PHOEBUS voldoet haare nieuwsgierigheid maar half, en de redenen van
MERKURIUS beslissen, ten deezen opzichte, ook niets. Zy brengt dus de zaak op het
Salet der Goden en Godinnen, waar alles van stukje tot beetje verhandeld wordt,
doch niet zonder hevige geschillen, over het recht om een Muts te vergoden, dat
inmiddels reeds uitgeöefend is: doch welke geschillen, eindelyk, met den Tweeden
Zang, een vriendelyk einde neemen.
Uit den Hemel brengt de Dichter, in den Derden Zang, zyne Leezers weder op
Aarde, beschryvende de gevolgen, welken het noodlot van Bonheur heeft, zo dra
het gerucht, op de wieken van Jonker LORRINJET, aan de kaptafel van SAARTJE
verscheenen is. Dit gerucht wordt niet onaartig, zeer modern, en zo personeel,
beschreven, dat men het heden in duizend jonge Heeren zou kunnen kennen:
't Is, als nog, met honderd ooren
Voorzien, om, waar het kan, wat nieuws te moogen hooren,
En heeft, by ieder oor, ook eenen wyden mond,
Waar meê het daadelyk 't gehoorde nieuws verkondt.
't Is scherp van stem en bleek, met ingevallen kaaken,
Bevallig in zyn soort om Juffers te vermaaken.
(*)
Het heeft op 't mager hoofd een hoed, zoo hoog en groot
Van bol en maakzel, als een hollands Zuikerbrood,
En om den hals een doek, vóór opgezet met huiven,
Zoo bol en rond gelyk de borst van Kroppers-duiven;
Om 't rank en spichtig lyf een rood gebloemd gilet,
Met kleine knoopjes rechts en links zeer digt bezet.

(*)

VIRG. Aeneid. L. IV. vs. 177. - Caput inter nubila condit.
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Hier over heen een Frak, voorzien met lange streepen,
Waarin het lighaam en ook de armen zyn gekneepen.
Een broek van Casimir, al even glad en strak,
En twee horlogies in den een en andren zak,
Waar aan twee Kettingen met sleutels nederhangen,
Zoo lang en breed als of 't 'er dieven meê wou vangen.
't Heeft gespen op den net en spitsgeneusden schoen,
Zoo groot van maakzel, als belachlyk van fatzoen.

Aan dit Gerucht, of Jonker LORRINJET, vertelt SAARTJE haar nacht- of liever
morgengezicht, van de a la Bonheur gekapte Toverkollen; en hoe of die, in haare
kamer, op den bezemstok reeden. 't Gerucht spot, in den beginne, met het verhaal,
doch, tot reden gebragt zynde, vertelt het alles, met niet weinig vergrooting, aan
elke Dame; niet als gedroomd, maar als waar geschied. De gevoelens, over de
oorzaak daar van, zyn geheel verdeeld. De sentimenteele CHARLOTTE, wier kwynende
streepjes, in een zacht Adagio, even als haare zuchten, voortvloeijen, de
medelydende CHARLOTTE, smelt geheel weg. Anderen spotten met het verhaal, tot
dat SAARTJE zelve de waarheid van alles in het gezelschap omstandig voordraagt;
waarvan het natuurlyk gevolg is, dat niemand der Dames Bonheuren meer wil
draagen, en alle tot de zo geliefde Pamela overgaan; het welk in den Winkel van
LA TOUR vry wat drukte veroorzaakt.
‘'Er moeten (zegt zy, aan haar Winkeldochters) dezen dag
nog dertig Pamelaas
Gereed zyn, 'k zal daarna u alles breed vertellen.’
Meer sprak zy niet, en 't gaas vloog reeds langs maat en ellen,
De schaaren knarsten, in den een en andren hoek,
Met schrafelend gepiep, door gaas en kamerdoek.
Terwyl vast de armen, als of zy aan koordjes hingen,
By 't vlytig naaijen, fluks dan op dan neder gingen.
De houten mutze-bol, wiens bystand nimmer faalt,
En altyd dienstbaar is, wierd voor den dag gehaald;
En kreeg, het geen sinds lang aan hem niet was gegeeven.
Door 't nieuwe kapzel, weêr bevalligheid en leven.
De kleine JANETON, schoon jong, nooit zoomens moe,
Bragt haar gezoomden strook met dubblen yver toe.
Weêr andren naaiden dien op stevige karkassen,
Of plooiden linten, elk wist op zyn plicht te passen.
Niet anders was de vlyt, toen 't grof Cyklopen-rot
AENEAS Wapens smeedde, in AETNAAS rookend grot.
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Op deeze wyze loopt dit boertig Heldendicht, dat veele geestige trekken heeft, ten
einde. Hetzelve geest een goed uitzicht op beter; immers was de stryd der
Kikvorschen en Muizen ook het eerste boertig Heldendicht der Grieken niet!
Intusschen twyfelen wy, of de Jufferschap deeze Zangen wel liever dan
Minneliederen zal hooren: eensdeels om dat 'er niets van Liefde inkomt, en
anderdeels, om dat 'er in den Tweeden Zang te veel dichterlyk ciersel gevonden
wordt, voor het welk maar weinige Juffers berekend zyn. Dan dit raakt de Juffers
van onzen tyd, en geenzins de Heldendichter, die haar een boertig Dichtstuk, op
eene stosse die haar eigen is, in handen geeft.

Het Leven van F.L. Kersteman, Professor Honorair en Doctor der
beide Rechten. Betrekkelyk tot alle de onderscheidene tydperken,
waaronder zyne wonderbaare Lotgevallen, in verschillende
gelegenheden, gebeurd zyn. Door hem zelven beschreven. Twee
Deelen. Te Amsterdam, by J.B. Elwe. In gr. 8vo. 306 en 288 bl.
F.L. KERSTEMAN, wiens Grootvader, in de Vrouwelyke linie, afstamde van het oud
en doorluchtig huis van BREDERODE, werdt, na den asloop van een zwaar proces,
tusschen zyne Ouderen gevoerd, door zyne Moeder, met en benevens zyn ouder
Zuster en jonger Broeder, opgevoed: hebbende in zyn zesde jaar, by gelegenheid
eener zwaare ziekte, met zyn eigen doodkist gespeeld; die hem zekerlyk naderhand
te klein, of hy voor dezelve te groot, is geworden.
Zyn Moeders Zuster vervolgends met een ryk en aarzienlyk man getrouwd zynde,
die naderhand te Rotterdam in regeering gekomen is, nam deeze aangetrouwde
Oom de zorge over hem op; liet hem van zyn elfde tot aan zyn veertiende jaar in
een Fransch Kostschool te Voorburg onderwyzen, en gaf hem toen de keuze wat
hy wilde worden, Advocaat, Predikant of Geneesheer. KERSTEMAN het eerste gekozen
hebbende, werdt hy, in zyne geboorteplaats 's Gravenhage, op een voornaam
Procureurs Comptoir besteld; moetende ten zelfden tyde in de Latynsche taale
onderwezen worden.
Het ergerlyk leven dat Patroon en Klerk hield; (van welke de laatste, om aan geld
te komen, geslotene brie-
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ven met addressen maakte, en dezelve door een boodschaplooper deedt bezorgen)
deed beiden welhaast van elkander scheiden. Nauwelyks zestlen jaaren bereikt
hebbende, en nog veel te jong geächt wordende om naar de Hoogeschoole gezonden
te worden, zondt men den jongen Klerk, met zeker Fransch Heer, ROUGEMONT
geheeten, naar Parys, ten einde zich aldaar in de Rechtsgeleerdheid te oefenen.
In deezen ROUGEMONT trof hy eigenlyk een bespieder, die de overrompeling van
Gent veroorzaakte; en in deszelfs gewaanden Neef WILLIAM eene jonge Juffer aan,
die den Franschman overäl volgde en geleidde. Te Parys gekomen zynde, raakte
hy in kennis met zekeren BRITTONVILLE, wiens levensloop wonderbaar genoeg was;
als mede met zekeren HEYNE, die zich verbeeldde dat de aardbol meer driekant dan
rond was; en die des nachts een koets met zes paarden, in de volle Maan, zag
ryden. Eene geveinsde krankheid des ligchaams, maar eene wezenlyke ziekte in
de beurs, van KERSTEMAN, werdt gevolgd van een Wisselbrief van dubbele waarde,
en een bevel om bmnen veertien dagen weder naar Holland te keeren.
Nu volgde eerlang de studie tot Advocaat: eerst twee jaaren te Leyden, in de
gronden van het Natuurlyk recht, en in het beschreven Roomsche recht, onder den
Hoogleeraar VITRIARIUS; vervolgens anderhalf jaar te Utrecht, onder den ouden
Professor VOORDA. Daar deeze studie niet agter een geschiedde, maar door den
Oorlog van het jaar 1747, of liever door den tegenzin van KERSTEMAN in het
Studentenleven, afgebroken werdt, zo was zyn vertrek uit Leyden mede een gevolg
van eene wellustige en wilde levenswyze; welke hem als Cadet dienst deed neemen,
om Bergen op Zoom te helpen verliezen; naar welke plaatse hy in Guarnisoen
gezonden wierdt.
Als Vaandrig en Werfofficier te rug gekeerd zynde, ontstond eene byzondere
vryëry, in welke KERSTEMAN niet slaagde. Hier op volgde zyn eerste proefstuk als
Schryver, liggende hy toenmaals met zyn Regiment te Breda; daarop volgde eene
groote armoede, welke echter door zyn' Oom weder vergoed werdt: en eindelyk
zyne hervatte, en reeds gemelde, studie aan de Utrechtsche Hoogeschoole. Een
vermaaktogtje, met één zyner Vrienden, uit die Stad naar Amsterdam doende, bragt
hem hetzelve in gezelschap met den beruchten Doctor en Astrologist
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LUDEMAN;

wiens wonderen hy naderhand, onder de benaaming van Meester
beschreven heeft, en van welke wonderen hy nog eenige proeven in
deeze Levensbeschryving mededeelt.
Na zes weeken te Harderwyk, als Candidaat, onder den Hoogleeraar
PAGENSTECHER, dagelyks twee uuren lang, de private lessen bygewoond te hebben,
werdt KERSTEMAN aldaar, als Doctor Juris, gepromoveerd. Begaf zich daarop naar
Rotterdam; en van daar naar Parys, om aantekeningen voor iemand te houden,
wegens een zeldzaam Proces dat daar bepleit werdt. Van daar te rug gekomen
zynde, wachtte hem eene andere Commissie te Groningen; welke verricht, en weder
te Rotterdam gekomen zynde, door een vertrek naar Zaltbommel werdt gevolgd;
om aldaar de Jeugd, zo de Historie- als Aardrykskunde, benevens de Fransche
taal, te onderwyzen; met welk onderwys hy in Mei 1761 een begin maakte. Hierop
volgde zyn Huwelyk, dat hem de Lectorsplaats te 's Hertogenbosch deed afslaan;
zynde zyne Vrouw niet te beweegen, om haare geboorteplaats Bommel te verlaaten:
weshalven hy, schoon in 1764 te Heusden het Lectoraat aanvaard hebbende, echter
in Bommel bleef woonen.
Een voorval met zekeren ADRIANUS BEMME, een berucht Zwendelaar te Utrecht,
bragt KERSTEMAN te Zaltbommel in een kwaaden naam, zodanig dat hy 'er geen drie
dagen meer vertoefd zoude hebben, indien hy zulks niet om zyne Vrouw gedaan
had. Na het afslaan van het Lectorschap te Middelburg, en het overwinnen van
verscheidene zwaarigheden, bereikte hy, anderhalf jaar laater, eindelyk zyn oogmerk,
wanneer hy, met vrywillige goedkeuring van zyne Vrouw, zyne vaste woonplaats te
Amsterdam verkoos, alwaar zy hem, met haare twee kinderen en huishouden,
beloofde te zullen volgen, het welk evenwel niet geschied is.
KERSTEMAN gedroeg zich zodanig te Amsterdam, dat hem voor zes maanden de
Pleitbank ontzegd werdt; en schoon hy aanvanglyk als Rechtsgeleerde, als Autheur
en als Astrologist, eenige winst behaalde, maakte een zamenloop van zwendelaaryen
hem die groote Stad eindelyk te benaauwd. Dezelve verlaaten, en den Wintertyd
te Bommel doorgebragt hebbende, werdt hy vervolgens te Schoonhoven
gearresteerd, en van daar naar Rotterdam in de gevangenisse gevoerd; aldaar juist
op zyn 45sten verjaardag, voor de eerstemaal, verhoord, beschuldigd zynde wegens
FRANCISCUS,
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het maaken van een valschen Wisselbrief, onder de firma van ELZEVIER en
ROCQUETTE te Rotterdam getrokken. Daarna werdt hy in een donker en onaangenaam
vertrek opgesloten. Op den 19den Augustus 1773, kwam die zaak in ordinair proces;
in de maand van December des volgenden jaars, werdt dezelve vier dagen agter
een bepleit. Eenigen tyd daarna werdt de beschuldigde krankzinnig, door dien hem
des nachts, als met een zagte stem, in de ooren geblaazen werdt: ik ben de Duivel
die u komt bezoeken. Kan men den Schryver gelooven, dan heeft de beruchte KAAT
MOSSEL, die meer dan tien jaaren daarna in hetzelfde vertrek gevangen zat, over
eene dergelyke ontmoeting geklaagd; schoon hy zich, zo als hy wel gewenscht had,
nimmer in de gelegenheid bevonden heeft, om haar daar over te ondervraagen.
Twee jaaren gevangen gezeten hebbende, werdt hy op den 7den Maart 1775
gevonnist, om 30 jaaren in Stadswerkhuis gevangen te blyven, en voords voor al
zyn leven gebaanen uit Holland en Westfriesland. Intusschen werdt hy, op den
19den April 1786, uit die gevangenis ontslagen, en vervolgens van dat bannissement
volkomen bevryd. Hy deed vóór zyn vertrek, namelyk 23 April, in de Kerk van het
Werkhuis te Rotterdam, eene openbaare Redevoering van afscheid, die veele Lieden
tot zich getrokken had, en hem aanmerkelyke giften bezorgde. Deze Redevoering,
benevens een Aanspraak van Dankzegging en Zegenwensch, door hem in gemelde
Werkhuis, 12 January 1783, gedaan, zyn beide in het Tweede Deel deezer
Levensbeschryvinge te vinden.
Geduurende de elfjaarige gevangenis van KERSTEMAN, te Rotterdam, was zyne
Vrouw, als mede zyne Moeder, gestorven. Hy begaf zich, derhalven, aanvanglyk
by zyne Zuster te Voorburg, van daar naar Zwol, en vervolgens naar eenige andere
Plaatsen; in de meeste zyn bestaan zoekende met voor de Drukpers te schryven,
en met het trekken van Horoscoopen. Eindelyk begaf hy zich weder naar Amsterdam.
Hier eens een nacht in den Bayert, met de arme Vreemdelingen, dan weder op het
Fransche Pad, met de Bedelaars, gelogeerd hebbende, bezorgde Schout PAPEGAAY
hem, op zyn verzoek, in het zogenaamde nieuwe Werkhuis; welk verblyf de Regenten
van dat Huis hem sterk hadden afgeraaden. Aldaar in het Bad geweest zynde, werdt
hy, door afgematheid en andere ongemakken, ziek; doch herstelde eerlang, door
het
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gebruiken van goede geneesmiddelen en gepast voedzel, zo dat hy, na een verblyf
van zeven weeken, gemelde Werkhuis weder verliet; hebbende hy deeze
Levensbeschryving, in den ouderdom van 64 jaaren, aan het huis van een
Koperslager geëindigd; met oogmerk om zyne verdere wederwaardigheden aldaar
voor den Boekverkooper ELWE op het papier te stellen; om daar uit, na des Schryvers
dood, de kosten der begravenisse te kunnen vinden.
Wy hebben deeze Levensbeschryving omstandig willen schetsen, ten einde onze
Leezers iets meerder van den man zouden kunnen weeten, welken zich Meester
FRANCISCUS liet noemen, en de meeste geschristen, op den naam van den Astrologist
LUDEMAN uitgekomen, heeft opgesteld. Veele Lieden wisten reeds lang, dat die
beruchte Horoscooptrekker nimmer iets van dien aart in het licht gegeeven had;
anderen waren overtuigd dat hy te gebreklyk schreef, om iets in het licht te kunnen
geeven; zynde het nog onlangs, uit BALDINGER's Magazyn voor Artsen, en wel
byzonder uit een bewaard Horoscoop van LUDEMAN, gebleken, dat zyne opstellen
zo dwaas, als zyn' styl barbaarsch, moeten geweest zyn. En hoe beschaamd moeten
nu zodanige Lieden staan, welke de gewaande Voorzeggingen van LUDEMAN, vooral
in de laatste jaaren, meerder, ten minsten zo veel, als den Bybel, geloofden, en als
zo veele Godspraken telkens aanweezen; daar KERSTEMAN zelve, een zwervend
Avanturier, en opsteller van die Schriften, verklaart, dat hy, als de maaker van alle
deeze voorzegkundige Geschriften, voor de volstrekte echtheid van dien niet in de
bres springen, noch de geloofwaardigheid daar van bepleiten wil.
Behalven de Levensbeschryving van KERSTEMAN, zal men in dezelve verscheidene
byzondere gebeurtenissen en voorvallen aantreffen, welken waarlyk wonderlyk
genoeg zyn. Van dien aart zyn de geschiedenissen van BRITTONVILLE, welken hy te
Parys had leeren kennen; van J.M. PORTELET, een valsche Munter, welke met hem
in het Werkhuis te Rotterdam opgesloten was; en van MARIA KANTZ, of de
Bedriegelyke Juffrouw. Ook zyn eenige voorvallen in zyn eigen leven ons byzonder
genoeg voorgekomen, waar van het volgende tot een staal kan dienen.
‘Het gebeurde (zegt de Schryver, D. I. bladz. 276) dat ik my op een morgen by
den Grave van NASSAU LA
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LECQ, Hoofdofficier der Stad Utrecht, bevond, om met hem te raadpleegen, hoedanig

men zich in het geval van een gevangen Smokkelaar gedraagen moest. Zo dra dit
mondgesprek afgelopen, en met gemeen overleg dienaangaande een besluit
genomen was, vroeg hy my, al schertsende, na den uitslag van de ontmoeting,
welke my, drie jaaren geleden, met den beruchten Zwendelaar ADRIANUS BEMME
bejegend was; op een vrolyken trant daar by voegende, dat ik misschien, wegens
de ontydige kraambevalling van de Tabaksverkoopers Weduwe, in zyn schuldboek
aangetekend geweest zou zyn, by aldien de zamengevoegde charakters van
Professor en practiseerend Advocaat my in dat opzicht niet gedekt hadden. - Hoor,
myn Heer de Graaf! antwoordde ik, op geen minder spottenden toon, als gy het
durft waagen om my over deeze beide gevallen in rechten te betrekken, zullen wy
zien, hoe wy die schuld te zamen behooren te vinden. Ik bedank u hartelyk voor dat
onzeker buitenkansje, hernam hy; myn voorzaat heeft, in zynen tyd, als Hoofdofficier
van deeze Stad, met den Advocaat VAN CULENBURG zulk een sterke proef ondergaan,
dat ik my in geene andere processen hoegenaamd met Advocaaten inwikkelen wil.
- Het geviel, ruim twee maanden daarna, wanneer ik inmiddels myn zomerverblyf
te Maarssen genomen had, dat ik, door een voornaam Logementhouder te Utrecht,
aldaar ontboden werdt, om met een persoon van hooge geboorte, die eene
aanzienelyke waardigheid in het Staatsbewind bekleedde, ryplyk te overleggen hoe
men best de bedreven misdaad van een Student, zyn bloedverwant zynde, en die
wegens deeze oorzaak in handen van den Hoofdofficier gevallen was, afmaaken
zoude. Ik was van begrip, dat, terwyl zyn Neef de Student daar over bereids in
hechtenis zat, wy, om geen onnodig geld te verspillen, voorzichtig moesten te werk
gaan; te meer, aangemerkt ik by ondervinding wist, dat de Graaf van NASSAU, in
soortgelyke voorvallen, geen onhandelbaar of bloedgierig Hoofdofficier was. Doch
in het midden van onze raadpleeging, kwam de onverwagte tyding, dat de persoon,
met welken de gevangen Student in duël met den degen gevochten had, aan zyne
bekomene wonden, binnen den negenden dag was komen te overlyden, waar door
dit ongelukkig geval, het welk anderzins, ten opzichte van gevaarlyke gevolgen,
niets
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te beduiden had, toen volgends de Wetten volstrekt doodschuldig moest worden
verklaard.’
‘Ongeächt zodanige onaangenaame vooruitzichten, liet ik my daar door niet
afschrikken, om, ter behoudenisse van het leven van den gevangen Student, een
kans by den Hoofdofficier te waagen: “Ik weet de oorzaak waarom gy by my komt”
zeide hy, zo dra ik in de kamer getreden was - hoe is het mogelyk, myn Heer de
Graaf! dat gy zulks zo net raaden kunt? vroeg ik met een nagebootste verwondering:
“Wel!” hernam hy “ik kan wel denken dat gy komt om over de zaak van den
ongelukkigen Student te spreeken. Het spyt my waarlyk, dat een jongman van zulk
eene deftige famille, in de fleur van zyne jaaren, zyn leven verliezen moet; want
schoon 'er, in al den tyd dat ik het Hoofdofficierschap bekleed heb, nog geen
doodrecht voor de Stad geschied is, zo moet ik echter, in dit geval, myn' pligt
betrachten.” - Daar ik nu begreep, dat my de pas daar door afgesneden werdt,
wendde ik het gesprek op een anderen boeg; zeggende: dat, hoe zeer ik juist niet
gekomen ware, om met hem over het geval van den gevangen Student te spreeken,
en daar toe ook met geen byzonderen last voorzien ware, ik gaarne zesduizend
guldens voor dat klein stukje Schildery, dat vlak boven zyn hoofd hing, zoude willen
verspillen, indien 'er een middel ter ontvlugtinge voor deezen jongeling kon bedacht
worden: “Wat het eerste betreft” antwoordde de Graaf, “daar moet gy de Gravin
over spreeken, want ik ben geen Schilderyverkooper; en aangaande het laatste,
kan ik niets doen, om dat het buiten myn magt is; en, behalven dat, tegen myn' eed
en pligt, als Hoofdofficier, strydt.” Na vervolgends nog een poos over onverschillige
zaaken, raakende de Crimineele rechtspleeging, met hem gesprooken te hebben,
verzocht ik nadrukkelyk om het geluk te verkrygen van Mevrouw de Gravinne eens
alleen te mogen spreeken; zonder de minste bedenking stond hy myn verzoek toe;
en naa afscheid van my genomen te hebben, gaf hy zyne Gemalin daar van kennis,
die daarop welhaast in het voorsalet kwam, het geen van dat gevolg was, dat wy,
na eene onderhandeling van een klein half uur, de koop van het bewuste Schildery,
hoe ongemaklyk zy daar van scheen te willen afstappen, voor vyfhonderd goudenen
Ryders eens
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wierden. Zodanigen grendslag met een vooruitziend oogmerk geheel gelukkig gelegd
hebbende, verspreidde zich den volgenden morgen, heel vroeg, het gerucht door
de gantsche Stad, dat de opgesloten Student, door de achtloosheid van den knecht
van den Cipier, uit zyne gevangnis ontsnapt was: de knecht van den
gevangenbewaarder over dit pligtverzuim weggejaagd zynde, werden, zo wel door
den Hoofdofficier als door de Regeering, alle mogelyke poogingen aangewend, om
den ontvluchten Student te achterhaalen; maar, vermids zulks vruchteloos afliep,
bleef de zaak daar by berusten; terwyl ik geen reden had om my over de schaale
belooning te verheugen noch te beklaagen.’
Over het algemeen, kykt, in de meeste plaatsen deezer Levensbeschryving, de
oude Zondaar uit, die zich nog al te levendig de gebeurtenissen en de hartstochten
zyner Jeugd herinnert, welken hem ongelukkig gemaakt hebben. Wel verre van
hem derhalven als een nuttig voorbeeld ter navolginge aan te pryzen, wenschten
wy wel, dat hy hier en daar wat meer afschrik voor de Ondeugd had ingeboezemd,
en de galante voorvallen met minder vermaak had te boek gesteld. Heeft hy zich
dikmaals moeten verwonderen, dat een mensch, met een redelyk oordeel begaafd,
zo ver van het spoor der gezonde reden dwaalen kan, om, met verzaaking van zyn
zelfbelang, een verkeerden weg in te slaan; men zal zich niet minder verwonderen,
dat iemand, door zo veele tegenspoeden geleerd, op het laatst van zyn leven, geene
betere raadgeevingen, en gepaste waarschouwingen voor anderen, - daar hy zo
veel gelegenheid toe had - in zyne Levensbeschryving heeft medegedeeld.

Catharina Herman, Tooneelspel, door Mr. Jan Jacob Vereul. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1793. In gr. 8vo. 112 bl.
CATHARINA HERMAN, eene Noordhollandsche Vrouw, was de Echtgenoote van een
dier ongelukkige Scheepelingen, welke, geduurende het beleg van Oostende, door
de Spanjaarden verrast, en in ketens geklonken wierden. Naauw vernam zy het
ongeluk, haaren man overgekomen, of zy besloot, om hem, zo het mogelyk ware,
uit zynen kerker te verlossen. Na gedeeltelyk haar lang
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hoofdhair afgesneden, en zich in mansgewaad verkleed te hebben, begaf zy zich
op reis naar de vyandelyke legerplaats voor Oostende. Deezen gevaarlyken togt
gelukkig doorgeworsteld hebbende, ontmoette zy hier de grootste gevaaren. Haare
ongemeene schoonheid namelyk trok de oogen, haare spraak de aandacht, van
het Spaansche Krygsvolk tot haar; maakte haar verdacht, en deedt haar eerlang
voor een' verspieder van MAURITS houden. Dit vermoeden bragt haar in eene
gevangenisse, alwaar zy geheel onkundig bleef van het lot haares Echtgenoots.
Op zekeren dag echter, werdt zy uit deeze wreede onkunde, door nog wreeder
bericht, getrokken. Zy vernam, dat zeven der Hollandsche gevangenen ter dood
gebragt zouden worden, om den dood van zeven Spanjaarden, door de onzen op
den wal van Oostende insgelyks gedood, met gelyke straffe te wreeken; en dat de
overigen naar Spanjen vervoerd zouden worden, om aldaar den Koning als slaaven
te dienen. In deezen angst en onzekerheid wegens HERMAN'S lot, kwam haar een
Vader Jesuit bezoeken, om haar, volgens gewoonte, de biegt af te neemen. In
deezen eenen Menschenvriend vindende, besloot zy, hem haar geheim te
openbaaren. Verbaasd over de trouw en den moed deezer waarlyk groote Vrouw,
beloofde de eerwaardige Vader haar allen mogelyken bystand. Aan KAREL VAN
LONGUEVAL, Grave van BUCQUOI, Gouverneur van Henegouwen, en, by afwezigheid
van Hertog ALBERT, Opperbevelhebber der Spaanschen voor Oostende, maakte hy
zyne ontmoeting bekend, en verwierf van deezen, dat CATHARINA in den kerker van
haaren man wierd overgebragt. Deezen te ontmoeten, deedt haar van onmagt
zwymen. Tot zich zelv' herkomen, openbaarde zy verder haar voorneemen, en
verhaalde, hoe zy alles, wat zy kostbaar bezat, verkogt had, om haaren man vry te
koopen; dat zy, om dit zelf ten uitvoer te brengen, vermomd herwaards gekomen
was; doch dat zy, indien dit doel haar mislukte, besloten had, haaren man in de
slaverny of in den dood te verzellen. De Graaf van BUCQUOI dit hoorende, begeerde
dit edel paar te zien. Verwonderd en diep getroffen door zulk eene ongemeene
getrouwheid, kon hy aan de stem van zyn hart niet wederstaan, en gaf de beide
Echtgenooten de volle vryheid.
Dit is de geschiedenis van CATHARINA HERMAN, welke in KOK'S Vaderlandsch
Woordenboek gevonden wordt, en
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door den Heere J.J. VEREUL tot een' grond van dit Tooneelspel gelegd, en zo na
mogelyk gevolgd, is. Wy hebben hetzelve met veel aandoening en genoegen
gelezen; de Versen zyn vloeijend en kragtig; de karakters volkomen naar de natuur
en de geschiedenis; en de gevoelens inneemend. Dit, zo verre de leezing aangaat.
Intusschen gelooven wy niet, dat dit Tooneelspel op het Tooneel zelve genoeg
voldoen zoude. De persoonen spreeken te veel, en werken te weinig, zy putten de
stoffe als uit, waar door zy geene levendigheid genoeg voor den Aanschouwer
bezitten. Onder anderen missen de Alleenspraaken, in dit Stuk, die woeling van
verschillende hartstochten, die alleen in staat is, om het invoeren eener Alleenspraak
te doen goedkeuren. Het Stuk had zaakelyker, en een derde kleiner, kunnen zyn.
Daar het voor 't eerst is, dat de Dichter in dit vak arbeidde, zal hy zeker onze
Aanmerkingen niet euvel duiden: in welk vertrouwen wy 'er de volgende nog zullen
byvoegen: Een Tooneelspeldichter behoort zorg te draagen, dat hy de verrassing,
die de ontknooping van de daad moet veroorzaaken, niet vooräf verzwakke, door
te vroeg, al ware het slechts van ter zyde, te laaten blyken, waar het eindelyk op uit
zal loopen. Dit laatste schynt ons toe in dit Tooneelspel te geschieden. Reeds in
het midden van het Stuk, (bl. 50 en 51) kan men duidelyk voorzien, dat HERMAN en
CATHARINA door BUCQUOI vrygegeeven zullen worden. Het geval der beide gelieven
is hem, door den Biegtvader, reeds volkomen bekend geworden. Men kent zyn
toegeevend karacter, en, even zo zeer, dat van zyne Gemalin, die daadelyk vraagt:
Bucquoi! gloeit in uw hart één vonk van tederheid,
Kunt ge al de wreedheid van dier Droeve lot bezeffen En aarselt ge eenen stond haar aan dit leed te ontheffen?

Het Antwoord van BUCQUOI, op die vraag, ontdekt veel te veel wat men van hem
kan verwagten, indien de twee lydende persoonen hunne onschuld en braafheid
doen blyken - die de Leezer en Aanschouwer nu reeds kennen, en dus, by de
verdere ontdekking, niets anders dan eene vrygeeving kunnen voorzien.
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Geliefde! (zegt hy) ik ben als gy verstomd, my zelv' ontvoerd,
Door dit tafreel van trouw en jamren diep geroerd;
Maar dat die eerste drift in onze ziel bedaare,
TOT ZICH DIT WREED GEHIEM VOLKOMEN OPENBAARE.

Het is waar, de wreede ALONZO is van een tegengesteld gevoelen, en men zou iets
ten nadeele van zyne zyde kunnen verwagten; maar hoe weinig kan hy doen tegen
iemand, die (bl. 92.) maar te zeggen heeft: Volbreng wat ik begeer! - Ook de opkomst
van CATHARINA, in het Eerste Bedryf, Derde Tooneel, maakt aldaar eene gaaping,
die tot verscheidene vraagen gelegenheid kan geeven: als 1, hoe komt CATHARINA
zo aanstonds in het midden der Legerhoofden? - Kan een onbekende dat zo doen?
2. Waaröm verlaat BUCQUOI zo onverwagts het Tooneel, dat ALONZO zelv' 'er
verwonderd over staat? - enz. Alle gewrongenheid loopt, meer dan elders, in een
Tooneelspel daadlyk in 't oog.

George Waller's Leven en Zeden, naar waarheid of
waarschynlykheid beschreeven, door hem zelven. Naar 't
Hoogduitsch. Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1794. In gr. 8vo.
294 bl.
Indien de Schryver van dit Stuk gedagt heeft, dat hy zich zelven een Compliment
maakte, in hoope dat het tegenovergestelde op hem, door gunstige Leezers, zoude
terug stuiten, vreezen wy, dat hy in zyne verwachting zeer te leur gesteld zal zyn.
Na herhaalde leezing, zeggen wy, met den Schryver, dat ‘dit boek een Stuk zonder
plan en goede order is, in het welk noch sentiment, noch zedenkunde, noch gevoel,
heerscht.’!!!
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
De verbastering des Christendoms oorzaak des ongeloofs.
O utinam terris pietas antiqua rediret,
Simplexque & nondum litigiosa fides!
Religioque foret, non bella irasque fovere,
Quoe Christi lacerant, heu sine fine fine! gregem.
Cessaretque error, vanis modo ritibus illum,
Et tantum externa sedulitate coli:
Sed cordis probitas divini maxima cultus
Pars foret, & recti non simulatus amor:
Et Christum puro & sincero corde vereri,
Seque adeo tota tradere mente Deo.
Christe! ah delusis monstra quid denique poscas,
Cum tibi discipulos poscis habere FIDEM!

(Naar het Engelsch.)
Een van de aangelegenste gevolgen van de Verkondiging der Christlyke Leere,
was de verdryving van de algemeene Duisterheid en het heerschend Bygeloof,
welke, ten dien tyde, de Wereld overdekten. De grootste Characters onder het
Menschdom - Mannen op welken de Geleerden van deeze dagen nog met eerbied
het oog vestigen, als voorbeelden van naavolging, niet alleen in de Fraaije Kunsten,
maar in alle voortreflykheden van Schryftrant en Welspreekenheid - Mannen die
niet voor hunne eigene Eeuw schreeven, maar een onsterslyken Letterroem
behaalden - die uitmuntende Characters vormden de onwaardigste denkbeelden
van een Opperweezen, van de natuur en uitgestrektheid der Zedelyke Verpligtingen,
en de verwardste begrippen van een Leeven naa dit Leeven.
De Christlyke Leere bleek, in alle deeze gewigtige opzigten, een Stelzel van
Godsdienstig Geloof te weezen, waardig den Godlyken Oorsprong, op welken
dezelve eisch maakte - waardig de volheerlyke uitzigten, die de-
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zelve haaren Belyderen schonk. Deeze Leer verbande uit de beschaafde Wereld
de ontelbaare Voorwerpen van Heidensche Aanbidding, met alle de haatlyke
Plegtigheden en ergerlyke Zedenloosheden, daar uit herkomstig. Het Opperweezen
werd niet langer aangemerkt als een Almagtig, Onsterflyk, Weezen, met menschlyke
driften, gedreeven door menschlyke drangredenen, en, in zedelyke hoedanigheden,
gelyk aan de slegtsten onder de Kinderen der Menschen; het Menschdom werd
geleerd GOD, den éénen waaren GOD, te beschouwen als een zuiver en geestlyk
Weezen, van welks natuur zy, wel is waar, geene evenmaatige bevatting konden
vormen; doch van welks Bestaan en Eigenschappen zy de voldoenendste
verzekeringen konden hebben. GOD werd hun voorgesteld, niet alleen als de Groote
Schepper des Heelals, maar als de bestendige Regeerder en Onderhouder van
alles wat bestaat; een Weezen, welks Wysheid en Magt niet meer zigtbaar waren
in elk voorwerp dat ons omringt, dan zyne Goedheid en Gunste jegens alle zyne
Schepzelen; dat het Menschdom uitnoodigde, om 't zelve aan te merken in het
beminnelyk Character van den Algemeenen Vader, Vriend en Weldoener; die eenen
byzonderen en hoogen Afgezant zondt, om aan allen de voldingendste verzekeringen
te geeven omtrent Stukken, waar over de Wyssten zeer onvolkomene een duistere
denkbeelden hadden - de Verzekeringen van zyne Genade en Vergeeflykheid, op
de voorwaarden eener opregte Bekeering en waare Beterschap des Leevens; en
de Zekerheid van eenen Toekomenden Staat, door de groote Leer van de Verryzenis
uit den doode.
Het Christendom stelde zodanige Leeringen voor aan redelyke Weezens als
hunne aandagt en geloof verdienden. Hun werd niet langer voorgehouden, de wraak
van een kwaadaartig Weezen af te bidden, of de gunste te verwerven van een grillig
Weezen, door eenige pragtige en kostbaare betooningen van Godsdienstigheid maar men leerde hun het oog op te heffen tot een Weezen van de hoogste Zuiverheid
en Heiligheid, 't welk van zyne Schepzelen verwagtte de betragting van alle de
Deugden, die konden strekken tot het welweezen der Maatschappye in 't algemeen
- dat het geluk wilde van elk, hoofd voor hoofd, zelfs op deeze Wereld, waar zy in
een Staat van Beproeving leefden - dat hun eindelyk geschikt wilde maaken tot een
genot hier naamaals, niet van zinlyke
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geneugten, maar van een geluk alleen geschikt voor een redelyken en onsterflyken
Geest.
De Rede, in deezer voege verlicht door de uitmuntende Leerstellingen des
Christendoms, heeft zedert het helder pad, haar aangeweezen, gevolgd, en, in alle
de verscheidenheden van volgende naaspeuringen, de overvloedigste stoffe
gevonden van Dankbaarheid voor die genavolle Bedeeling der Godlyke Gunste,
het Euangelie van JESUS CHRISTUS, die het onsterflyk Leeven aan het licht bragt, en
aan redelyke en onsterflyke Weezens drangredenen van werkzaamheid en
voorwerpen van naajaaging schonk, waardig der groote einden tot welke zy
geschapen waren.
De Christlyke Godsdienst verleende dus de redelykste en edelste denkbeelden
van het Bestaan, de Volmaaktheden, en de Voorzienigheid, van het Opperweezen
- van de verpligting tot Godsvrugt en Deugd, gegrond op eene overeenkomst met
den Godlyken wil, en geheiligd door de verzekering van eeuwigduurende Belooningen
- en eindelyk van de natuur deezer Belooningen, ons voorgesteld, niet als een
Mahomethaansch Paradys, of een verblyf vol zinnelyk genot, maar als bestaande
in Genietingen, van welke geene beeldtenis, van iets menschlyks ontleend, ons het
minste denkbeeld kon geeven; en waar van Kennis en Deugd, gezuiverd van alle
dwaaling en onvolmaaktheid, het Gezelschap van Geesten van een hooger rang
op de schaal der verstandige Schepping, en een onophoudelyk betoon der Godlyke
Gunste, het voornaamste en weezenlykste gedeelte zouden uitmaaken.
Deeze Godsdienst was, daarenboven, geschikt, om deszelfs weldaadigen invloed
te verspreiden over de wyduitgestrekte Staaten en Gemeenebesten, niet door zich
te mengen in derzelver Staatkundige schikkingen; maar door een bezef van
algemeene Regtvaardigheid in te boezemen, en overal de tedere en minzaame
gevoelens van Vrede en algemeene Goedwilligheid te verwekken.
Nogthans heeft het den Allerhoogsten behaagd, in den loop zyner Voorzienigheid,
om redenen voor den Mensch, in deezen onvolmaakten staat, onnaspeurelyk,
zomtyds toe te laaten, dat de uitsteekendste zyner Giften uit. werkzels
hervoortbrengen, zeer wyd verschillende van die, welke zy eigenaartig moesten
baaren.
In deezer voege vinden wy, dat, niet tegenstaande het Christendom de
goeddaadigste Leerstellingen predikt, alle

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

4
Menschen aanmaant om welgezind te zyn jegens elkander, om den een den ander,
in alle gevallen, te behandelen gelyk zy zelve wenschen behandeld te worden; met
één woord, om de deugden van onderlinge verdraagzaamheid en goedwilligheid te
betragten, nogthans, in 't vervolg van tyd, die heilige en menschlievende Godsdienst
het middel wierd, om de deerlykste rampen te brouwen, waar dezelve was
vastgesteld. Zwakke en feilbaare Menschen maatigden zich trotslyk het voorregt
van Onfeilbaarheid aan; vervolgden, met de onverzadelykste bitterheid, allen, die
van hun mogten verschillen in het Geloof, of de Uitlegging van eenige Leerstellingen
des Godsdiensts; vervolging strafte hun met gevangenis, verbeurtverklaaring van
goederen, en ballingschap; deedt hun de uitgezogtste pynigingen aan, welke de
wreedheid kon verzinnen, en den schriklyksten dood, onder allerlei moorddaadige
gedaanten; ja zelfs, de eislykheden van Geestlyke wraak verder dan het graf
uitstrekkende, doemden zy, met eene godvergeetene vermetelheid, de rampzalige
slachtoffers hunner woede tot de eeuwige pynen!
De zuivere en geestlyke natuur van deezen Hemelschen Godsdienst werd,
desgelyks, bedorven, door het invoeren van de onredelykste Leerstellingen, en der
bygeloovigste Bedryven, tot dat, in 't einde, de duisternis des Heidendoms andermaal
de Wereld scheen te overdekken. De Gunst van het Opperweezen werd gezogt,
niet door een deugdzaam en heilig Leeven, maar door het oefenen van nuttelooze
gestrengheden, en het sterk aankleeven van niets beduidende plegtigheden; tot
dat, ten laatsten, alle bezef van den waaren aart en uitmuntenheid des Christendoms
verlooren scheen.
In stede van aangemerkt te worden als een Godlyk Stelzel, strekkende om het
hart en den wandel der Belyderen te regelen, en steeds tot eene hoogere
volmaaktheid op te voeren; om de gebreken en onvolmaaktheden, van de
menschlyke natuur onafscheidelyk, te hervormen; om zekere deugden en
volmaaktheden naa te jaagen, als geschikte voorbereidingen tot het genot des
hoogsten Geluks in een ander Leeven - in stede hier van, deedt men de Menschen
denken, dat Godsvrugt en Deugd niets betekenden; dat het volbrengen van zekere
plegtigheden genoegzaam was om de plaats van zedelyke braaf heid des harten
te bekleeden; dat het pleegen der schendigste misdryven vergiffenis kon verwerven
volgens zekere ge-
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maakte regelen van boetedoening; en dat een leeven, 't welk eene onafgebrooke
aaneenschakeling was van de snoodste misdryven, geheel geboet kon worden door
eene Godvrugtige maaking by uitersten wil over de goederen deezer wereld, welke
men niet langer kon bezitten.
Zodanige ongerymd- en wreedheden konden lang stand houden in eene domme
Eeuwe. Maar GOD, die, in den onnaspeurlyken weg zyner Voorzienigheid, deeze
verkeerdheden toeliet, behaagde het, ten gepasten tyde, Mannen te verwekken van
groote bekwaamheden, door wier poogingen eene verbaazende, doch gedeeltlyke,
Hervorming te wege gebragt werd. De Christlyke Godsdienst, goeddeels ontdaan
van de byhangzels, begon zich eenigermaate te vertoonen in de oorspronglyke
zuiverheid en eenvoudigheid. De Leeringen van het Christendom, de voortreflykheid
van 't zelve, en de verbeterende invloed der Godsdienst-Geboden, begrypt men
over 't algemeen in die Landen, waar de Hervorming stand greep; schoon 'er, naar
het oordeel der verstandigsten en besten, nog veel te hervormen valt, om tot de
behoorelyke Eenvoudigheid van het waare Christendom te geraaken.
In veele wyduitgestrekte Landen, nogthans, als Frankryk, Spanje en Portugal,
was de Godsdienst des Lands dermaate aan de Staatkunde verknogt, dat dezelve,
met alle de gedrogtlyke ongerymdheden, onwrikbaar gevestigd scheen. De
uitwerkzels daar van op het Volk in 't algemeen verschilden in onderscheide Landen.
In Spanje en Portugal, waar de gemeenschap met andere Volken niet zo groot was,
waar de Inquisitie met alle haare verschriklykheden woedde, en de kundigheden,
in gevolge daar van, niet zo zeer toenamen, bleef het gros des Volks, ja ook de
hoogere rangen, aan het By- en Waangeloof gehegt. - In Frankryk, in tegendeel,
waar het vastgestelde Bygeloof onderschraagd werd door het eigendunkelykst
Regeeringsbestuur in Europa, was het Gemeen aan 't oud Overgeloof verbonden;
maar de hooger en verlichter rangen waren meestal Ongeloovigen; verwerpende
het Christendom te eenemaale, als een louter bedrog, of een enkel werktuig van
Staatkunde; en zommigen zelfs verzaakten allen Geloof in het Bestaan van een
Opperweezen, den Schepper en Bestuurder des Heelals; met alle hoop en vrees,
die ingeboezemd of verwekt kon worden door het Geloof in eenen Toekomenden
Staat.
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Naar gelange ook dat het Volk meer verlicht werd in andere opzigten, nam ook het
Ongeloof toe; zo dat het ten laatsten eene bekende zaak wierd, dat niet de geletterde
Leeken alleen, maar zelfs veele van de voornaamste Kerklyken, of Deïsten, zo geen
Atheïsten, waren.
Een opmerkend beschouwer van dit alles kan niet naalaaten, by den eersten
oogslag, op te merken, de heillooze gevolgen, welke, zelfs heden ten dage, ontstaan,
niet alleen uit de eerste verbasteringen van den Christlyken Godsdienst, maar ook
uit het steunzel, 't welk deeze verbasteringen altoos ontvangen hebben van het
Staatsbestuur des Lands. Aan een verlicht verstand in Frankryk, scheen het eene
van zelfs blykbaare zaak, dat de vastgestelde Bygeloovigheid des Lands, al te
ongerymd, al te onredelyk, was, om eenigen eisch te kunnen hebben op eene
Godlyke herkomst; dat deeze daar aan toe te kennen, in de daad, niets minder dan
Godlasterlyk was; dat dezelve, als een werktuig van Staatkunde, ondersteuning
mogt eischen; maar dat alle verstandigen de eerste Verkondigers als Bedriegers
moesten beschouwen, en alle de eischen op Godlykheid met een stilzwygend
versmaaden behandelen.
Gevolgtrekkingen van deezen aart, in dat Ryk, en in de gemelde omstandigheden,
(*)
waren eenigermaate natuurlyk . Het gevestigd Bygeloof was onbetwistbaar on-

(*)

Wy kunnen niet naalaaten hier by te voegen eene aanmerking des Beoordeelaars van de
Memoires du Marechal DE RICHELIEU, in the Monthly Review, the Appendix to the XI Vol. p.
572. ‘De Schryver,’ zegt hy, ‘schynt een geslaagen vyand des Christendoms; doch dit
verwondert ons geenzins; dewyl hy het Christendom niet kent, en Paapery daar voor neemt;
en kunnen wy niet begrypen, hoe een verstandig Roomsch Catholyk, die eenigermaate over
het onderwerp naadenkt, kan naalaaten eene heimlyke veragting voor zyne Kerk ontwaar te
worden. Ongeloof is het noodzaaklyk gevolg van het opdringen eens onverdraaglyken
Bygeloofs aan het Menschdom; zy worden geleerd die ongerymde wartaal als de Godsdienst
van Christus aan te merken; en, geene gelegenheid of aanmoediging hebbende om den
waaren aart van het Euangelie te onderzoeken, kan het niemand bevreemden, dat zy met
afkeer en veragting verwerpen, 't geen zo onbestaanbaar is met de rede, en zo rechtstreeks
aanloopt tegen waaren Godsdienst. In de daad, indien onze keuze zich moest bepaalen of
tot Paapery of tot Deïstery, wy zouden, zonder in twyfel te hangen, de laatste kiezen, als
oneindig min onteerende voor GOD, en min nadeelig voor het Menschdom. Ongeloovigheid
heerschte in Frankryk langen tyd vóór de laatste Omwenteling; ja deeze heerscht in elk
Roomsch Catholyk Land; 'er openlyk voor uit te komen wordt alleen belet door de vrees voor
Burgerlyke en Kerklyke Magt.’
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waardig om den minsten eisch te maaken op een Hemelschen oorsprong. Maar het
besluit ging te ver. De vastgestelde Bygeloovigheid, dus redenkavelden zy, is
onredelyk en ongerymd, en moet, daarom, valsch weezen; maar die vastgestelde
Bygeloovigheid, voeren zy voort, is het Christendom, derhalven is het Christendom
valsch. Zy bragten zich niet voor den geest, dat een Godsdienst, misvormd door
alle mogelyke graaden van ongerymdheid en bygeloof, oorspronglyk geheel kon
bevryd geweest zyn van deeze vernederende kenmerken. Het moest hun te binnen
gekomen weezen, dat een Leer of Beginzel, waar van men misbruik gemaakt heeft,
verschilt van het Beginzel zelve. Een uitsteekend Schryver zegt: ‘Ten aanziene van
de Wysbegeerte, en byzonder omtrent de Scheidkunde, is de Eeuw van
verborgenheid en bedrog voorby gegaan; eene redelyke en nuttige Weetenschap
heeft de plaats ingenomen van gewaande voorgeefzels, ongerymde stelzels, en
valsche treeken. Maar, om dat wy nu niet meer hooren van de Kunst om Metaalen
te veranderen, of van het Elixer des Leevens, welke de groote voorwerpen waren
der Scheidkundigen van de voorige Eeuwe, verwerpen wy daarom alles dat den
naam draagt van Scheidkunde? Even zo moeten wy alles, wat den naam heeft van
Godsdienst, niet versmaaden om dat wy Bygeloof en Priesterbedrog veragten.’
Met één woord, de groote misslag der Fransche Vrydenkers bestaat in 't gebrek
van eene genoegzaame maate van opregtheid en onderscheidend oordeel; deeze
bezittende, zouden zy opgeleid geworden zyn om te onderzoeken welke de
Leerstellingen en Gebruiken des Christendoms weezenlyk waren; om naa te gaan
den aart van de eischen diens Godsdiensts op een Godlyke herkomst; om op te
speuren de graaden van baarblyklykheid, door de Verdedigers van denzelven
bygebragt, en die te vergelyken met de tegenwerpingen der Bestryderen; en dan
zouden zy bevonden hebben, dat zulk een Stelzel van
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Leere en Zedekunde, gepaard met zulk een overweegend gewigt van blykbaarheid,
zo zuiver en uitmuntend van aart, en aangedrongen door zulke ontzaglyke
staavingen, niet behandeld moest worden met eene voorbaarige leevendigheid van
vernuft, of de oppervlakkige streeken van drogredenkunst; maar onderzogt met al
den ernst en de aandagt, welke de natuur des Onderwerps, het verhevenste en
belangrykste 't geen men zich kan verbeelden, vordert van elk braaf en bedagtzaam
Mensch.

Nadere proeven en bekendmaaking wegens het gebruik der
catoenboontjes, ter voortbrenging en vermeerdering der melk by
zoogende vrouwen.
Aan de Heeren Uitgeevers der Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen.
WEL EDELE HEEREN!

Daar Uw Wel Ed. de vriendelykheid hebben gehad, om myne Proeven en
Waarneemingen wegens het nuttig gebruik der Catoenboontjes, ter voortbrenging
en vermeerdering van de Melk by zoogende Vrouwen, in No. 6. van Uw Wel Ed.
geacht Maandwerk, in het voorleden Jaar uitgegeeven, te plaatzen, twyfel ik niet,
of Uw Wel Ed. zullen ook deeze nadere Proeven en Bekendmaaking een plaatsje
in het zelve vergunnen. Ik zoude zulks niet verzogt, en zelfs het overbodig geacht,
hebben, daar de toen beschreevene Proeven en Waarneemingen reeds verscheide
myner geëerde Kunstgenooten hebben kunnen overhaalen om 'er insgelyks Proeven
mede te neemen, en ook anderen, zo binnen als buiten deeze Stad woonachtig,
daar van gebruik gemaakt hebben, van welken my verscheide de eer hebben
aangedaan om my het gelukkig gevolg daar van te kennen te geeven; dan de
navolgende Brief, door eene achting en geloof verdienende Dame my ter
bekendmaaking toegezonden, heeft my overgehaald om 'er nog iets meerder van
te zeggen. Zie hier dan die Brief.
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Wel Ed. Heer!
‘Geleezen hebbende, dat UW. Ed. bekend gemaakt heeft het effect, dat de
Catoenpitten doen, om het zog te bevorderen, agte ik het van myn pligt, UW. Ed.
van een geval, my bewust, kennisse te geeven.
Het was in 't Jaar 1760, dat ik in de Maand Augustus een brief kreeg van Mevrouw
M.... gebor. D.P....., dat de zwarte Meid van Mevrouw M...., die eenige jaaren te
vooren een Kind gezoogen had, door haar, in den tyd van drie dagen, weder tot
eene compleete Minne gemaakt was, op deeze wyze: twee theekopjes pitten uit
het West-Indisch Catoen, gebrand als Coffy, met water of bier tot een papje gekookt,
en tweemaal 's daags zodanig een quantiteit ingegeeven; op den tweeden dag
kwam 'er reeds zugt in de borsten, dat men liet uitzuigen, en op den derden was
het Zog zo vol op als van eene jonge Kraamvrouw, het welk door den Heer Med.
Dr. TRONCHYN volmaakt goedgekeurd wierd.
By die gelegenheid verhaalde Mevr. M ... E, dat, toen zy nog in de Indiën op
Curacao was, eene Zwartin in de Kraam stierf, dat de Moeder van die Zwartin,
schoon 60 Jaaren oud, en in geen 30 Jaaren gekraamd hebbende, door het gebruik
dier pitten in staat gesteld is, om haar Kindskind te kunnen zoogen, en het zelve
ook geheel met de Borst opgevoed heeft.
Zo UW. Ed. nader informatie deswegen wilde neemen......
My dagt, dat ik, met dit aan UW. Ed. te communiceeren, geen ondienst zoude
doen; het kon tot algemeen nut verstrekken, en de Menschen aanmoedigen om 'er
gerust gebruik van te maaken.
E.M.R.. DE C....
gebor. B.....
Thiel, 23 Septemb.
1793.
De Ondertekenaar oordeelt zich verplicht, aan Mevrouw C. hier mede opentlyk voor
haar Ed. vriendelykheid zynen dank te betuigen, zo wel om het genoegen, dat hem
daar door veroorzaakt is, van in zyne verwagtinge omtrent het nut deezer Boontjes
nog meer bevestigd te zyn; en ten anderen, dat ongetwyfeld hier door anderen
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aangespoord zullen worden, om, voor het onnoozel Kroost, van dit middel een nuttig
en heilzaam gebruik te maaken.

Med. Dr.
Amsterdam, 21 Decemb.
1793.

CASP. RENSING,

Verslag van bergen in de planeet Venus waargenomen, en van
den tyd der omwenteling dier planeet.
(Ontleend uit J.J. SCHRÖTER'S Cythereiographische Fragmente.)
De Heer SCHRÖTER geeft, in zyn Cythereiographisch Fragment, of Waarneemingen
over zeer opmerkenswaardige Bergen in de Planeet Venus, en de Omwenteling
dier Planeet, veele ontdekkingen en aanmerkingen aan de hand over Venus,
belangryk voor den Starrekundigen en den Wysgeer.
CASSINI hadt, in een lange reeks van jaaren waarneemens om vlekken in Venus
te ontwaaren, dezelve alleen gezien in twee jaaren, te weeten, MDCLXVI en
MDCLXVII. BIANCHINI nam dezelve alleen waar in de opeenvolgende Jaaren
MDCCXXVI, MDCCXXVII, en MDCCXXVIII. De Heer SCHRÖTER hadt, in den loop
van veelvuldige en naauwkeurige Waarneemingen, in den tyd van dertien jaaren,
in 't Jaar MDCCLXXXVIII alleen vlekken gezien, en deeze waren niet zeer bepaald,
meest gelykende op ligte wolken. Het mangel van klaarheid in de vlekken schryft
hy toe aan de nabyheid dier Planeet aan de Zon, en het licht van den Zodiak, waar
door Venus in den Telescoop geen zo bestendig licht geeft als de meeste andere
Planeeten.
Uit zyne Waarneemingen op deeze vlekken leide hy af, dat Venus in drie of vier
en twintig uuren om haaren as omwentelde; doch op deeze alleen dagt hy het niet
vellig te vertrouwen. Naa herhaalde Waarneemingen op die Planeet, wanneer
dezelve niet vol was, byzonder in den Jaare MDCCXC, scheen hem haar Zuidlyke
Hoorn langer en smaller dan de Noordlyke, zo dat de laatste tot een breeder schyf
scheen te behooren. Op eenen anderen tyd scheen 'er geen verschil tusschen die
beide Hoornen
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merkbaar; en dan wederom vertoonde zich de Noordlyke Hoorn de smalste. Dikmaals
was 'er een opmerkenswaardig verschil in de gedaante dier Hoornen, naa 't verloop
van weinig uuren, te ontdekken.
Deeze verschynzels denkt de Heer SCHRÖTER te moeten toeschryven aan een
groote Keten Bergen in het Zuider Halfrond van Venus, die, door derzelver hoogte,
door de Zon, in het duister gedeelte van die Planeet, verlicht worden; even gelyk,
in onze Maan, de hoogste Bergen in het Zuider Halfrond gevonden worden.
Die gelykvormigheid bewoog den Starrekundigen SCHRÖTER, om de Hoorns van
de Maan waar te neemen, en bevondt dat dezelve in grootte veranderden, juist als
die van Venus.
Uit het geen hy in de laatstgemelde Planeet waarnam, besloot hy, dat op de
Oppervlakte van Venus verscheide Ketens van Bergen zyn, van ongelyke hoogte;
zommige de rechtstandige hoogte van 5 of 8 Geographische Mylen, of 22252
Roeden, haalende.
De Omwentelingstyd van Venus, uit veelvuldige Waarneemingen opgemaakt,
stelt hy op 23 uuren en 21 minuuten; en komt dus ten naastenby met CASSINI
(*)
overeen .
Hy leidt 'er ook uit af, dat de Equator van Venus zeer na de Ecliptica moet hellen;
als mede dat haare Poolen op eenigen afstand van de punten der Hoornen moeten
geplaatst weezen.

Aanmerkingen over vogelsoorten, die betrekking hebben tot de
Eendvogelen en Talingen.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
‘Schoon wy doorgaande, in de Opgave der Vogelen, volgens den Heer DE BUFFON,
ons voornaamlyk

(*)

Het verschil is slegts één Minuut, en kan dus deeze Waarneeming van den Heer SCHRÖTER
ter bevestiging strekken aan de zyde van CASSINI, in diens verschil met BIANCHINI over de
Omwenteling van Venus, daar deeze laatste 'er 24 dagen en 8 uuren aan toeschreef. Zie de
Starrekunde van den Heer DE LA LANDE, IV D. 1 St. bl. 163.
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bepaald hebben tot die, welke de bekendste waren, of de meest aanmerklyke
byzonderheden opleverden, en dezulke agterwege lieten, als bykans alleen in
derzelver Gestalte en Pluimadie beschreeven werden, zonder iets weetenswaardigs
by te draagen tot de Huishouding deezer Vogelen, en die wy, hoe zeer in een
Vogelwerk voegende, niet geschikt oordeelden om eene plaats in ons Mengelwerk
te bekleeden; schoon wy dien regel ook in agt namen ten opzigte van de
wyduitgestrekte Vogelbende, tot de Eendvogelen en Talingen behoorende, kunnen
wy niet naalaaten, het voornaamste over te neemen, van diens keurigen Schryvers
Aanmerkingen over Vogelsoorten tot de laatstgemelde betrekking hebbende, als
zeer geschikt om ter handleiding te dienen by het leezen der Landbeschryvingen
en Reisverhaalen.’
***
I. Wy moeten, in de eerste plaats, gewaagen van de Eendvogelen, door 't Gemeen
Eenden met Vier Vleugelen geheeten. Wy vinden des opgetekend: ‘Omtrent het
Jaar MDCLXXX vertoonden zich in het Bouloneesche eene soort van Eenden, die
de Vleugels anderwegs heen gekeerd hadden dan de andere, de groote Pennen
zich van het lyf verwyderende, en na buiten steekende, 't geen het Volk deedt
(*)
gelooven en zeggen, dat zy Vier Vleugels hadden .’ Wy gelooven dat dit louter
toevallig was, en wel uit de eenvoudige vergelyking van de aangetoogene plaats
met de volgende: ‘De Abbé NOLLET heeft in Italie een hoop Ganzen gezien, onder
welke 'er zich veele bevonden die Vier Vleugelen scheenen te hebben; doch deeze
vertooning, die geen plaats hadt wanneer de Vogels vloogen, werd veroorzaakt
door den omgekeerden stand van het agterdeel des Vleugels, welke de groote
Pennen opligtte in stede van dezelve langs het lyf te laaten vallen; deeze Ganzen
waren van het zelfde broedzel met andere, die de Vleugels naar gewoonte droegen,
en het Wyfje hadt ze ook gelyk deeze Jongen; maar het Mannetje toegevouwde
(†)
Vleugels .
In gevolge hier van moeten deeze Eendvogels met Vier Vleugelen, even als de
Ganzen met Vier Vleugelen, niet

(*)
(†)

Collect. Acad. part. Etr. Tom. I. p. 304.
Hist. de l'Academie, 1750, p. 7.
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aangezien worden voor byzondere Soorten; maar als zeer toevallige
Verscheidenheden, die slegts tot eenige behocren, en by alle soorten van Vogelen
kunnen voorkomen.
II. De Eend, of liever zeer kleine Taling, door RZACYNSKI aangeduid in deeze
woorden: Lithuania Polesia alit Anates innumeras, inter quas ... sunt ... in cavis
(*)
arborum natoe, molem Sturni non excedentes . Indien deeze Schryver naauwkeurig
is ten aanziene van de zonderling kleine gestalte, welke hy aan deeze soort geeft,
als niet grooter dan een Spreeuw, bekennen wy dat ze ons onbekend is.
III. De Eend van Barbarye met een witten Kop, van Doctor SHAW, die dezelfde
niet is met de Muskus Eend, en veeleer tot de Talingen behoort gebragt te worden,
naardemaal dezelve de grootte, gelyk hy schryft, van een Kievit heeft, is voorzien
van een breeden, dikken, blaauwen, Bek, geheel wit van Kop, en vuurkleurig op 't
Lyf.
IV. De Anas platyrinchos, van denzelfden Doctor SHAW, door hem verkeerd de
Pelikaan van Barbarye geheeten, dewyl geen Vogel verder van den Pelikaan
verwyderd is dan de Eend, is daarenboven zo klein als de evengemelde, heeft roode
Pooten, den Bek plat, lang, zwart, getand, de Borst, den Buik en den Kop,
vuurkleurig, de Rug is donkerder van verf, op de Vlerken heeft zy drie streepen, een
blaauwe, een witte en een groene.
V. De soort, welke die zelfde Reiziger desgelyks den verkeerden naam toevoegt
van de Pelikaan van Barbarye met een kleinen Bek, beschryft hy als een weinig
grooter dan de laatst voorgaande, met een rooden Hals, en den Kop vercierd met
een kleine Kuif van taankleurige vederen; de Buik is geheel wit, de Rug met zwarte
en witte streepen; de Staartveeren loopen spits uit, en de Vleugels zyn uitgemonsterd
met twee digt aan elkander staande plekken, de een zwart, de ander wit; het uitëinde
van den Bek is zwart, en de Pooten zyn van een donkerder blaauw dan die des
(†)
Kievits. - Deeze soort schynt ons toe de voorgaande zeer naby te komen.
VI. Van een Siberische Eendvogel, Turpan of Tourpan geheeten, door den Heer
GMELIN omstreeks Selengensk gevonden, geeft hy eene al te korte beschryving om
den-

(*)
(†)

Voyage en Barbarye, par Doct. SHAW. a la Haye, 1743. Tom. I. p. 328.
Id. Ibid. p. 329.
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(*)

zelven te kunnen kennen ; ondertusschen treft men dezelfde Tourpan aan in
Kamtschatka, en zelfs is die Vogel gemeen te Ochotsk, waar men, by den mond
der Riviere Ochotska, in vaartuigen, op dezelve een groote jagt maakt, beschreeven
(†)
door KRACHENNINIKOW . Wy merken, ten opzigte van deezen Reiziger, aan, dat hy
vermeidt elf soorten van Eendvogels of Talingen in Kamtschatka ontmoet te hebben,
onder welke wy geene andere herkennen dan den Tourpan en de Eend met een
langen Staart van Terreneuve; de negen andere geeft hy deeze Naamen, Selosni,
Tchniki, Krokali, Gogoli, Lutki, Tcherneti, Pulunosi, Suasi & Canard Montagnard.
De vier eerstgemelde, schryst hy, brengen den Winter door in de omstreek der
Rivieren; de andere komen in den Voortyd, en keeren, gelyk de Ganzen, in den
(‡)
Herfst weder . Uit die enkele Naamsöpgave kunnen wy weinig opmaaken ter
bepaalinge of die Eend- en Taling- soorten door ons in byzondere opmerking
genomen en beschreeven zyn; zeer vermoedelyk worden 'er verscheidene van dien
aart gevonden.
VII. De Kleine Eend der Philippynsche Eilanden, die te Luçon den naam draagt
(§)
van Saloyazir, is, volgens de uitdrukking van CAMEL, niet grooter dan een vuist .
Men hebbe deeze voor eene soort van Taling te houden.
VIII. De Woures - feique, of de Byl - vogel van Madagascar, eene soort van
Eendvogel, door de Eilanders zo

(*)

(†)
(‡)
(§)

Omstreeks Selengensk vonden wy een klein Meir, welks boorden bedekt waren met Zwaanen,
Ganzen en Tourpans; het genoegen, 't welk het gezigt deezer Vogelen ons gaf, kan ik niet
uitdrukken; derzelver gezang, door de Natuur geleerd, hadt zo veel bevalligs, dat de
naavolging, welke men daar van op speeltuigen zou willen maaken, aanstootelyk onaangenaam
zou weezen: het Geluid, 't welk de Tourpan slaat, heeft veel van dat eener Hoboo, en in dit
Vogelen-concert zingen de Tourpans de Bas; de Tourpan is eene soort van Eend, zyne
Pluimadie is vossenrood, uitgenomen de Staart en de Vleugelen, waarin veel zwart komt.
GMELIN, Voyage en Siberie, Tom. I. p. 218. Men vindt het zelfde, uit GMELIN ontleend, in l'Hist.
Gen. du Voyages, Tom. XV. p. 186.
Histoire de Kamtschatka, Tom. II. p. 59.
Id. Ibid.
Tract. de Avis Philipp. a FR. CAMEL, Transact. Philosoph. No. 285. Art. 3.
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geheeten, gelyk FRANCOIS CAUCHE berigt, dewyl dezelve voor aan den Kop een
zwarte vleeschagtige ronde uitwas heeft, die zich een weinig over den Bek kromt,
op de wyze hunner Bylen. Voor het overige, voegt 'er deeze Reiziger nevens, heeft
(*)
die Vogel de grootte onzer Ganzen, en de Pluimadie onzer Eenden . - Wy merken
(†)
'er by op, dat dit enkel eene Verscheidenheid konne weezen .
IX. De twee soorten van Eendvogelen en Talingen, door den Heer DE BOUGAINVILLE
op de Malouines of Falkland Eilanden gezien, en van welke hy vermeldt, dat de
eerstgenoemde niet veel van die by ons verschillen; daar niet te min byvoegende,
dat hy 'er eenige geheel zwarte en andere geheel witte doodde. - Wat de twee
soorten van Talingen betreft, de eene, zegt hy, heeft de Gestalte van een Eend, en
den Bek blaauw; de andere is veel kleinder, en vindt men onder de laatstgemelde
wier Buikveeren incarnaat zyn. Voor het overige zyn deeze Vogels in grooten
(‡)
overvloed op die Eilanden, en van zeer goeden smaak .
X. Volgens eenige Reizigers, vindt men, in de Straat van Magellan, Eendvogels
die hunne Nesten op eene geheel zonderlinge wyze vervaardigen van gekneede
(§)
aarde of slyk, met alle mogelyke zindelykheid; dan dit berigt komt ons verdagt voor .

(*)
(†)

(‡)
(§)

Voyage a Madagascar, par FRANCOIS CAUCHE. Paris, 1651. p. 139.
FLACOURT noemt drie of vier soorten van Talingen op, die hy zegt, dat op het Eiland
Madagascar gevonden worden; Tahie, welks geluid met den naam overeenkomt, deeze heeft
den Bek en Pooten zwart; Halïve, met rooden Bek en Pooten; Hach, met een graauwe
Pluimadie, en Vleugelen groen en wit gestreept; Tatach, eene soort van Halïve, doch veel
kleinder. Voyage de FLACOURT, p. 65.
Voyage au tour du Monde, par M. DE BOUGAINVILLE, in 8vo. Tom. I. p. 116.
De Eendvogels van de Straat van Magellan verschillen veel van de onze, en zyn veel slegter;
zy komen zeer veelvuldig voor, en hebben hun byzonder verblyf op het Eiland op verheven
rotzen, buiten het bereik van een snaphaanschoot. Nimmer van myn leeven heb ik zo veel
kunsts en vlytbetoons gezien in verstandlooze Dieren, bovenal in de wyze op welke zy hunne
Nesten vervaardigen; deeze zyn derwyze op de hoogten geschikt, dat de grootste Wiskundige
den grond niet zou kunnen afdeelen op eene wyze, dat men 'er meer zou kunnen plaatzen;
alle de afdeelingen hebben haare toegangen, alleen zo breed als noodig is dat 'er één Vogel
door kan loopen. De grond, waarop deeze Nesten gemaakt zyn, is zo vlak en effen als of
dezelve met menschen handen plat gemaakt was. De Nesten zelve zyn van gekneede aarde
of slyk, en schynen alle in denzelfden vorm gegooten. De Eendvogels brengen het water in
hun bek aan; hier mede maaken zy van de aarde een rond, zo volkomen als ware het met
een passer afgemeeten; beneden is het een voet breed; de opening haalt acht duimen,
desgelyks de hoogte; het eene Nest verschilt van het andere Nest niet in gedaante of
evenredigheid. Deeze Nesten dienen aan die Vogelen meer dan één jaar; zy leggen 'er de
eijeren in, die, zo als ik geloof, door de warmte der Zonne worden uitgebroed. Wy konden,
op de geheele plaats, geen kruid, geen stroo, geen takje, vinden, ook geen Vogelvederen of
Vogeldrek; alles is zo ten uitersten net en zindelyk, zo in de Nesten als in de Toegangen, als
of alles zo onmiddelyk gereinigd was. Hist. des Navigations aux terres Australes. Tom. I. p.
243.
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XI. De Kleine Eendvogel van Nieuw Zeeland, zo genoemd in de Tweede Reis van
Capitein COOK, en op de volgende wyze omschreeven. Dezelve heeft de grootte
van de Muskus Eend; de kleuren der Pluimadie hebben eene aangenaame
verscheidenheid; het Mannetje en Wyfje heeft op elken Vlengel een witten plek; het
Wyfje is wit aan den Kop en aan den Hals; maar alle andere Veeren, als mede die
van den Kop en den Hals van het Mannetje, zyn bruin en gemengeld.
XII. De Eendvogel met een zagten Bek, ook de Blaauwgryze Eendvogel geheeten
van Nieuw Zeeland, is daarin opmerkenswaardig, dat zyn Bek van zulk eene zagte,
en als kraakbeenige, Zelfstandigheid is, dat hy geen spyze kan nuttigen, dan door
de wormen, die de vloed op 't strand agterlaat, te verzamelen, en als 't ware in te
zuigen.
XIII. De Eendvogel met een rooden Kam, deeze wordt ook in Nieuw Zeeland
gevonden; doch die soort is 'er zeldzaam, en heeft men dezelve alleen aangetroffen
op de Rivier, in 't diepst van Dusky Baay. Die Eendvogel is een weinig grooter dan
een Taling, donker grys en zeer blinkend op den Rug, roetkleurig aan den Buik; de
Bek en Pooten zyn loodverwig, en heeft zy een rooden Kam op den Kop.
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XIV. Eindelyk geeft FERNANDEZ tien Vogelsoorten op, als tot de Eendvogelen
behoorende: de Mexicaansche Naamen zyn, Xalcuani; Yacatexotli;
Yztactzonyayauhqui; Colcanauhtlicouht; Atapalcatl; Tzonyayauhqui; Nepapantototl;
Opipixan; Perutototl; Concanauthli. De beschryvingen, door FERNANDEZ by deeze
voor ons bykans meest onuitspreekbaare Naamen gevoegd, zyn meestal zo
onvolkomen, dat 'er nieuwe Waarneemingen vereischt worden om deeze
Eendsoorten recht te kennen.

Beschryving van Madras, of het Fort St. George, en van het
omgelegen land.
(Ontleend uit de Travels in India, during the Years 1780, 1781, 1782 and 1783, by
WILLIAM HODGES, R.A.)
De geheele uitgestrektheid van de Kust van Cormandel bestaat uit een vlak, laag
en zandig, land; en, omtrent Madras, ryst de grond zo weinig en zo langzaam van
den Zeekant af, dat de beschouwer naauwlyks het onderscheid kan bemerken, eer
hy zich ondersteund vindt door de vertooning der onderscheide voorwerpen, die
zich aan strand opdoen.
De Engelsche Stad, met het Fort St. George, maakt, uit Zee gezien, eene ryke
en schoone vertooning. De Huizen zyn bestreeken met een stukadoorzel, Chunam
geheeten, in zich zelve bykans zo vast als het fynste marmer, dat zich even goed
laat polysten, en glimt als deeze kostbaare bouwstoffe. De Bouworde is doorgaans
fraai. De Huizen bestaan uit lange Colonaden, met open Porticos, en platte daken;
zy bieden aan het oog eene vertooning, welke zeer gelykt naar het begrip 't geen
men zich vormt van eene Grieksche Stad ten tyde van ALEXANDER. - De heldere,
blaauwe, onbewolkte, lugt, de gepolyste witte gebouwen, de glinsterende zandige
oever, en de donker groene zee, vertoonen eene vereeniging van voorwerpen
geheel nieuw voor den Engelsman, onlangs van Londen gekomen, die, gewoon
aan het gezigt van dryvende wolken in een Dampkring vol rook, niet kan naalaaten
dit onderscheid met vermaak te aanschouwen. Het oog deezerwyze verzadigd
zynde, neemt de geest welhaast eene wel te vredene en vrolyke
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gesteltenis aan, zamenstemmende met de behaaglyke voorwerpen, waar mede
dezelve omgeeven is.
Eenigen tyd vóór dat het Schip op de ankerplaats komt, wordt het begroet door
de Vaartuigen des Lands, opgevuld met werklieden, die in menigte aan boord komen.
Dit is het tydstip, waarin de Europeaan het groot onderscheid ziet tusschen Asia en
zyn eigen Land. Het wapperen van fyn linnen, en het algemeen gedruisch van een
ongewoon gepraat, doet, voor een oogenblik, in hem het denkbeeld van een
gezelschap van Vrouwen gebooren worden. Wanneer hy op het scheepsdek komt,
(*)
vindt hy zich getroffen door de lange dundoeksche kleederen en de zwarte
(†)
aangezigten , vercierd met groote gouden oorringen en witte tulbanden. De eerste
groete, welke hy van deeze Vreemdelingen ontvangt, bestaat daar in, dat zy het
lichaam zeer laag buigen; het scheepsdek met het achterste van de hand en het
voorhoofd drie maalen aanraakende.
Een Europisch Reiziger ziet, als de eerste Inboorelingen van Indie, de Hindoos,
de oorspronglyke Inwoonders van het Schierëiland. In dit gedeelte van Indie zyn ze
tenger van gestalte, hunne handen inzonderheid hebben veel van tedere
(‡)
vrouwen-handen , en schynen in geene gepaste evenredigheid te staan tot de
overige lichaamsleden van hun persoon, die doorgaans meer dan

(*)

(†)

(‡)

Zulk eene kleeding wordt in Indie doorgaans van de Hindoos en Mahomethaanen gedraagen,
en heeft den naam van Jammah; vanwaar een kleederdragt, in Engeland wel bekend, en den
Kinderen aangetoogen, veelal een Jam heet.
De kleur der Volken aan de Kust van Cormandel, en hooger Zuidwaards op, is zeer veel
donkerder dan die der Noordlyker woonende. Men merkt ook op, dat de geboorene Hindoos
doorgaans zwarter zyn dan de Musulmannen, die oorspronglyk uit Tartarye en Persie kwamen.
De laatstgemelden mogen, in de daad, een schoon Volk heeten. Ik heb 'er veelen onder hun
gezien met rood hair, en van eene vry heldere kleur. Het is eene bekende zaak, dat, wanneer
een Tartaarsche of Persische Familie eenige Geslachten geduurende in Indie zich onthouden
heeft, de kleur zeer veel verzwartte. De Mogol-Familie uit den Huize van TIMOOR, verneem
ik, zyn donker olyfkleurig.
Men heeft opgemerkt, dat, onder de Wapenen uit dit Land aangebragt, de greep van de
Zwaarden te klein was voor de meeste Europische handen.
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middelbaare grootte haalt. Overeenkomstig met de teder voorkomende gestalte,
zyn hunne Zeden zagt, bedaard, en naauwkeurig oplettend; in dit laatste opzigt
steeken zy, in de daad, uit, daar zy nimmer iemand in de reden vallen, maar wagten
tot hy gedaan hebbe met spreeken, en dan met veel eerbieds en bedaardheids
antwoorden.
Van het Schip wordt de Vreemdeling na strand gevoerd in een Boot des Lands,
een Massoolah-boot geheeten; een Vaartuig van een aartig maakzel, en zeer
geschikt om de geweldige schokken te wederstaan van de branding, die hier met
veel gewelds op den oever breekt. Het heeft geen kiel, is plat van bodem, met hooge
boorden, zamengenaaid met de vezelen van de Cocoa-nootenboom, en gebreeuwd
met dezelfde stoffe. Dit Vaartuig is zeer ligt, en de Inboorelingen weeten 'er zeer
behendig mede om te gaan: meestal is deeze Massoolah-boot vergezeld van twee
Kattamarans, (Vlotten,) elk door één man geroeid, ten einde, indien de Boot omver
gesmeeten mogt worden door het geweld der branding, de Persoonen, daar in
gezeten, te bergen en te behouden. De Boot wordt, om een Zeemans spreekwyze
te gebruiken, hoog en droog op 't land gezet. De overgevoerde Persoonen stappen
uit op een schoonen zandigen oever, en treeden terstond in het Fort van Madras.
Het vertoon dat de Inboorelingen maaken is zeer onderscheiden; eenigen zyn
geheel naakt, anderen zyn zo digt met kleederen omwonden, dat men niets, behalven
het aangezigt en den hals, kan ontdekken; daar en boven wordt de Europeaan
terstond getroffen door veele andere voorwerpen; als Vrouwen zittende op
Pallankeens, gedraagen op de schouderen der Mannen; en Mannen te paard rydende
in linnen kleederen, als Vrouwen uitgedoscht; dit alles, vereenigd met de gedaante
des Lands, zo veel verschillende van 't geen hy ooit gezien, of zich verbeeld, heeft,
verwekt de sterkste aandoeningen van verwondering.
Het is voor my onmogelyk, met de pen uit te drukken, wat ik te deezer gelegenheid
voelde; alles wat ik zag vervulde myn geest met verwagtingen van 't geen ik nog
stond te beschouwen. - Ik maakte dus alles met veel drifts gereed om eene reis
door het land te doen; dan naauwlyks had ik het plan daar van gevormd, of ik werd
in de volvoering gestoord, door dien snerpenden geessel des Menschdoms, dien
geslaagen vyand der Kunsten, den
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Oorlog, die, met verschriklykheden misschien onbekend by de beschaafde Volken
van Europa, zich als een waterstroom uitspreidt over het geheele Land; dryvende
den vreedzaamen Landbouwer van zyn ploeg, en den stillen Weever van zyn getouw.
Op den achttienden van July des Jaars MDCCLXXX, was ik ooggetuige van deeze
deerlyke uitwerkzelen des Oorlogs. Eene verbaazende menigte kwam uit alle oorden
na Madras, als eene schuilplaats, de toevlugt neemen, draagende op de schouders
het geringe overschot van bunne tilbaare have; Moeders met haare Kinderen aan
de borst, Vaders de Paarden geleidende waar op de Kinderen geplaatst waren;
(*)
anderen zittende op het weinige geborgen goed in een Hackery , den moeilyken
weg langs getrokken door afgematte Ossen. Alles kondigde, van den achttienden
tot den één en twintigsten van July, verwarring en verslaagenheid aan; en men
veronderstelde, dat, binnen het kort bestek deezer drie dagen, niet minder dan
(†)
tweemaal honderd duizend Landbewoonders opgenomen waren in de Black-Town
van Madras. Het Engelsch Gouvernement betoonde, in deeze deerlyke
omstandigheden, zyne gewoone menschlievenheid en milddaadigheid, en niet alleen
openbaare, maar byzondere, handreiking werd den ongelukkigen in groote maate
verschaft.
Deeze arme en berooide lieden werden kort daarop verdeeld om Noordwaards
op te trekken, en zich te begeeven na de Sircars; Landen ten Noorden van Madras
gelegen, en nog maar weinig jaaren geleden aan het Engelsch Gouvernement
afgestaan.
De Heer SMITH voerde ten deezen tyde het Opperbevelhebberschap over Madras,
en de zorgvuldige oplettenheid van zyne Egtgenoote, om de byzondere
ongelegenheden te hulp te komen van veele Engelsche Familien, die desgelyks
genoodzaakt waren om bescherming binnen de

(*)
(†)

Een Hackery is een klein overdekt Rydtuig op twee wielen, getrokken door Ossen, en
doorgaans geschikt voor het Vrouwlyk gedeelte eens Gezins.
Ten Noorden van de Glacis van het Fort St. George is een groote Stad, in 't algemeen de
Black-Town geheeten, genoegzaam versterkt om een verrassenden aanval van eene
Ruiterbende te woderstaan.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

21
wallen van het Fort te zoeken, moet altoos met dankbaarheid gedagt worden.
Elk voorwerp, 't geen zich thans der verbeeldinge aanboodt, droeg het zelfde
droevig en hartbreekend voorkomen. De Landhuizen der Engelschen, binnen ééne
myl van het Fort, waren van allen huisraad ontledigd door de Eigenaaren, en zelfs
hadt men deuren en vensters uitgenomen: dit was niet meer dan noodzaaklyk; dewyl
de vyand de strooperyen voortzette tot aan de wallen van Madras; en 'er geene
veiligheid buiten het Fort kon gevonden worden, tot dat het Kamp gevormd was aan
een plaats, de Mount geheeten, omtrent tien mylen ten Westen van Madras. Ieder
Heer, die thans een Huis binnen het Fort bezat, rekende zich gelukkig de Familie
te mogen bergen van zyn Vriend, die voorheen in de Choultry-Vlakte gewoond
(*)
hadt .
De Troepen, uit verscheide oorden byeen verzameld, en zo van leevens- als
krygsvoorraad en geschut voorzien zynde, begonnen de neerslagtige geesten des
(†)
Volks te herleeven; de Ryot zag men weder zyne Rystvelden bebouwen, of den
Oogst inzamelen. Wanneer het Leger te veld trok, verwagtte men niets minder, dan
dat, binnen kort, HYDER ALLY, onder het geleide van een gedeelte onzer

(*)

(†)

Het Land van Madras is volkomen vlak. Op een kleinen afstand van het Fort is een kleine
Choultry gebouwd. De Choultrys zyn openbaare Gebouwen, welke men door geheel Hindostan
aantreft. Dezelve zyn van Hindooschen oorspronge, en komen geheel overeen met de
Gebouwen Caravanseras geheeten, in Asia wel bekend. Zy werden opgerigt en begiftigd
door de milddaadigheid van Prinsen, of de edelmoedigheid en godsvrugt van byzondere
Persoonen. Een Bramin past 'er doorgaans in op, die het noodige verschaft aan de armen
en verlegenen. Dikwyls krygen zy ook een mat om op te slaapen; Tanks, of Waterbakken, of
Bronnen, zyn 'er doorgaans niet verre af. [Men zie, over deeze Choultries, W. ROBERTSON'S
Geschiedkundig Onderzoek wegens de kennis, die de Ouden hadden van Indie, bl 352.]
[Wegens deeze Ryots, of Landgebruikers, verdient naageleezen te worden het keurig berigt
daar van gegeeven, als mede hoe zy hunne Landbezittingen hebben, van den Eerw.
ROBERTSON, in het even aangehaalde Werk diens Geschiedschryvers, zeer onlangs by YNTEMA
en LOOSJES uitgegeeven.]
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Krygsmagt, binnen het Fort St. George zou gebragt worden, om daar openlyk
vergoeding te doen voor de jammeren en elenden door hem veroorzaakt. Deeze
droom verdween schielyk, door het ongelukkig lot van Collonel BAILLIE'S Regiment,
en de wederkomst des Legers van een drieweekschen Veldtocht, in getal gedund,
en door het verlies mismoedig. Deeze omstandigheden zyn in de Geschiedboeken
ten overvloede gemeld, en maakt zulks het onnoodig die byzonderheden op te
haalen in een Plaatsbeschryvend Werk als het myne. De aankomst van Sir EYRE
COOTE van Bengalen, met geld en anderen voorraad, in September, en de
werkdaadige maatregels door dien dapperen Krygsman genomen, boezemde het
Krygsvolk nieuwen moed in; en de vuurig opgevatte hoope der Ingezetenen op zyne
Krygsverrigtingen werd niet te leur gesteld.
De gelegenheden, die zich eenen Schilder aanbieden, in een Land, daadlyk door
een verwoestenden Vyand overstroomd, zyn weinig. Ik maakte, nogthans, onder
andere, eene Tekening van de Marmalong-brug, een werkstuk van zeer laaten tyd,
gebouwd, naar de onderrigting my gegeeven, op de byzondere kosten van een
Armenisch Koopman. Dezelve loopt over eene kleine Rivier, welke in zee valt op
een kleinen afstand van het Dorp St. Thomá, vier mylen ten Zuiden van Madras.
De Portugeesen hadden voortyds eene zeer aanmerkelyke Vastigheid in dit Dorp.
De Kerk en de Woonhuizen van eenige weinige Portugeesche Familien zyn 'er nog
in weezen. De Legende van de Roomsche Kerk vertelt ons, dat ST. THOMAS, de
Apostel, in den loop zyner Predikinge in Indie, den marteldood leedt op de plaats
waar men deeze Kerk gebouwd heeft.
De Vastigheid Madras werd door de Engelschen aangelegd in, of omtrent, het
midden der jongst verloopene Eeuw, en was eene plaats van geene weezenlyke
aangelegenheid, dan uit hoofde van den Handel, tot den Oorlog, met zo veel
Krygsbekwaamheids gevoerd door den Generaal STRINGER LAWRENCE, van den
Jaare MDCCXLVIII tot MDCCLII, welke ontstondt uit de Eischen van CHUNDA SAIB,
tegen onzen Bondgenoot MAHOMETH ALLY CAWN, den tegenwoordigen Nabob van
Arcot; zints welken tyd de Engelschen aangemerkt mogen worden als Souverainen.
In de Krygschool van dee-
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zen bekwaamen Bevelhebber hadt wylen Lord CLIVE zyne Krygsöpvoeding.
Het Fort St. George, of Madras, ryst, gelyk ik reeds in 't begin heb aangemerkt,
aan den Zeekant op, en wordt door de beste Vestingbouwkundigen aangemerkt als
eene Plaats van eene verbaazende sterkte. De Heer ROBINS, de Schryver van
ANSON'S Reizen, uitsteekend zo wel van wegen zyne algemeene Wysgeerige
Kundigheden, als uit hoofde van zyne bedreevenheid in de Wiskunde, was de
aanlegger. Zints dien tyd zyn 'er verscheide Werken aan toegevoegd.
In het Fort St. George zyn veele schoone en ruime straaten. De Huizen mogen
voor fraai gehouden worden, inzonderheid uit hoofde van het pleister, Chunam,
waar mede dezelve bestreeken zyn. Deeze Huizen zyn van binnen niet zeer
opgecierd; men ziet alleen witte wanden; die nogthans, ter oorzaake van het marmer
gelykend pleister, een denkbeeld van koelheid geeven, aangenaam in eene zo
heete lugtstreeke. Zeldzaam treft men de zolders verwelfd aan. In de daad, het is
onmogelyk iets daar toe uit te vinden 't welk de vernieling wederstaan kan van het
(*)
verdervendst Insect, de Witte Mier . Deeze Diertjes zyn bovenal verschriklyk door
derzelver menigte, sterk genoeg, om, in eenen nagt, een verwelfzel van vry groote
uitgestrektheid te verderven. Ik zag 'er een voorbeeld van in het verwelfzel van het
Admiraliteits- of Gouverneurs-Huis, 't welk by stukken van twintig voeten vierkant
nederkwam. 't Is het houtwerk 't welk ten grond voor het verwelfzel dient waar op
deeze Diertjes aanvallen; en dit zal kunnen strekken om het bygebragte geval op
te helderen.
De Huizen in de Choultry-Vlakte zyn veelal schoone stukken van Bouwkunde; de
vertrekken daarin ruim en prachtig. My heugt niet, dat ik ooit meer genoegen
smaakte, dan toen ik, kort naa myne aankomst te Madras, in de koelte van den
avond, naa eenen zeer heeten dag, een bezoek gaf aan eene Engelsche Familie

(*)

[Van deeze Witte Mieren hebben wy voorlang onzen Leezeren een zeer breedvoerig en
herinneringswaardig Berigt, met eene Plaat, gegeeven; het Berigt was Briefswyze gezonden,
door Mr. H. SMEATMAN, aan den Heer JOSEPH BANKS. Zie enze Algem. Vaderl. Letteroef., IVde
D. 2de St., bl. 159, enz.]
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in die Vlakte. De maan scheen in al haare staatlyke heerlykheid, geen wolkje
vertoonde zich aan de lugt, en elk huis aldaar was verlicht. Ieder Gezin, met de
Gasten, bevondt zich in de open Porticos, om de avondlugt te scheppen. Zulk eene
vertooning geleek meer naar een stuk uit eene toververtelling, dan iets weezenlyks,
voor de verbeelding van een even aangelanden Vreemdeling.
Weinig voorwerpen treft men hier aan, welke dienen kunnen om de Geschiedenis
of het Character der oorspronglyke Inwoonderen van Indie op te helderen. Eén,
nogthans, is te merkwaardig, om onopgemerkt voorby te gaan; te weeten de schoone
Hindoo-Tempel, of Pagoda, te Triplecane, twee mylen ten Zuiden van Madras.
Dezelve is van eene verbaazende grootte, en de top van het Gebouw, verre boven
het geboomte uitsteekende, wordt het geheele land over gezien. Digt by den Tempel
is een groote Tank, of Waterbak, met trappen om tot de diepte af te daalen waar
men het water aantreft. Het geheele gevaarte is van steen, en uitmuntend gemetzeld.
Op den Tempel vindt men veel laag verheven beeldwerk, 't geen ik veronderstel dat
betrekking heeft tot den Godsdienst der Hindoos: of dezelve ook behooren tot de
plegtigheden en den eerdienst van Bramah dan niet, kan ik niet zeggen; want
zommige dier Figuuren waren van de onbetaamelykste soort. Ik vervaardigde eene
naauwkeurige Afbeelding van dit Gebouw, en zondt dezelve na Engeland, met het
Oostindisch Schip the General Barker, welk Schip, in den Jaare MDCCLXXXI, op
de Hollandsche Kust strandde; by welke gelegenheid myne Aftekening verlooren
ging; een verlies, 't welk ik my te minder beklaag, daar ik Afbeeldingen van andere
(*)
Hindoo-Tempels gemaakt heb .

(*)

[Nogmaals moeten wy, ten aanziene van deeze Pagodas, onze Leezers tot het Werk van
ROBERTSON, over Oud Indie, wyzen, bl. 373.]
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Belangryke beschryving van Constantinople; met eenige byzonder
weetenswaardige omstandigheden van het Turksche hof.
(Uit WATKIN'S Travels.)
De Hoofdstad der Turken, even als de Moederstad Rome, op zeven Bergen gelegen,
is in vier deelen onderscheiden. - Constantinople, by de Turken Stamboul geheeten;
Pera, Galata en Scutari. De tweede en derde Afdeeling zyn van de eerste
(*)
onderscheiden door een Zeeärm, de Haven genaamd, bykans een half myl wyd ;
en de laatste, aan de Asiatische Kust, is van deeze afgescheiden door den
Bosphorus, niet minder dan twee mylen breed. Ik veronderstel, dat de omtrek van
't geheel, het water medegerekend, tusschen de zeventien en twintig mylen bedraagt;
(†)
en dat de Volkrykheid, in Vredestyd, omtrent 750,000 Zielen haalt .
Geen Stad is 'er in Europa, misschien geen in de geheele Wereld, welke zulk
eene verscheidenheid van Inwoonderen bevat. Turken, Grieken, Armeniers, Franken,
Jooden, enz. De drie eerstgemelden deezer Volken zyn door de geheele Stad
verspreid, schoon de Grieken en Armeniers onderscheiden wyken hebben, waar
zy meest woonen. De Franken onthouden zich onder de buitenlandsche
Staatsdienaaren in Pera, en de Jooden in Galata.
Korten tyd naa myne aankomst in Constantinople, nam ik een Caique van
Tophannah, een gedeelte van Pera, en beval de Roeijers, dat zy van den oever
zouden afsteeken. Tot deezen tyd toe dagt ik, dat geen Roeijers, in dit bedryf, de
Gondeliers van Venetie overtroffen; doch deezen waren kinderen in vergelyking
met de Turk-

(*)

(†)

Doorgaans voor de beste Haven in de geheele Wereld gehouden; naardemaal Schepen van
de grootste soort tot aan den oever kunnen vaaren, en leggen aan alle zyden voor Stormweêr
beschut.
Van welke drie vierde Grieken en Armeniers zyn; de overigen Franken, Jooden en Turken:
weshalven de laatstgenoemden slegts weinigen zyn, naar evenredigheid der andere
ingezetenen.
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sche Bootsgezellen. Hunne Vaartuigen zyn zeer ligt, en, als zy ze voorwaards
stuwen, schynen zy grootsch op de kragt, welke zy te werk stellen. Ik liet my op een
afstand van twee mylen brengen, om de Stad, en het omliggend Land, ten
voordeeligste te zien; die beide eene schoonheid vertoonen, welke den aanschouwer
verbaast en behaagt.
De gedaante der Stad is driehoekig. Van den Noordoostlyken hoek van het
Seraglio tot de Zeven Toorens, (een afstand van vier en een halve myl,) kromt zich
die zyde, bespoeld door de Propontis, in de schoonste halve maan, geheel bezet
met fraaije Gebouwen. Het vertoon van het Keizerlyk Paleis, uit zee te zien, overtreft
alles wat van dien aart kan bestaan. Het wordt beschermd door twee wallen, bezet
met kanon op den hoek van de Haven, die men by verscheide gelegenheden afvuurt,
byzonder om de strafoefening bekend te maaken van eenige der Inwoonderen, die
in de ongenade van den Sultan, of diens Gunstelingen, vervallen zyn. De tuinen
ryzen allengskens van de wallen op. Boven vertoonen zich de Gebouwen van het
Seraglio, die, schoon niet regelmaatig met de looden daken en vergulde halve
maanen, een grootsch en heerlyk gezigt opleveren; inzonderheid, dewyl de
voornaamste gebreken bedekt zyn door hoog opgeschoote Cypressen, en andere
boomen, waar mede de Lusthoven beplant zyn. By dit Gebouw doen zich de
Mosques op, omringd met de ranke Minarets.
Aan de andere zyde van de Haven, welke krielt van Schepen, en geboord is met
veele Gebouwen, als Chioschs, Harams, Bagnios, en het Arsenaal, doen zich de
hooge heuvels op van Pera en Galata, bedekt met huizen, onder welke de Paleisen
der Staatsdienaaren van vreemde Mogenheden het meest uitsteeken. Het mag met
volle waarheid gezegd worden, dat de Natuur kwistig geweest is in haare gaven
aan den Bosphorus; en de Turken, niet ongevoelig voor die schoonheden, hebben
de vermaaklyke oevers met hunne Lusthuizen opgecierd. Dit eindigt te Scutari.
My in het Vaartuig omkeerende, schiep ik groot genoegen in het gezigt van de
Prinse-Eilanden, acht of negen mylen van Constantinople liggende, en nog grooter
in het beschouwen van het Gebergte van Asia, bovenal van den Olympus, by Bursa,
met eeuwigduurende sneeuw bedekt. Toen ik eenigen tyd my verlustigd hadt met
dit
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onvergelyklyk schoon verschiet, keerde ik terug na Constantinople, waar ik, voor
de eerste keer, het Seraglio bezogt.
Dit beroemd Paleis, 't welk in 't beste gedeelte der Stad gebouwd is, wordt van
dezelve afgescheiden door sterke en hooge wallen. Het bestaat uit drie ruime Hoven,
en uitgestrekte Tuinen. Om in het eerste in te gaan, wandelde ik onder de groote
Poort, van welke Constantinople den naam van de Porte heeft. Het Gemeen vertoont
hier menigmaal het schriklyk schouwspel, dat zy Duitsche en Russische neuzen,
ooren en lippen, daar aan vastspykeren. Deeze Poort wordt bewaakt door vyftig
Capigi, of Koninglyke Portieren, die, even als de Janitzaaren, t'huis zynde, geen
wapens, maar stokken, draagen. Het eerste Hof is langwerpig, en heeft, aan de
rechter zyde, het Ziekenhuis voor de zwakken van het Seraglio, en aan de slinker
zyde Wapenbewaarplaatzen, de Munt, enz. De daken zyn meest coupelswyze, met
lood bedekt, en maaken eene schoone vertooning.
Het tweede Hof, (welks ingang desgelyks door vyftig Capigi bewaard wordt,) is
bykans vierkant. Het is een Corridor, onderschraagd door marmeren kolommen, de
buit van Griekenland; onder welke een Verblyfplaats is voor de Janitzaaren, en
andere Oppassers van den Divan. Aan de rechterhand heeft men de Keuken en
verscheide andere Gebouwen ten dienste van het Seraglio, en aan de slinkerhand
des Sultans Paardestallen. Niemand, dan zyne Hoogheid, mag in dit Hof te paard
stygen. In 't midden vindt men eene schoone Fontein, omringd met Cypressen, enz.;
hier naby worden de Staatsmisdaadigers onthoofd. Aan het einde van dit Hof, te
slinkerzyde, is de Geregtszaal, de Divan geheeten. De Vizier en de Mufti maaken
de hoofdleden van deeze Regtbank uit; doch die het meeste werk afdoen zyn de
Cadelisquiers, of Opperregters, die het opzigt hebben over alle de laagere
Magistraatspersoonen, of Cadhies. Daar is een deur in deeze kamer, door welke
men komt uit het binnenste van het Seraglio, naauw bewaakt door den Capa-agàsi,
met zyne blanke Gesneedenen, en een van latten gemaakt venster, waar agter de
Sultan dikwyls ongemerkt zit, om de Oordeelvellingen des Geregtshofs te hooren.
Zyn deeze onregtvaardig, dan moeten de Regters zulk een vonnis, niet zelden, met
hun leeven boeten.
Het derde Hof, of de Verblyfplaats des Monarchs, zy-
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ner Vrouwen en Gesneedenen, enz., is maar weinig bekend; naardemaal niemand
den ingang durft naderen, dan die door den Keizer geroepen worden. Zelfs de
Vizierazém, of eerste Staatsdienaar, hoe vermogend ook, beeft, als hy by byzondere
gelegenheden daar binnen treedt; want veelen, die 'er inkomen, worden nimmer
weder gezien, dan wanneer hunne doode lichaamen van een balkon in zee geworpen
worden. Deeze Poort wordt, even als die van den Divan, bewaakt door blanke
Gesneedenen; doch geen Argus, of Cerberus, kan waakzaamer en gestrenger
weezen: het Paleis wordt bewaakt door zwarte Gesneedenen, onder bevel van
hunnen Kislaar-agà, of Generaal. Het is onmogelyk, de menschlyke gedaante zich
schriklyker voor te stellen, dan dezelve zich vertoont by deeze laatstgenoemden;
hunne aangezigten zyn geschonden, hunne lichaamen verdraaid, en nogthans
bezitten deeze Gedrochten, (want dit zyn ze met de daad,) het voornaamste
vertrouwen en de meeste gunst van den Sultan, die hun de streelendste naamen
geeft, als Roos, Jonquille, Narcis, enz. In gevolge hiervan is hun gezag zo groot,
dat de aanzienlykste Pashas des Ryks hunne bescherming zoeken, en beeven op
hun misnoegen. Behalven deezen zyn 'er Stommen en Dwerg-Gesneedenen,
geschikt om den Grooten Heer, en diens Vrouwen, op te passen en te vermaaken.
Het Seraglio is, derhalven, als 't ware, een klein Koningryk op zich zelve, geheel
van de Stad gescheiden; hebbende zyn eigen byzondere gebruiken, en bestuurd
wordende door zyne eigene Wetten, alleen bekend by de zodanigen, die 'er zich in
onthouden. Men heeft my berigt, dat de tegenwoordige Sultan ABDUL HAMID, de
Voorschriften van zynen Godsdienst gehoorzaamende, alle morgens vóór
Zonnenöpgang opstaat, om zyne Gebeden voor GOD uit te storten. Hy ontbyt dus
vroeg, en plaatst zich gemeenlyk, op die morgens wanneer in den Divan zaaken
behandeld worden, by zyn verhoolen venster. Op andere voormiddagen vermaakt
hy zich in zyne tuinen. Aan het middagmaal zit hy, naar de wyze der Oosterlingen,
met de beenen kruislings over elkander, op kussens: de Icoglans, of Pages, zetten
voor hem een tafel, omtrent een voet hoog, overdekt met een kleed van
Marocco-leder. De Spyzen worden, op gouden schotelen, tot de deur van zyn vertrek
gebragt door den Majorduomo, en diens Bedienden; waar de Icoglans ze ontvan-
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gen, om ze vervolgens den Sultan voor te zetten. Zyn drank is Sherbet; dewyl de
Coran den Wyn verbiedt. Op Zondag en Dingsdag, als hy van tafel opstaat, begeeft
hy zich na de Gehoorzaal, om met zyne Staatsdienaaren over Staatszaaken te
spreeken.
Alle Vrydagen, ten tien uuren 's morgens, is het voor hem een bykans
onvermydelyke pligt, om openlyk na een der Mosques te gaan. Te dier gelegenheid
is hy vergezeld van vier of vyfhonderd mannen te paard, onder welken zich zyne
voornaamste Gesneedenen en Officieren bevinden, als mede van twee of drieduizend
Janitzaaren. Terwyl hy heen trekt is het elk een geoorloofd hem Verzoekschriften
aan te bieden: als hy ziet dat ze aan een stok gebonden hem worden toegereikt,
geeft hy bevel aan een zyner Slaaven om ze te ontvangen. Twee keeren ben ik
tegenwoordig geweest by zulk een optocht, en hou dezelve voor de heerlykste en
belangrykste dien ik immer aanschouwde. De rykheid en verscheidenheid der
kleeding, de schoonheid en het optooizel der Arabische Paarden, het schoon
voorkomen der Janitzaaren, en Bostangis, of Koninglyke Lyfwagt, (wier zonderlinge
mutzen van scharlaken zeer in 't oog loopen;) met één woord, de luister, de
nieuwigheid, de stilte en de staatlykheid, van deeze vertooning, moet, myns oordeels,
den diepsten indruk maaken op elken Vreemdeling die dezelve beschouwt. - Voor
de Mosque werden de Soldaaten in gelederen geschaard om zyne Majesteit te
ontvangen, op wiens komst zy een algemeen geroep aanhieven; (dit bemerk ik is
in Turkyen een teken van diepe eerbiedenis;) daarop vielen zy met de aangezigten
op den grond neder.
ABDUL HAMID is in zyn vier-en-zestigste jaar. Zyn gelaad is lang en deftig; zyne
oogen zyn groot en zwart, doch drukken niet veel uit; zyn baard is zwart, en vry
lang. Zyne kleeding is gelyk aan die zyner voornaamste Ossicieren, uitgenomen de
omslagen van zyn Tulband, en het Hermelyn van de zwarte Vossen, welke niemand
buiten hem mag draagen; zynde dit, even als het Purper by de Romeinen, het
uitsteekend merkteken van Koninglyke Waardigheid. Een Oppasser ging naast den
Sultan, met de hand op den knop van den zadel; agter hem reden zyne twee Zoonen,
beiden nog Kinderen. Ik had gelegenheid om op te merken, met welk een slaafsche
oplettenheid de Hovelingen zich vervoegden by
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den Kislaar-agà, en diens Medeslaaven; en nogthans ben ik overtuigd, dat zy hem
van geheelen harte haaten.
Maar, om tot het Seraglio weder te keeren, het is onmogelyk een zeker verslag
te geeven van de Vrouwlyke Bewooneressen: veele Boeken gewaagen 'er van;
maar, geloof my vrylyk, het zyn enkele Romans. Berigten van deezen aart kan men
niet krygen dan uit den mond der Gesneedenen, of van Vrouwen, die de Sultan aan
zyne Pashas ten huwelyk gegeeven heeft, en het is niet te denken, dat een van
deeze beiden de geheimen van de Haram zullen vertellen. Bekend is het, dat de
meest geëerde Vrouwen de Sultanas zyn, of die, welke Kinderen ter wereld gebragt
hebben. Zy hebben haare byzondere vertrekken, en worden met groot ontzag
behandeld. De anderen woonen te zamen, onder het opzigt van de Kadunes, of
Duennas, van het Seraglio, en worden naauw opgepast door de Gesneedenen, die
de geringste misslagen zwaar straffen. De Sultan heeft doorgaans maar eenige
weinige uitverkoorene, met welke hy verkeert; verlangt hy derzelver getal te
vermeerderen, de Kadancahia, of de Overste der Duennas, doet de jonge Dogters
in eene groote Zaal zamenkomen, wanneer de Sultan kiest, en zyne keuze aanduidt
door het voorwerp zyns welgevallens een onderpand te geeven. Het Seraglio, (of
liever de Haram,) wordt aangevuld door de Pashas, of Landbestuurders, die de
schoonste jonge Dogters, welke zy kunnen vinden, derwaards zenden. Ze zyn
meestal Circassiers; dewyl deeze kiescher vallen dan de Georgiers: doch men vindt
'er Vrouwen uit meest alle deelen des Ryks, en veele vreemde.
Wanneer de Monarch sterft, worden zyne Sultanas overgebragt na het oude
Seraglio, voorts haare woonplaats, als mede het verblyf van al het Vorstlyk Kroost,
uitgenomen van des regeerenden Sultans Kinderen. De oudste manlyke Spruit der
Familie is altoos Throonöpvolger. De onmiddelyke Opvolger van ABDUL HAMID zal
(*)
derhalven zyn Zoon niet weezen, maar zyn Neef SELIM , wanneer hy niet afgemaakt
wordt om aan zyn Neef plaats te ruimen. Deeze Prins SELIM is tegenwoordig
acht-en-twintig jaaren oud, en, zo men my verzekert, een schoon Man. Hy

(*)

Zints het schryven van den Heer WATKINS, is ABDUL HAMID vergeeven geworden, en SELIM
hem opgevolgd.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

31
heeft, zints den dood zyns Vaders, den laatst overleden Sultan, in het oude Seraglio
als opgeslooten gezeten; hy mag 'er niet uitkomen dan met zyn Oom. Vrouwen zyn
hem vergund; maar alleen de zodanige, die men veronderstelt dat over het
kinderbaaren heen zyn. Indien het egter gebeurde, dat een deezer een manlyk kind
ter wereld bragt, 't zelve zou, overeenkomstig met de jaloursche en onmenschelyke
Staatkunde der Turken, onmiddelyk gewurgd worden; dewyl zulk een kind anderzins
den Throon zou kunnen beklimmen vóór de Kinderen van den regeerenden Sultan.
Het gezag van den Grooten Heer is onbetwistbaar het volstrektste onder de
Souverainen van Europa; naardemaal zyne Onderdaanen hem niet alleen met schrik
beschouwen, in een Staatkundig licht, als de Heer van hunne Eigendommen en
Leeven; maar ook met eerbied, in een Godsdienstig licht, als de Opvolger en het
Toonbeeld van hunnen Propheet. Dan, niettegenstaande hy dus bekleed is met
daadlyke magt, en een gezag van denkbeeld afhangende, blyft hy onderhevig aan
alle de onheilen van een Krygsbestuur, om afgezet en gedood te worden. Dit gebeurt,
wanneer de menigte in het denkbeeld gebragt wordt, dat hun Godsdienst, of
Welvaaren, gevaar loopt, door de verwaarloozing of zwakheid van den Vorst. Alsdan
is het, dat zy, vervreemd van die gevoelens, welke hun eerbied en verkogtheid
inboezemden, morren, zamenschoolen, hem ontthroonen en van kant helpen; in
de verwagting van, onder zyn Opvolger, de zekerheid en voordeelen te zullen
genieten, welke zy onder zyne Regeering derfden. Nogthans is de Vizier-azém, in
zeker opzigt, verantwoordelyk voor de misslagen zyns Meesters, en wordt deeze
dikwyls, schoon misschien met wederzin, ter persoonlyke beveiliging des Grooten
Heers, ten slachtoffer gegeeven aan de blinde woede des Gemeens.
Het gezag van deezen Staatsdienaar, die om zyn hals het groot Zegel des Ryks
draagt, kent geen paalen dan den wil des Sultans. Hy mag ter dood brengen, wien
hy wil, uitgenomen de Pashas, de Spahis, de Janitzaaren, en andere Krygsknegten.
Des Sultans handtekening wordt ter doodstraffe van de eerstgemelden vereischt,
en de toestemming der Krygsbevelhebberen tot die der Krygsknegten; doch geen
deezer beide strekken ooit ten hinderpaal van 's Viziers begeerte. Hy beheerscht
het ge-
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heele Ryk, uitgenomen in 't geen betrekking heeft tot den Godsdienst, en zekere
Geregtshandelingen. Wanneer de Sultan t'huis blyft, trekt hy uit, als Generalissimus,
aan 't hoofd der Krygsbenden. Hy handelt met vreemde Vorsten en derzelver
Staatsdienaaren, en geeft hun antwoord naar zyn welgevallen. Zyne jaarwedde is
gering; doch de geschenken en opbrengingen der Pashas en Beys maaken zyn
inkomen verbaazend groot. De Vizier NASCHANGI, die, op den zes-en-twintigsten
van Wynmaand des Jaars MDCCLV, gewurgd wierd, hadt, in de twee maanden
zyns Vizierschaps, 100,000 Pond Sterlings zamengeschraapt. Behalven de Ossiciers,
Oppassers en Dienstknegten, heeft de Vizier-azém zeldzaam minder dan 2000
Persoonen ten zynen Hove. Wanneer hy, op openbaare Feestdagen, uitrydt, draagt
de Standrig voor hem, op een stok met een gouden knop, drie Paardestaarten. De
drie groote Pashas des Ryks, te weeten van Buda, van Babylon en van Cairo,
hebben ook dit voorregt; maar alle de overigen zyn slegts tot één geregtigd. Als
hem de Rykszegels worden afgenomen, is wurging of uitbanning het onvermydelyk
gevolg. In de daad, was de hachlyke onzekerheid deezes Staatsdienaarschaps zo
groot niet, 't zelve zou, aangemerkt het gezag, daar aan verbonden, waarlyk
uitgestrekter is, begeerlyker weezen, dan dat zyns Souverains.
De Mufti, of Hooge-Priester, heeft zyne aanstelling van den Sultan. Men stelt voor
vast, dat deeze deugdzaam, en in den Coran wel onderweezen, is. De Onfeilbaarheid
van den Mufti wordt by de Musulmannen algemeener erkend dan die van den Paus
by de Roomsch Catholyken; want zyne uitspraaken zyn in alle zaaken beslissend,
en niets van gewigt wordt 'er ondernomen, zonder dat hy geraadpleegd is. Indien
zyn gevoelen van dat zyns Meesters verschilde, of daar tegen aanliep, zou hy hem
onmiddelyk afzetten, en de opengevallen plaats aanvullen met iemand, wiens
gevoelens meer met de zyne strookten.
De Capoudan-Pasha is Opper-Admiraal, en daadlyke Bevelhebber over de
Zeemagt. De Reis-Effendi is de Oppergeheimschryver van Staat, en vergezelt altoos
den Groot-Vizier, om opene-Brieven, Bevelen, enz. uit te vaardigen. Behalven
deezen zyn 'er veele andere groote Officieren, als de Fanissar-agasi, of de Generaal
der Janitzaaren, de Beglerbeys, of de Bevelhebbers der Landschappen, aan welken
de Sultan de drie Paardestaarten
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verleent, de Tefterdar, of Groot-Schatbewaarder, de Bostangi-Pasha, enz. Ik hel
over om te gelooven, dat hoofsche list en kuipery nergens dermaate de rol speelen,
als in de geheime verblyfplaatzen van het Seraglio. Deeze maaken 'er het
voornaamste onderhoud en plaisier uit: daar zy aan den geest werkzaamheid geeven,
werken zy als een kragtig tegengift tegen het verdriet van altoos opgeslooten te
zitten. De aanstelling en afzetting van Staatsdienaaren, het bewind over
Landschappen, het bevel over de Legermagten en de Zeevlooten, hangen menigmaal
af van den wil eener grillige Byzit of verminkten Slaaf.
De Huizen in Constantinople zyn van hout, laag en gering; de Straaten zyn naauw,
diep en morsig. In elk voorwerp ziet de Reiziger, dat de Turken weinig vordering
gemaakt hebben in de Fraaije Kunsten, en ontdekt, dat de Schoonheid der Stad
alleen bestaat in derzelver Ligging.
Het onmaatig gebruik van Koffy heeft het Staatsbestuur bewoogen om den Handel
daar in geheel en al aan zich te trekken. Weinig dagen naa myne aankomst werd
ik gebragt in de plaats, waar men de Koffy ten gebruike toebereidt, en kwam in eene
lange Zaal, waar eene magt van menschen bezig was met zuiveren, branden en
fynmaaken, der Koffyboonen. Uit de Mortieren ging een stoflugt op, welker geur ik
niet kan denken dat overtroffen wordt door de volgeurige uitwaasemingen van Arabia
Felix.
Lieden, die in de Stad Kossy verkoopen, onthouden zich gewoonlyk op hunne
Bazàrs, of Markten. Deeze Bazàrs zyn overdekte Straaten, met Winkels aan
wederzyden, waarin de onderscheide Waaren te koop gesteld worden. De
Geweermaakers, de Drogisten, de Bontwerkers, de Zadelmaakers, trekken bovenal
de aandagt, door de schoonheid, verscheidenheid en schikking, hunner goederen;
maar, deeze plaatzen steeds vol Volks, en de Pest op 't uitbreeken, zynde, beefde
ik onder het bewonderen. Eenmaal ben ik geweest in de Bezestân, waar zy de
Kleederen verkoopen der geenen die aan deeze verdelgende plaage overleden
zyn. Men krygt de Pest niet, gelyk zommigen denken, door de Uitwaaseming van
met de Pest besmette lichaamen; maar door Aanraaking. Gy zult, derhalven, wel
willen gelooven, dat ik
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zeer zorgvuldig ben onder de Volkshoopen in Constantinople.
In Turkyen zyn geene Herbergen, maar Huizen, Kans, of Caravanseras, geheeten,
door liefderyke Persoonen gestigt, om den Bedevaartganger en Reiziger te
ontvangen. Het zyn vierkante Gebouwen, niet ongelyk aan onze vierhoekige
Gebouwen te Oxford, met Gaanderyen, waarin de vertrekken uitkomen.
Twee keeren ben ik geweest in de Mosque van Santa Sophia, en andere Mosques.
De eerste keer weeken de Geweetenszwaarigheden van den Deurwaarder, om een
Jawr in te laaten, voor de kragtige bewyskunst van Goud. De tweede keer vergezelde
ik den weder teruggekeerden BAILO, Il Cavalier Guiliane, die een Firman, of
Bevelschrift om toegelaaten te worden, van den Grooten Heer ontvangen hadt.
Wanneer wy, op aanmaaning van onzen Geleider, onze schoenen hadden
uitgetrokken, ten einde onze onheilige voeten den vloer niet zouden bezoedelen,
werden wy, langs een smallen trap, gebragt na de Corridor, of groote Gaandery,
waar wy eene verkwisting zagen van het schoonste Marmer van Troye en
Griekenland. Van deeze plaats zagen wy neder in het ruim, bedekt met keurlyk
gewerkte matten, waar de Turken zaten by hunne Imams, die hun de Wet des
Propheets verklaarden. Op het verwelfzel, en veele andere gedeelten des Gebouws,
staan uitgeleezene Spreuken uit den Coran, en hangt van de hoogte een onnoemlyk
groot getal Lampen.
By ieder Mosque is een zeker aantal van Minarets, van één tot zes. Deeze zyn
hooge gevaarten, zo smal in den omtrek, dat ze naar hegte Kolommen gelyken.
Aan den top is eene rondomloopende Gaandery, van welke een Priester, met eene
heesche stem, het Volk tot het Gebed roept; (want men heeft in Turkyen geene
klokken): dit geroep geschiedt vyf keeren in ieder etmaal. - Naardemaal de
Godsdienstvoorschriften de Turken gebieden zich door wasschen te zuiveren eer
zy bidden, vindt men, ter verrigtinge dier zuiveringe, veele schoone Fonteinen.
Ik moet bekennen dat ik zeer veel genoegen schiep in de wyze, waarop zy den
Almagtigen aanbaden; dewyl zy daarin eene houding aannamen, volkomen
overgesteld tegen die zy doorgaans vertoonen; eene houding van
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diepe vernedering en zelfsverlochening; zich wendende na het Graf van MAHOMETH
te Mecca, en zich menigmaal met uitgestrekte armen ter aarde buigende.
Het heerlykste van deeze ter Godsdienstöefening geschikte Gebouwen, is dat
van Sultan ACHMET; dan, zo veel van Santa Sophia gezegd hebbende, zult gy my
wel willen ontslaan, dat ik 'er eene afzonderlyke beschryving van geeve.
Naby dit gedeelte van Constantinople staat een vierkante zeer hooge Tooren,
welke een gezigt over de geheele Stad heeft. Een zeker aantal van Janitzaarsche
Schildwagten zyn 'er alle nagten op geplaatst, om, zo ras zy brand ontdekken, daar
van kennis te geeven; want, daar alle de Huizen, om zo te spreeken, van hout zyn,
zou brand, indien niet by tyds voorgekomen, een groot gedeelte, of de geheele
Stad, in assche kunnen leggen. De Nieuwspapieren geeven ons dikmaals berigt
van schriklyke branden hier voorgevallen.
De Wallen van Constantinople, in stede van, (gelyk ik verwagtte,) in sterkte uit te
munten, zyn in een deerlyk verval. Weinige dagen geleden reed ik ze langs tot het
einde van de Stad by de Zeven Toorens, en zag de Poort van Sans Romano, naby
de plaats, waar de Krygsbenden van MAHOMETH ter Stad inrukten, toen zy dezelve
stormenderhand veroverden. Ik wenschte gaarne in het Kasteel de Zeven Toorens
te gaan; doch het werd my niet vergund, dewyl de Heer BULGAKOFF, de Russische
Gezant, 'er thans gevangen zit.
Schoon te leurgesteld in dit oogmerk, ging ik de Slaavenmarkt bezoeken; doch
was genoodzaakt ten dien einde eene Turksche Kleeding aan te doen, als mede
een paar knevels, die met koperdraad tusschen myne boventanden en lip waren
vastgemaakt. In de Kleeding der Franken zouden zy my te deezer plaatze niet
toegelaaten hebben. Door geld haalde ik een omkoopbaaren Turk over, om my
verkleed te vergezellen. Ik zag 'er eenige Slaaven en Slaavinnen die 'er zeer wel
uitzagen, voor de huizen zittende. Ik bezag ze zodanig, dat de Eigenaar my lachende
vroeg, (want hy hieldt my voor geen Jawr,) welke ik wilde koopen. Ik vreesde ontdekt
te zullen worden; maar gaf een glimplach, en ging heen.
By myn wederkeeren toonde men my eene plaats, waar elf Kistjes stonden van
de Kinderen eens geweezen
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Sultans, naar alle waarschynlykheid gewurgd. Tot hoe ontelbaar veele moorden
heeft Eer- en Staatzugt het Keizerlyk Geslacht der MOSLEMS aangezet!

Nieuw uitgevonden dieven-wekker,
door Jan Timmerman, Fabricq der Stad Woerden, en Extraördinair
Opzigter over 's Lands Werken, enz. te Haestrecht.
Dat, in deeze verlichte Eeuw, de Uitvindingen in het kwaade, zo wel als in het goede,
plaats hebben, en meer en meer toeneemen, ondervindt men ook in de behendige
Huisbraken en Dieveryen, welken men, zedert eenigen tyd, heeft zien gebeuren;
schoon de Kunst de naauwkeurigste Sloten en Sluitwerken heeft ten voorschyn
gebragt.
Hier door ziet men, dat men in veele gevallen te kort schiet tegen de vindingryke
streeken, welke in sommige Huisbraken van deezen tyd doorblinken; zo dat 'er
geene huizen zodanig meer te sluiten zyn, of dezelven kunnen, door het schrander,
maar tevens buitenspoorig, vernuft, van sommige Dieven, geopend worden, zedert,
aan dit soort van Volk, het vermogen van den Hefboom (Vectis Heterodromus) is
bekend geworden.
Men heeft daar de sterkste Uitwerkingen van ondervonden, welken byna
ongelooflyk zouden voorkomen, indien men van het gebeurde geen ooggetuige
geweest ware.
De Werktuigen, welken die Booswichten daar toe gebruikt hebben, zyn: een
Vret-boor, byna één duim in zyn middenlyn groot, welke met weinig moeite kan
omgedraaid worden; en dan, zonder veel geraas en zeer spoedig, een gat maakt;
met welke zy dan ook gaten hebben geboord op die kanten der Vensters, waar de
grendels en knippen zich bevinden. In deeze geboorde gaten hebben zy een rond
spits Yzer gestooken, 't welk hen tot een Hevel of Handboom verstrekte, met welken
zy de Vensters, Blinden of Luiken, zo verre afgeboogen hebben, tot zy, tusschen
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deeze afbuiging, weder een tweeden Hevel, of platachtig Yzer, inbragten; en dus
hebben zy, door herhaalde afbuigingen, het voorsz. Yzer, dat de form van een Wigge
of Beitel heeft, al telkens, door afknyping, dieper en laager na beneden ingebragt,
zo dat, op sommige plaatzen, de Kouzyndorpels aan stuk zyn gescheurd, en de
grendels van zelven los raakten. Op eene andere plaats, alwaar de Grendels in
yzeren gehakte plaaten in de Onderdorpels inschooven, en dus, door deeze voorzorg,
de dorpels zyn heel gebleeven, hebben zy met andere instrumenten, door de
bovengemelde afbuiging, de Grendels en Kuippen losgemaakt. Op deeze wyze zyn
'er, in twee agtereen volgende nachten, aan vyf verschillende huizen, in eene kleine
Stad, en twee Dorpen, huisbraken en diefstallen gepleegd, zonder dat één mensch
in voorsz. huizen is wakker geworden, dan in één van dezelven; waarop zy terstond
vertrokken, en hunnen buit wegvoerden.
Onder anderen zyn 'er, op de voorsz. wyze, geopend twee zwaare eiken Vensters,
lang omtrent 4 voet, dik 2 duim, met ingewerkte klampen, en zwaare ingewerkte
hangen, met sterke schroefbouten, bezorgd, en tevens met zwaare Grendels en
Knippen geslooten; zynde boven dien nog met een zwaare naald, van binnen,
voorzien. - Nog sterker! Een tweede geval heeft plaats gehad aan Vensters, die
boven met Knippen en Grendelen gesloten waren, en daar te boven nog met een
zwaar yzer Kruis, buiten op dezelve, voorzien, 't welk, door de stylen heen, van
binnen met een yzeren pen was vastgesloten. Evenwel zyn deeze sluitingen tegen
de inbraak niet bestand geweest; door welke den bewooner, ten minsten, aan
Zilverwerk of geld, eene somma van vyftien honderd Guldens ontstolen is.
Daar men dus op de zekerste sluitingen, tegen dergelyke inbraken, niet meer kan
betrouwen, hebben deeze voorheen nooit gehoorde huisbraken my aangevuurd,
ter uitvindinge van eenen Dieven-Wekker; nadien een Dief niets meer kan
afschrikken, en van zyne booze voorneemens doen afzien, dan wanneer hy, op de
eerste beweeging zyner inbreeking, eenig geraas, geritzel of beweeging, binnenshuis
bemerkt. Zynde 'er verscheidene voorbeelden, uit welken gebleeken is, dat het
inbreeken daar door is gestaakt geworden.
Men is al voor eenigen tyd bedacht geweest, om
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Schellen boven op Raamen, Blinden of Luiken, enz. van Vóór- en Agterkamers, of
Comptoiren, te plaatzen: deeze echter kunnen zo zagtkens open gedaan worden,
dat de daar op geplaatste Schellen zeer weinig, of geheel geen, geluid geeven. En
nadien de Slaapvertrekken meestal in het midden, of op de Bovenkamers, der huizen
geplaatst zyn, zo kan het inbreeken, 't welk aan Vóórof Agterkamers, Kelders of
Onderhuizen, geschied, maar zeer zelden van menschen, die in den slaap liggen,
gehoord worden; en dit is de oorzaak, dat 'er zo veele ongemerkte Diefstallen en
Huisbraken kunnen geschieden.
Deeze omstandigheid in overweeging genomen hebbende, scheen my niets beter,
of meer voldoende, toe, dan het uitvinden van een Wekker, welke, in een Gang of
Slaapkamer, of andere daar toe geschikte plaats, gemaakt zynde, de bewooners
uit den slaap wekt, zo dra 'er maar eenige beweeging aan Deuren, Vensters,
Raamen, Blinden of Luiken, aan derzelver buitenkant, gemaakt wordt. Nadien deeze
Dieven-Wekker dan aanstonds afloopt, en hier door het geheele huisgezin opwekt
en wakker maakt.
Dusdanig een Wekker tegen Dieven, door my eenvoudig Dieven-Wekker genoemd,
en uitgevonden, hebbe ik gemaakt, in een middenmaatig Gebouw, voor aan de
straat, als ook agter aan den tuin, met drie Schuifraamen, in de breedte gebouwd,
welken allen met Blinden of Luiken van binnen gesloten zyn. Op de minste
beweeging, welke aan den buitenkant van deeze Raamen wordt gemaakt, loopt
voorschr. Wekker terstond af, en blyft, ruim een minuut lang, afloopen. Dezelve is
geplaatst in het midden van den Gang, boven een trap, en over de Slaapkamer, om
dus ook door de Dienstboden gehoord te kunnen worden.
De Zamenstelling van deezen Dieven-Wekker bestaat in een dubbeld Anker-rad
(A), van omtrent 4 duim middenlyns, aan welks ronde gedeelten van den As een
Schakel-rad (B) is geplaatst, om het welk een Snaar (C) word opgewonden, welke
aan het einde met een Gewigt (D) voorzien is. Verkiest men geen hangend gewigt,
dan kan zulks ook door een staalen Veer, in een Trommel, geschieden. Het
eerstgenoemde Anker-rad, op zyde aan den omtrek met een oneffen getal tanden
voorzien zynde, brengt, in het asloopen, een dubbelden slag aan den Hamer (E),
binnen in een vry grooten Schel (F),
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daar boven geplaatst. - Hiertoe kan men ook, in grooter gebouwen, een Klok
Gebruiken. - Boven den omtrek van het genoemde Rad, het welk ook met
Ankertanden voorzien is, hangt een beweegbaare Palhaak (G I H), de gedaante
van een Winkelhaak hebbende; aan welkers beide einden Citerdraaden zyn vast
gemaakt, door welken deeze Palhaak word opgeligt, 't welk de Wekker doet asloopen.
Verder is dit gantsche werktuig aan een eiken Plankje (K L) vast gemaakt, om
opgehangen te kunnen worden; zoo als nader in de Aftekening te zien is.
Om nu, door de beweeging der Deuren, Vensters, Blinden of Luiken, deezen
Wekker te doen afloopen, behoort veel practyk gebruikt te worden.
De werkende oorzaak, welke, op de minste beweegingen of afbuigingen aan een
der Blinden of Luiken van dit geheele huis, geschied, doet terstond deezen Wekker
afloopen. Het middel is, op zich zelven, zeer onkostbaar, en geschied alleen door
Citerdraaden (M) en kleine Tuimelaars (N); boven en beneden op ieder Kouzyn is
'er één op de belegstukken vastgemaakt. Het Citerdraad, aan het onderste, gaat
langs de Onder-dorpels der Blinden of Luiken heen; en daar het op het einde met
een oogje voorzien is, wordt dit in een duimpje aan het tegenover zynde belegstuk
gehaakt. Wanneer men dit Citerdraad, langs de Middel-dorpels der Blinden of Luiken,
wil doen heen gaan, dan kan men zulks naar goedvinden doen. En wanneer men
Luiken of Blinden heeft, die beneden met yzeren schuiven sluiten, dan dient men
het Citerdraad agter tegen de Middel-dorpels te doen heen gaan. Het is echter beter,
dat men, in plaats van het Citerdraad daar toe te gebruiken, een Lat neemt, zoo
lang als de breedte van het Kouzyn is. Dat men, in het eene belegstuk, op het
midden van de hoogte der Blinden of Luiken, eene vierkante Kram slaat, en, in het
andere, een ronde yzeren Pen, lang 3 duim, buiten het belegstuk uitkomende.
Wanneer men dan de Lat met het eene eind in de Kram steekt, en het andere eind
op de Pen legt, schuivende de Lat vast tegen de Blinden of Luiken aan; wel
toeziende, dat de Lat, op dat eind, by de yzeren Pen, onder het Citerdraad is, 't welk
langs den styl gespannen is; dan zal de minste afbuiging, die buiten aan de Luiken
ge-
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schied, terstond zyne werking op de Lat doen. By voorbeeld, indien de Luiken maar
¼ duim naar binnen buigen, dan moet de Lat op de yzeren Pen al 2 duim werking
geeven op 't Citerdraad, 't welk al ruim genoeg is, om den Palhaak te doen opligten.
Het gemelde Citerdraad, of Lat, tegen de Luiken wel aangespannen, of
vastgeschooven, zynde, zoo kan men ligtlyk begrypen, dat, op de minste afbuiging
der Luiken, Deuren, enz. de Tuimelaars in beweeging gebracht worden; en nadien
de draaden van ieder Kouzyn vastgemaakt zyn aan een draad, langs den onderkant
van den Zolder, die uit de Kamers in den Gang, en zoo aan den hier voorbeschreeven
Palhaak, is vastgemaakt; zoo behoeft deeze Palhaak maar een weinig te beweegen,
om den Wekker daadelyk te doen afloopen.
Om de werkende beweeging in den Palhaak te brengen, dient men zich te schikken
naar de omstandigheden der Huizen, Kamers, Deuren en Kouzynen, als mede naar
de plaats, alwaar men een Dieven-Wekker begeert te plaatzen. By voorbeeld: heeft
men Kouzynen, die binnen met de muuren der Kamers gelyk komen, dan kan de
werking zeer eenvoudig zyn; men heeft, in zoo een geval, niets meer noodig, dan
aan het Luik, het welk eerst open gaat, een slaapend Schuifje te maaken, 't welk
men opschuift, na dat men de Luiken gesloote heeft. Wanneer dan de draad, welke
langs den Zolder gespannen is, maar voor tegen het opgeschooven Schuifje
aankomt, dan is men zeker, dat geene Deuren, enz. opengedaan kunnen worden,
of de gespannen draad doet den Palhaak opligten, en den Wekker afloopen.
Het komt dan in geene bedenking, welke practyk een Dief ook kan oefenen; hy
kan nimmer die kundigheid hebben, om eenige ongemerkte inbraken te verrichten;
nadien meest alle Huisbraken door afbuigingen of wrikkingen geschieden; alzoo
het zaagen, hakken, kloppen, stooten, enz. alle werkingen zyn, die eenig, of veel,
geraas veroorzaaken; daar de stille en zagte werking van afknyping, by een Dief,
altoos in den nacht geoefend wordt. En zodra een Dief, door het wrikken of afknypen,
maar zoo verre gevorderd is, dat hy met eenig instrument by de sluitingen kan
komen, dan zyn dezelven los te krygen; maar, losgemaakt zynde, moeten de Deuren
of Luiken, enz. evenwel door hen, die buiten zyn, open-
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gedaan worden, en van die afbuiging, of afknyping, wordt men door middel van den
voorgestelden Dieven-Wekker, gewaarschouwd.
En wat de sluitingen aan de Schuifraamen betreft, op welke men voorheen nog
al meende staat te kunnen maaken, dezelven worden thans niets meer geacht. Men
betrouwde toen op schroeven, en vooräl op insteekende sluitpennen, zeer veel:
dan, 'er zyn voorbeelden, dat men de Raamen zodanig opgeschoven heeft, dat de
sluitpenden in drie en vier stukkeng ebroken zyn. Zo dat, voor de kragt van den
yzeren Hefboom, zeer weinig sluitingen bestandbaar zyn.
Zie daar, Leezers! vooräl gy, die eenzaame huizen bewoont! ik twyfel niet, of dit
door my uitgedachte Plan zal ter navolging verstrekken; inzonderheid van die geenen,
welken deeze onäangenaame en schadelyke bezoeken, by ondervinding, kennen.
De weinige kosten en moeite, die gy daartoe aan uwe huizen moet doen, kunnen
u dikwyls voor nog grooter onheilen, dan Diefstallen, bevryden, daar die Boos-wichten
meestal geresolveerd zyn, om, indien zy het zoo ver gebragt hebben, van door
inbraak in uwe huizen gekomen te zyn, en dan eerst tegenstand ontmoeten, het
dan zeker op uw leeven toe te leggen: maar wordt gy, by tyds, opgewekt en
gewaarschouwd, terwyl zy nog buiten bezig zyn, dan is 'er geen nood: één van
binnen is dan zoo veel, als zes, of meer, daar buiten.
Indien het door my uitgevonden Werktuig voldoet, dan kunnen die geenen, welken
van hetzelve gebruik gelieven te maaken, zich deswegens by my addresseeren. tot
het vervaardigen derzelven, biede ik my aan; doch verzoeke de Brieven, daarover,
franco te mogen ontvangen.
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Eutropus, de onbestendige. Een leevensschets.
(Uit het Engelsch.)
- - - - eo fit,
Plenior ut si quos delectet copia justo,
Cum ripa simul avulsos ferat Ausidus acer.
At qui tantulo eget, quanto est opus, is neque limo
Turbatam haurit aquam, neque vitam amittit in undis.
HORATIUS.

EUTROPUS was de Zoon eens Heers van middelmaatige middelen. Zyn Vader stondt
in het begrip, dat de Kinderen, van zeer vroeg af, moesten overgelaaten worden
aan het volgen van 't geleide hunner eigene zinlykheid; hy zag allen bedwang hunner
neigingen aan als eene slaaverny, welke geen Vader regt heeft uit te oefenen, en
vertrouwde, volkomen, op 't geen hy het ingeschaapen Gezond Verstand of de
Wysheid zyner Kinderen noemde.
Overeenkomstig met deeze denkbeelden, groeide EUTROPUS op onder zeer weinig
bedwang, en kreeg naauwlyks eenig onderwys. Boeken, 't is waar, hadt hy, en hy
las in dezelve. Wat hy goeds of kwaads bezat, was geheel zyn eigen. Hy was
bestemd om tot een voorbeeld dienen van iemand, door zichzelven in alle dingen
onderweezen.
Eenige lieden, merkt de Spectator op, klaagen altoos over de kortheid des
Leevens, en loopen, nogthans, geduurig met alle haast over de gedeelten van 't
zelve heen, om op zekere plaatzen te rusten, die zy hier en daar in het leevensperk
verspreid vinden. EUTROPUS, zo ras hy gezegd kon worden voor zichzelven te
denken, (en hy werd zeer vroeg aan eigen denken overgelaaten,) toonde, dat hy
een der geenen was, wien het leeven kort voorkomt: dewyl hunne veelbevattende
zielen altoos plans van eene verbaazende uitgestrektheid vormen; maar egter
dezelve gestadig veranderen, in hoope van een ontwerp aan te treffen, 't welk hun
van zorge voor het toekomende ontslaat.
EUTROPUS, hoe hy 'er eerst toe kwam weeten wy niet, gaf vroegtydig de voorkeus
aan de Godgeleerdheid. Misschien was hy ingenomen met de denkbeelden, om tot
de hoogste waardigheden in de Kerk op te klimmen, en begreep, dat een Bischops
Myter het toppunt was van menschlyk geluk. Hy bevlytigde zich, derhalven, op de
Hoogeschool, met zulk een onvermoeiden yver, dat hy, welhaast, boven zyne
Medestudenten uitstak, door de vorderingen, welke hy maakte, met zyne meer dan
gemeene gaaven. Eenige jaaren moest hy der
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Godgeleerde Studien toewyen, en deeze waren niet slegt besteed. Den loop der
Hoogeschoole voleindigd hebbende, zag hy rond na een Bisschoplyken Myter dan, hy verkreeg een gewoone Leeraarsplaats. Niet lang hadt hy dezelve bekleed,
of hy ontdekte den wyden afstand tusschen dezelve en een Bisdom. Hy ging de
geschiedenis der Bevorderingen tot Kerklyke Waardigheden naa, en bespeurde,
met hoe veele zwaarigheden dezelve omzet waren; zwaarigheden, tot welker te
bovenkoming hy geen middelen bezat. Hy zag verscheide inwyen, en, op hun gelaat
lettende, kon het niet missen, of hy zag de onbetwistbaare bewyzen van vry hoog
gevorderden Ouderdom. - EUTROPUS begon te denken, dat ouderdom en zwakheid,
door den hoogsten stand in de Kerk, schaars vergoed wierden, en vreesde zich
over te geeven aan een lang tydperk van hoop en verwagting, die, indien ze al
mogten vervuld worden, waarschynlyk zouden komen als hy niet langer vatbaar
was voor het regte genot. Hy zag om na een ander Beroep, en bepaalde zich tot
de Geneeskunst.
EUTROPUS hadt waargenomen, of men hadt by hem gesprooken van den zeer
schielyken opgang, die jonge Artzen van bekwaamheid gemaakt, en daar door veel
Gelds en Roems, in korten tyd, gewonnen, hadden; hy verlangde in die hoogagting
te deelen, die Gekroonde Hoofden zelfs hunne Lyfartzen toedraagen, wanneer zy
eene hulp behoeven, die zy voor geen Koningryk kunnen koopen. - Drie of vier
jaaren onvermoeide bevlytiging op de Geneeskunde, stelde hem in staat om tot
Doctor bevorderd te worden. Hy zette zich neder in een der aanzienlykste wyken
van de Hoofdstad, vol vertrouwen, dat hem geene vereischten ontbraken, om zyne
Mededoctoren den loef af te steeken. Maar, helaas! EUTROPUS was een Vreemdeling;
hy maakte geene Kennissen; hy verstondt geene van de kunstenaaryen om zich
den weg tot opgang te baanen; zyn verheven geest versmaadde de laagheid om
te verzoeken Arts in een Hospitaal te worden, en schrikte voor gewoon gebruiklyke
streeken van Apothecars en Minnen. Een Patient ontboodt hem, doch zyn naam
boezemde geen vertrouwen in, het welgelukken zag men eerder aan als iets
byzonders, dan zeer bemoedigend. - Zyne natuurlyke onverduldigheid kwam weder
boven, en hy voorzag, dat hy, volgens zyn tegenwoordigen traagen voortgang,
misschien in een tamelyke Practyk zou geraaken, wanneer hy zyne Tydgeuooten
en de Oudere Doctoren overleefd hadt - en zelf gereed stondt om hun op den weg
van allen vleesch te volgen.
Ten deezen tyde hadt hy zyne ledige uuren aangevuld, en de verdrietlykheid van
het wagten verzet, door het bywoonen van de Regtsgedingen in de Pleitzaal. Hy
was bekoord door de Welspreekenheid voor de Balie, en vernam, met niet
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weinig verwondering, dat veelen, niet ouder dan hy, verscheide duizenden 's jaars
wonnen. Men vertelde hem, dat eenigen twee of driehonderd Ponden Sterlings, op
éénmaal, in den zak staken; en hy zag de Bank aan met een oog vol ontzag, 't welk
hy verschuldigd agtte aan de geleerdheid en waardigheid eens Regters. - Moede
van zyn geluk op het pad der Geneeskunde langer te zoeken, bepaalde hy zich tot
de Regtsgeleerdheid; waarin hy zich met den zelfden yver, als voorheen in de
Godgeleerdheid en in de Geneeskunde, bevlytigde. De Regtsgeleerde Studien
afgedaan hebbende, deedt zich welhaast eene gelegenheid op om zyne Talenten
ten toon te spreiden: doch de Welspreekenheid, die op den Predikstoel hadt kunnen
behaagen, of troost schenken aan het Ziekbedde, kwam hier niet te passe. EUTROPUS
hadt zo weinig vertrouwen op zichzelven, dat hy haperde en stotterde, van zyn stuk
geraakte, en geheel uit het veld geslaagen wierd, door de schitterende
Welspreekenheid van zyne meer afgerigte Party. Zich te laaten afschrikken door
eene eerste pooging, zou, egter, eene lafhartigheid geweest zyn. Hy hoorde van
veelen, nu uitsteekend in hun Beroep, die langen tyd, zonder iets te doen te hebben,
de Pleitzaal betreeden hadden, en wagtte op eene meer gunstige gelegenheid.
Jaaren liepen 'er voorby, en EUTROPUS. hadt den middelbaaren leevensstand bereikt,
wanneer hy ontwaarde, dat de Regterlyke Mantel en Hoed nog op een verren afstand
van hem verwyderd waren. Hy kon, in geen stand, slinksche praktyken pleegen, en
hadt den verregaandsten afkeer van laagheid en van omkooping. Eenig Erfgoed
was hem nog overgebleeven, en hy besloot zich op den Koophandel toe te leggen.
Den Koophandel merkte hy aan als eene zaak, die niets vorderde dan Naarstigheid
en Braafheid, om denzelven aan te vangen en voort te zetten. Maar hy verstondt
niets in het geringste van het geen den Koophandel betrof; hy vondt het, derhalven,
noodig, zich te begeeven in een Handelgemeenschap met Kundigen; by deezen
zou hy teffens leeren en voordeelen behaalen. Eene gunstige gelegenheid hier toe
boodt zich aan, en de zaaken gingen, voor eenigen tyd, met zo veel voorspoeds,
dat EUTROPUS de zodanigen, die hem, wegens voorige veranderlykheid, berispt
hadden, veragtte. Hy beweerde, de vroegere tydperken zyns leevens niet kwalyk
besteed te hebben. Niets hadt hy geleerd, of het kon hem van dienst weezen. Zyne
gedaane Letteroefeningen bleeven hem een bron van vermaak en voordeel; zyne
Godgeleerde kundigheden konden zyne goede zeden ten steun verstrekken; zyne
bedrevenheid in de Geneeskunde stelde hem in staat om de eerste aanvallen van
kwaalen af te weeren; en zyne Regtsgeleerdheid beveiligde hem tegen de
bedriegeryen en misleidingen der listigen en beginzelloozen. - Naa het verloop
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van eenige jaaren, nogthans, schoot het EUTROPUS voor den geest, dat hy niets
deedt dan Tyd verliezen. Het vooruitzigt op grooten Rykdom vertoonde zich in een
wyd verschiet, en, schoon hy honderden van zyne Bekenden zag, die het stille
vermaak eens Afgezonderden Leevens smaakten, wanhoopte hy immer in staat te
zullen geraaken tot het genieten van dat groot geluk, dan misschien in zeer hoog
geklommen jaaren, wanneer hy niet meer bekwaam zou weezen om 'er met den
regten sinaak genot van te hebben. Ook bragt niet weinig toe aan de verdrietlykheid
over zyn tegenwoordigen Leevensstand, de verregaande drukte daar mede gepaard,
en in dit opzigt verschilde het Koopbedryf zo zeer van zyne voorige leevenswyze,
dat hy begon te verlangen na het wederkeeren van die dagen, toen hy meester van
zyn tyd was, en een goed gedeelte van denzelven kon besteeden aan de beoefening
zyner verstandlyke vermogens, na welke hy altoos haakte, en 't geen hem thans
byna geheel niet mogt gebeuren. Met één woord, EUTROPUS ontdeedt zich van zyn
aandeel in den Koophandel, en scheidde van denzelven af met eene Geldsomme,
welke hy volkomen toereikende oordeelde tot zyn tegenwoordig nieuw ontworpen
plan; om, naamlyk, een Landhoeve te koopen, en eeuwig vaarwel te zeggen aan
Londen, met al deszelfs woelige bezigheden en luidrugtige vermaaken. In een Land,
waar de Eigendommen zo veel en zo ras van Bezitters verwisselen, als in Engeland,
behoefde EUTROPUS niet lang te wagten na zulk eene gelegenheid, als hy zogt. Ziet
hem dan, in den ouderdom van vyf en veertig jaaren, een Landheer aan de oevers
van de Severn.
Voor een ieder, behalven voor EUTROPUS, zou deeze stand de allergenoeglykste
geweest zyn. Zyn Landgoed bestondt uit nagenoeg vierhonderd morgen Lands, ryk
in Koornvelden en Grasweiden; zyn Huis was allerbekoorelykst gelegen aan het
hangen van een Berg, en hadt dus een wydstrekkend en schoon uitzigt; de Rivier
de Severn liep door een gedeelte zyns Landgoeds, en hy verrykte den grond door
het invoeren van veele verbeteringen, welke de traagheid of eigenzinnigheid des
voorigen Bezitters verwaarloosd hadt. - Dan, nogthans ontbrak 'er iets.
Gemeenzaamheid, uit gewoonte gebooren, vernietigde de helft van de schoonheden,
die EUTROPUS in den beginne bekoord hadden, door nieuwigheid dubbel behaaglyk.
EUTROPUS kon, 't is waar, leezen, en zich met Letteroefeningen bezig houden; maar
zyn geest geraakte belemmerd met den voorraad der opgedaane kundigheden; hy
miste een kanaal om dezelve mede te deelen. Zyne Nabuuren waren gastvry,
vriendlyk, oplettend, gezellig; doch dit alles betekende niets voor EUTROPUS; hunne
gastvryheid ging te verre; hunne vriendschap, schoon hy dezelve niet kon
versinaaden, oordeelde hy niet noodig te hebben; de opwag-
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tingen, welke zy maakten, stoorden hem menigmaalen; en in hun gezelschap vondt
hy zich genoodzaakt deel te neemen in een onderhoud 't geen hy niet verstondt, of
met verveeling te luisteren. Hy gevoelde iets van eene ingebeelde meerderheid, en
verlangde na de verkeering met Geletterden, welke Londen alleen kon verschaffen;
doch van welker genot zyne Handelbezigheden hem veelal verstooken hadden toen
hy te dier Stede woonde. - Voor een Man als EUTROPUS was 'er weinig tyds noodig,
om een nieuw plan, hoe zeer ook in haast ontworpen, ten uitvoer te brengen; en hy
bevondt zich in een Huis in Lincoln's-inn-fields, in minder dan twee jaaren naa dat
hy, voor altoos, afscheid van Londen genomen hadt.
In die Hoofdstad wedergekeerd, besloot hy zyn tyd zulkerwyze te verdeelen, dat
hy, op elk uur, zyn vast bestemde bezigheid of uitspanning zou hebben; doch hy
nam niet in opmerking, dat in Londen een Mensch minder dan ergens elders meester
van zyn tyd is. Bezoeken en Bezoekers vermenigvuldigden. EUTROPUS, aangemerkt
als een Man die niets te doen hadt, oordeelde men iemand te weezen, die zich niet
kon verschoonen van deel te neemen in eenige vermaakparty, om een dag of eenig,
of een week, uit te gaan. Welhaast vond hy dit vry lastig, en elke dag begon met
een besluitneeming, van welks verbreeken de avond zeker getuigen was. EUTROPUS
hadt in geen ding bestendigheid; hy kon geen Neen zeggen tot zich zelven, geen
Neen zeggen aan iemand. Naa één jaar verblyfs in Londen hadt hy de smertlyke
herinnering, dat hetzelve in niets te doen, of geheel bedryfloos, gesleeten was. Aan
geen gedeelte van 't zelve kon hy met genoegen denken. Maar, by ondervinding,
weetende, dat het eenzaam afgezonderd leeven voor hem zo min berekend was
als het tegenwoordige, in gestaage woeling gesleeten, stondt hy verlegen wat te
doen. Het schoot hem te binnen, dat, indien hy een middenweg kon vinden tusschen
Eenzaamheid en Gezelligheid, hy dat geluk zou aantreffen na het welk hy streefde,
en dus lange te vergeefsch gestreefd hadt. Naa veel en diep denkens over dit stuk,
verbeeldde hy zich, dat Bath, Londen in 't klein, de plaats was waar hem dit hoogst
begeerde heil wagtte. Te Bath dagt hy zo veel verkeerings te zullen vinden als hy
behoefde, veel van zulk gezelschap als waar aan hy gewoon was, en dat hy teffens
veel meer zyn eigen meester zou weezen dan hy te Londen mogelyk gevonden
hadt.
EUTROPUS ging, derhalven, na Bath. Voor eenigen tyd behaagde alles hem by
uitsteekenheid; want nieuwigheid was de wellust van zyn hart; doch niets is
verganglyker dan nieuwigheid. Het gezelschap, 't welk hy te Bath aantrof, was niet
juist het geen hy verlangde. De Menschen te Bath be-
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stonden voor de helft uit de zodanigen die 'er gekomen waren vermaakshalven,
voor de helft uit lieden die de herstelling eener verzwakte gezondheid zogten. Met
de eerstgemelden kon hy niet verkeeren; want hy hadt een afkeer van het spel: de
laatstgenoemden kon hy niet bezoeken zonder deel te neemen in hunnen smertlyken
toestand. Droefgeestigheid greep hem aan op het gezigt van zo veele
beklaagenswaardige voorwerpen; en niet lang hadt hy zich te Bath opgehouden, of
hy vatte de sterkste vooroordeelen tegen deeze Plaats op; die gevolglyk de plaats
zyns verblyfs niet langer kon weezen. Nogmaals keerde hy na Londen weder; waar
hy, jaaren lang, een onbenyd leeven kwynend voortsleepte.
Uit het geval van EUTROPUS kunnen wy leeren, dat het belachlyk is meer van het
Menschlyk Leeven te verwagten dan dat Leeven kan schenken. Eén Bedryf in 't
zelve te hebben is genoeg voor het langste Leevensperk. Besluitloosheid is het
bederf van elke naajaaging, en Onverduldigheid, om op Aarde een ingebeelden
Hemel te vinden, is een der zotste harsenschimmen die in 's Menschen brein kan
opkomen. Een groot gedeelte tyds, en veel onnoodig overlegs, wordt 'er besteed
in de bepaaling tot de keuze van een Beroep. Naauwlyks is 'er eenig Beroep of de
Mensch kan 'er in uitmunten, als hy eene genoegzaame vastigheid van geest bezit,
indien hy niet al te veel verwagt, en indien hy niet afwykt van den wel traagen, maar
zekeren, voortgang, om zich over te geeven aan een gevaarlyken kans, welke hy
veronderstelt dat hem in ééns onafhangelyk en ryk zal maaken. - 'Er zyn eenige
dingen allerverderflykst voor de Menschen in alle Beroepen. De zugt tot Rykdom,
het benyden der geenen die met ons het zelfde Bedryf hebben, en eene
onverduldigheid om eens het tydperk te bereiken dat men uit zyne zaaken konne
stappen, hebben den Val van duizenden veroorzaakt. Door deeze hebben zy zich
laaten vervoeren tot bedryven, niet alleen ongerymd, maar oneerlyk; en het laatste
gedeelte huns leevens strekte dikwyls ter straffe voor een vroeger. Maar, zelfs
zonder deeze ondeugden, is Veranderlykheid en Besluitloosheid geschikt om elke
onderneeming te doen mislukken, en de beste Menschen eene belachlyke rolle te
doen speelen; ongelukkig voor zichzelven, en veragt by anderen.
De zodanigen, die klaagen dat het Leeven kort is, zouden weldoen met te
bedenken, dat het kortste Leeven ten nutte besteed kan worden, en dat wy elken
dag verantwoordelyk zyn voor het genot van gezondheid en het vermogen van te
kunnen werken; eene bedenking, welke niet zal kunnen naalaaten gewigt te hebben
by de zodanigen, die weeten, ‘dat de dagen komen, en de jaaren naderen, in welken
zy zullen zeggen, wy hebben geen lust in dezelven.’
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Zedelyke bedenkingen.
Ieder mensch behoort zich nauwkeurig gade te slaan, en wel in agt te nemen, opdat
hy nimmer grootscher denkbeeld van zich vorme, noch door dwazen hoogmoed
zich late voorstaan, grootere volmaaktheden te bezitten, dan 'er waarlyk by hem
plaats hebben; want hierdoor maakt hy zich en bespottelyk en veragtelyk.
Nimmer schitteren onze daden minder, dan wanneer men dezelve met geweld
wil doen schitteren. Nooit is men kleiner in het oog van anderen, dan wanneer men
groot wil wezen; want hy, die zichzelven verheft, word vernederd. Nimmer begaat
men meerdere en grootere dwaasheden, dan wanneer men met geweld zyne
bekwaamheid wil vertoonen, en met zyn verstand pronken. Hy, die met zichzelven
te veel is ingenomen, veragt doorgaans alle anderen; dan hy word ook op zyne
beurt van alle anderen veragt.
De afkeer van den dood is algemeen - ieder schuwt de Grafmonarch, en
beschouwt hem als den wreedaartigsten, den onverbiddelyksten, Dwingeland, als
den geweldigsten, den gevreeststen, Tiran. - Wat mag dan den mensch, over 't
algemeen gerekend, bewegen, zichzelven zo ligtvaardig voor hem bloot te geven.
Men tart de oogenschynlykste gevaren - men ontziet gene smarten noch ongevallen
- al wat, by eene bedaarde overweging, allerverschrikkelykst voorkomt, word uitgetart,
en daaraan durft men zich bloot geven; en de dood nochtans komt elk verschrikkelyk,
zeer gevreesd en afschuwelyk, voor. Waar van daan deze handelwyze? Waar van
daan zulk eene tegenstrydigheid? - De mensch waant door zulk eene handelwys
zyn geluk te bevorderen - dan 't is louteren waan, waan die hem misleid. - Zyn
hoogmoed word gestreeld, en daardoor laat de mensch zich bedriegen, jammerlyk
misleiden. Eene bedorven redenering doet hem de rede verzaken, en hem zyn geluk
zoeken in zaken, waarin vaak zyn grootste onheil ligt opgeslooten.
Al ons zwoegen, al ons zweten, al ons arbeiden, al ons poogen - alle bejaging
van wellust en vermaken, deze allen worden nimmer van ons, of van eenig mensch,
gezogt - nimmer nagejaagd, dan met zulk een oogmerk, om 'er zich gelukkiger door
te maken dan men is. Wy zyn van die gesteldheid, dat uiterlyke voorwerpen, welke
zich opdoen voor onze zintuigen, den grootsten invloed maken op onzen geest, en
hierdoor veelal onze daden regelen, en al ons gedrag bestieren. Zy maken zulk
eenen indruk op het gemoed, dat zy den helen mensch overmeesteren, en onder
derzelver geweld brengen. - Dan, welk eene dwaasheid, een redelyk Wezen geheel
onwaardig.
C. V.D. G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve over het belachlyke.
(Uit het Engelsch.)
Ridiculum acri
Fortius & melius magnas plerumque secat res.
HORATIUS.

De bekende Stelling, door den Graaf VAN SHAFTESBURY beweerd, dat het Belachlyke
de Toetssteen is der Waarheid, heeft aanleiding gegeeven tot verscheide Geschislen
van eenige aangelegenheid in de Geleerde en Zedelyke Wereld. De Schryvers, die
het Gevoelen van zyne Lordschap onderschraagden, hebben, egter, gepoogd die
Stelling te verzagten, derwyze, dat zy de Rede niet geheel van haare post ontzetten,
om een kenmerk van Waarheid op te leveren. Zy, die zich tegen zyn Gevoelen
aankantten, hebben die Stelling verder getrokken dan men met grond denken mag
dat de edele Schryver meende; schoon hy zeker geen Vriend was van den
Geopenbaarden Godsdienst, en eene neiging tot het wonderspreukige zo wel in
zyne begrippen als in zynen styl heerschte.
Ten aanziene van het Belachlyke bledt zich eene zeer noodige onderscheiding
aan. 'Er is een groot verschil tusschen een Voorwerp dat men belacht, en een
belachlyk Voorwerp. Het eerstgemelde verwekt enkel Gelach; het laatstgenoemde
is zo wel onvoegelyk als belachenswaardig, en wordt daarom met zekere maate
van veragting en afkeuring beschouwd.
Een zeker Schryver, van Lord SHAFTESBURY'S Stelling spreekende, met eenigen
eerbied voor de bekwaamheden van dien Graaf, merkt op, dat het geschil, eigenlyk
gesprooken, niet is, of het Belachlyke de Toetssteen der Waarheid zy; maar of de
Aandoening om te lachen een gepaste Toetssteen zy om belachlyke voorwerpen
te
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onderscheiden van die niet belachlyk zyn. - Dit dunkt my een geschikt middel om
het geval te bepaalen, en een einde te maaken aan dit lang gehangen hebbende
geschil.
Het Belachlyke tot den Toetssteen der Waarheid te stellen, zou, in de eerste
plaats, strekken tot verwerping der Rede, welke alle Menschen, in eene
genoegzaame maate, bezitten, die hun in staat stelt om de Waarheid te kennen,
wanneer dezelve hun, met eene behoorelyke baarblyklykheid, wordt voorgesteld;
en om 'er een Gevoel in stede te stellen, dat is de Gewaarwording van het
Belachlyke, welke weinige Menschen, in vergelyking gesprooken, bezitten.
't Geen beslist moet worden door een zeker Gevoel, als, by voorbeeld, het Gevoel
van het Schoone, het Verhevene, het Belachlyke, enz. kan niet tot de Rede behooren;
en wy weeten, dat Gevoel, met andere woorden Smaak voor het Schoone,
Verhevene, enz. aan weinigen, dan welgeoefende Verstanden, eigen is. Wanneer
iemand de schoonheden van een Kunststuk bewondert, of de grootschheid in eenig
tooneel der Natuure, ontstaat deeze zyne bewondering niet om dat hy daar over
gedagt en geredeneerd heeft; maar enkel uit het Gevoel, 't welk hy bezit, van
Schoonheid, Grootheid en Verhevenheid. En deeze Gevoelens moeten altoos de
Toetssteenen zyn volgens welke hy oordeelt over alle andere voorwerpen van dien
aart. Wanneer, derhalven, iemand het Gevoel voor het grootsche bezit, is het voor
hem onmogelyk, zekere voorwerpen niet boven andere te stellen zonder de Rede
te hulp te roepen; het is voor hem onmogelyk, het Paleis van St. James boven de
Hoofdkerk van St. Paulus te zetten, of, voor een oogenblik, te veronderstellen, dat
het Kasteel van Windsor, in grootheid en fraaiheid van ligging, de Towr van Londen
niet overtreft. Mogt iemand hem daar in tegenspreeken, hy kan door geene
aaneengeschakelde redekaveling zyne meening verdedigen. Hy kan zich alleen op
een derden Persoon beroepen, die een Gevoel van Grootheid bezit, en die regels
van Smaak volgt, die, hoe dikwyls ook vol van verbeelding, onze keuze in zulke
zaaken regelen. GILPIN geeft een zeer uitgewerkt verslag, waarom hy eene
beslissende voorkeuze verleent aan het gezigt van Goodrich-Kasteel aan de Wye;
maar hy redeneert niet; hy beschryft, hy schildert met woorden, als ik my zo mag
uitdrukken. Het is nuttig-
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heid alleen die ons tot redeneeren kan brengen, en nuttigheid komt in geene
aanmerking als wy van schilderagtige Schoonheid of Verhevenheid spreeken.
Gelyk het Gevoel van Schoonheid en Verhevenheid de eigenlyke Toetssteen is
om het Schoone van het Leelyke, het Groote van het Geringe, te onderscheiden,
even zo is het Gevoel van het Belachlyke de waare Toetssteen om Belachlyke
Voorwerpen te onderscheiden van de ernstige en deftige.
Men heeft, als eene zwaarigheid tegen de Stelling van Lord SHAFTESBURY,
aangevoerd, dat een Voorwerp, hoe ernstig ook, het voorwerp van het Belachlyke
kan gemaakt worden. In zekere maate is dit waarheid; te weeten het is zo waar als
dat men een stuk Gouds op den Toetssteen kan brengen; doch vervalscht metaal
zal alleen dien toets niet kunnen verdraagen. Een Misdaadiger moge lachen over
iets 't geen hem onvoegelyk voorkomt in het maakzel van de Galg, of over de
gedaante van den Strik aan den strop die een einde aan zyn leeven zal maaken;
en een Omstander moge zyn best doen om de geheele Strasoefening in 't belachlyke
te brengen; doch wat is het gevolg? Heeft de Misdaadiger daar door zyne Regters
overtuigd dat het ongerymd is een galg en een strop te gebruiken? Heeft hy zyne
Galggenooten, die met hem staan gehangen te worden, overtuigd dat hangen een
spel is? Of heeft de Omstander de andere Toekykers overgehaald om met hem dit
alles te belachen?
Nog ééns; HOMERUS en VIRGILIUS heeft men in een boertigen trant overgezet, die
Schryvers, door eene schryfwyze welke men Travesty, of Verkleeding, noemt, in
hun zogenaamd Zondagspak gestooken, en daar door den Lach der Leezeren
gaande gemaakt. Maar hebben de Characters van HOMERUS en VIRGILIUS daar by
iets in 't minste geleden? Heeft de Wereld, die zints lang deeze dus verhanselde
Dichtstukken bezat, opgehouden, HOMERUS en VIRGILIUS voor de twee grootste
Dichters der Oudheid te groeten? Neen. In spyt van al het boertige, grappige, deezer
Verkleedingen, Parodien, en andere poogingen van dien aart, blyven HOMERUS en
VIRGILIUS hunne eens bekomene en welgevestigde agting behouden, en zullen het
blyven doen, zo lang 'er smaak voor fraaije Letteren op de Wereld plaats heeft. Wie
spreekt thans van ZOÏLUS, MOEVIUS en BAVIUS!
Dan, verder; men kan, wordt 'er in 't midden ge-
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bragt, den Godsdienst en de heiligste Verborgenheden in een Belachlyk licht
voorstellen, en dit Belachlyke zou gevaarlyk weezen. Dan het is zeker den
Godsdienst slegte eere betoond, als men veronderstelt, dat een Lach kan omver
werpen wat op Bewys gegrond is. Om niet te spreeken van veele vrugtlooze
poogingen der hedendaagsche Ongeloovigen, van de spottende schimpscheuten
van een VOLTAIRE, of van een HUME, kunnen wy niet naalaaten te herinneren, dat
de Vyanden van het Christendom, in de vroegste Eeuwen, hunne tegenkanting met
(*)
het Belachlyke aanvingen . De Apostelen en onmiddelyke Leerlingen van onzen
Zaligmaaker stonden der Spotternye ten doel. Dit, egter, deedt hunne zaak geen
nadeel; en die Ongeloovigen van vroegeren tyde namen de toevlugt tot strenger
maatregelen om het Christendom te keer te gaan, welker ongerymdheid zints lang
is aangetoond.
De waarheid der zaake is, dat, in alle zodanige gevallen, het Belachlyke moge
aangewend worden; maar het zyn de gevallen niet, waar in het Belachlyke te passe
komt. Een Man, wiens gevoelens, waar voor hy uitkomt, waar zyn, behoeft voor de
aanvallen van het Belachlyke niet te schroomen; het stort bezwykend voor de
Waarheid neder. Men heeft den dood belachlyk voorgesteld, in Klugten, Dichtstukjes,
dien onder veelvuldige gedaanten snaaks ingevoerd; maar de vrees voor den dood
laat zich door dergelyke tovermiddelen niet verdryven.

(*)

Wy moeten hier onze Leezers terug wyzen tot een Stuk door ons geplaatst in het Mengelwerk
onzer Nieuwe Vaderl. Letteroef. Vde D. 2de St. bl. 233, ten opschrift voerende: De Christlyke
Godsdienst reeds van den Aanvange der Verkondiginge af op den Toets der Spotternye en
van het Belachlyke gesteld. Een fraai Vertoog, ingerigt tegen het zeggen van Lord
SHAFTESBURY: ‘Ik vernam nimmer, dat de oude Heidenen, in hun snood oogmerk, om den
Christlyken Godsdienst, in den eersten tyd, te onderdrukken, zich ooit bediend hebben van
Belachlyk ten toon stellen. Maar hier van hou ik my verzekerd, dat, hadt men de waarheid
der Euangelieleere, op eenige wyze, kunnen overweldigen, men zou veel verder gekomen
weezen, om dezelve te doen zwygen, wanneer men de eerste Verkondigers daar van op een
vermaaklyker wyze ten tooneele gevoerd hadt, dan in Beerenhuiden gekleed, en in Pektonnen
aangestooken.’ Letter Concerning Enthusiasm, Sect. III.
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Men mag de proef van het Belachlyke altoos neemen, en ik wil toestemmen dat het
ten Toetssteen verstrekke van 't geen Belachlyk is; doch niets meer. Het Belachen
kan niet meer 't geen te vooren niet belachlyk was belachlyk maaken, dan een
Toetzer der Metaalen dat Metaal, 't welk voorheen zuiver was, door toetzen 't zelve
verlaage. Indien, in een reeks van denkbeelden, behoorende tot een Godsdienstigen
Aanhang, of eene Staatkundige Party, een derzelven niet staande gehouden kan
worden tegen de kragt van het Belachen, mogen wy ons verzekerd houden dat het
onverdedigbaar is, en verworpen zal worden; want het geen het Belachen niet kan
wederstaan zal geen proef kunnen houden. In deezer voege was het, dat ERASMUS,
door zyne Zamenspraaken, veel toebragt om de bedriegelykheden der Paapery en
der Monniken ten toon te stellen. Dus gaf CERVANTES den doodsteek aan de
Doolende Ridderschap. Geen van beide deeze Schryveren zette de Rede aan eene
zyde; doch zy wisten dat het geen in zichzelven Belachlyk was door het Belachen
best getoond kon worden zodanig te weezen.
't Is mogelyk, dat iemand van Vrygeestige beginzelen zo veel Belachlyks verspreide
over de heiligste en aangelegenste Waarheden, dat het zelfs voor een oogenblik
den Lach verwekke by eenen die dezelve met de daad gelooft. Maar dit zal nimmer
gepaard gaan met de overtuiging van het tegendeel der geloofde Waarheden; en
dus moet de oogenbliklyke zegepraal, door het Belachlyk voorstellen verwekt, als
rook verdwynen.
Zommige Menschen hebben zulk een rykvloeiende ader van Geestigheid, zulk
een vaardig werkend gevoel van 't Belachlyke, dat zy niet schroomen alle
voorwerpen, zonder onderscheid, daar mede aan te vallen; doch zyn tevens dikwyls
zo onkundig, dat zy niet begrypen hoe zy hun talent zeer te onpasse gebruiken. In het burgerlyk leeven gaat de elende niet zelden vergezeld van omstandigheden
die laag en gemeen zyn, en geschikt om een Lach te verwekken by de zodanigen
die 'er zich niet onmiddelyk in betrokken vinden. Om dit op het Tooneel te vermyden,
gaat elende daar altoos vergezeld van pracht en grootheid; eene Koningin sterft in
haar Koninginne-gewaad, en een Held valt in de armen van den dood met al de
bevalligheid van een Dansmeester.
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Wanneer wy, nogthans, bevinden, dat deeze overmaat van iets in een belachlyk
licht te stellen, welke zommige Menschen bezitten, niets met de daad belachlyks
ontdekt hebben, worden wy overtuigd dat zy eene nederlaag leeden; eene nederlaag,
die het voorwerp huns aanvals in onze gedagten hooger doet klimmen, juist om
dezelfde reden als waarom wy ons verzekerd houden, dat het metaal, 't welk den
toets heeft doorgestaan, volkomen zuiver is, terwyl wy blyven twyselen aan de
zuiverheid van dat geen, 't welk die proeve niet heeft ondergaan. Schoon wy,
derhalven, geen ander dan een laag denkbeeld kunnen vormen van het verstand
en het hart eens Mans, die 'er zich op toelegt om het Belachlyke te werk te stellen
omtrent voorwerpen van een heiligen aart en eeuwig aanbelang, is 'er egter niets
van die poogingen te vreezen. Waarheid is die sterkte, welke noch stormenderhand,
noch by verraad, kan worden ingenomen; zy zal noch voor geweld, noch voor
hongersnood, bukken.
Maar men zal zeggen, en, zo ik vrees, met al te veel gronds van reden, dat veelen,
en inzonderheid jonge Lieden, door het Belachen, Godsdienst en Deugd verlooren
hebben, en hier door alleen Ongeloovigen en Zedeloozen geworden zyn. Hoe kan
het Belachlyke dan de Toetssteen der Waarheid weezen? Het Belachlyke is niet
min en niet meer in dit geval de Toetssteen der Waarheid dan voorheen. Geen
deezer Verleiden werden door het Belachlyke als een Toetssteen van Waarheid
bewerkt. Wanneer het Belachlyke strekt om waarheid van valschheid, het voegelyke
van het onvoeglyke, en het noodige van het noodlooze, te onderscheiden, moet het
Overtuiging baaren. In het geval 't welk wy thans voor ons hebben veroorzaakt het
alleen Schaamte. Het is geenzins ongemeen, dat jonge Lieden, by hunne intrede
in de Wereld, door valsche Schaamte hunne goede Zeden vaarwel zeggen; en al
het Belachlyke, by hun aangewend, is misschien niets meer dan een luid onzinnig
Geschater, iets wyd en verre verschillende van het waar en rechtschaapen
Belachlyke, 't welk bestaat in een voorwerp in zulk een licht te plaatzen, dat het blykt
ontbloot te weezen van alle reden, van allen bewys, en dus, in zichzelve, nutloos,
veragtlyk, en onvoegelyk. - Overgegeevene Ligtmissen bezitten zeldzaam het Talent
van iets dus Belachlyk te maaken; maar zommigen hun-
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ner, overeenstemmende om elkander te ondersteunen in het belachen van
Godsdienst en Zedelykheid, ten einde het schand- en schadelyk einde, de verleiding,
te bereiken, zullen ongetwyfeld slaagen in het verwekken van die valsche Schaamte,
die, zo ik dugt, veele anders braave Jongelingen aangezet heeft tot een losbandig
leeven, met alle deszelfs vernielende gevolgen, zonder dat zy immer onderzoek
deeden na de beginzelen.
Van eenen anderen kant mag zulk een gedrag ten minsten aangemerkt worden
als een misbruik van het Belachlyke, het misbruik van een der gaven der Natuure,
die, ongetwyfeld, even als alle haare andere gaven, tot goede en waardige
oogmerken kan aangewend worden. - Waar, by voorbeeld, ongerymde gevoelens
voorgestaan worden, strydig met allen gezond verstand en rede, kan men zich, met
den gelukkigsten uitslag, van het Belachlyke bedienen. Het geloof in Tover- en
Spokeryen, in Starrewichelaar- en Handkykerye, en wat meer van dien aart is, strekt
ten rechtschaapen voorwerp van het Belachlyke. Veele ongerymd- en
onwelvoegelykheden der Kleeding zyn, door dit zelfde middel, verdreeven; en heeft
het Belachlyke te meermaalen der Rede ten dienste gestaan. In deeze gevallen is
't zelve zeker een Toetssteen der Waarheid. Met dit alles moet men erkennen, dat
weinigen dit wapentuig wel en met bescheidenheid weeten te behandelen; en, daar
het wonden toebrengt, welke strekken om den trots te beledigen, en de driften der
lydende partye te ontsteeken, moet men 'er zich niet van bedienen, dan naa het
mislukken van alle andere middelen. In geen geval zou ik willen beginnen met het
Belachen; dewyl ik geen welmeenend Man ooit begeer te behandelen als een Gek,
of iemand die alleen verdient uitgelachen te worden. Maar, indien by dwaasheid
zich onverzettelykheid paart, en deeze hem aanzet tot onvoorzigtige bedryven, mag
de werking van het Belachlyke met voordeel beproefd worden; en is men daar mede
zomtyds gelukkig geslaagd, wanneer alle andere middelen faalden.
Het Belachlyke, gelyk ik reeds aanmerkte, heeft men beproefd omtrent alle
Godsdienstige Begrippen; doch laaten wy bezien, wat hetzelve heeft afgeschaft, en
wat het ons heeft overgelaaten, en wy zullen bevinden, dat het geen Godsdienstig
Begrip, 't welk door kragt van goede Bewyzen kan verdedigd worden, in wanagting
gebragt heeft.
Wy mogen ons gerust verzekerd houden, dat, indien
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iemands begrippen omtrent eenig onderwerp welgegrond zyn, indien hy dezelven
niet haastig aangenomen, maar met naauwkeurigheid onderzogt, heeft, hy voor het
Belachlyke niet te vreezen hebbe. Hy mag zich schikken naar Lord SHAFTESBURY'S
geestigheid, en het Belachlyke voor een Toetssteen der Waarheid houden;
naardemaal hy, vooraf, de Rede gebruikt hebbende, al het Belachen kragtloos zal
afstuiten. Is hy, aan den anderen kant, een oppervlakkig denker, heeft hy zich geene
moeite gegeeven om de gronden van zyne gevoelens te onderzoeken, dan zal het
Belachen hem de nederlaag geeven, schoon hy daar door niet overtuigd worde. Hy
mag uit het strydperk treeden gelyk een bloodaart; maar de wapenen, welke hy had
behooren te gebruiken, zyn niet te slegter om dat hy ze niet heeft weeten met
voordeel te voeren.
Naardemaal, nogthans, dit aandagtig onderzoek der beginzelen niet zo algemeen
is als het behoorde te weezen; en dewyl jonge Lieden in 't byzonder, die het meest
der verleidinge ten doele staan, misschien geen tyd gehad hebben om hunne
denkbeelden in orde te schikken, en zich tot het verdedigen derzelven toe te rusten,
is het Belachlyke voor zo verre, in verkeerde handen, een zeer gevaarlyk ding; en,
zo ik vrees, menigwerf gebezigd tot de slegtste einden, om de onschuldigen en
onkundigen te verbysteren, de waggelenden te doen vallen, en door valsche
schaamte de anders braaven van een geregeld en deugdzaam leeven af te troonen.
Wat zy te verantwoorden hebben, die dus de gave van het Belachlyke misbruiken,
hoe verre hun misdryf zich uitstrekt, of wat de maate hunner strasse behoort te
weezen, staat my niet te bepaalen.
Dr. JOHNSON'S gevoelen over dit geschil, schoon met het myne niet geheel
overeenstemmende, kan even zeer, zo niet meer, de opmerking verdienen; want
het is een onderwerp, 't welk zich van verschillende zyden laat beschouwen. In zyne
Leevensbeschryving van AKENSIDE, noemt hy het een nietsbeduidend geschil;
hoedanig ik het geenzins aanmerk. Hy schryft: ‘De hoofdsom van alle de
bewysredenen, in het lang en heftig voor- en tegenspreeken van dit nietsbeduidend
geschil, kan men gemaklyk opmaaken. Indien het Belachlyke, als een Toetssteen
der Waarheid, omtrent eenige zaak, wordt bygebragt, valt de vraag alleen, of zulk
een belachen recht-
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maatig zy; en dit kan alleen uitgemaakt worden door het bybrengen der Waarheid,
als de toets van het Belachlyke. Stelt u twee Persoonen voor vol vreeze; de een
over een weezenlyk, de ander wegens een ingebeeld, gevaar; zy zullen beiden,
voor eene wyle, even zeer blootgesteld zyn aan de onvermydelyke gevolgen van
bloohartigheid, versmaadende berisping en belachlyke voorstelling; en de waare
staat van beider geval moet bekend weezen, voor dat men konne beslissen, wiens
vrees redelyk, wiens vrees belachlyk, was; wie medelyden, wie uitjouwing, verdient.
Beiden zyn ze, voor een tyd, even zeer aan Belaching blootgesteld; maar beiden
daarom niet even Belachlyk.’
Wy sluiten deeze Proeve met de Bedenking eens Schryvers over den Man, wiens
Stelregel daar toe aanleiding gegeeven heeft: ‘Lord SHAFTESBURY bezat eene
leevendige verbeeldingskragt; doch hy werd, gelyk dit meer gebeurt, 'er zelve
zomtyds door bedroogen. Hy bezat een ryke ader van geestigheid en boertery; maar
hadt 'er een al te groot denkbeeld van. Het Belachlyke verwekt alsdan een
voorbygaanden indruk, een vlugtig vermaak; maar 't heeft, niet op de waarheid
steunende, geene duurzaame uitwerking, uitgezonderd op hun, die iets belachlyk
maaken, en anderen, die nevens hun met dezelfde vooroordeelen bezwangerd zyn.
Op 't eigen oogenblik, wanneer het Belachlyke blykt valsch en onbeschoft te weezen,
verwekt het verontwaardiging en veragting. Het schitterend vernuft is niet magtig
om valsche verbeeldingen van zaaken, en ongerymdheden, voor smaad en
vergetelnisse te bewaaren. De tyd zal komen, waarin de Schriften zelfs van eenen
VOLTAIRE onder dien last zullen moeten bezwyken!’

Waarneeming van eene by tusschenpoozen plaats gehad hebbende
kinderziekte. Door ....... Med. Dr.
De Zoon van eene behoeftige Weduwe, omtrend veertien jaaren oud, van een zeer
sterk gestel, en, zo als doorgaans by gemeene Lieden plaats vind, aan veele
ongemakken, vooral van nattigheid en koude, niet ongewoon, wierd, in den Winter
van 1790, door de Kinder-
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ziekte, die te dier tyd vry algemeen heerschte, aangetast. Deeze Knaap, niet gewoon
om in huis te blyven, zeker ook al voornamentlyk uit hoofde dat 'er niet veel, 't welk
hem behaagen kon, te vinden was, liep met de pas uitgebotte Pokjes op straat, en
speelde met zyne makkers in de sneeuw: maar dit had ten gevolge, dat de Pokjes
alle na binnen sloegen, en hy daardoor in eene zeer gevaarlyke Koorts met
ylhoofdigheid verviel.
Zyn Moeder nam daarop haar toevlugt by den Geneesheer der Diaconie, welke
eenige gepaste Geneesmiddelen en Spaansche Vliegen voorschreef, die ook de
gelukkige uitwerking hadden, dat de Jonge, alhoewel zonder de Kinderziekte te
krygen, binnen veertien dagen volkomen herstelde.
Omtrend vier weeken daar na, kwamen 'er op nieuw Pokjes te voorschyn. De
Jonge, echter, nog niet genoeg door het eerste voorval geleerd, wilde, hoe veel
moeite zyne Moeder ook daar toe aanwendde, niet binnenshuis, veel min in het
bed, blyven, maar liep, als voorheen, in koud en zeer guur weder, op straat, by zyne
makkers, het welk veroorzaakte, dat alle de Pokjes, aan de linkerzyde, weder na
binnen wierden gedreeven, maar die aan de rechterzyde, welke van het onderscheide
soort, en vry talryk, waren, bleeven, en verzwooren geregeld, zo dat hy weder
gezond wierd. Omtrend drie maanden daar na, kwamen nu ook aan de linkerzyde
op nieuw puistjes te voorschyn, die, binnen weinige dagen, in groote, talryke,
etterdraagende, Pokjes veranderden, en geregeld afliepen.
Aanmerkenswaardig is het, dat deeze Jonge, by de twee laatste aanvallen deezer
Ziekte, geheel geene Geneesmiddelen heeft gebruikt, zich, van den morgen tot den
avond, altyd in de open lucht, die te dier tyd doorgaans guur en koud was,
opgehouden, en niet dan zeer slegt voedzel gekreegen, hebbende, evenwel, door
zyn buitengewoon gelukkig gestel, zonder dat 'er eenig ongemak nableef, volkomen
geneezen is.
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Vreemdigheden van den vogel Baya, of Indiaanschen Dikbek. Door
at'har ali' khan, van Delhi
(Uit de Asiatic Researches.)
De Asiatische Vogel Baya geheeten, of de Indiaansche Dikbek, is wat grooter dan
een Mosch, donkergeel van Pluimadie, geel aan kop en pooten, ligtkleurig op de
borst, en heeft een kegelvormigen bek, zeer dik, naar evenredigheid van het lichaam.
Deeze Vogel maakt haar Nest in de hoogste boomen, met den ingang na beneden,
om 't zelve tegen de Roofvogels te beveiligen. Vreemde dingen worden van deezen
Vogel verhaald. Men zegt, dat de Baya zyn Nest verlicht, door middel van
lichtgeevende Vliegen, welke hy in den nagt vangt, en met natte klei aan de wanden
van het Nest vastmaakt. Deeze Vogel kan geleerd worden, om het een of ander
kleine voorwerp, dat zyn meester hem aanwyst, op te zoeken. Het is, zo men wil,
een door ooggetuigen beweezen geval, dat, indien de Eigenaar, die den Vogel
afgerigt heeft, een Ring in een diepe put laat vallen, en hem daar op het teken geeft
om denzelven op te zoeken, de Baya met eene verbaazende snelheid na beneden
vliegt, en den Ring vat eer dezelve in het water komt, en, met een blykbaar
genoegen, by zyn Meester boven brengt. - Een ander voorbeeld van de leerzaamheid
deezes Vogels wordt door den Asiatischen Schryver, met veel vertrouwen, verhaald.
De jonge Hindoo-Vrouwen te Banares, en op andere plaatzen, draagen duune
gouden plaatjes, Ticas geheeten, als een cieraad, even vastgemaakt tusschen de
wenkbraauwen. Het gebeurt niet zelden, dat de jonge Minnaars, die zich vermaaken
met Bayas op te kweeken, aan dezelve een teken geeven 't welk zy verstaan, en
afzenden om deeze Ticas van de voorhoofden hunner Minnaressen af te haalen,
en die in zegepraal aan de Minnaars te brengen.
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Berigt van twee regenboogen, ten zelfden tyde gezien te Alverstoke
Hants, den 9 juny 1792. Met de uitlegging van dit verschynzel.
Door den Eerw. Mr. Sturges.
(Philosophical Transactions of the Royal Society of London, for 1793. P.I.)
By een Onweersbui, welke viel in het Zuid-oost aan de Zeekust, terwyl de Zon helder
scheen, maar laag aan den Horizon in 't Noord-west, vertoonden zich twee
Regenboogen van den eersten rang. Zy hadden geen zelfde middenpunt; maar
raakten elkander aan één punt in het Zuidlyk gedeelte van den Horizon. Ieder deezer
hadt een Regenboog van den tweeden rang, die desgelyks elkander in één punt
raakten. De eerstgemelde Regenboogen waren, voor een geruimen tyd, leevendig
en sterk van kleur; doch één derzelven was langer van duur en breeder dan de
andere, en werd, toen de Zon bykans aan 't ondergaan was, byna een halve cirkel.
De Lugt was, ten tyde van dit Verschynzel, bedaard, en de Zee volmaakt effen.
De volkomenste en langstblyvende Regenboog werd voortgebragt door het
rechtstreeksche Licht der Zonne, en de andere door het teruggekaatste Licht van
de Zee, die als een spiegel werkte. Deeze Regenboog, voortgebragt door straalen
voortkomende uit een punt laager dan de Zon, moest, by gevolge, hooger zyn dan
de andere, veroorzaakt door rechtstreeks en onteruggekaatst Licht. En, naardemaal
de Oevers zodanig gelegen waren, dat ze de straalen der Zonne onderschepten in
den doorgang tot de oppervlakte des waters, eer de Zon daadlyk onderging, moest
de Regenboog, te wege gebragt door het wedergekaatst Licht, eer dan de andere
verdwynen.
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Het eiland Diego Ramirez door Capitein John Hunter, Esq. niet
gevonden, volgens zyn Historical Journal of the Transactions of
Port Jackson and Nordfolk Island; met eenige aanmerkingen daar
over.
(Uit het Engelsch.)
Capitein HUNTER werd, in October MDCCLXXXVIII, met de Sirius, gezonden na de
Kaap de Goede Hoop, om voorraad voor de Volkplanting in Port Jackson te koopen.
Hy zeilde ten Zuiden van Nieuw Zeeland om Kaap Horn, en tragtte, in het
oversteeken van den grooten Stillen Oceaan, zo veel mogelyk een koers te houden
te midden van de koersen van de Resolution en de Adventure, in de Jaaren
MDCCLXXIII en MDCCLXXIV, om een koers meer te voegen by het groot aantal
van koersen, die thans gedaan zyn door dien onmeetelyken Oceaan. Kaap Horn
naderende, nam Capitein HUNTER waar, dat, in alle de Kaarten, welke hy gezien
hadt, van Terra del Fuego, een Eiland ligt, omtrent 10 of 12 mylen Zuid Zuid-West
van Kaap Horn, genaamd Diego Ramirez; het bestaan van welk Eiland nooit
wedersprooken is door iemand die dat Voorgebergte rondzeilde. Hy bepaalde
daarom zich zo naauw mogelyk op die parallel te houden, en, op den middag van
den zes en twintigsten November, hadden zy eene goede Middaghoogte genomen,
en bevonden zich juist op die parallel. Ten acht uuren voormiddag hadden de
Luitenant BRADLEY en de Capitein Waarneemingen gedaan op de Maans-afstand
van de Zon; de uitslag van welke maar weinig mylen verschilde, en de gemiddelde
o

was 290 38′ Oost; zo dat zy, huns oordeels, zeer naby moesten weezen aan de
plaats, waarop dit Eiland gesteld is: maar, dewyl zich niets opdeedt, zetten zy het
landwaards aan, de vertooning waarvan zy menigmaal zagen, schoon de zwaare
donkere wolken, die gestadig zamenpakten, hun verhinderden om een byzonder
punt te onderscheiden. In den avond klaarde het een weinig op aan den Gezigtëinder,
en zy lieten het uiterste van Terra del Fuego Noord ten Westen en West Noord-West
op omtrent tien mylen afstands. Hierop zetten zy den koers Noord-
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Oost voort, en dagten veilig te mogen te stellen, dat 'er geen Eiland gelegen is op
dien afstand van Kaap Horn, als men wil, dat Diego Ramirez gezegd word te zyn.
Ondanks dit berigt van Capitein HUNTER, gaat het zeer zeker, dat Capitein COOK,
geduurende een geheelen naamiddag, in de Endeavour, 't zelve gezien heeft; gelyk
blykt uit twee geschreevene Dagverhaalen, het een van Capitein COOK'S eigen hand,
en het ander gehouden door een Onder-Officier, WILKINSON geheeten, en het was
herhaalde keeren aangeweezen op dien tyd. Het blykt verder, uit de Waarneemingen,
gedaan door Mr. CHARLES GREEN, op die Reis, en in 't licht gegeeven op last van de
o

Heeren tot de Lengte op Zee benoemd, dat de Breedte van Diego Ramirez in 56
o

35′ Zuid, en de Lengte 68 1½′ West. Het is, daarenboven, zeker, dat dit Eiland
gezien wierd uit de Pandora, uitgezonden om de Muitelingen van Capitein BLIGH op
te zoeken, en 'er zeer digt by heen zeilde, schoon zommige Officiers van dat Schip,
vreemd genoeg zeker, het namen voor de Eilanden van St. Ildefonso, welke op de
o

o

Zuider-Breedte liggen van 55 51′ en Wester-Lengte van 69 28′ ten Noorden van
Kaap Horn, en gevolglyk ver genoeg uit hun gezigt ten dien tyde.
Wy vermeeten ons niet de oorzaak te bepaalen waarom Capitein HUNTER het
Eiland miszeilde. Hy zegt, dat zy op den zes en twintigsten, op den middag, zich
juist op die parallel bevonden; maar hy vermeldt de uitkomst hunner Waarneemingen
niet. Wanneer wy, egter, de Tafel van de Hoogte, elken dag Middags, op deeze
Reis inzien, vinden wy, dat de Breedte op den zes en twintigsten van November
o

MDCCLXXXVIII was 55 44′ Zuid, 't welk meer is dan drie vierde van een Graad
ten Noorden van Diego Ramirez. De Breedte en Lengte, ook op den vyf en
twintigsten, waren vry naby, welke men aan dit Eiland toeschryft, en het komt ons
(*)
hoogwaarschynlyk voor, dat Capitein HUNTER al te schielyk Noordwaards opzeilde .

(*)

De Aanmerkingen ontleenden wy uit the Monthly Review, for Oct. 1793.
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De gewoonten en zeden der Morlacchi, een volk van Dalmatie.
Morlachia, gelegen tusschen de inlandsche Bergen van Dalmatie, strekt zich uit
langs de Noord-Oost Kust van de Golf van Venetie, en wordt bewoond door een
Volk, Morlacken, of Morlacchi, geheeten.
Wat het Character deezes Volks betreft, 't zelve wordt als zeer slegt opgegeeven
door hunne Nabuuren aan den Zeekant. De Bewoonders der Zeekust van Dalmatie
vertellen eene menigte verschriklyke gevallen van hunne Gierigheid en Wreedheid;
maar deeze alle zyn van zeer vroegen tyd, of, indien ze in laater dagen gebeurd
zyn, moeten ze veeleer toegeschreeven worden aan de boosheid van eenige weinige
byzondere Persoonen, dan aan de booze gesteltenisse des Volks in 't algemeen.
Schoon 'er veele dievenstukjes onder hun voorvallen, kan een Vreemdeling gerust
hun land doorreizen, waar hy getrouw begeleid, en herbergzaam ontvangen, wordt.
Het grootste gevaar loopt men van de Haiduks, of Banditti, welker aantal sterk is
in de bosschen en de holen van het gebergte op de grenzen. Aldaar moet een
Vreemdeling een geleide neemen van twee deezer Eerlyke Knaapen; Eerlyke
Knaapen zeg ik, want zy zyn niet in staat om hem te verraaden, schoon Banditti,
en hun toestand is, over 't algemeen, meer geschikt om medelyden dan wantrouwen
te verwekken. Zy brengen hun leeven door onder de Wolven, zwervende van de
eene steilte op de andere, blootgesteld aan de strengheid der Saisoenen; dikwyls
kwynen zy, door gebrek aan leevensnoodwendigheden, in de afzigtigste en
eenzaamste spelonken. Nogthans stooren zy zeldzaam de rust van anderen, en
strekken altoos tot getrouwe Gidsen der Reizigeren: het meest dat zy steelen zyn
Schaapen en Ossen, om het vleesch tot voedzel, en de huiden tot schoenen, te
gebruiken. - Zomtyds gebeurt het, dat de Haiduken, door den uitersten nood
gedreeven, by partyen na de hutten der Schaapherderen trekken, en ruwlyk om
eeten vraagen, en niet missen 't zelve onmiddelyk met geweld te neemen, indien
men iets in 't minste mart met opschaffen. Zeldzaam, 't is waar, ontmoeten zy
weigering, of wederstand; naardemaal men weet, dat hun gereed-
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heid tot geweld gelyk is aan het woeste leeven 't geen zy leiden. - Vier Haiduken
schroomen niet een Caravaane van Vyftien of Twintig Turken aan te vallen, en het
gelukt doorgaans deezer verregaande minderheid dit grooter aantal te plunderen,
of op de vlugt te dryven. Het meerendeel der Haiduken ziet het als een verdienstlyk
werk aan, het bloed der Turken te doen stroomen; eene wreedheid, waar toe zy
gereedlyk overslaan, uit hoofde van hunne aangeboorene woestheid, aangevuurd
door een verkeerd begreepen Godsdienst-yver, en de gesprekken hunner
geestdryvende Priesteren.
Wat de Morlacchi zelve betreft, zy zyn openhartig en opregt, en wel in zulk eene
maate, dat zy, in andere landen, voor eenvoudige Slegthoofden zouden doorgaan.
Uit hoofde deezer hoedanigheid, worden zy zo dikwyls bedroogen door de Italiaanen,
dat de Trouw van een ltaliaan en de Trouw van een Hond by de Morlacchi
spreekwyzen zyn van een en dezelfde betekenis.
De Morlacchi betoonen zich zeer herbergzaam en gastvry voor Vreemdelingen:
deeze beminnelyke hoedanigheden ontdekt men by ryken en armen. De ryken
disschen een gebraaden Lam of Schaap op; de arme geeft even hartlyk wat hy
heeft: deeze edelmoedigheid heeft niet alleen plaats omtrent Vreemdelingen; maar
strekt zich over 't algemeen uit tot allen die behoeftig zyn. - Wanneer een Morlack
zich op reis bevindt, en aan het huis eens Vriends komt om 'er zyn intrek te neemen,
zal de oudste Dochter van den huize, of een jonggetrouwde, als 'er zodanig een is,
hem ontvangen, en met een kusch verwelkomen als hy van 't paard afstygt of de
deur intreedt. Doch een Vreemdeling wordt zeldzaam begunstigd met deeze
vrouwlyke beleefdheden; in tegendeel zyn de Vrouwen, althans de jonge, schuw,
by diens aankomst, en verbergen zich.
Over het algemeen hebben de Morlacchi weinig denkbeeld van spaarzaamheid
in het huishouden, en verteeren gereed in ééne week zo veel als genoegzaam voor
verscheide maanden zou kunnen strekken, wanneer eene gelegenheid, om het hart
vrolyk op te haalen, zich voordoet. Een Huwelyk; de Dag van den Heilig die men
voor Beschermheilig des Gezins houdt; de komst van een Bloedverwant of Vriend,
of eenige andere tot vrolykheid aanleidende gebeurtenis, maakt alles op wat 'er van
eeten of drinken in huis is. - Nogthans vertoont die
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eigenste Morlack eene verregaande spaarzaamheid in het gebruik zyner Kleedinge;
want, liever dan een nieuwe Muts te laaten natregenen, neemt hy dezelve af, en
gaat, hoe zwaar het stortregene, blootshoofds. Zo handelt hy ook met zyne
Schoenen, als de weg morsig is, of zy moeten zeer oud weezen.
Niets, dan volstrekt onvermogen, belet den Morlack stipt in zyne betaaling te
weezen; en, indien hy het geleende geld, ten bestemden tyde, niet konne betaalen,
brengt hy een klein geschenk aan den Schuldvorderaar, en verzoekt eenig uitstel.
Hier door gebeurt het menigwerf, dat hy, van uitstel tot uitstel, telkens met een
geschenk, te verzoeken, dubbel betaalt wat hy schuldig is, zonder daar op te denken.
Vriendschap, onder ons zo ligt aan verandering onderhevig, om de geringste
oorzaaken, is bestendig onder de Morlacchi. Zy hebben de Vriendschap zelfs tot
eene soort van Godsdienstige Verbintenis gemaakt, en gaan die Verbintenis aan
voor het Altaar. In het Sclavonisch Kerkboek vindt men een byzonderen Zegen over
de plegtige Vereeniging van twee Vrienden, of twee Vriendinnen, in tegenwoordigheid
der Gemeente. De Vrienden, dus Kerkplegtig vereenigd, worden Pobratimi, en de
Vriendinnen Posestreme, geheeten; 't welk zo veel zegt als Halve Broeders en Halve
Zusters. De Vriendschap tusschen Persoonen van verschillende Sexe wordt, heden
ten dage, met zo veel plegtigheids niet vastgesnoerd, schoon zulks mogelyk, in
vroegere en onschuldiger Eeuwen, mede de gewoonte was.
Uit deeze geheiligde Vriendschapsverbintenissen onder de Morlacchi, en andere
Volken van dezelfde herkomste, schynen de Gezwooren Broeders gesprooten;
eene benaaming, bekend genoeg onder het Gemeene Volk in Italie, en in veele
deelen van Europa. Het onderscheid tusschen deezen en de Pobratimi in Morlachia
bestaat niet alleen in het mangel van de plegtige inzegening, maar in het oogmerk
der vereeniging zelve. Want onder de Morlacchi is het éénig doel, wederkeerig
dienstbetoon en voordeelbezorging, terwyl zulk een Broederschap onder de
Italiaanen gemeenlyk aangegaan wordt door slegte menschen, om dus in staat te
weezen tot het meer ontrusten en beschadigen der Zamenleeving. De Pligten der
Pobratimi zyn, om elkander in geval van nood en gevaar by te staan, om onderling
aangedaan leed te wreeken,
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en dergelyke. De geestdrift gaat dikwyls zo verre, dat zy hun leeven in de waagschaal
stellen of verliezen voor de Pobratimi, schoon de Vriendschaps-opofferingen deezer
Lieden niet geroemd worden als die van een PYLADES. Indien 'er verwydering en
onmin ontstaat, tusschen twee dus verbondene Vrienden, wordt daar van, het
gantsche land over, als een schandelyk nieuws gesprooken; en heeft men 'er, in
de laatste jaaren, eenige voorbeelden van gezien, tot groot hartzeer van de oude
Morlacchi, die het bederf hunner Landgenooten aan derzelver gemeenschap met
de Italiaanen toeschryven. Wyn en sterke Drank, waarvan dit Volk meer en meer
dagelyks gebruik begint te maaken, zullen 'er dezelfde slegte uitwerkzels, als men
elders ziet, doen gebooren worden.
Maar, gelyk de Vriendschapsverbintenissen der Morlacchi sterk en heilig zyn, zo
zyn ook hunne Geschillen doorgaans onverzoenlyk. De Vyandschappen gaan van
Vader op Zoon over, en de Moeders missen niet hunnen Kinderen den pligt van
wederwraak in te scherpen, indien hun Vader het ongeluk gehad heeft van vermoord
te worden; zy vertoonen hun dikwyls het bebloede hembd en de wapenen des
gesneuvelden. Zo diep is de wraak in het hart deezes Volks geworteld, dat alle de
Zendelingen in de wereld niet in staat zouden weezen dezelve uit te rooijen. Een
Morlack is natuurlyk geneigd om goed te doen aan zyne Medemenschen, en geheel
dankbaarheid voor het geringste gunstbetoon; maar onverzoenlyk als hy zich
gehoond of beledigd vindt.
Een Morlack, die een ander van eene magtige Familie gedood heeft, is doorgaans
genoodzaakt zich door de vlugt te redden, en verscheide jaaren zich uit den weg
te houden. Indien hy, geduurende dien tyd, gelukkig genoeg geweest is om de
naaspeuring zyner Vervolgeren te ontkomen, en een kleine somme gelds verzameld
heeft, tragt hy vergiffenis en vrede te verwerven; en, ten einde hy omtrent de
voorwaarden in Persoon moge handelen, verzoekt en verwerft hy vrygeleide, 't geen
heilig gehouden wordt, schoon alleen mondeling beloofd. Alsdan treft hy middelaars
aan. Op eenen bestemden dag komen de Bloedverwanten der beide vyandlyke
Familien te zamen, en de Misdaadiger wordt binnen gebragt, kruipende op handen
en voeten; de snaphaan, het pistool of de zabel, waar mede hy den moord gepleegd
heeft, hangt om zyn hals; en, terwyl hy in deeze vernederde
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gestalte blyft, doet één of meer der Bloedverwanten een Lofreden op den
gesneuvelden, die zomayds het vuur van wraaklust, op nieuw, ontsteekt, en den
armen kruipenden boeteling in geen klein gevaar brengt. - Op zommige plaatzen is
het de gewoonte, dat de beledigde Party den Belediger bedreigt, alle soort van
wapenen hem op de keel houdende; wanneer zy eindelyk, naa lang smeekens, den
aangeboden losprys ontvangen. Dusdanige Bevredigingen komen in Albanie op
veel gelds te staan; doch de Morlacchi maaken de zaak voor eene geringe som af.
Overal wordt deeze verrigting beslooten met een Vreugdefeest, ten koste van den
Belediger.
De Morlacken, 't zy ze tot de Roomsche of de Grieksche Kerk behooren, hebben
zeer zonderlinge denkbeelden over den Godsdienst, en de onkunde hunner
Leeraaren vermeerdert dagelyks dat allerdeerlykst kwaad. Zy houden zich zo vast
overtuigd van het weezenlyk bestaan van tovenaars, beleezers, betoveringen,
nagtverschyningen, goedergelukzeggingen en kwaadspellende tekens, als of zy 'er
duizend voorbeelden van gezien hadden. Zy koesteren geen den minsten twyfel
omtrent het bestaan van Vampyren, of Bloedzuigers, en schryven daar aan, even
als in Transylvanie, het zuigen van het bloed uit de Kinderen toe. Wanneer,
derhalven, een Mensch sterft, dien zy vermoeden dat een Vampyre is, of Vukodlak,
gelyk zy de zodanigen noemen, zal worden, snyden zy hem in de billen, en
doorsteeken zyn geheele lichaam met pennen; voorgeevende, dat hy, naa deeze
kunstbewerking, mag ik dit woord gebruiken, niet rond kan zwerven. 'Er zyn zelfs
voorbeelden van Morlacchi, die, zich verbeeldende dat zy mogelyk, naa hun dood,
op Kinderbloed zouden belust zyn, hunne Erfgenaamen verzoeken, en zomtyds de
belofte afvergen, om hun, als zy gestorven zyn, te behandelen als of zy Vampyren
waren.
De stoutmoedigste Haiduk zal beevend wegvlieden voor de verschyning van een
spookzel, geest, of kabouterman, welke de verhitte inbeelding van dit bygeloovig
en bevooroordeeld Volk nooit mist te zien. Zy schaamen zich niet, als zy, wegens
die vervaardheid, uitgelachen worden; maar beantwoorden, in 't zaaklyke, zulks met
de woorden van PINDARUS: ‘Vrees, verwekt door Geesten, doet zelfs de Zoonen der
Goden vlugten!’ - De Vrouwen, gelyk wy natuurlyk mogen veronderstellen,
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zyn hondermaal vreesagtiger en vol harssenschimmen dan de Mannen; en eenige
deezer, door zich te meermaalen Toveressen te hooren noemen, gelooven daadlyk
dat zy Hexen zyn.
Een groote tweespalt heerscht 'er in Morlachia, gelyk doorgaans op alle plaatzen
waar men die twee Kerkgemeenschappen aantreft, tusschen die van de Latynsche
en de Grieksche Kerk, welke de Priesters, van wederzyden, niet naalaaten op te
stooken, door duizend schandelyke historiëtjes van elkander te vertellen. De Kerken
der Latynsche Christenen zyn arm, doch niet zeer morsig; maar die der Grieken
even arm, en allerslegtst onderhouden. De Priester van een Morlackisch Dorp zit
wel eens op den grond van het Kerkhof, en hoort de zondbelydenis van Vrouwen,
die op de knieën aan zyne zyde liggen; een vreemde houding, in de daad! maar
tevens een bewys van de onschuldige zeden deezer goede menschen, die den
diepsten eerbied koesteren voor hunne Geestlyke Leidslieden, en geheel van hun
afhangen: zy maaken, van hunne zyde, dikwyls gebruik van een tugt, die eer
Krygstugt dan Kerktugt gelykt, daar zy den knuppel bezigen om de overtreeders te
recht te brengen. Hier heeft dus een groot misbruik plaats, als mede in de openbaare
Boetedoening, welke zy het Volk opleggen, en waarin zy voorgeeven de wyze der
oude Kerk te volgen.
Daarenboven trekt de Morlackische Geestlykheid, zich bedienende van de droeve
ligtgeloovigheid deezer onnozele Bergbewoonderen, ongeoorlofde voordeelen, door
het verkoopen van zekere bygeloovige Pergamente Rolletjes, en andere schandelyke
Koopwaaren van dien aart. Zy schryven, naar het hun in den zin komt, op die
Pergamente Rolletjes, Zapiz geheeten, heilige Naamen, met welken niet gebeuzeld
mag worden, en voegen 'er zomtyds andere by, die 'er zeer slegt nevens passen.
De kragten, aan deeze Zapiz toegeschreeven, zyn bykans van dezelfde natuur als
die de Brasiliaanen toekennen aan hunne vreemd gesneeden Steenen. De Morlacchi
zyn gewoon dezelve in hunne mutzen te draagen, om Kwaalen te geneezen, of voor
te komen; zy binden ze ook, te dier zelfde oorzaake, aan de hoornen hunner Ossen.
- De Vervaardigers van deeze bedrogmiddelen stellen alles te werk om deezen
voordeeligen handel aan den gang te
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houden, in weerwil van de ongerymdheid, en ondanks de veelvuldige proeven, die
de nutioosheid oogschynlyk aan den dag leggen. - Zo wel zelfs zyn zy hier in
geslaagd, dat niet alleen de Morlacchi, maar ook de Turken, die op de grenzen
woonen, zich ruim en ryklyk voorzien met deeze Zapiz van Christen-Priesters, 't
welk hun Inkomen niet weinig vermeerdert, en agting byzet aan deeze Koopwaare.
Desgelyks hebben de Morlacchi niet weinig eerbieds, en veelen van het onkundige
Volk in Italie heeft het niet minder, voor zekere Koperen en Zilveren Penningen van
het Laage Ryk, of voor zekere gelyktydige Geldstukjes uit Venetie, welke by hun
doorgaan voor Medailles van St. HELENA. Deeze denken zy geneezen de Vallende
Ziekte, en dergelyke Ongesteldheden. Even zeer betoonen zy zich gesteld op eene
Hungaarsche Munt, Petizza geheeten, die op de rugzyde de Maagd MARIA en het
Kind JESUS heeft. Een deezer Geldstukjes is voor den Morlack een alleraangenaamst
geschenk.
Niet alleen houden de Turken, die op de grenzen woonen, de gemelde Zapiz in
een bygeloovigen eerbied; maar brengen menigmaalen Geschenken aan de
Christen-Priesters, en laaten Missen leezen voor het Beeld van de Maagd MARIA;
eene handelwyze, rechtdraads strydig met de Voorschriften van den Coran.
Nogthans, wanneer zy, volgens de gewoone wyze in dat Land, in den naam van
JESUS begroet worden, geeven zy geen antwoord. Hierom is het, dat de Morlacchi,
of andere Reizigers, op de grenzen, Turken ontmoetende, niet zeggen, Huaglian
ISSIS! dat is, JESUS zy gepreezen! maar, Huaglian BOG! dat wil zeggen, GOD zy
gepreezen!
(Het Vervolg en Slot hier na.)
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Aanmerkingen, geduurende een zesweeks verblyf in Oxfordshire
en Gloucestershire, in den jaare MDCCXCII gemaakt. In een reeks
van Brieven aan een Vriend.
Oxford, 16 Aug. 1792.
MYN HEER!

Toen wy van elkander scheidden was uw verzoek om den loop van myn Reisje te
verneemen. Gy wenschte dat ik een Dagverhaal zou opstellen, en elk klein avontuur,
't welk wy bejegende, opschryven als het my nog versch in 't geheugen lag; en gy
hadt de Nederigheid om te begeeren dat ik dit alles aan uw oordeel zou onderwerpen.
Wat zult gy dan denken indien ik verklaar dat ik geen sterke wederstreeving voel
om dit alles te doen? Want, indien myne Brieven, ('t welk geen vreemd verschynzel
zou weezen in deeze veel uitgeevende Eeuw,) voor een hooger Regtbank, een
Regtbank op welke uwe genegenheid en vooringenomenheid mywaards geen
invloed altoos heeft, verscheenen, ik kan niet verliezen 't welk ik nooit bezat. Ik wil
zeggen, ik kan de verkreegen Letterroem eens Schryvers niet verliezen. Myn Naam
is geen waarborg voor de voldoening van Weetgierigheid. Het geheim zal blyven
berusten, maar alle de teleurstelling zal gevoeld worden by uzelven.
Londen verliet ik op den 14 deezer Maand, en ik vertrok na Oxford. Van de twee
wegen, over Henley en over Uxbridge, verkoos ik den laatsten, niet als die, naar
het denkbeeld der Reizigeren, de beste is, maar als waarschynlyk meest geschikt
om my door de nieuwigheid te behaagen. Ik had dien weg nooit gereisd. Is dezelve
de aangenaamste niet in alle opzigten, men is rasser op het land, men schudt
schielyker het stof van een alles over 't hoofd gewassen Hoofdstad af. De Voorsteden
zyn hier korter, en binnen een half uur, naa dat men den Draaiboom door is, ademt
nien eene zuivere lugt in, nog niet besmet door de dikke dampen van
Steenbakkeryen. - Een ander voordeel, en by my geen gering, bestaat hier in, dat
het gezigt van den weg niet onder-
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schept wordt door Nieuwe Huizen. Eene spreekwyze, die, ter oorzaake der nieuwe
wyze van bouwen, onlangs aangenomen, betekent, ‘een hoop van gebakken steenen
en kalk; aan het oog vertoonende eene schennis van alle regelen van Evenredigheid,
en van alle wetten der Bouwkunde.’ Maar ééne vertroosting mogen wy altoos
onszelven geeven by al den wansmaak door deeze Nieuwe Huizen veroorzaakt,
de gedagte naamlyk, dat de Bouwkunde der tegenwoordige Eeuwe waarschynlyk
geen voorwerp van belachen en bespotten der volgende tyden zal opleveren. De
Menschen zullen welhaast beter leeren bouwen, als de ondervinding hun onderrigt,
dat duurzaamer werk meer met hun belang overeenkomt - de tegenwoordig
gebouwde Huizen zyn niet gebouwd voor de Naakomelingschap.
Het Queen's Lying in Hospital voorby gaande, zag ik, 't is waar, eenige Nieuwe
Gebouwen; doch van een hegter maakzel dan die men aan de Noord- en Zuidzyde
van Londen aantreft. Onder dezelve zyn gewis Schoolen voor jonge Juffrouwen en
jonge Heeren. In alle Nieuw aangelegde Straaten, gelyk men ze heet, in de
nabuurschap van de Stad, zyn drie Huizen, die zelden missen het middelpunt en
de einden uit te maaken; een Herberg, een Commenyswinkel, en een Kostschool.
De Opvoeding is een handel geworden, en ongetwyfeld beginnen veelen, die hun
kost op deeze wyze zoeken te winnen, met een zeer kleinen voorraad van de noodige
vereischten, verzekerd dat onkunde en zedige vrymoedigheid, in de meeste gevallen,
bekwaamheid noodloos maaken. Denk niet dat ik te streng oordeel. 'Er doet zich
een straal van hoope op. Gy weet dat eenige Koophandelaars, die met een Stalletje
en een Kruiwagen begonnen, nu in heerlyke en welvoorziene Winkels zitten; en wie
weet of deeze Schoolmeesters en Schoolmatressen, wier begin even onaanzienlyk
is, misschien niet, door gewoonte van anderen te onderwyzen, zelve tot eenige
kennis zullen geraaken?
By Kensington Gravel-pits, (dat veld van Eere voor de Heeren wier agting bestuurd
wordt door de beweeging van een Snaphaan,) staan eenige Huizen, gebouwd in
een smaak die voortyds vry algemeen schynt geweest te zyn; de steenen zyn donker
rood; de vensters zyn zeer lang en smal; de vertrekken ruim, en zy hebben iets van
een lompe grootheid. De Kostschool te Not-
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tingham aan de slinker en des Prinsen Krygsleerschool aan de rechter hand zyn in
geenen deele onaangenaame voorwerpen; de ligging van de eerste en de
geschiktheden van de laatste treffen in de daad het oog. Het zyn, 't is waar, slegts
kleinigheden; nogthans trekken deeze, als men eerst de Stad verlaat, de aandagt.
Hoe menig een Weetniet smaakt het genoegen van de hooge Bergtoppen in Welch,
en de schilderagtige grootschheid der Noordsche Meiren tusschen Londen en
Hampstead!
Van Shepherds-bush begint het Land zich volkomener op te doen. Acton heeft
verscheide welgebouwde en vermaaklyk gelegene huizen. De Bronnen naby deeze
Plaats, weleer beroemd van wegen derzelver geneeskragtige hoedanigheden,
worden tegenwoordig schaars bezogt. Het uitwerkzel deezer Wateren is geen ander
dan dat dezelve ontlasting bezorgen, en, indien zy het niet spoedig doen, zou ik
denken dat de hoeveelheid van water, welke men moet inneemen, alle de goede
uitwerkzels verhindert. - Men sprak hier van een Boomgaard, 's Duivels Boomgaard
geheeten; maar, dewyl ik niet in staat was zyn eigendom naa te gaan, hield ik my
niet op om onderzoek te doen op die helsche Vrugt. Men gelooft dat de Duivel veele
wonderlyke dingen uitvoert, welke het Ongeloof des tegenwoordigen tyds gaarne
in het vergeetboek zou stellen. In eenige afgelegene oorden des Lands heeft hy
egter de eer van een magtig werker te zyn; en twyfel ik niet of ik zal 'er op myn
Reisje ontmoetingen van aantreffen.
Hanwell, welk ik nu bereikte, verschaft weinig opmerkenswaardigs. Men vindt 'er
eenige fraaije huizen, ter verlustiging gebouwd. Sion Hill, ter slinker hand gelegen,
vertoont zich voordeeliger. Hayes is een nog vermaaklyker Dorp; veele huizen in 't
zelve mogen pragtig heeten; veele indien niet alle de Boerenwooningen zyn onlangs
herbouwd. Dit is altoos een gunstig verschynzel. Zou het niet zeer te wenschen
weezen, dat wy in staat waren om te bewyzen, dat de sterk toegenomene grootte
van Londen moet toegeschreeven worden aan de eigene aanwassende bevolking,
en den toevloed van Vreemdelingen, en niet aan de ontvolking van de rondsom
liggende Dorpen? Het stuk uit een ander oogpunt beschouwende, mag men
misschien zeggen, dat veele der Dorpen naby Londen toegenomen zyn door de
overtolligheden van die Hoofdstad. Dit is zeker het geval ten
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Zuiden en ten Noorden. Londen is vereenigd aan Camberwell, Kennington en
Brentford, en de vereeniging van die Stad met Hampstead is bykans voltrokken.
De Kerk te Hayes is bezienswaardig; het gedeelte waar het Altaar staat,
inzonderheid, is heerlyk vercierd. Op het Kerkhof zyn, om de onkosten van Steenen
Gedenktekens uit te winnen, veele Houten Paalen met Opschriften. Dit geloof ik
treft men niet veel aan.
Op het Kerkhof van Hillingdon, omtrent twee mylen verder, is een
opmerkenswaardige Taxis-Boom; men brengt de Kerklyke Registers by, om aan te
toonen, dat dezelve twee honderd jaaren oud is. De gewoonte, om die soort van
Boomen op de Kerkhoven te planten, is zeker veel ouder.
Van Hillingdon kwam ik te Uxbridge, een net en zindelyk Dorp, omtrent eene myl
lang. Schryvers van het begin deezer Eeuwe gewaagen van de Herbergen, uit
hoofde van derzelver menigte, en het goed onthaal 't welk men 'er ontvangt; ten
opzigte van deeze laatstgemelde byzonderheid mogen zy nog met lof gedagt worden,
schoon het getal niet groot is. De Kerk draagt veele merktekens van oudheid. Dezelve
werd gebouwd ten tyde van den zwakken en ongelukkigen Koning HENDRIK DEN VI;
de herstellingen zyn veelvuldig geweest. - Uxbridge wordt bespoeld door de Rivier
Coln, welke stroomt door een gedeelte van Hertfordshire en Middlesex, en by Staines
zich in de Theems ontlast. De meeste Dorpen meenen te mogen spreeken van
eenige gewigtige gebeurtenis, in ouden tyd daar voorgevallen, welke die plaatzen
tot eere kunnen strekken. Een Vriend, by wien ik ontbeet, herinnerde my, dat de
Gelastigden van Koning CAREL DEN I, en die van het Parlement, hier een lange
Onderhandeling hielden, in den Jaare 1644; doch hy stondt bedremmeld toen ik
hem vroeg, tot wat oogmerk?
Het land omstreeks Uxbridge heeft veele schoone aftuiningen; doch men mist 'er
allen vergezigt. Iemand die smaak vindt om hier te ryden is een belangloos Man,
zou onze Vriend W*** zeggen; want hy kan 'er niets zien. Alles komt digt aan 't ooge;
van het land ontwaart men niets. De nabuurschap van Uxbridge is misvormd door
veele oude en jammerlyke Hutten, niet gelyk die ten voorbeelde van de Grieksche
Bouworde strekten; maar gelyk die ten verwyt van de hedendaagsche
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Landheeren strekken. Het is te bejammeren, dat, wanneer de geest opgeruimd is
door het bezien van een ryken en welbebouwden grond, wy niet mogen vergeeten
den onbeloonden arbeid van den Landman, tot welken met veel waarheids, en zeer
eigenaartig, mag gezegd worden: Sic vos non vobis, &c.
Een heuvel opgaande, naderden wy Bulstrode, het vermaaklyk Landgoed des
Hertogs VAN PORTLAND; myne beschryving daar van zou en kort en overtollig weezen:
wat kan men van eene zo welbekende plaats zeggen? Van de Geschiedenis herinner
ik my alleen, als iets treffend afsteekende by het Character van den tegenwoordigen
Eigenaar, dat het, ten eenigen tyde, bewoond wierd door den Regter JEFFERIES;
een Man, wiens naam een gepasten Scheldnaam werd, om elk snood Regter, die
naa hem kwam, aan te duiden.
Op deezen weg hebben wy meer dan op eenigen weg van Londen de
naalaatigheid ontdekt der Gelastigden, om te verzorgen dat 'er leesbaare Mylsteenen
zyn. Deeze en de Wegwyzers zyn even onbruikbaar, dan voor den Oudheidkundigen,
die verkiezen mogt zich te verlustigen in het ontvouwen van derzelver geneimzinnige
betekenis. De kosten van nieuwe Mylsteenen en Wegwyzers zou een beuzeling
bedraagen; en wie reist ondervindt dat de voordeelen daar van groot zyn. Van alle
verzuimen moeten die, welke uit domme verwaarloozing spruiten, voor de
onverdraaglykste gehouden worden. De grootheid van zwaare hindernissen moge
zomtyds onoverkomelyk weezen, en, ten allen tyde, eene verschooning opleveren;
doch waarom zal men dat gemak en die voeglykheid over 't hoofd zien, welke
bezorgd kunnen worden door weinig arbeids, en voor eene kleine geldsomme?
Mylsteenen zyn kleinigheden; maar kleine dingen zyn groot, gelyk iemand wel zegt,
voor kleine Mannen!
Het gezigt des Lands is, naa dat men Bulstrode voorby is, meer open en ruimer,
en strekt om de schoonheden van het Park op het voordeeligst te vertoonen. Beaconsfield heeft niets merkwaardigs in het voorkomen. Men kan, egter, niet
naalaaten te denken, dat daar omstreeks de verblyfplaats is van een Heer, wiens
vernuft altoos hoogagting inboezemde; maar wiens Character vol is van
onbestaanbaarheden, op welke zyne Vyanden vat hebben, als zy in redenkaveling
te kort
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schieten, en die zyne Vrienden, zonder vrugt, tragten te regtvaardigen. Ik weet niet
hoe ik de waarde van dien zonderlingen Man recht zal schatten. Gy en ik hebben
hem honderdmaalen gepreezen en gelaakt, zonder het ooit eens te worden. Als
een Heer op zichzelven aangemerkt, is hy geregtigd tot algemeene hoogagting. Zo
sterk heeft hy de verknogtheid zyner Vrienden aan hem gemaakt, dat van hem
gezegd mag worden, 't geen men van zeer weinige menschen zeggen kan, dat geen
zyner Vriendschapsverbintenissen verbrooken zyn dan door hemzelven. Maar in
een Beampt Leeven heeft hy te dikmaals zich laaten vervoeren door de warmte
zyner aandoeningen, en, zich schikkende naar de omstandigheden der tyden, heeft
hy vergeeten, dat zyne bekwaamheden en welspreekenheid hem gegeeven waren
om die tyden beter te maaken. Het gebeurt te meermaalen, dat, wanneer de
Verbeeldingskragt door het Vernuft in beweeging gebragt is, en dezelve niet bestuurd
wordt door Oordeel, Mannen van de grootste bekwaamheden de zaak, welke zy
meenden te onderschraagen, verzwakten. Onzer beider Vriend, Dr.***, verzekert,
dat B*** zonder vast Stelzel begon. Dit moge waar zyn; maar ik denk veeleer dat
hy begon met Party te trekken, dat beginzel van verstandelyk Despotismus. - Zodanig
waren de bedenkingen, welke my invielen, Gregories voorby rydende. Indien ze u
niet aanstaan, gy moogt ze op uw gemak verbeteren.
Ik nam een vlugtig gezigt van High Wycombe, terwyl ik vroeg myn middagmaal
liet gereed maaken. Deeze Plaats is zeer gezond, gelegen tusschen twee hoog
opgaande gronden, bedekt met houtgewas; en is, zo ik geloof, van eene vry groote
oudheid. Dezelve mag voor de tweede, zo niet voor de eerste, Stad in rang in
Buckinghamshire gerekend worden. De laagste Classe van Inwoonders, die Classe
welke men in alle Steden Armen noemt, en het in de meeste slegt hebben, wordt
hier met nut gebezigd in de Manufactuur van geweeven Kanten, welke men 'er tot
een hoogen trap van volkomenheid gebragt heeft. Eenige van de duurste soorten
zyn zeer fraai; en deeze Manufactuur, over 't geheel, is een Artykel 't welk het land
groot voordeel geeft. Behalven de eerste Manufacturiers, en de lieden door hun te
werk gesteld, wint een groot getal van vlytige Armen, die de kost winnen door in de
nabuurige Landstreeken
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deeze Waar te koop te veilen, welke zy Koopmansprys inkoopen, en dus met
voordeel kunnen vertieren. Aan zulke kleine beginzelen, verhaalde men my, waren
verscheide aanzienlyke Winkeliers in Aylesbury hun tegenwoordigen bloeienden
stand verschuldigd, waarop zy roemden.
High Wycombe is volkryk, en wel gebouwd; men telt 'er tusschen de drie en vier
honderd Huizen. Geen Stad in Buckinghamshire bevatte vier honderd Huizen die
de Belasting op Huizen en Vensters, in 't Jaar 1781 gelegd, moesten betaalen,
wanneer de waardeering voor het Huis der Gemeente kwam. Het zelfde mag gezegd
worden van de Landschappen Cornwall, Huntingdon, Rutland en Westmoreland.
De Rivieren Loddon en Wick verschaffen overvloed van water voor de Koorn- en
Papier-Moolens. Te deezer plaatze, zo wel als in de nabuurschap, is een vertoon
van werkzaamheid, en een heen en weder gaande beweeging, die zich met
genoegen laat aanschouwen.
De Armen die buiten staat zyn te werken worden voorzien in wel ingerigte
Armenhuizen; een of twee zyn 'er van een hedendaagschen bouwtrant. De
Koornmarkt wordt voor de grootste gehouden in dit gedeelte des Koningryks, en
geeft, door een verbaazend aantal Koopers en Verkoopers te Iokken, eene groote
woeligheid aan deeze Plaats.
Van dit alles levert West Wycombe, omtrent eene myl verder gelegen, een droevig
tegenbeeld op. De Huizen zyn klein, en bewoond door de geringste soort van
Kantweevers. - Het Huis en de Plaats van wylen Lord LE DESPENSER liggen aan den
slinker hand. De Tuin is met veel smaaks aangelegd; maar schynt, in den laatsten
tyd, verwaarloosd. Een gedeelte bragt ons voor den geest het Schriftuurlyk, maar
ongevallig, denkbeeld van den Tuin des Luiaards, door SALOMO zo treffend
beschreeven.
De Kerk van West Wycombe werd gebouwd en vercierd alleen op kosten van
Lord LE DESPENSER. Dezelve is van Steen, staat op een zeer verheevene hoogte,
waar de oude Kerk stondt. De Vloer is Mosaïc, het Verwelfzel gestucadoord, vercierd
met zinnebeelden. Daar zyn geen afgeslooten Banken; maar Zittingen, bedekt met
groen laaken, en kussens met stroo, om op te knielen. De opschik is ryk, byzonder
de Doopfont, de Kom met het dekzel is van loutor Goud.
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De rydweg van hier na Staken-church, Oxfordshire, is vol aangenaame
verscheidenheid van weiland en houtgewas. Omtrent eene myl verder dan
Stoken-church, doet zich een heerlyk vergezigt op; een groote en uitgestrekte Valei,
ryklyk overdekt met de uitgeleezenste gaaven der Natuure; de voorwerpen bieden
eene aangenaame verscheidenheid aan, en, den voorgrond, welke al te geregeld
is, uitgenomen, is het geheel een allerschilderagtigst Landschap. Maar dit is omtrent
het éénige van deeze soort op deezen weg. Aan de rechter zyde van de Valei doet
zich een schoon Huis op, toebehoorende aan den Generaal CALLIOT. De weg wordt
daarop naauw; maar de rykheid van de omtuiningen verbaast.
Tetsworth, waar door ik vervolgens trok, is een klein Dorp; eenige van de Hutten
zyn nieuw, een beloovend teken van opwakkerend vlytbetoon. Omtrent twee mylen
verder, zag ik, op eene Meente, een voorwerp, dat geen groote eer doet aan het
Strafwetboek van een beschaafde Eeuw, en, zo ik hoop, eene Eeuw van Gezond
Verstand; een Dief, hangende in ketenen, en half opgeëeten. Van welk nut deeze
Straffe kan weezen, ben ik verlegen te berekenen. Bedoelt men 'er mede de
Doodstraf te verzwaaren, door den gestraften de verschriklykheden van een
voortduurende schande in te boezemen, dan zal het oogmerk alleen beantwoord
worden naar maate van de gevoeligheid zyns harten voor schande. Bedoelt men
'er mede anderen af te schrikken, als door iets ergers dan de dood, dan kan het
zelden eenige uitwerking baaren; want die Doodstraf wordt te onbepaald aangedaan;
zomtyds aan Moordenaars, zomtyds aan Hoogewegroovers van een byzonderen
aart; en 'er is geene zekerheid, dat dezelve wordt uitgevoerd in eenig bepaald geval.
Bedoelt men 'er mede eene waarschuwing aan anderen te geeven, waar zal men
deeze Toonbeelden ophangen? Deeze weg is eenzaam, en wordt zelden bereisd
door de zodanigen, die voordeel kunnen doen met dit gezigt; het voorwerp zelve is
te aanstootelyk, en men kan 'er geen oogenblik op staaroogen. Daarenboven, indien
wy op onze Beschaafdheid stoffen, indien wy op onze Zagtaartigheid roemen, en
de Gemaatigdheid onzer Strafwetten verheffen, dat wy dan geene denkbeelden
herroepen geschikt voor barbaarscher Eeuwen. - In één opzigt, nogthans, moet ik
bekennen, dat het Voorwerp, 't welk
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ik hier ontmoette, op een zeer verkieslyke plaats, misschien by toeval, gehangen
is. Het hangt, naamlyk, recht tegen over een gemeene Kroeg, en kan de bezoekers
van dezelve het nuttig denkbeeld inboezemen van het verband tusschen een slegt
leeven en een schandlyken dood. Maar deeze eigenste Leer kan, met dit alles, in
eene min schriklyke gedaante gepredikt worden. Om de Menschen van Misdryven
af te houden, wilde ik elken weg niet op een Galg doen uitloopen, noch, uit hoofde
van de straf, den boosdoender opgelegd, hindernis baaren aan de geenen die
weldoen.
By Whately, of Wkeatly-bridge, trokken wy de Rivier over. Dit Dorp is arm; de
Huizen zyn zeer gering. Een Park en eenige Lustplaatzen ter rechter en slinker zyde
verschaffen eene groote verscheidenheid van Landschapschildery vol smaak. De
rydweg van hier tot Shotoverhill is verveelend, en men heeft geen vergezigt op
Oxford. Die Stad komt eensklaps voor het gezigt; doch doet zich, van hier te zien,
niet gunstig op. Van Shotover-heath is het beste gezigt; dan heeft men de geheele
Stad in 't ooge, en de schoonheid heeft geen wedergade. Men heeft het egter noodig
gevonden, den weg langs den kant van Shotoverhill te laaten loopen; deeze bragt
my tot den oudsten en eerbiedenswaardigsten Zetel der Geleerdheid in de geheele
Wereld.
Ik wilde myn intrek genomen hebben in Cross Inn; doch werd hier in voorgekomen
door de gastvryheid van onzen waardigen Vriend van All Souls, die 'er op stondt
dat ik by hem zou huisvesten zo lang ik verkoos in Oxford te blyven. Wanneer gy
U herinnert het oogmerk myner Reize na die Stad, zal het U niet verwonderen, dat
ik deeze uitnoodiging onwederstandelyk vondt, Ik blyf, &c.
(De Tweede Brief by eene volgende gelegenheid.)
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Over het Celtisch taal-eigen.
Aan de Wel Ed. Heeren Schryvers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
MYNE HEEREN!

Het nevensgaande las ik met zo veel genoegen, in een Fransch Maandwerk, (L'Esprit
des Journaux, Nov. 1793,) dat my de lust bekroop, om het, hoewel op eenen vryen
trant, met uitlaating van het geen my toescheen overtollig te zyn, voor my zelven te
vertaalen; zedert dagt ik, dat het niet ongepast zoude zyn voor Uw Maandwerk.
Ik neem de vryheid het Uw Ed., zo als 't is, toe te zenden, om, zo gy 't der moeite
waardig vind, hetzelve te plaatzen.
Ik heb 'er alleen by te voegen, dat het een gedeelte van een Uittrekzel is uit
l'Aveugle de la Montagne.
Ik ben, enz.
Twee groote Huisgezinnen, Stamvaders van twee groote Volkeren, de vlakten van
den Sennaar verlaatende, verdeelden zich op de Aarde, die zy met hunne
Nakomelingen vervulden.
Deezen waren de Celto-Scyten en de Sarmaten. De Oudsten, (de Alten, Chalten,
Galaten, Gallen,) de Celten, wendden zich naar den Caucasus, en, gestadig zich
links-af keerende, bevolkten zy Europa, en een gedeelte van het Noorden van Asië,
van de Zabacsche Zee, (Palus Moeotis,) tot aan de Pyreneën en de Colommen van
Hercules. Van daar is 't, dat men hen Celt-Iberi, of Opper-Celten, genoemd heeft;
tot dat men de geenen, die aan deeze zyde der Alpen woonden, blootelyk Celten,
(*)
(†)
Galten, Gallen, Wallen , of Calen , genoemd heeft.

(*)
(†)

De Inwoonders van Walles, of 't Oude Belgium van Engeland.
De Bewooners van Irland, of Iberland, (Over-bovenland,) voornaamlyk die aan den Zeekant,
of de Duinen, woonden; van daar de naamen Caledon, Caledonia, Duinen van Calen, van
Galen, of Gallen.
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Deeze Bevolkingen vermenigvuldigd en gesplitst zynde, als tot in het oneindige,
kwamen 'er ook onder-verdeelingen van hunne Naamen ten voorschyn; en 't zyn
deeze benaamingen, die, of by geval, of uit onderscheidende Charactertrekken,
ontstaande, (waar over ieder naar welgevallen denken kan,) 't zyn deeze
benaamingen, waar aan de Volks-onderscheidingen in Scythen, in Cymbren, in
Osquen, (Usquen,) Theosquen, (Theusquen,) Thusquen, Toscanen, Theothisquen,
Teutonen, Gothen, Germanen, Franschen, Bourgondiers, enz. haaren oorsprong
verschuldigd zyn: alle Volken, welker afkomst, zelfs tot op hunne naamen toe, voor
het grootste gedeelte, met elkander volkomen gelyk staan. - Zy verschillen alleen
in uitwendige omstandigheden, maar zy blyven het zelfde Volk, oude Broeders der
Sclavoniers, of Sarmaten. De laatsten hadden, voornaamlyk, het Oosten ten deel,
dat is, Mesie, Persie en Egypte, terwyl de eersten zich in Europa vestigden.
Indien 'er dan eenige overblyfzelen der Taale van dit Volk gevonden worden,
verdient dit zeker onze aandacht; en indien die nog in het Taalëigen der Noordsche
Volken, welke de opvolgende Eeuwen niet hebben kunnen uitwisschen, en tot ons
gekomen zyn, gevonden worden, kan men, door middel derzelven, ontdekken den
oorsprong en de naamen van byna alle de andere Volken, en het grootst gedeelte
van hunne oude gebruiken, hunne Godsdienstige begrippen, en Eerdienst. Het mag
derhalven byna ongelooflyk schynen, dat de Taal der Celten zeer veel overeenkomst
moet gehad hebben met het Oude Egyptische of Cophtische, en dat men derhalven
hierop nog moet letten: niets ondertusschen is zekerer. - Daar word nog heden ten
dage eene verbaazende overeenkomst gevonden tusschen verscheidene woorden
deezer beide Taalen en de waarheden daar door voorgesteld. - Men neeme ten
voorbeeld, (het geen het Oudste, en meest geëerbiedigde, onder de Menschen is,)
de Naamen, waar mede de Celten en Egyptenaars God, den Schepper der Natuur,
de Natuur zelve, benoemd hebben. Deezen zyn: Thot, Thaot, Theut, Theut-ata, of
Theut-ates, Godt, Hermes, Osiris, of Orisis, Isis.
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By de Egyptenaaren was de naam des Opperweezens Thot; en de Celt en Germaan
(*)
aanbad Theut, Theutata ; of, 't geen op 't zelfde uitkomt, (want het onderscheid
bestaat alleen in de verkorting van het Artikel, of de sterkere of zagtere Aspiratie,)
zy aanbaden Godt, Guoda, Woda; allen naamen, die dezelfde zaak, den God van
(†)
't Heeläl, betekenen . - Van Thot, Theot, hebben de Grieken en Latynen gemaakt
Theos en Deus, byna zonder eenige verandering; en, 't geen
alleropmerkenswaardigst is, het Wortelwoord Ot is geheel Celtisch, (want The is
niets anders dan een Artikel, 't geen nog plaats heeft in de Teutonische en Anglo Saxische Spraake; G, Gu, is alleen een zoort van Aspiratie, of Keelgeluid, waar van
zich de Zuidelyke Volken veel bedienen). Ot betekent in 't Celtisch Goed; dat, het
(‡)
welk geluk aanbrengt, goeden voorspoed verleent . 't Zelve is overgebleeven by
de Usquen, de Aborigenes en Latynen. Men vind het in hun optimus, of ottimus, de
superlatif van bonus; gelykerwys Th-ot, The-ot, niets anders is dan de Goede, de
Goede by uitsteekenheid, de vrymagtige Uitdeeler van het geluk. En welk een Naam
was geschikter voor het Hoogst Weezen? Kon de eerste Wereld haaren Schepper
door eenen anderen naam aanduiden, dan

(*)
(†)

(‡)

Atta betekent Vader. Zou daar mede ons Nederduitsch Kinderlyk Taat niet eenige
overeenkomst hebben?
Got, Godt, Woda, of Wodan, zyn het zelfde als Ot, en letterlyk als Goet, Guth, Good, die by
de Brabanders, Vlamingen, Hollanders, Duitschers en Engelschen, Bonum, Agathon,
betekenen; het zelfde als het woord Ot.
Men zegt nog heden, in Braband en Holland, het zal niet otten, (hotten); dat is, het zal niet
gelukken: en het woord Lotterie komt daar van af. 't Is als of men zeide: La otterie; en als
men thans zegt La Loterie is dit alleen aan onweetenheid toe te schryven; zo als men zegt:
ik ga na Tergouw, of na Ter-veere; zynde het voornaamwoordeke na reeds in 't voorzetzel
Ter begreepen. - Nog meer: het woord Goed, Guth, Good, by de Nederlanders, Duitschers
en Engelschen, betekent Bonum, en is het zuiver Ot der Egyptenaaren en Celten. De Natien
Osques, (Usquen,) Theosques, (Theusquen,) Toscaners, Gothen enz. hebben hunnen Naam
van denzelfden Wortel, het Bonum; want die naamen betekenen dat; terwyl andere Volken
van het tegengestelde hun naam ontleenden, gelyk de Quaaden van het Quaad.
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door dien van den Goeden, den Besten, den Optimus? Men zal bezwaarlyk eene
meer natuurlyke en overtuigende verklaaring hiervan kunnen geeven, die beter past
op den loop van 't menschelyk vernuft, zo wel als op de overeenkomst der Taalen.
Terwyl het Celtisch Taalëigen ons den oorsprong van Thot leert kennen, wyst het
ons ook dien aan van Got, Godt, Guoda, gelyk reeds is opgemerkt: de Letters G,
Gh, of Gu, waarmede deeze woorden beginnen, is alleen een Aspiratie. De Wortel
is altyd dezelfde; dat is Ot, de positivus van Optimus: gelyk de Wortel van Celten
(Caltai, Calten,) is Alten, de Ouden. 't Geheel onderscheid komt voort van de
Uitspraak, 't geen in duizend soortgelyke gevallen plaats heeft.
De woorden Her, Heer, Herr hebben in deeze Taalen altyd betekend, en betekenen
nog: Her, Dominus, Mer, Koning. De eerste naam is zonder verandering behouden
by de Latynen, en word gevonden in hun Herus. Men vind insgelyks in de Taal der
Romeinen eene menigte van andere Usquische, Theusquische, of Celtische,
woorden, in dezelve gebragt door de Aborigenes, die dezelven met de Gaulen, of
Teutonen, hunne Reis- en Krygs-broeders, uit eene en dezelfde bron hebben
(*)
ontvangen. - Zo hebben wy van de Gaulen en Teutonen ons Municipia , gelyk ook
(†)
ons Lares . - Rome, die Godin der Aarde en Volken, sprak dikwils Celtisch, zonder
het te weeten, en te denken, dat zy, voor een gedeelte, haare fraaije Spraak verplicht
was aan Volken, die zy verachtte en trachtte te onder te brengen. Het is de
Teutonische en Celtische Taal, aan welke zy zelve haaren Naam Rome verschuldigd

(*)

(†)

Municipia, Municipes, Municeps, zyn volstrekt van Teutonische afkomst, Mynschap,
Gemynschap. Alles, tot den uitgang der woorden zelve, duid aan, dat zy niet van Romeinsche,
of Latynsche, afkomst zyn, als in zo verre Latium, of Rome, gegrond op Latium, zelf van het
Teutonische, of Celtische, afstammen.
Lares, Laar, Laer, is een zeer oude onderscheidende Geslagtsnaam (nom générique) by de
Celten en Teutonen, die men in menigte ontmoet in de naamen hunner Steden en Dorpen,
als Groslaer, Wetslaer, Vorstelaer, enz. Laar, Laer, Lar, betekende oudstyds Wooning, Verblyf,
't zelfde als Herberg (Héberge), waar men Lyfberging, Huizen, of een verzameling van Huizen,
aantrof.
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(*)

is . - De vertaaling der woorden Hermer, of Hermes, door de Latynen, brengt dit
betoog genoegzaam tot zekerheid. Door eene enkele verzetting der Syllaben, en
met bewaaring van het Celtische Mer, ('t welk de Latynen van het einde des woords
tot deszelfs begin hebben overgebragt,) hebben zy hunnen MERcurius gemaakt; het
Grieksche Kurios behoudende, in stede van het Teutonische Her, of het Latynsche
Herus, Dominus. - Het zelfde zal men ontmoeten by Osiris. Dit woord, waarover zo
veel getwist is, zal zich met even zo veel gemaklykheid laaten verklaaren, door de
verzetting van één Letter. Lees ORisis, in plaats van OSiris, gelyk men verzekerd is
dat somtyds geleezen wordt, en men zal zeer natuurlyk zien, wat het is, dat de
Egyptische Fabelkunde 'er door heeft willen afbeelden, - 't welk aanstonds nader
blyken zal.
(†)
Isis is de Natuur; hierin stemt men overeen. . - OR-ISIS is 'er de oorzaak, de eerste
oorzaak, van; 't is dus een woord van dezelfde betekenis (Synonymum) van Hermes,
den vrymagtigen Veroorzaaker der Natuur. OR, 't welk by de Latynen is
overgebleeven, by welken het de Wortel is van Ortus, Orior, Origo, komt ons ook
voor by de Germanen en de Celten, en is nog heden ten dage bewaard by de
Afstammelingen deezer Volken, in alle de byzondere Uitspraaken (Dialecten) van
hunne Taal, om dat geen, 't welk de bron eener zaake is, uit te drukken. Oorzack,
Urzack, Oorsprong, Ursprong, Ural, Oirkonde, enz. zyn by de Germanen, en in 't
geheele Noorden, zeer gebruiklyke Naamen, om dat geen, 't welk de eerste bron
eener zaake is, aan te duiden.
Het woord Duivel is (om 'er dit nog ten slotte by te voegen) geheel Celtisch. Van
deezen hebben het de Latynen en Grieken, tot op den naam toe, overgenomen.
Evil, Euvel, Uebel, betekent, by de Noordsche Volken,

(*)

(†)

Romoe, Roomen, betekent het zelfde als Valentia (een Stad in Spanje) en is niets anders
dan V'room, Dapper. Men weet dat de V. gelyk de G. niets anders dan niets betekenende
Verlengingen zyn der woorden.
PLUTARCHUS, en alle Hedendaagschen, zeggen volmondig: Is-is, is die is; dit is geheel zuiver
Teutonisch, Nederduitsch, Hollandsch. De Natuur is niets anders dan het geen is, de
tegenwoordige staat of orde der zaaken; illad quid est.
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kwaad; men voege 'er het Celtisch Artikel by, en men heeft D'evil, D'euvel, D'uivel,
Teufel. De Latynen en Grieken hebben 'er hun Diabolus, of Diabolos, van gemaakt.

Enige ophelderingen, Noord-America betreffende.
Aan de Uitgevers van de Algemene Vaderl. Letteroefeningen.
MYNE HEREN!

Te New-York, in Noord-America, woont, zints enige jaren, een uitgeweken Hollander,
één myner beste Vrienden, met wien ik, toen hy nog in ons Vaderland was, een
vertrouwlyken omgang had; doch, van dien tyd af, dat ons de Atlantische Zee van
één scheidt, is dezelve veranderd in ene vriendelyke Brieswisseling.
Deze Briefwisseling bestaat, behalven in enige berigten, die ons in 't byzonder
betreffen, van myne zyde in Vragen, en van de zyde myns Vriends in Antwoorden,
welke, zo ik door 't gevoel van Vriendschap niet misleid worde, naar myn oordeel,
ten groten dele zo merkwaardig zyn, dat ik te rade geworden ben, UEd, enige
derzelven, met de Vragen, die daartoe aanleiding gegeven hebben, medetedelen,
in hoop van dezelve eerlang in het Mengelwerk van Uw geacht Maandwerk, ten
behoeve der weetgierigheid van velen uwer Lezeren, te zullen wedervinden.
UE. bestendige Lezer,
A.D.

Vraag 1. By J.D. MICHAËLIS, in zyn Mosaïsch Recht, IIde D. §. 90, vinde ik de volgende
Aanmerking: ‘Dat het sterk vermenigvuldigen des Volks een gevolg is van vroeg
trouwen, behoeve ik niet te herïnneren; dan, het is teffens waarschynlyk, dat het
invloed heeft op de Lengte van het Volk, en dezelve kleiner maakt. Zeer zelden
vindt men onder de Joden, die nog tegenwoordig gewoon zyn jong te trouwen,
anderen, dan kleine of middelmatige personen; daarentegen weten wy van de oude
Duitschers, die byna alle groot waren, en den Romeinen als halve Reuzen
voorkwamen, dat
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ze laat trouwden, gelyk TACITUS verhaalt. De Israëlieten schynen, ten tyde van
MOSES, voor het grootst gedeelte, klein van persoon geweest te zyn; want de
Cananieten kwamen hun, uit hoofde van derzelver grootte, vreesselyk voor: en,
wanneer 'er van Reuzen, ja van gehele Reuzen-geslagten, onder de Cananieten,
gesproken wordt, behoeft men deze niet altoos voor Reuzen, in enen eigenlyken
zin, te houden; maar het konnen lieden van ene byzondere grootte, misschien gelyk
de oude Duitschers, geweest zyn.’ Wat dunkt U, is deze Aanmerking gegrond?
Immers zo ja, dan behoort dezelve ook op de Noord-Americanen, welke zig insgelyks
vroegtydig in 't Huwelyk begeven, konnen toegepast worden.
Antw. De Americanen zyn, over 't algemeen, van ene ryzige gestalte; maar niet
zwaarlyvig. De Aanmerking van MICHAëLIS, (wiens Schriften ik, zo verre ik dezelve
gelezen heb, hoogschatte,) dat vroege Huwelyken een Geslagt van kleine menschen
ten gevolge zouden hebben, komt my ongegrond, en het tegendeel veel
waarschynlyker, voor. 't Is by de Boeren zelfs een spreekwoord: dat een' Vaerze
van een' Vaerze de beste Koe wordt. Dat de Joden doorgaans klein van postuur
zouden zyn, mag waar wezen; maar dan moet zulks, naar myne gedagten, veeleer
aan hunne byzondere levenswyze, en aan de onderdrukking, waaronder zy, byna
geheel Europa door, zugten, dan aan hunne vroege Huwelyken, toegeschreven
worden.
Vr. 2. Is het getal der Joden in America groot?
A. Een respectabel Jood, een kundig en vriendelyk Man, alhier, heeft my
verzekerd, dat het getal, over de Verënigde Staten van Noord-America, nauwlyks
agthonderd bedraagt, Mannen, Vrouwen en Kinderen, te zamen gerekend, van
welke omtrent 230 in de Stad New-York wonen. - Die zelfde Jood heeft my verzogt,
by myn antwoord te voegen, dat, schoon hun getal hier klein is, egter gene Joodsche
Emigranten hier welkom zouden zyn, dan die van een braaf gedrag waren, en
genoegzame middelen van bestaan hadden.
Vr. 3. Staat hun het dryven van alle Handwerken en Handteringen vry?
A. Zonder enigen twyfel. In Noord - America hebben alle menschen, de Zwarten
en Mulatten alleen nog uitgezonderd, dezelfde Regten.
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Vr. 4. Zo ja, maken ze daar ook gebruik van?
A. Weinigen maken van die vryheid, of van dat regt, gebruik. Verre de meeste
Joden alhier zyn Kooplieden, Makelaars, Venduemeesters, enz. Hier zyn egter
Joodsche Rumstokers, Boekdrukkers, Horologiemakers, Zilversmits, Koperslagers,
Kleermakers en Schoenmakers.
Vr. 5. Men zegt, dat hier de Joden Bedriegers zyn, omdat ze op gene eerlyke
wyze aan de kost konnen komen. Zyn ze dan by U minder bedrieglyk?
A. Overal, daar de Wetten regtvaardig zyn, zyn ook de Menschen regtvaardig. Ik
kan niet merken, dat de Joden hier meer bedrieglyk zyn, dan de Christenen. Men
zegt hier ook nooit van iemand, die een bedrieger is, dat 's een Jood - dat 's een
Smous - neen; maar men zegt, dat 's een Schelm.
Vr. 6. Is het by U even zo zeldzaam, dat de Joden Christenen worden, als hier?
A. Even zo zeldzaam.
Vr. 7. Weet Gy ook nog iets byzonders van de Joden, 't geen ik U niet gevraagd
heb?
A. Nauwlyks iets, dan dat men, aan de meesten van die Natie, bezwaarlyk zien
of horen kan, dat ze Joden zyn. - Ik meen hier evenwel nog te moeten byvoegen,
('t welk ik misschien by myn Antwoord op de 3de Vraag hadt behoren te doen,) dat
de Joden hier niet alleen geregtigd zyn om alle Handwerken te mogen oefenen,
maar ook om alle Ambten van Regering te bekleden; de voornaamste posten zelfs
niet uitgezonderd. Enige weinige jaren geleden werd in deze Stad een Jood tot
Alderman (Burgemeester) verkoren, waarvoor hy egter bedankte. Ondertusschen
zyn thans nog te Eas-town, in Pensylvanie, een Jood a Justice of peace (een
Vrederegter) - te Savannah, in Georgie, een Jood Alderman - en te George-town,
in Zuid-Carolina, een Jood Member of the Legislature of that State (Edelmogend
Heer.)
Vr. 8. Zyn 'er ook Gilden in de Verënigde Staten van Noord-America?
A. De Americanen beminnen te zeer de Vryheid, om zig door drukkende
Gildewetten aan banden te laten leggen. Iedereen mag hier een Handwerk, of
andere affaire, beginnen, welke hy wil, 't zy als Meester of als Knegt, zo als hem
goeddunkt. 't Spreekt van zelf, dat Krukkebenen niet ondernemen voor Meester te
ageren, of, als ze dwaas genoeg zyn het te doen, dat ze 'er zig
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slegt by bevinden. - In den Staat van New-York mag evenwel nu niemand als
Medicinae Doctor practiseren, zo hy niet het bewys zyner Promotie by enige
Academie kan produceren, of anders, door die van de Faculteit alhier, geëxamineerd
en kundig bevonden is. Maar dit is geheel iets anders dan een Gilde: zo als insgelyks
zyn de Zieke- en Weduwbeurzen, die by zommigen van het zelfde beroep plaats
hebben, en daar niemand deel in behoeft te nemen tegen zynen zin.
Vr. 9. Hoe vele Intressen kan men te New-York voor zyn geld maken, mits dat
het Capitaal veilig staat?
A. Van zes tot zeven per Cent op goede Hypotheken.
Vr. 10. Worden de Intressen hoger of lager?
A. Ze blyven zo als ze by myne komst, in 't Jaar 1788, waren; alleen de Bank van
New-York, die niet minder dan tegen 7 per Cent plagt te disconteren, doet zulks,
zedert de oprigting van de Nationale Bank, en in naarvolging van dezelve, tegen 6
per Cent. Wettige, of Lawfull-, Intrest is en blyft in dezen Staat 7 per Cent.
Vr. 11. Wordt by U, in de Roomsche Kerk, de Mis in 't Engelsch of in 't Latyn
gelezen?
A. Naar ik hoor, in 't Latyn, als in Europa.
Vr. 12. Worden de Schepen de Delaware opgevoerd door middel van een Paard,
dat boven op het Schip in een rad loopt, gelyk my een Pensylvanier verhaald heeft?
A. Wat een Pensylvanier ten Uwent daarvan verhaald mag hebben is all a lying
story. De Schepen zeilen de Delaware op, zo wel als af, en maken doorgaans
gebruik van Ebbe en Vloed, maar nooit van Paarden.
Vr. Is 'er een Boom in Noord-America, en inzonderheid in den Staat van New-York,
Maple-Tree genaamd; waarvan ik by BRISSOT meen gelezen te hebben, dat, enz.
A. In den Staat van New-York, en, zo ik meen, ook in de naburige Staten, is een
Boom onder dien naam bekend, die, op zekeren tyd van het jaar, een Sap oplevert,
't welk, enige reizen gekookt wordende, als het sap van Suikerriet, goede Suiker
geeft. Zedert drie of vier jaren heeft men zig, meer dan te voren, 'er op toegelegd,
om die Suiker te maken; waarmede zelfs een Hollandsch Suiker-Raffinadeur enigzins
in 't groot bezig is, en welke onderneming door het Gouvernement van dezen Staat
begunstigd wordt. Ondertusschen staan de Bomen zo verstrooid door de bosschen
of wildernissen, en de meesten zo verre van woningen af, dat het
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veel moeite kost een' groote quantiteit sap te vergaderen, en naar de plaats, daar
men het koken wil, te transporteren. Daarby geeft ieder Boom zo weinig Suiker, ik
meen slegts 4 of 5 ℔, dat men het gecultiveerde land veel voordeliger kan gebruiken
met 'er Koorn op te verbouwen, dan met 'er de Maple-Tree op te planten. Voeg hier
nog by, dat dezelfde hoeveelheid gronds in de West-Indiën, met Suikerriet bepoot,
ten minsten 4 of 6, zo niet 10, malen meer Suiker oplevert, dan ze hier doen zoude,
wanneer ze met de Maple-Tree beplant wierd; en Gy zult met my de
onwaarschynlykheid begrypen, dat de Suikerteelt uit de Maple-Tree hier ooit veel
opgang zal maken, hoe zeer dezelve by uitstek dienstig is, om dezulken van Suiker
te voorzien, die op het land, en verre van Koopsteden af, wonen. Het verhaal van
BRISSOT, dat de bezitters van de Suiker-Plantagien getragt zouden hebben dezen
Boom hier uit te roeijen, is ten enenmale zonder grond, zo als uit het bovengemelde
ligtelyk is af te nemen.
Vr. Worden 'er in America velen met den dood gestraft; en welke doodstraffen
zyn daar gebruikelyk?
A. Naar het my voorkomt hebben in Noord - America geen' meerdere doodstraffen
plaats dan in Holland; en de enige doodstraffe hier, is die van gehangen te worden.

New-York, Sept. 1793.

Bydrage tot de geschiedenis der verdraagzaamheid in ons
vaderland.
Toen men, in den Jaare 1776, de Kerk der Gereformeerden te Holwerd (een
aanzienlyk Dorp in de Grieteny Westdongerdeel, in Friesland) geheel zoude
vernieuwen, verzocht de Kerkenraad deezer Gemeente, aan dien der
Doopsgezinden, om, geduurende den tyd der Verbouwing, den openbaaren
Godsdienst in hun Bedehuis te mogen verrichten; en dit verzoek wierd met het zelfde
genoegen ingewilligd als gedaan. - Ingevolge hier van wierd, geduurende byna drie
jaaren, door de Gereformeerden voor- en door de Doopsgezinden 's namiddags in
dezelfde Kerk Godsdienstige Vergadering gehouden, waarby in alle deelen een
voorbeeldelooze liefde
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en zachtmoedigheid plaats had, - tot dat, de nieuwe Kerk volbouwd zynde, de
Leeraar der Gereformeerden de Mennonieten, in eene gepaste Leerrede, bedankte,
en, uit naam der Gemeente, op de minzaamste wyze van hen afscheid nam. - De
Kerkvoogden lieten het echter hier niet by blyven, en beslooten eenpaarig, met
voorkennis der Stemgerechtigde Ingezetenen, tot een duurzaam gedenkteken
hunner dankbaarheid, zes zilveren Bekers, geschikt om by de bediening van het H.
Avondmaal gebruikt te kunnen worden, ten geschenke te geeven; en aan dit besluit
wierd spoedig op een gepaste wyze voldaan.
Het toereiken van den Beker des Avondmaals aan anders-denkende Christenen
kenschetst reeds zulk een liefderyken, en waarlyk Christelyken, Geest, dat een
onbevooroordeeld hart hetzelve niet, zonder een edel genoegen te gevoelen, kan
verneemen, - maar hoe zeer wordt dit genoegen vermeerderd, als men het volgend,
der Menschheid vereerend, en verdraagzaamheid en liefde ademend, Opschrift
verneemt, het welk op drie van deeze Bekers, die uitmuntend fraai gewerkt, en met
Nummers van één tot zes getekend, zyn, verdeeld is.

Aan de Doorsgezinde Gemeente van Jesus Christus in Holwerd.
N. 1.
ô Christen, die zo yv'rig pleit
Voor Liefde en voor Verdraagzaamheid,
Wat kweet ge u braaf van deeze plichten,
Toen gy my, welk een gunstgenot!
Den eerdienst aan ons aller God
Liet in uw Bedehuis verrichten,
Terwyl, in plaatze van een oud,
Voor my een nieuw wierd opgebouwd.

N. 2.
Uw reklykheid, die my bekoort,
Uw daad, die gy my pryzen hoort,
Moet in elks oog vol luister blinken;
Zes Bekers van het blankst metaal,
Om, by des Heilands Avondmaal,
Met Godgewyden Wyn te drinken,
Schenk ik u voor dit heusch gedrag,
Waar door 'k my graag verplichten zag.
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N. 3.
God kroon' nog meer dat Liefdewerk!
Hy zeeg'ne en behoede uw Kerk;
Steeds bloei' de Vryheid van 't Geweeten;
Vervolgzucht, die hy haat en doemt
In elk die zich een Christen noemt,
(Zo spreekt de Hervormde Erfgezeeten
Van Holwerd, schuw van Dwinglandy,)
Baar' nimmer ramp aan u noch my.
PETRUS STEENWYK,

Pastor in Holwerd, 1781.
(Get.)
Op de drie andere staat het volgend verhaal van de geheele toedracht der zaak,
het welk men, schoon de hoofdzaakelyke inhoud reeds is medegedeeld, niet mag
terug houden.

N. 4.
Ter Gedachtenisse
dat de Hervormde Gemeente van Holwerd, toen in plaatze van de oude een nieuwe
Kerk gebouwd wierd, haaren Godsdienst in de Kerk der Doopsgezinden mogte
oefenen, (in welken tyd, begonnen den 7 January 1776, en geëindigd in Nov. 1778,
daar drie - en - dertig paar menschen getrouwd, en zestig kleine kinderen in Menno's
Kerk gedoopt, zyn)

N. 5.
hebben de Edele Erfgezetenen van Holwerd, op voorstel van den Hoog Welgebooren Heer Jr. S.D. VAN AILVA, Grietman over Westdongerdeel, enz. den 13
July 1781 by de Kerke Rekening gedaan van zes zilveren Bekers, voor die
vergunning aan de Doopsgezinde Gemeente geschonken,

N. 6.
welke de thans administreerende Kerkvoogd J.R. BLEINSMA overhandigd heeft aan
de Mede - Leeraaren in de Gecombineerde Gemeente van Holwerd, Blya en de
Visbuurt.
Ten besluite van dit alles, kan men nog berichten, dat deeze onderlinge Christelyke
Verdraagzaamheid alsnog by de beide Gemeenten plaats heeft.
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Over de waardy der anecdoten.
(Uit het Hoogduitsch.)
Ik maak my dit denkbeeld van een Anecdote, dat ze een kenmerkend blyk behelze
van de gesteldheid van iemands gemoed of verstand. 'Er zyn dus tweeërlei soorten
van Anecdoten: door de eene word getragt het zedelyk, en door de andere het
geests- en verstands - Character van een mensch te schetzen.
Waartoe kunnen de Anecdoten tog goed weezen? - Tot tydverdryf? - Na dat onze
sinaak, die onophoudelyk op veranderingen gesteld is, van allerlei soorten van
letterkundige vermaaken geproefd had, zo moest zekerlyk de beurt ook aan de
Anecdoten komen. Indien ze slegts amuseerden, gelyk de onschadelyke
toververtelzels, zo verdienden ze tog wel een plaats in de fraaije Weetenschappen.
Dan ze schetzen ons geen zaaken der ideale Waereld, maar van de werkelyke, en,
wanneer ze openlyk gedrukt worden, van gewigtige menschen. In dit opzigt verdienen
ze wel dat men van haaren aart en waardy iets zegge.
Temperament, verbetering of verergering van character en geluimdheid, by
voorvallende gelegenheden, brengen, gelyk bekend is, alle onze bedryven voort, 't
zy ze goed of kwaad zyn.
De beminnenswaardigste temperaments - deugden kunnen met een verdorven
ziel in één lighaam te zamen woonen. - Een man. beoordeeld naar een Anecdote,
die de daar genoemde hoedanigheden schetzen, komt als goed en edel voor, zonder
het weezenlyk te zyn- Een dwingeland kan ook, na een vreugdemaal, aan den
ziedenden boezem eener verlokkende boeldeern, zagtmoedig en billyk weezen. Is
hy nu daarom deugdzaam? Men zal hem daarvoor houden, indien men hem naar
zulk een of meer, in dergelyke omstandigheden, verlokte gedraagingen beoordeelt.
Al zyn edele gezindheid is behaaglust.
De Regent ylt een mensch, dien hy in gevaar ziet van te verongelukken, te hulp.
Wat bewyst zyn spoed? Grondbeginzel van goedhartigheid - maar geen ontwyfelbaar
blyk van onkrenkbaare menschlievenheid. Hy, die, met eergierige oogmerken,
duizenden zyner Onderdaanen den dood te gemoet voeren, en, door hun stroomend
bloed, duizend Weduwen en Weezen maaken kan, is niet edelaartig, al ondersteunt
hy ook honderd noodlydenden. Hy blyst altoos - veel toegegeeven - half Vader van
zyn Volk, en half Tyran.
Gebeurt 't daartegen niet dikmaals, dat een kwaade luim en verontwaardiging,
die uit menigerlei omstandigheden in een deugdzaam man ontstaan kunnen, die
hem niet te verwyten zyn; gebeurt 't niet dikmaals, vraag ik een ieder, dat deeze

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

92
onmenschlievende aandoeningen hem tot iets verrassen, waarover hy weinig
oogenblikken daarna berouw heeft? Beschaamd en getroffen, zegt hy dan tot zig
zelven: ‘Wat heb ik gedaan; waar kwam ik toe?’ En hoe kan zo een daad of rede
van verrassing, en als een Anecdote bekend gemaakt, een leven vol van daadelyke
deugd brandmerken, en den uitgeschreeuwden man grievende traanen doen storten!
Onder de ontelbaare tegenstrydigheden in den mensch behoort ook deeze, dat
zyne denk- en handelwyzen min of meer afwyken van waarheden, waarvan hy
volkomen overtuigd is.
Al wat ik gezegd heb zyn dingen die dagelyks voorvallen, en dus algemeen bekend
zyn. Het gevolg, 't welk daaruit getrokken kan worden, dat Anecdoten zeer onzekere
kenmerken van een Character zyn, zal niemand ligt tegenspreeken. Ondertusschen
word 'er tog altoos volgens Anecdoten geoordeeld; en nooit heeft men ze zo
opzettelyk als thans nagesnuffeld. Alleen de bestendige medgezel en vertrouweling
van iemand kan ze in sommige gevallen, naar waarheid, aan het licht brengen: en
hoe zelden wettigt zig de Anecdotenschryver in deeze hoedanigheid? Ongelukkig
derhalve de man, die van belang genoeg is om stof te verschaffen tot openbaare
Vertellingen en Schetzen! Hy mooge, in onze dagen, alle zyne treden dubbel
voorzigtig afmeeten, en zyne woorden naauwkeurig weegen. En Ulieden, gy waarlyk
goede Vorsten, beklaag ik, dat gy u zo menigmaal, om een Menschelyke daad, tot
Goden verheven moet zien. Hoe moeten u de Godontëerende loftuitingen van
gunsthunkerende Vleijeren vernederen; hoe moeten ze u, over hun en den grooten
hoop deezer ondermaansche aardbewooneren, doen bloozen!
Anecdoten, die tot een blyk van iemands verstand en vernuft worden opgegeeven,
zyn zekerder, maar niet altyd beslissend. Een eenvouwig mensch brengt wel eens,
gelyk een kind, een goeden inval voor den dag; en een man van verstand en vernuft
heeft ook zyne dommelige buijen. Tot iets aartigs te zeggen of te beantwoorden
behoort niet alleen vernuft, maar ook tegenwoordigheid van geest en waereldkennis,
ten minsten een goede dosis hooggevoel van zig zelven. Een omzigtig en bescheiden
man, die weinig verkeering heeft, maakt doorgaans, op een gezelschap van
menschen van de Mode-Waereld, zo geen gekkelyke, althans een niet veel
beduidende, vertooning.
Verscheiden aartige Anecdoten van één man zyn altoos een blyk van een goed
deel vernuft. Dog verondersteld: men vergiste zig, en schreef hem grooter
geestvermoogens toe dan hy bezat; wat zwaarigheid? - Zig te vergissen in het ver
stand van een mensch is immers niet zo schadelyk als het te doen aan zyn gemoed.
- Veel liever mag ik lyden, dat 'er duizend my voor een domöor houden - dan dat ik
by één van hun voor een booswicht te boek staa.
A.C.K.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Ophelderingen der ontmoetinge van de koninginne van Scheba
by koning Salomo: I Kon. X.
(Ontleend uit BRUCE's Travels.)
Veele oude Schryvers hebben geloofd, dat de Koningin van Scheba, of liever Saba,
eene Arabische Vorstinne geweest hebbe. Maar Saba was een byzonder Koningryk,
en de Sabeërs maakten een Volk uit onderscheiden van de Ethiopiërs en Arabieren,
en het is niet dan zeen onlangs dat zy ophielden een onderscheiden Volk te weezen.
De Geschiedenis leert ons, dat de Sabeërs de gewoonte hadden om zich eer
door eene Koninginne, dan door eenen Koning, te laaten regeeren; eene gewoonte,
die nog stand houdt onder hunne Naakomelingen. CLAUDIANUS zingt:
Medis levibusque Saboeis,
Imperat hic Sexus, reginarum sub armis
Barbarioe pars magna jacet.

De Arabieren geeven voor, dat de Naam der Koninginne van Saba, die te Jerusalem
kwam, BELKIS geweest hebbe. De Abyssiniërs heeten haar MAQUEDA. JESUS CHRISTUS
noemt haar, zonder de toevoeging van eenen byzonderen Naam, de Koninginne
van het Zuiden, als Hy, de waarheid deezer Gebeurtenisse staavende, zegt: De
Koninginne van het Zuiden zal opstaan in het Oordeel met dit Geslachte, en hetzelve
veroordeelen; want zy is gekomen van de einden der aarde, om te hooren de
(*)
Wysheid van SALOMO; en ziet, meer dan SALOMO is hier . De Heilige Schrife vermeldt
ons geene andere byzonderheid we-

(*)

MATTU. XII:42.
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gens de Verblyfplaats deezer Koninginne; dan het is niet waarschynlyk, dat JESUS
CHRISTUS gezegd zou hebben, dat zy van het einde der aarde kwam, indien zy uit
het nabygelegene Arabie ware opgetrokken geweest. Het Goud en de Speceryen,
welke zy medebragt, waren Voortbrengzels haars Lands; en de veelvuldige redenen,
welke PINEDA bybrengt, om te bewyzen dat zy uit Arabie kwam, dienen alleen om
my te vaster te overtuigen dat zy eene Ethiopische ware, of van den Stam der
Cushitische Herderen.
Eene zaak, die ten bewyze strekt dat zy niet uit Arabie kwam, is, dat de Sabeësche
Arabieren, of de Homeriten, die den kant van Arabie bewoonden, tegen over de
Rivier Azab, door Koningen, en niet door Koninginnen, geregeerd wierden.
Daarenboven toogen de Koningen der Homeriten nooit uit hun Land, en werden zy,
in 't openbaar verschynende, dood gesteenigd. Zeker, een Volk, 't welk in diervoege
zyne Koningen behandelde, zou niet geduld hebben, dat eene Koningin ging reizen,
indien ten eenigen tyde, by toeval, eene Koningin daar het bewind mogt gevoerd
hebben, 't welk nimmer het geval was.
Men weet niet, of de Koninginne van Saba den Joodschen Godsdienst beleedt,
dan den Heidenschen omhelsde. Het Sabeïsmus was door geheel het Oosten
verspreid; en by aanhoudenheid de steen des aanstoots by de Jooden. Maar,
wanneer men in aanmerking neemt de menigte Volks, 't geen steeds uit Palestina
na Africa toog, en den tyd, welken deeze gemeenschap tusschen die Volken duurde,
zal het niet vreemd voorkomen, dat de Koningin van Saba eene Joodinne geweest
hebbe. Wanneer, tekent de Gewyde Geschiedschryver op, de Koninginne van Saba
het gerugte SALOMOS hoorde aangaande den Naame des HEEREN, kwam zy om hem
met raatzelen te verzoeken. Hy spreekt van haar met lof, en stelt haar den Jooden
ten voorbeelde voor oogen. Koning SALOMO bedankende, maakt deeze Koningin
gewag van den Zegen des Eeuwigleevenden, voor altoos verleend aan den Zaade
van Israël. Geloofd zy de HEERE, uwe God, die behaagen in u heeft gehad, om u
op den Throon Israëls te zetten; om dat de HEERE Israël in eeuwigheid bemint,
daarom heeft hy u tot Koning gesteld, om regt en geregtigheid te doen. Dit is de
taal niet eener Heidinne; maar duidt, in tegendeel,
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iemand aan, die wel onderrigt was van de oude Geschiedenis der Jooden.
Het blykt tevens, uit de Heilige Geschiedenis, dat zy zeer kundig en bedreeven
was, niet in die Wysheid byzonder aan Ethiopie eigen, maar die meer byzonder tot
de Jooden behoorde. Als een reden van de verre Reis door haar ondernomen, wordt
opgegeeven, dat zy door eigen ondervinding zich wilde verzekeren, of SALOMO die
hooge Wysheid bezat als het gerugt van hem verspreidde; om hem door het
voorstellen van Raadzelen te beproeven; in welken tak van Geleerdheid SALOMO
ten vollen onderweezen was door NATHAN.
De Weetenschap der Oosterlingen, en der Koningen, die tot elkander betrekking
hadden, en bovenal der Koningen van Palestina en Syrie, bestondt grootendeels
in het toonen van hunne bekwaamheid in de raadzelagtige Voorstellen, welke zy
elkander voorstelden: Ten blyke hier van strekke, dat JOAS, de Koning Israëls, tot
AMAZIA, den Koning van Juda, zondt, om te zeggen: De Distel, die op den Libanon
is, zondt tot den Ceder, die op den Libanon is, om te zeggen: Geeft uwe Dogter
mynen Zoone ter Vrouwe; maar het gedierte des Velds, dat op den Libanon is, ging
voorby, en vertradt den Distel. Gy zegt, ziet, gy hebt de Edomiten geslaagen; daarom
heeft uw hart u verheven, om te roemen: nu, blyft in uw huis: waarom zoudt gy u in
(*)
het kwaade mengen, dat gy vallen zoudt, gy, en Juda met u .
De Jaarboeken der Abyssiniërs zyn vol byzonderheden de Reis des Koninginne
van Saba na Jerusalem betreffende, en leveren deeze ten opzigte haarer
Godsdienst-belydenisse een gevoelen op, 't welk tusschen beiden doorgaat, en
geenzins onwaarschynlyk is. Deeze vermelden, dat deeze Vorstin eene Heidinne
was toen zy van Azab uittoog; maar dat zy, verrukt door de Wysheid van SALOMO,
tot den Joodschen Godsdienst te Jerusalem overging. Zy voegen 'er nevens, dat
zy by den Koning der Hebreeuwen een Zoon kreeg, dien zy MENELIK noemde, en
die de eerste Koning werd der Abyssiniërs.
Ondertusschen, met welk eene verzekering ook deeze Jaarboeken van dit voorval
spreeken, en hoe gevaarlyk het zou weezen daar aan in Abyssinie te willen twyfe-

(*)

2 CHRON. XXV:18, 19.
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len, zoek ik zulks hier als geene waarheid vast te stellen; veel min nog ben ik
genegen om het stellig tegen te spreeken, schoon de Bybelsche Geschiedenis des
geen enkel woord rept. Het zy dan waarheid of niet. Ik verbeeld my, dat, in de
omstandigheden waar in zich die Koningin ten opzigte van SALOMO bevondt, de
Hebreeuwsche Vorst, wel verre van schroomagtig in minnaaryen te werk te gaan,
en bovenal behaagen scheppende in Idumeësche en andere Vreemde Vrouwen,
zeer natuurlyk zich in liefde kon toegeeven met eene Koninginne, daar belang en
vriendschap haar zints lang begeerlyk maakten, en zy, van haaren kant, door eene
zo verre Reistocht te onderneemen, te over was bygekomen.
De Abyssiniërs, zo wel Jooden als Christenen, gelooven, dat de XLVste der
Psalmen eene Voorzegging behelst van de Reize der Koninginne van Saba na
Jerusalem: zy voegen 'er by, dat zy vergezeld was door eene Dogter van Koning
HIRAM, die van Tyrus in de Hoofdstad van Palestina optoog; en beweeren,
daarenboven, dat het slot diens Psalms verklaart, dat zy by SALOMO eenen Zoon
zou hebben, die Koning zou weezen over een Heidensch Volk.
Naar luid dier Jaarboeken, keerde de Koningin na Saba, of Azab, te rugge, met
haaren Zoon MENELIK, dien zy eenige jaaren by zich hieldt, en vervolgens na zynen
Vader zoudt, om door deezen onderweezen te worden. SALOMO verzuimde niets
wat ter opvoedinge van dien Zoon kon strekken. MENELIK werd vervolgens, in den
Tempel te Jerusalem, tot Koning van Ethiopie gezalfd en gekroond, en nam den
naam van DAVID aan.
MENELIK, vervolgens na Azab wederkeerende, bragt derwaards eene Volkplanting
van Jooden mede, onder welke zich veele Leeraars van MOZES Wet bevonden, in
't byzonder één uit elken Stam. Hy stelde deeze Leeraars tot Regters in zyn Ryk
aan; en 't is van deezen dat de tegenwoordige Umbares, of Opperregters, afstammen,
van welken 'er drie altoos den Koning vergezellen. By MENELIK bevondt zich ook
AZARIAS, Zoon van den Opperpriester ZADOK, die een Afschrift van de Wet met zich
bragt, 't geen onder zyne bewaaring bleef. AZARIAS kreeg ook den Tytel van Nebrit,
dat is Opperpriester; en, schoon het Wetboek verbrand is in de Kerk van Axum,
toen in den Moorschen Oorlog het Koningryk Adel verwoest werd, is de post van
AZA-
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RIAS overgebleeven, en, gelyk men verzekert, in zyne Familie, welks Afstammelingen

nog tegenwoordig Nebrits, of Priesters, der Kerke van Axum zyn.
Geheel Abyssinie werd daarop tot den Joodschen Godsdienst bekeerd, en het
Bewind van Kerk en Staat werd volkomen ingerigt op den voet des Kerk- en
Staatsbestuurs te Jerusalem.
Het laatste gebruik, 't welk de Koningin van Saba van haare magt maakte, was
het vaststellen van eene Wet, die voor altoos ten regel van Throonöpvolging in haare
Staaten moest dienen. Vooreerst beval zy, dat de Kroon ten allen tyde erslyk zou
weezen in de Familie van SALOMO; ten anderen, dat, naa haar, geene Vrouwe die
Kroon zou kunnen draagen, of voor Koningin verklaard worden; maar dat dezelve
zou overgaan op een Manlyken Erfgenaam, hoe verre ook met uitsluiting van
naderbestaande Vrouwen. Zy wilde dat deeze twee Artykelen aangemerkt zouden
worden als Grondwetten haars Ryks, nooit af te schaffen, nooit te veranderen.
Eindelyk stelde de Koningin vast, dat de Manlyke Erfgenaamen van het Koninglyk
Huis gebragt zouden worden op eenen hoogen berg, en daar blyven tot hun dood,
of tot den tyd dat de opengevallen Throon hun ter opvolging riep.
De Koningin van Saba, naa deeze Wetten ingevoerd te hebben, welke zy
onherroepelyk vaststelde voor haare geheele Naakomelingschap, en naa eene
veertig jaarige Regering, stierf 986 jaaren vóór CHRISTUS. - Haar Zoon MENELIK
volgde haar op, en de Abyssinische Jaarboeken leeren ons, dat haare
Afstammelingen tot nog den Throon bekleeden.
't Geen de waarheid deezer berigten schynt te bevestigen, is, dat dit geene nieuwe
leere zy; maar steeds en eenpaarig bewaard gebleeven van den oorsprong af tot
deezen dag toe; dat wil zeggen van den tyd af dat de Abyssiniërs Jooden wierden,
en naa dat zy het Christendom omhelsd hebben. Wy kunnen 'er nog byvoegen, dat
het getuigenis van alle Nabuurvolken, zo vrienden als vyanden, volmaakt
overeenstemt met het geen de Abyssiniërs verhaalen. Het Wapen hunner Koningen
is een loopende Leeuw op een rood veld; en het Opschrift, MU ANBAZA AM NIZILET
SALOMON AM NEGARDE JUDE; 't welk betekent: De Leeuw uit het Geflacht van Salomo,
en uit den Stam van Juda, heeft overwonnen.
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Zeldzaame waarneeming eens afgebrokenen, voor 't grootste
gedeelte in de blaas terug geblevenen, en zonder insnyding
uitgehaalden, pis - ontlasters;
door G.J. van Wy, Anat. Chirurg. & Artis Obstetr. Lector, Lid van
de Haarlemsche en Utrechtsche Maatschappyen van
Weetenschappen, en van het Genootschap ter bevordering der
Heelkunde te Amsterdam, en Stads Heel- en Vroedmeester te
Arnhem, enz.
Ieder Waarneeming word belangryk geoordeeld, naar gelang van haare mindere of
meerdere nuttigheid, welke dezelve aan de Maatschappye kan toebrengen. Wy
deelen de volgende mede, met geen ander oogmerk, dan om, geboekt zynde, na
waarde beoordeeld te worden, en in 't byzonder, is 't mogelyk, iets leerzaams en
nuttigs aan myne Kunstgenooten, vooral heilzaam voor het algemeen, op te leveren.
PHILIP L..., woonachtig te Deutichem, had het on geluk, in het voorgaande Jaar,
den 26 Augustus, en laater, herhaalde reizen, door opstopping van water, alhier
bedlegerig te worden. - Ik deed verscheide maalen, met goed gevolg, de
Catheterismus; en by den uitslag, en uit de omstandigheden, bleek meer dan
waarschynelyk, dat ontsteeking en verzweering der eene of beide Nieren de oorzaak
der Pis-opstopping geweest was.
Ik ben niet voorneemens, iets wegens de aftappingen van Pis, behoorlyk gebruik
van Catheters van Cajensche Harst, noch wegens de verdere behandeling, die
onzen Lyder uit zulke gevaarlyke omstandigheden, (welke den kundigen Heer O.
DE RUUK, en my, zeer veel moeite en zorgen baarde,) in zo verre volkomen redde,
dat hy den 20 October, (schoon onder het bestendig en aanhoudend gebruik der
evengemelde Catheters,) huiswaards reizen konde, meer te zeggen; dewyl zulks
tot myn tegenwoordig oogmerk niets belangryks toedraagen kan, en behalven dien
ook deeze Waarneeming, zonder nut, te uitgebreid zoude doen worden.
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Den 2 January, van dit Jaar, was de Pis-ontlaster, gelyk meermaalen te vooren
onder myne behandeling, uitgenomen, om de ontbeering van dezelve weder te
beproeven; dan, by myne overkomst, bleek die beproeving vrugteloos te zyn geweest;
'er had zig, na de uitneeming, geen druppel Pis ontlast, maar voor dien tyd, door
den Pis-ontlaster, aanhoudend, eene aanmerkelyke hoeveelheid Etter.
'Er schoot derhalven niets over te doen, dan zyne levensregeling, en verdere
Geneesmiddelen, voor het vervolg weder te bepaalen, en op nieuw den Pis-ontlaster,
die zeer wel gesteld, en op geene plaats verzwakt of beschadigd was, in te brengen;
terwyl ik hem de noodzaakelyke overkomst naar Arnhem, om onder het dagelyks
bestier ter beproeving eener volkomene herstelling te kunnen weezen, (volgens de
beste regelen der kunst,) aanprees: dan, verhinderende omstandigheden, en het
ongunstig Saisoen, beletten den Lyder, van die aanpryzing tydig genoeg gebruik te
maaken.
Den 22 February, verzogt men my eens weder over te komen, om te zien den
gevorderden staat van gezondheid des Lyders, en een nieuwen Pis-ontlaster, in
plaats van den in de Urethra aanweezigen, in te brengen. Ik was verhinderd (door
hooge noodzaakelykheid) myne overkomst eerder te kunnen bepaalen dan tegen
den 25 daar aan volgenden; en hier van wierd bericht aan den Lyder toegezonden.
Maar, hoe toevallig allerongelukkigst! tot nu toe had men aan den Pis - ontlaster
geene breuk, of beschadigde plaats, ontdekt; herhaalde reizen was dezelve
aanmerkelyk ver voorwaards uitgedrongen geweest, en, op de minste zagte drukking,
ook weder binnenwaards in de Blaas terug gekeerd, zelfs nog den 23 's avonds;
waarna onze Lyder, zig gerust ter slaap begeevende, zeer ontrust wierd, en in
doodelyke benaauwdheid geraakte, toen hy den 24, 's morgens circa 2 uuren,
ontwaakende, bespeurde, dat de Pis-ontlaster, voor een groot gedeelte afgebroken,
by hem uitgevallen nederlag; terwyl het overige en grootste terug gebleeven ge
leelte buiten bereik, en terug getrokken, was.
Ik bekwam hier van denzelfden ochtend, vroegtydig, bericht; dan myne veelvuldige
bezigheden veroorloofden my niet eerder ter zyner hulpe toe te schieten, dan tegen
den namiddag circa 3 uuren, en dus kwam ik niet voor denzelfden avond 7 uuren
te Deutichem; vindende den Lyder zeer beangst, pynelyk, en het te rug gebleeven
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gedeelte des Pis-ontlasters, in dien tusschentyd, ver terug getrokken, achter het
Scrotum, tusschen de Bulbus Urethroe en de Prostata, door zamentrekking van den
hals der Blaas, zeer vast omsloten.
Het kortste afgebroken voorëind, 't welk op de plaats van de afbreeking zig
vezelachtig vertoonde, was 3½ duimen Rynl. maat lang.
Ik liet myn Lyder, overëind, met de kniën gebogen, en 't lichaam voorover, eenige
uitpersende poogingen doen, om te zien of daar door het terug gebleeven gedeelte
des Pis-ontlasters voorwaards schieten wilde; dan deeze poogingen waren
vrugteloos, en hierom vond ik my in de noodzaakelykheid, eene andere beproeving
in 't werk te stellen, eer ik tot Insnyding, die na genoeg de Operatie der Steen zoude
hebben moeten evenaaren, overging; en hierin slaagde ik tegen verwagting; en het
is hierom, dat ik de mededeeling van dit geval niet onwaardig, maar ter navolging
aanprysbaar, geoordeeld heb.
De Lyder agter over, en overdwersch, zeer gemaklyk zig te bed gelegd hebbende,
zo, dat het geheele onderlyf buiten het bed geplaatst was, en met de voeten
weerzyds op een stoel, plaatste ik weerzyds een helper, terwyl ik my zelven tusschen
de beenen, gebukt, voor den Lyder stelde.
Ik bragt, vervolgens, een met oly vet besmeerden vinger van de linkerhand diep
in den Anus, en gedrukt agter tegen de Blaas, op den Pis-ontlaster binnen dezelve,
terwyl ik door een der helpers, met een platte hand, boven het schaambeen liet
aandrukken, om daar door in myn voorneemen, ter voorwaardsstuwing der Catheter
in de Urethra, door de beweegbaarheid in het hol der Blaas, niet verhinderd te
worden. Vervolgens maakte ik, met mynen ingebragten vinger, tegen de Blaas, en
op den Pis-ontlaster, schuivende, of naar my toe trekkende, drukkingen, zo veel,
en zo sterk, als ik tot myne bedoeling noodig oordeelde, en, zonder te eel
benadeelend geweld te oeffenen, durfde vertrouwen; terwyl ik, met myne vingers
van de regterhand, het voorste afgebroken en terug gebleeven einde, achter het
Scrotum, zo goed mogelyk, met de bekleedzels van buiten, wel omsloten aanvatte;
doende myne beide handen overeenstemmend zodanige werking doen, dat, zo veel
de vingers van de eene voorwaardsschui-
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vende poogingen deeden, de andere, door naar zig toetrekking, (even zo als men
eene in de Blaas gebragte Pis - ontlaster voorzigtig, en schuivenderwyze, terugen
uitbrengt, met de Penis naar den buik over te voeren,) daar aan beantwoordde; en
hier door bragt ik het zo verre, dat de Pis-ontlaster voorwaards geschoven, en
eenigzins getrokken wierd tot voor het Scrotum in de Urethra; verder, dan tot hier
aan toe, konde ik het op die wyze niet brengen.
Ik stond nu in beraad, wat te doen! de Urethra door eene Insnyding te openen,
of myne voorbedagte Kunstgreep verder te beproeven; het laatste oordeelde ik
verkieslyk vooraf te laaten gaan, eer ik tot eene mishaagende, en in de gevolgen
misschien nadeelige, Insnyding besloot; het welk hier in bestond; Ik bragt eene zo
veel mogelyke hoeveelheid oly in de Urethra, hervatte daarop de voorgemelde
voorwaardsstuwende en trekkende pooging, en vorderde daar door, op nieuw, een
weinig, zo, dat ik besloot te beproeven, of ik, met een dunne, langwerpige, tot myn
oogmerk geschikte, Koorntang, den Pis-ontlaster zoude kunnen vatten en uithaalen:
immers tot het een of ander moest besloten worden; dewyl dezelve met de vingeren
nu niet verder gebragt konde worden.
Ik liet door een helper den gemeiden Pis-ontlaster de terugwyking, (door, met
zyne vingers, behoedzaam op denzelven aan te sluiten, tusschen het Scrotum en
den Anus,) beletten, en bragt evengemelde Koorntang, wel in oly genat, voorzigtig
in de Urethra, en deed langzaame en behoedzaame poogingen ter indringing en
verwyding der Pisbuis, terwyl ik my genoodzaakt vond met de linkerhand tegenstrydig
te moeten werken als men anders doet by de inbrenging van Catheters of Snystaven;
dewyl ik, op die wyze, niet tot aanraaking des beslooten Pis-ontlasters, zo ver naar
binnen, vorderen konde; integendeel, hoe meer ik de Penis met de linkerhand terug
drukte, en daar door verkortte, hoe gemakkelyker de Tang ingevoerd konde worden;
en op deeze wyze bereikte ik eindelyk het vreemde lichaam; zettende de Tang,
welke 3 duimen in de Urethra ingevoerd was, tegen hetzelve aan, opende dezelve
met zo veel voorzigtigheid als my mogelyk was, om de Urethra niet te kwetzen, of
te veel te beledigen, en te verhinderen, dat de wanden der Pisbuis niet
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te gelyk met den Pis-ontlaster zouden gevat worden; en hier in slaagde ik zeer wel:
immers ik had het geluk, denzelven op die wyze te vatten, en langzaam uit te haalen,
hebbende de lengte van 7 duimen Rynl. maat, zonder aanmerkelyke belediging;
althans de pynen, (natuurlyk eigen aan zulk eene bewerking,) hielden terstond na
de uithaaling op; 'er volgden niet dan eenige weinige druppelen bloed, en vervolgens
heldere Urin; en ik vond geen de minste pynelyke tegenstand biedende beletzelen
in de weder binnenbrenging van een nieuwen Pis-ontlaster van Cajensche Harst.
De Lyder stond zeer vervrolykt op, en klaagde over geene pynen meer, sliep den
volgenden nagt zeer wel, en betuigde, 's morgens voor myn vertrek, geen den
minsten hinder van de Kunstbewerking overbehouden te hebben.
Heden, den 1 Maart, ontvange ik bericht, dat hy, (buiten het onvermogen, om de
Urin vryelyk, zonder Pisontlaster, te kunnen kwyt rakken,) zeer welvaarende is.

Arnhem,
1 Maart 1794.
P.S. Wy bespaaren, tot nadere gelegenheid, door nieuwe Waarneemingen, de
Geneesbaarheid van sommige waare Kankers weder te bevestigen; en laaten de
tegenbedenkingen van den Heer W. LEURS over ter beoordeeling van Vaderlandsche
en Buitenlandsche meer bevoegde Kunstregters dan wy; dewyl het zeker een Stuk
is, 't welk als hunner opmerkinge niet onwaardig kan beschouwd worden.
G.J. VAN WY.

Tegenwoordige staat der bevolking van de stad Romen.
(Getrokken uit de Notizie per l'Anno 1794.)
Men vind in Romen 82 Parochie-kerken, 216 Kloosters en Geestelyke Gestigten,
19 Collegien, waar onder de Academie, en het Collegie de Propaganda Fide
uitmunten, 33 Gasthuizen voor allerlei soort van Menschen en Natiën, 39148 Huizen
door Huisgezinnen bewoond, dus tusschen de drie en vier duizend meer, dan
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(*)

door wylen den zeer geleerden Heer Dr. JANSSEN zyn opgegeeven , die het getal
tusschen de vyf en zes en dertig duizend stelt.
Het getal der Leevenden, in den Paaschtyd van 1793 opgenomen, was 165316,
waar onder 92300 van het Mannelyk, en 73016 van het Vrouwelyk, Geslagt, 121282
Bekwaam tot de Paasch-Communie, en 44034 die daar toe nog niet in staat waren;
waaruit misschien het getal der Kinderen, beneden de Twaalf jaaren, is op te maaken.
De Stad in Veertien Wyken verdeeld zynde, wordt de Bevolking van ieder derzelve
dus opgegeeven:

Wyken.

Naamen.

Persoonen.

1

Monte

24656

2

Trevi

20431

3

Colonua

18255

4

Campo Marzo

8211

5

Ponte

15828

6

Parione

9869

7

Regola

9127

8

S. Eustachio

11443

9

Pigna

11202

10

Campitelli

1338

11

S. Angeli

920

12

Ripa

6912

13

Trastevere

15567

14

Borgo

11557
_____

In het geheel

165316

Onder dit getal bevonden zig Bisschoppen

45

Wereldlyke Priesters

2865

Munniken van verschillende Ordes

2887

Nonnen

1477

Ongehuuwde Vrouwspersoonen die het Geestelyk
30
Kleed draagen, doch in geen Kloosters zyn, (Pinzoche.)
Choor-jongens en Scholieren

810
_____

Geestelyken in het geheel 8114
dus omtrent negen honderd minder, dan door Dr. JANS(*)

Brieven over Italiën, IIde Deel, bl. 26.
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(*)

worden opgegeeven . Verders, 1316 Gasthuis-Armen, 1 Moor, 140
Onroomschen, Turken en andere Ongeloovigen, de Jooden niet mede gerekend,
welker getal in het geheel niet gemeld word.
In het laatst verloopen Jaar, volgens de wyze der Romeinen van Paaschen 1792
tot Paaschen 1793 berekend, was het getal der Geboorenen 5260, en dat der
Dooden 5985, dus 'er in dat jaar 725 meerder gestorven dan gebooren zyn; het
getal der Geboorenen kan men op ruim een Eenëndertigste, en dat der Gestorvenen
op een Agtëntwintigste, deel berekenen.
Zie hier nog een naauwkeurige Vyfëntwintigjaarige Lyst, der Geboorenen, der
Dooden, en der Leevenden:
SEN

Jaaren.

Geboorenen.

Dooden.

Leevenden.

1769

4891

6972

158906

1770

4967

6646

158443

1771

4216

5850

159675

1772

5154

5740

158849

1773

5022

6183

158563

1774

5259

4887

160896

1775

5457

5035

165046

1776

5212

5656

163310

1777

5445

6546

163102

1778

5661

5380

162442

1779

5555

7863

162243

1780

5221

7096

163428

1781

5959

10223

161895

1782

5132

6334

162803

1783

5755

7240

163996

1784

5304

9501

161552

1785

5375

6034

162452

1786

5406

6741

163956

1787

5125

7104

164595

1788

5127

7908

165441

1789

5462

6984

163393

1790

5169

7203

162982

1791

5497

7121

163393

1792

5227

5819

162427

1793

5260

5985

165316

_____

_____

_____

(*)

Ald. bl. 27.
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Uit deeze Lyst blykt:
1. Dat het getal der Geboorenen in Romen, in de Jaaren 1774, driehonderd
twee-en-zeventig, in 1775, vierhonderd twee-en-twintig, en in 1778, tweehonderd
eenen-tagtig, dat der Overledenen heeft overtroffen, doch in de andere jaaren altoos
minder is geweest, het welk, het getal der ongehuuwde Geestelyken in aanmerking
genoomen zynde, zo vreemd niet is.
2. Dat 'er, in 25 jaaren, 36025 persoonen meer overleden dan gebooren zyn.
3. Dat het middengetal der Geboorenen, in 25 jaaren, is ruim 5282, dat der Dooden
6723, dat der Leevenden 162371.
4. Dat 'er in 1781 een zwaare Ziekte, misschien eene Tertiana remittens, welke
te Romen, als de Sirocco-wind aanhoudend, zonder verkoelende regen, waait, in
den Zomer veele menschen in het graf sleept, geheerscht heeft; vermits 'er in dat
jaar alleen 10223 menschen overleden zyn, en dus 4264 meer dan gebooren;
waaruit ook blykt, dat de opgave van Dr. JANSSEN vry naauwkeurig is, als hy zegt,
dat in 1781 meer dan een zestiende deel der Inwoonders van Romen gestorven
(*)
is . In 1784 heeft iets dergelyks plaats gehad; zynde toen een zeventiende deel
der menschen gestorven.
5. Dat, wanneer men het getal der jaarlyks Stervenden te Romen, 25 jaaren door
elkander, berekend, bevind, dat hetzelve een vyf-en-twintigste gedeelte, gelyk Dr.
(†)
JANSSEN zegt , vry zeker uitmaakt der Leevenden. Het getal der Geboorenen kan
maar iets meer dan een dertigste deel der Inwoonders gerekend worden, het welk,
op zig zelve beschouwd, klein is; doch men denke om het groot getal ongehuuwde
persoonen.
6. Dat, in 1793, zes duizend vier honderd en tien menschen meer, dan in 1769,
gevonden zyn, en, wanneer men de 25 jaaren door elkander slaat, had Romen in
1793 drie duizend vier honderd vyf en zestig Inwoonders, zedert 25 jaaren,
aangewonnen; zeker een aanmerkelyk getal, wanneer men nagaat, dat, gelyk boven
gemeld is, in die 25 jaaren, 36025 persoonen meer overleden dan gebooren zyn,
het geen, het middengetal berekend zynde, jaarlyks tusschen de 14 en 1500
Overledenen meer dan Geboorenen oplevert.

(*)
(†)

Ald. bl. 04.
Ald.
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7. Dat het opmerkelyk is, dat, daar de sterfte in 1781, wanneer 'er meer dan 10000
Dooden waren, en in 1784, wanneer 'er 9501 geteld wierden, egter het getal der
Leevenden in 1782 met 1000 en in 1785 met 900 vermeerderd was, waarvan ik
geene andere reden kan bedenken, dan de groote menigte van aankomende
Vreemdelingen, waarvan 'er waarschynelyk een aanzienelyk aantal is blyven woonen.
8. Hieraan kan men ook vry zeker toeschryven, dat het getal der Mannen dat der
Vrouwen byna twintig duizend in het laatste jaar overtreft, daar 'er zeer veele
ongehuuwde Manspersoonen onder die Vreemdelingen zyn; zo dat de Inwoonders
van Romen uit verschillende Natiën bestaan, en MONTAGNE dezelve niet onaartig
by een Arlequins rok, uit verscheiden vreemde lappen zamengesteld, vergeleek.
Nu nog iets wegens de tegenwoordige Hoogleeraaren in de Geneeskunde te
Romen.
Wanneer men de onderstaande Lyst der Notizie vergelykt met die van Dr.
(*)
JANSSEN , zal men zien, dat 'er, zedert het vertrek van dien Heer, onder dezelve
eene aanmerkelyke verandering is voorgevallen.
De gewoone Hoogleeraaren zyn thans de volgende:
Dr. Jos. Belli, in de Practyk der Geneeskunde.
Dr. Jos. Miciari, in de Botanie.
Dr. Joh. Maria Volpi, in de Geneesk. Practyk.
Dr. Leop. Micheli, in de Anatomie.
Dr. Pasc. Adinolfi, in de Theorie der Scheikunde.
Dr. Jos. de Rossi, Lyf-Arts van den Paus, in de Bespiegelende Geneeskunde.
Dr. Fr. Asdrubali, in de Vroedkunde.
Dr. Jos. Sisco, in de Heelkunde.
Dr. Joh. Bapt. Micocci, in de Pathologie.

De buitengewoone Hoogleeraaren zyn:
Dr. N. Martelli, in de Materies Medica.
Dr. P. Lupi, in de Geneeskunde.

Verzonden uit Utrecht, 24 Febr. 1794.
J.R.

(*)

Ald. bl. 91.
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De gewoonten en zeden der Morlacchi, een volk van Dalmatie.
(Vervolg en Slot van bl. 69.)
Onschnld, en de natuurlyke vryheid der herderlyke eeuwen, zyn nog bewaard
gebleeven onder de Morlacchi, of ten minsten zyn 'er veele trekken nog van te
bespeuren in de plaatzen het verste van onze Vastigheden verwyderd. Zuivere
hartlykheid van gevoelens is daar nog niet bedwongen door andere in agtneemingen,
en vertoont zich zonder eenige onderscheiding van omstandigheden. Eene jonge
schoone Morlackische Maagd, die eenen Man van haare Landstreek ontmoet, kuscht
hem hartlyk, zonder de minste ondeugende, of onzedige, gedagte. Op Heilige Dagen
komen alle de Vrouwen en jonge Dogters op het Kerkhof zamen, en kusschen
elkander; zo dat zy allen van een en dezelfde Familie scheenen te zyn. Menigmaalen
heb ik het zelfde waargenomen op de Marktdagen in de Zeesteden, waar de
Morlacchi komen om hunne goederen te verkoopen. Op Feesten en vrolyke Partyen
worden, behalven het kusschen, eenige andere kleine vryheden met de handen
genomen, die wy onbetaamelyk zouden keuren, doch op welke zy niet letten; en,
des vermaand, zeggen zy, 't is enkel spel, en het betekent niets. Van dit spel
ontleenen egter hunne Minnaaryen niet zelden het begin, en hebben dikwyls een
ernstig einde, als de Gelieven zich met elkander verstaan.
Zeer zelden gebeurt het, op plaatzen verre van de Kust verwyderd, dat een Morlack
een Meisje tegen haar wil wegvoert, of onteert: bestondt iemand zulks, de jonge
Dogter zou ongetwyfeld in staat zyn om zich te verdedigen; want de Vrouwen zyn,
hier te Lande, weinig minder sterk dan de Mannen. De gewoonte brengt mede, dat
de jonge Dogter zelve den tyd en de plaats der wegvoeringe beraame, als zy zich
wil ontslaan van andere Minnaars, van welken zy eenig liefdeteken, als een Koperen
Ring, een Mesje, of iets dergelyks, ontvangen heeft.
De Morlackische Meisjes houden zich vry zindelyk, tot zy een Man gekreegen
hebben; doch, naa het Hu-
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welyk, geeven zy zich aan de verregaandste onzindelykheid over, even of zy de
veragting, met welke zy behandeld worden, wilden regtvaardigen. Met dit alles kan
men niet zeggen dat de jonge Dogters alhier een aangenaame geur van zich
afgeeven; dewyl zy gewoon zyn het hair met boter te bestryken, die welhaast, rans
wordende, geene welriekende geur verspreidt.
De Kleeding der ongetrouwde Vrouwen, onder de Morlacchi, is, wat het
Hoofdcierzel betreft, de zamengesteldste en grilligste welke men zich kan verbeelden:
getrouwd zynde, mogen zy niets anders draagen dan een Doek, 't zy wit, 't zy
gekleurd, om 't hoofd gewonden. Doch de jonge Dogters gebruiken een roode Kap,
waar aan zy doorgaans een op de schouders afhangenden sluier hegten, ten teken
van haaren maagdom. De rykere vercieren deeze Kap met strengen van zilveren
munt, waar onder men niet zelden zeer oude en kostbaare ziet. Zy hebben
daarenboven oorringen, zeer keurig gewerkt, en kleine zilveren kettingjes, met halve
maantjes, aan het einde. Dan de armer soort moet zich vergenoegen met eenvoudige
Kappen; of, zo zy eenig cieraad hebben, bestaat het in kleine vreemde schulpjes,
ronde glazen koraalen, of brokjes tin.
De voornaamste verdienste van deeze Kappen, waaruit de smaak blykt der
Morlackische jonge Dogteren, en die tevens haare grootsheid streelt, bestaat daar
in, dat zy, door de menigte van vercierzelen, de oogen trekken van allen die zich
omtrent haar bevinden; terwyl het geraas, daar door gemaakt, by 't minste schudden
van het hoofd, dezelfde uitwerking doet. Hierom voegen zy ook halve maantjes van
zilver of tin, kleine kettingjes en hartjes, valsche steenen en schulpen, kortom alles
wat slikkert, in haar Hoofdcierzel. - In eenige Streeken voegen zy kuiven van
veelerlei-kleurige vederen als twee hoornen aan dit Kapzel toe; in andere altoos
beevende pluimen van glas, of ook kunstige bloemen, welke zy in de
Zeehaven-steden koopen. In de verscheidenheid deezer grillige vercierzelen,
spreiden zy niet zelden een vindingryk vernuft ten toone. Haare Hembden, op Heilige
Dagen, zyn geborduurd met roode zyde, en zomtyds met goud; 't geen zy zelve
doen, by het oppassen van haar Vee: men moet versteld staan over de keurigheid,
waar mede dit gedaan is.
Beide oude en jonge Vrouwen draagen om den hals
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strengen glazen koraalen, van onderscheide grootte en kleur; en veele ringen van
koper, tin of zilver, aan de vingeren. Haare armbanden zyn van leder, bewerkt met
tin of zilver. Zy borduuren het borststuk, of vercieren hetzelve met schulpen en
koraalen. Keurslyven zyn 'er onbekend, en 'er komt geen balyn of yzer in haare
jakken. Een breeden wollen gordel slaan zy over het jak; deeze is veeltvds met
schulpen bezet, en blaauw van kleur, en daarom Modrina geheeten. Haar overkleed,
zo wel als jak, is eene soort van sergie; beide reiken zy tot aan de enkels. Het
onderkleed is met scharlaken gezoomd, en heet Sadak. In den Zomer gebruiken
zy geen Modrina, en draagen de Sadak zonder mouwen over een linnen jak of 't
hemd.
De jonge Dogters draagen altoos roode konsen, en haare schoenen worden,
gelyk die der Mannen, Opanke genaamd. De zool is van onbereide Ossenhuid; en
het bovenste gedeelte bestaat uit gestrengelde Schaapenlederen riemen, Apute
geheeten: deeze maaken zy vast boven de enkels, eenigzins gelykende op de
Cothurnen der Ouden. De ongetrouwde Vrouwen, zelfs van de rykste Familien,
mogen geen ander schoeizel draagen; doch, getrouwd zynde, staat het haar vry de
Opanke te laaten vaaren, en zich van Turksche muilen te bedienen.
Onder de gemelde ryk opgecierde Kappen, draagen de jonge Dogters het hair
gestrengeld; doch, getrouwd zynde, laaten zy het los hangen, zeer voorwaards,
zoms knoopen zy het onder de kin toe, en hebben 'er altoos medailles, koraalen,
of doorboorde stukjes geld, naar de Tartaarsche of Americaansche wyze, in
gestrengeld.
Eene ongetrouwde Vrouw, die beschuldigd wordt haare kuischheid verlooren te
hebben, loopt gevaar, dat haar de Kap openbaar in de Kerk van 't hoofd gerukt
wordt door den Priester, en dat een haarer Bloedverwanten haar, ten teken van
eerloosheid, het hair afsnyde. Hierom is het, dat, wanneer eene jonge Dogter zich
in een ongeoorlofden minnehandel heeft laaten inwikkelen, deeze doorgaans haar
teken van Maagdlyken staat aflegt, en na een ander gedeelte des Lands trekt.
Niets is algemeener onder de Morlacchi, dan dat de Huwelyken geslooten worden
onder de Oude Lieden der wederzydsche Familien, inzonderheid wanneer de Partyen
op een wyden afstand van elkander woonen, en elkander noch zien, noch kennen.
Het gewoone beweeg-
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middel tot deeze EgtverbinteEissen is de eerzugt om verwant te worden aan een
talryke en magtige Familie, beroemd door dappere Mannen voortgebragt te hebben.
De Vader van den aanstaanden Bruidegom, of eenige andere nabestaande
Bloedverwant van jaaren, gaat de jonge Dogter vraagen, of liever eene jonge Dogter
van zulk eene Familie, doorgaans zonder eene bepaalde keuze. - Hierop worden
alle de jonge Dogters van den Huize aan hem vertoond, en hy verkiest die hem best
aanstaat; schoon hy doorgaans het regt van de oudste in agt neemt. Eene weigering
in zulk een geval is zeldzaam: en doet de Vader van het gevraagde Meisje zelden
veel onderzoeks na de omstandigheden van de Familie die haar verzoekt. Zomtyds
wordt de Dogter van een Meester ten Huwelyk gegeeven aan den Zoon van een
Dienaar, of Landbruiker, gelyk in de tyden der Oudvaderen gebruiklyk was: zo weinig
agt men de Vrouwen daar te Lande.
By deeze gelegenheden, nogthans, genieten de jonge Dogters der Morlacchi een
voorregt, 't welk de onze ook wel zouden wenschen te bezitten, en 't geen zy met
de daad behoorden te hebben. Want hy, die de vraag doet, in zyn oogmerk geslaagd
zynde, is verpligt heenen te gaan, en den Bruidegom te brengen. Zyn de jonge
lieden, als zy elkander zien, over elkander te vrede, dan wordt het Huwelyk
geklonken, anders niet.
In eenige Streeken is het de gewoonte, dat de Bruid het Huis en de Familie van
den Bruidegom gaat zien, eer zy het beslissend Jawoord geeve; indien de plaats
of de Persoonen haar niet aanstaan, mag zy al het voorheen bepaalde voor van
geene verbindende kragt rekenen. Is zy des wel voldaan, dan keert zy na haars
Vaders huis weder, begeleid door den Bruidegom en de naaste Bloedverwanten.
Men bepaalt 'er den Trouwdag, op welken de Bruidegom aan 't huis der Bruid komt,
vergezeld van zyne voornaamste Bloedverwanten, die, te deezer gelegenheid, den
naam van Svati draagen, allen gewapend en te paard gezeten zynde, in hunne
beste kleederen, met een Pauwenveder op hun muts; het onderscheidend cieraad
der geenen die ter Bruiloft genoodigd zyn. - Het Gezelschap gaat gewapend, om
eenigen aanslag, beraamd ter stoorenis van het Bruiloftsfeest, af te weeren; in oude
tyden viel dit niet zeldzaam voor: zulks wyzen veele Nationaale Heldenzangen uit.
De Bruid wordt met een sluier overdekt, en omringd
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door de Svati, te paard gezeten, ter Kerke gebragt. De Trouwplegtigheid wordt
volvoerd onder het afschieten van snaphaanen, pistoolen, en een vreeslyk geroep,
't welk volduurt tot zy in het huis haars Vaders, of dat des Bruidegoms, wederkeert,
indien hetzelve niet te ver af gelegen is.
Elk der Svati heeft zyn byzondere post, zo wel geduurende den Optocht, als
staande het Bruiloftsfeest, 't welk begint onmiddelyk naa dat zy uit de Kerk komen.
De Parvinaz gaat voor allen, zingende zodanige Zangen als hy denkt dat best ter
gelegenheid passen. De Bariactar zwaait een lans met een zyden banier daar aan
vastgemaakt, en een appel op de punt. 'Er zyn twee Bariactars, en zomtyds vier,
by zeer aanzienlyke Huwelyken. De Stari-svat is de voornaamste Personadie in
den trein; en de aanzienlykste der Bloedverwanten wordt doorgaans met die
waardigheid bekleed. Het is de pligt van den Stacheo, de bevelen van den Stari-svat
te ontvangen en te gehoorzaamen. De twee Diveri, die 's Bruidegoms Broeders
moeten zyn, zo hy dezelve heeft, zyn bestemd om de Bruid op te passen. De
Komorgia, of Seksana, wordt afgevaardigd om de Huwelyksgave te ontvangen en
te bewaaren. Een Ciaous draagt een Standaard, en let op de orde van den optocht,
als Ceremoniemeester. Hy zingt, Breberi, Davori, Dobrafrichia, Jara, Pico; altemaal
naamen van oude Huisbegunstigende Goden. Buklia draagt den Drinkkop, zo wel
op den tocht als aan tafel. Alle deeze Bedieningen worden verdubbeld, en zomtyds
driedubbeld gemaakt, naar gelange van de talrykheid des Gezelschaps.
De eerste Vreugdedag wordt zoms gehouden ten huize der Bruid, maar doorgaans
aan dat des Bruidegoms, werwaards zich de Svati, naa de Huwelyks-Inzegening,
in aller yl heen begeeven: ten zelfden tyde loopen 'er drie of vier Mannen te voet,
om de goede tyding te brengen; die het eerst het Huis bereikt, ontvangt ter belooning
eene soort van Handdoek, aan de kanten geborduurd. De Domachin, of het Hoofd
des Huizes, komt zyne Schoondogter te gemoet; een Kind wordt haar toegereikt,
eer zy afstygt, om hetzelve te omhelzen. Is 'er geen Kind in huis, dan leent men het
by de Buuren. Dan biedt de Schoonmoeder, of, in haare plaats, eene andere
Vrouwlyke Bloedverwante der Bruid, een Koornzeef aan, gevuld met onderscheide
soorten van Graan, Nooten, Amandelen, en andere kleine Vrugten, welke de Bruid,
by
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handen vol, agter zich heenen werpt op de Svati. De Bruid zit, op den eersten dag,
niet aan de groote tafel, maar heeft 'er een voor zichzelve, de twee Diveri en den
Stacheo.
De Bruidegom zit met de Svati aan tafel; doch op den dag aan de
Huwelyksvereeniging gewyd mag hy niets losmaaken of aan stukken snyden. Zyn
vleesch en brood wordt voor hem gesneeden. 't Is de zaak van den Domachin, de
Drinkconditien in te stellen, en de Starisvat is de eerste die dezelve drinkt.
Meestentyds gaat de Bukkara, een vry groote houten kop, rond. Eerst drinkt men
den Beschermheilig der Familie, vervolgens het welvaaren van het Heilig Geloof,
en zomtyds stellen zy gezondheden in van hooger en eerwaardiger Benaaming.
Op deeze Bruiloftsmaalen heerscht de grootste overvloed, en ieder van de Svati
brengt 'er het zyne aan toe, door het zenden van een aandeel spyze. De Maaltyd
vangt aan met Vrugten en Kaas, de andere geregten komen daar naa, rechtdraads
strydig met het geen by ons in gebruik is. Alle soorten van Huisgevogelte, en
Schaapenvleesch, wordt ryklyk opgedischt: doch zeer zeldzaam eet een Morlack
Kalfsvleesch, en misschien nooit, of hy moet 'er, buiten zyn Land, toe worden
overgehaald. Deeze afkeer van Kalfsvleesch is zeer oud onder de Morlacchi. St.
JERONIMUS maakt 'er melding van tegen JOVINIANUS; en TOMEO MARNAVICH, een
Bosnisch Schryver, die in den aanvang der laatste Eeuwe leefde, zegt, dat de
Dalmatiërs, niet bedorven door de ondeugden der Vreemdelingen, zich, tot zynen
tyd toe, onthielden van Kalfsvleesch, als een onrein voedzel. - De Vrouwlyke
Bloedverwanten, indien zy genoodigd zyn ter Bruilofte, eeten nooit aan tafel met de
Mannen, dewyl het eene vaste gewoonte is dat zy afzonderlyk eeten.
Naa het Middagmaal brengen zy het overige van den dag door met dansen, het
zingen van oude liederen, en allerlei spel, waarin behendigheid of vernuft te passe
komt. 's Avonds op een gepast uur, naa den Avondmaaltyd en het drinken der drie
staatlyke Gezondheden, vergezelt de Knum den Bruidegom na het Slaapvertrek,
doorgaans in den kelder of in den stal, werwaards de Bruid gebragt wordt door de
Diveri en den Stacheo; doch de drie laatstgemelden moeten vertrekken, en de Knum
blyft alleen by het nieuwlings getrouwde Paar. Indien 'er eenig
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beter bed is dan stroo, legt hy Bruid en Bruidegom daar op neder, en, den gordel
der Bruid losgemaakt hebbende, laat hy elk den ander uitkleeden. Het is nog maar
weinig tyds geleden dat de Knum verpligt was de Bruid geheel te ontkleeden; doch
dit is thans buiten gebruik; en, in stede hier van, heeft hy het voorregt om haar te
kusschen zo dikwyls het hem behaagt, waar hy haar ook ontmoet; welk voorregt in
de eerste maanden iets aangenaams moge hebben, doch welhaast zal walgen. Als
zy beiden uitgekleed zyn, gaat de Knum heenen, en stelt zich luisterende aan de
deur des vertreks, zo 'er een deur is. Het behoort tot zyne taak de voltrekking des
Huwelyks aan te kondigen. Dit doet hy met het afschieten van een pistool, en dit
wordt beantwoord door veelen van het gezelschap. - Den volgenden dag eet de
Bruid, zonder haar sluier en maagdlyk hulzel, aan tafel met de Svati, en moet de
dikwyls ruwe dubbelzinnigheden en laffe boerteryen hooren van de weinig kiesche
en zomtyds dronken Gasten.
De Huwelyksfeesten, by de oude Hunnen Sdrave, en by ouze Morlacchi Sdravize,
geheeten, hebben zeker aanleiding gegeeven tot het Italiaansche woord Stravizzo.
Deeze duuren drie, zes, acht of meer dagen, naar gelange van de middelen of de
mildheid der Familie by welke de Egtverbintenis voorvalt.
De nieuw getrouwde Vrouw heeft op deeze Vreugdedagen geene geringe
voordeelen; deeze loopen menigmaal hooger dan de geheele Huwelyksgave welke
zy medebrengt, die veelal bestaat in haare eigene Kleederen, en zomtyds een Koe;
ja het gebeurt nu en dan, dat de Ouders, in stede van Geld aan haare Dogter ten
Huwelyk te geeven, iets van den Bruidegom als een prys bedingen. - De Bruid
brengt alle morgens, zo lang de Feestdagen duuren, water aan de Gasten om de
handen te wasschen, en elk deezer werpt een klein stukje gelds in de kom, naa het
verrigten deezer reiniging, welke, behalven op zodanige tyden, by hun zeldzaam
geschiedt. Het staat der Bruid ook vry, andere kleine schattingen den Svati af te
prachen, door het wegsteeken van hunne Schoenen, Mutzen, Messen, of iets anders
't welk zy noodig hebben, 't geen zy moeten lossen door een stukje gelds, volgens
de waardeering des gezelschaps. En, behalven alle deeze vrywillige of afgeperste
opbrengingen, moet ieder Gast zeker Geschenk geeven aan de
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getrouwde Vrouw, als hy, op den laatsten dag van de Sdravize, afscheid neemt; als
dan deelt zy, in vergelding, eenige kleinigheden uit, bestaande in hemden, mutzen,
handdoeken, en dergelyke.
De Huwelyksplegtigheden zyn bykans juist dezelfde door het geheele uitgebreide
Land der Morlacchi; en die by de Boeren, en op de Zeekust van Dalmatie, Istria, en
de Eilanden, verschillen 'er weinig van. Nogthans is 'er onder de verscheidenheden
een op het Eiland Zlarine, naby Sebenico, merkwaardig genoeg om byzonder
vermeld te worden. Aldaar moet de Stari-svat, (dien men natuurlyk veronderstellen
mag dat op dat uur veel gedronken heeft,) met een bloot breed zwaard, met één
slag den bloemkrans van het hoofd der Bruid afslaan, als zy gereed is om na bed
te gaan. - Op het Eiland Pago, in het Dorp Novoglia, (waarschynlyk Gissa by de
oude Aardryksbeschryvers,) heeft een grappiger en min gevaarlyke gewoonte plaats;
doch die in woestheid voor de gemelde niet behoeft te wyken. Naa dat het
Huwelyksverdrag geslooten is, en de Bruidegom komt om zyne Bruid na de Kerk
te geleiden, doet de Vader, of Moeder, by het overleveren, eene vergrootende
optelling van alle haare kwaade hoedanigheden; zeggende: ‘Weet, daar gy haar
tog wilt hebben, dat zy tot niets deugt, dat zy boosäartig, koppig, is, enz.’ Waarop
de Bruidegom, een stuursch gelaad aanneemende, zich tot de Bruid wendt, met de
woorden: ‘Ach! dewyl dit zo is, zal ik u leeren u beter te gedraagen!’ en ten zelfden
tyde geeft hy haar een slag of stoot, of betoont haar soortgelyk eene galantery, die
geenzins uit jok is. Het schynt, in 't algemeen, dat de Morlackische Vrouwen, en
misschien de meeste Dalmatische, de Inwoonders der Steden uitgezonderd, geen
mishaagen hebben in door haare Minnaars of Egtgenooten geslaagen te worden.
In de nabuurschap van Dernish, zyn de Vrouwen, geduurende het eerste jaar
naa het Huwelyk, verpligt, alle Kennissen huns Volks, die ten haaren huize komen,
te kusschen; doch, het eerste jaar verstreeken zynde, zyn zy van die pligtpleeging
ontslaagen; en waarlyk, zy worden alsdan zo morsig, dat zy het niet wel langer
kunnen doen. Misschien is de vernederende wyze, op welke zy behandeld worden
door hunne Mannen en Bloedverwanten, teffens de oorzaak en het uitwerkzel van
de schandelyke verwaarloozing haarer eigene persoonen. Als
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een Morlacksch Man van zyn Wyf spreekt, voegt hy 'er altoos by, met uw verlof.
Heeft de Man eene Bedstede, de Vrouw moet op den Vloer daar naast slaapen. In
de Huizen der Morlacchi my onthoudende, heb ik dikwyls gezien, dat de Vrouwen
met veragting bejegend worden; en ik moet bekennen, dat de Vrouwen, in deeze
Landstreek, geenzins beminnelyk zyn, en dat zy de weinige gaven der natuure nog
misvormen en verkwisten.
De Zwangerheid en de Verlossing deezer Vrouwen moeten ons vreemd
voorkomen, by welken de Vrouwen, niettegenstaande alle de voorzorgen in den
staat der Zwangerheid en naa de Verlossing gedraagen, zo veel lyden. Een
Morlackische Vrouw verandert niets in haar eeten en werk geduurende haare
Zwangerheid; dikwyl verlost zy zichzelve in 't veld, of aan den weg, neemt het Kind,
wascht het in het eerste water 't geen zy aantreft, brengt het t'huis, en keert den
volgenden dag weder tot haar gewoon werk, of het hoeden der Kudde.
De tedere Schepzels, zo agtloos behandeld in de eerste cogenblikken, worden,
vervolgens, in elendige doeken gewonden, waarin zy drie of vier maanden blyven,
onder dezelfde agtlooze oppassing. Deeze tyd voorby zynde, worden ze losgelaaten,
en toegelaaten in de hut, en voor dezelve om te kruipen, tot zy van zichzelven leeren
recht overëinde te gaan; en teffens verkrygen zy die maate van sterkte en
gezondheid, welke de Morlacchi bezitten, en bekwaam zyn, om, zonder het minste
ongemak, de naakte borst aan de strengste koude en guurste sneeuwbuijen bloot
te stellen. - De Kinderen laat men zuigen zo lang de Moeder eenig zog heeft, of tot
dat zy weder zwanger is; en, indien dit niet voorvalle in drie, vier of zes, jaaren,
blyven zy al dien tyd voedzel uit 's Moeders borsten haalen. De lengte der Borsten
van de Vrouwen by de Morlacchi is verbaazend; zy kunnen den Kinderen de borst
geeven over schouder, en onder den arm door.
Men laat de Jongens zonder broek loopen in een hemd, dat tot aan de knie reikt,
tot den ouderdom van dertien of veertien jaaren. Zy volgen hier in de gewoonte van
Bossina, aan de Porte onderworpen, waar geen Haraz, of Hoofdtax, van de Jongens
betaald wordt, tot dat zy broeken draagen; vóór dien tyd worden ze aangemerkt als
Kinderen, niet in staat om te arbeiden of hun brood te winnen.
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By het gebooren worden van Kinderen, en bovenal by de geboorte van het eerste
Kind, zenden alle de Bloedverwanten en Vrienden Geschenken van eeten aan de
Kraamvrouw, of liever aan die verlost is; en de Familie houdt een Gastmaal van alle
deeze Geschenken by elkander gevoegd. De Vrouw gaat niet te Kerk dan veertig
dagen naa de Verlossing.
De Morlacchi brengen de jeugdige jaaren door in de bosschen, het Vee
oppassende. In dat gerust en ledig leeven worden zy zomtyds zeer behendig in het
snyden van hout met een mes. Zy vervaardigen houten Koppen, en Fluiten, vercierd
met laag verheven beeldwerk, niet geheel van verdiensten ontbloot, en waarin de
vindingrykheid deezes Volks doorstraalt.

Aanmerkingen, geduurende een zesweeks verblyf in Oxfordshire
en Gloucestershire, in den jaare MDCCXCII.
(Vervolg van bl. 78.)

Tweede brief.
Oxford, Aug. 1792.
MYN HEER!

Ik kwam in Oxford over de Magdaleen-Brug, die, behalven de schoonheid van den
bouwtrant, de byzonderheid heeft, dat dezelve meer dan de helft over den droogen
grond loopt; de rest gaat over twee kleine armen van de Cherwell. Vereenigd, zouden
deeze eenige voldoende reden kunnen geeven voor den aanleg van een Brug,
vyfhonderd en zes-en-twintig voeten lang. STUKELY verhaalt ons, dat de oude Brug
tweemaalen zo breed was als de Londen-Brug; doch dit is eene verzekering, welke
ik hoop dat in twyfel getrokken mag worden, zonder dat men daar door den naam
van een hardnekkig Twyfelaar zich op den hals haale.
Toen ik, omtrent tien jaaren geleden, in deeze Stad was, kon ik 'er niet lang blyven;
dan nogthans lang genoeg om my te overtuigen, dat 'er geene plaats in dit Koningryk
is, welke grooter veld aanbiedt om de gedag-
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ten bezig te houden, of meer verscheidenheid van voorwerpen om de
nieuwsgierigheid uit te lokken. Een eenzaam afgezonderd leeven is tot geen van
beide deeze oogmerken geschikt. Eenzaame Denkers geeven zich gereed aan
vooroordeelen over; zy zyn schaars van voorwerpen voorzien, en hebben een zeer
bepaalden gezigteinder. Gestadige eenzaamheid is eene gevangenis voor den
geest. Maar om veel te denken, en tot eenig gewigtig einde te denken, is het noodig
onzen stand te veranderen, van plaats tot plaats te gaan, te zien en te hooren wat
gezien en gehoord kan worden. Afzondering daar naa zal vrugtbaar weezen; want
wy hebben dan de middelen opgedaan om dezelve zodanig te maaken.
Het is onmogelyk deeze Stad te zien zonder dat 'er een vloed van denkbeelden
op ons indringe, van welke wy ons niet kunnen ontslaan; dan het kost geene geringe
moeite dezelve in orde te schikken. De vereeniging onzer denkbeelden is groot,
onze aandoeningen zyn leevendig, onze herinnering is belangryk, wanneer wy dien
Zetel van ouden luister en vroege Letterkunde beschouwen; wanneer wy ons op
dien eigen grond bevinden, welken de Zanggodinnen eerst verwaardigden te
vereeren, en welken haare begunstigde Zoonen, door alle volgende eeuwen, als
om stryd, poogden te vercieren; wanneer wy de volmaaking naagaan van die ruwe
beginzelen, die de gedagtenis van ALFRED kenmerken; wanneer wy den voortgang
van verlichtende Weetenschap volgen, van de onbeschaafdheid der
Kloosterbygeloovigheid tot de daarstelling van gezuiverden Godsdienst en
edeldenkende Wysbegeerte. Hoe groot is de verscheidenheid onzer herinneringen,
hoe belangvol worden onze overdenkingen, als wy hier naagaan wat de Tyd
voortgebragt en de Geschiedenis bewaard heeft.
Wy kunnen niet gereedlyk de liefde tot het geen oud is uit onzen zin zetten in de
Schoole der Letterkunde. Oud en eerwaardig schynen zamengevoegd in het zelfde
denkbeeld. Indien wy koel en onverschillig konden zyn voor de gedenktekens van
geleerden Yver en Vaderlandsliefde, wat zouden wy winnen? Wat zouden wy winnen
door een versmaadende verwerping van het te rug zien op vroegere dagen? Wat
zouden wy winnen by het berekenen hoe veel 'er zou hebben kunnen bespaard
worden, indien alle deeze Gothische en Grieksche Overblyfzels eenvoudige
Gebouwen geweest waren, zonder cie-
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raad, zonder vastheid? Neen, myn waarde Heer! laaten wy niet verwoesten de
gedenktekens van milddaadigheid aan de Geleerdheid beweezen, in de
barbaarschste eeuwen zelve gespaard.
De begeerte, om de Geschiedenis der Volken, en van merkwaardige Steden, tot
de verafgelegenste eeuwen der oudheid te brengen, is een zwak, (misschien een
allerschadeloost zwak,) waar van geen Volk zich tot nog ontdaan heeft. Het is
verwonderlyk naa te gaan welke poogingen men gedaan heeft om de zeer hooge
oudheid van Oxford te bewyzen. ANTHONY WOOD heeft veel in dit vak gewerkt; maar
WOOD, die, over het geheel, meer opregtheids bezat dan veelen die zich voor
Oudheidkundigen uitgeeven, erkent, dat hy niet veel betrouwen stelde op 't geen
men ter staaving hier van in 't midden bragt. ROUSE, de Warwicksche
Oudheidkundige, denkt, of liever zegt, dat deeze edele Stad bykans duizend jaaren
vóór CHRISTUS bestondt, en vergelykt, grillig genoeg zeker, Oxford by Jerusalem,
om dat de Berg Calvarien buiten de wallen van Jerusalem lag, even als Mount
Pleasant, of Bellemont, buiten de wallen van Oxford. Ik weet niet tot welk een rang
van waarschynlykheden ik dit moet brengen; doch het levert een blyk op van de
Volkstrots der onbeschaafde eeuwen. Ex uno disce omnes.
Wy mogen, nogthans, den hoop van ongerymdheden der overleveringen wel
geschift hebbende, met regt beweeren, dat Oxford, als eene School van de
Geleerdheid welke die tyd medebragt, bekend was vóór de Regeering van ALFRED;
en hier mede, daar Cambridge van eene veel laater tyd is, zyn de Oxforders thans,
geloof ik, wel voldaan.
Op vry goed gezag, zyn wy onderrigt, dat, omtrent den tyd der Vermeesteringe,
Oxford zeven honderd en vyftig woonhuizen telde. In den Jaare MCC, waren 'er zo
veel Studenten, dat 'er drie duizend, ter oorzaake van eenig misnoegen, op één tyd
zich van daar begaven. Maar het blykt, dat de Ouders, in een veel vroeger tyd dan
deeze, verpligt geweest zyn hunne Zoonen na Oxford te zenden: 'er is nog
voorhanden een Wet van ALFRED, welke beveelt, ‘dat alle Vrye Lieden in het Ryk,
die tachtig morgens lands bezaten, hunne Zoonen in Geleerdheid moesten
opbrengen, tot zy ten minsten vyftien jaaren bereikt hadden; ten einde zy mog-
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ten geleerd worden GOD te kennen, Mannen van Verstand te zyn, en gelukkig te
leeven: want een Man, die vry gebooren en egter ongeleerd is, agten wy niet meer
dan een beest, of een harsenloos lichaam, en een grooten zot.’
De Geleerdheid deezer plaatze bragt, egter, slegts eene onvolkomene kennis
van GOD, weinig middelen voor het Verstand, en geen grooten voorraad van Geluk,
voort. Oxford was veelmaalen in opstand door de geschillen tusschen de Studenten
en de Stedelingen, als mede tusschen de Vreemde en de Engelsche Studenten,
welke altoos met slagen, en meer dan eens in moord, eindigden.
In de vroegere jaaren van de Universiteit woonden de Studenten niet in Collegien,
maar in Huizen daar toe gehuurd. Wanneer de Meester een Huis huurde, werd het
een Hall geheeten, en hy de Principal daar van genaamd. In de daad, onze
Universiteiten waren, in den beginne, niet meer dan Schoolen; de Studenten leerden
alleen de eerste beginzels; en het zou vergeefsche arbeid weezen de toenmaalige
uitgestrektheid der Geleerdheid af te tekenen; als welke, vóór de uitvinding der
Drukkunst, bepaald was tot Kloosters, en geene gedaante of bestendigheid hadt.
Ik wil u, derhalven, niet bezig houden met naaspeuringen die gy, op uw gemak,
elders kunt vinden. - Geene plaats in Engeland kan roemen op zulk een kunstig
vertoon als Oxford. Die Stad heeft twintig Collegien, en vyf Halls. Waaneer gy by
deeze de Kerken voegt, en de openbaare Gebouwen behoorende tot de Universiteit,
als de Schoolen, het Museum, enz. en in aanmerking neemt, dat deeze verspreid
zyn over eene Stad welke geen drie Engelsche mylen in den omtrek haalt, kunt gy
u eenig denkbeeld vormen van het genoegen, 't welk het gezigt van Oxford moet
opleveren. Tegen de byzondere deelen moge men tegenwerpingen kunnen maaken,
maar het geheel beschouwd zynde is 'er niets in Engeland 't geen 'er mede
vergeleken kan worden. Het is byzonder eigen aan Oxford, dat, uit hoofde van de
wyze waar op de openbaare Gebouwen over de Stad verspreid zyn, het oog zich
nergens kan heenen wenden of het ontmoet een voorwerp van treffende grootheid.
De uitwerking daar van is niet in een oogenblik afgedaan. Dezelve wordt versterkt
door overdenking. Hy, die gewoon is op de voorledene eeuwen te rug te zien, en
hier
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wordt men daar toe als gedrongen, zal niet gevoelloos blyven op de bestendige
beschouwing van deeze eerwaardige gedenktekens van Godsvrugt, Geleerdheid
en Vaderlandsliefde. De Godsvrugt der Stigteren was, indien zy dwaalde, opregt;
hunne Geleerdheid, indien gering, was geëvenredigd aan de middelen; en hunne
Vaderlandsliefde zal, vertrouw ik, toegejuichd worden waar men dezelve niet
naavolgt.
Myn eerste bezoek heb ik afgelegd aan de Boekery van de Universiteit, de
Bedleiaansche geheeten, naar den naam van den Aanlegger; een naam, dierbaarder
aan de Liefhebbers der Letterkunde, dan die van alle Helden welke immer bestonden.
Veel tyds heb in deeze plaats doorgebragt, en, schoon ik geen lust heb om u op te
houden met byzonderheden die elk weet, zou het onverschoonlyk weezen niets te
zeggen van de grootste Boekery in geheel Europa. Dezelve bestaat uit drie groote
Galeryen boven de School waar men in de Godgeleerdheid les geeft. Voorheen
was hier eene Boekery, aangelegd door HUMPHREY, Hertog van Gloueester; maar,
ten tyde der Regeering van EDUARD EEN VI, werden de Boeken gestoolen of vernield.
Van dien tyd af, tot het einde der Zestiende Eeuwe, was 'er niets dat den naam van
Boekery verdiende. Ten dien tyde liet Sir THOMAS BODLEY, een zeer geleerd Man,
allen bedrys vaaren, om zyne dagen toe te wyën aan de oprigting van de
tegenwoordige Boekery. Hy bezat alles wat vereischt werd tot het zamenbrengen
van zulk eene Verzameling; Geleerdheid, Geld, Vrienden, Tyd, en, 't geen kragt aan
alles byzette, een Geestdrift om het te volvoeren. In twee jaaren tyds verschafte hy
aan de Boekery voor de waarde van 10,000 Ponden, meest in vreemde Landen
gekogt. Zyn voorbeeld werd yverig gevolgd door andere Geleerden; doch hy leefde
niet lang genoeg om de voltooijing van zyn aangevangen werk te beschouwen. By
zyn Uitersten Wil, besprak hy eene groote som tot aanvulling van deeze Boekery;
doch werd deeze, door dwaasheid of bedrog van den Uitvoerder diens Wils, grootlyks
verminderd. De Universiteit, dankbaar voor alles wat hy daar aan gedaan hadt,
noemde hem den Stigter, en gaf zyn naam aan de Boekery.
Engeland steekt uit in yver om groote en wydstrekkende ontwerpen te begunstigen,
bykans zo ras zy worden voorgesteld. De begeerte om nuttig te weezen, en
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misschien de zugt om een naam te maaken, deed, van tyd tot tyd, veel aan de
Bodleiaansche Boekery toevoegen: de laatste toevoeging die byzondere opmerking
verdient werd daar aan gedaan, in den Jaare MDCCLV, door Dr. RICHARD RAWLINSON,
den Oudheidkundigen, die alle zyne Boeken, en een kostbaar Museum, aan deeze
Boekery maakte.
Tegenwoordig rekent men, dat de Bodleiaansche Boekery meer dan vyftig duizend
Boekdeelen bevat. Groote ronde getallen, merkt Dr. JOHNSON op, zyn zelden juist:
dan, in het tegenwoordige geval, is, zo verre ik kan naagaan, de misslag aan de
goede zyde. Daar zyn meer Boeken dan het gesteld ronde getal; en, indien dit getal
moet onderdoen voor de Vaticaansche Boekery, overtreft de Bodleiaansche deeze
zeker in één opzigt, in de Verzameling, naamlyk, van Oostersche Handschriften. In
het Escuriaal vindt men, geloof ik, van Arabische Boeken de grootste menigte. De
nieuwe Kasten in deeze Boekery te Oxford worden met spoed aangevuld, en ik zag
met groot genoegen, dat de Bezorgers eene menigte van nieuwe en kostbaare
Boeken daar steeds aan toevoegen. Op de orde, in welke de Boeken geplaatst zyn,
valt vry veel aan te merken; men moet de Catalogus met veel aandagts naagaan,
eer men eenig bepaald Boek kan vinden.
De Schildery-Galery is behangen met de Portraiten der Stigteren van Collegien,
en van andere by uitstek geleerde Mannen. Eenige deezer zyn van de hand van
eerste Meesters. Onlangs zyn ze alle schoongemaakt.
De Boekery, welke het naast in getal en waarde met deeze komt, is die van All
Souls College. Deeze Boekery, schoon onbetwistbaar in die beide opzigten minder
dan de Bodleiaansche, gaat dezelve te boven in grootschheid van Gebouw, en, 't
geen van meer belangs is, in de schikking der Boeken. De plaats, waar deeze
Boeken staan, is een der schoonste van de geheele Universiteit. Dezelve is twee
honderd voeten lang, twee-en-dertig breed, en veertig hoog. Deeze evenredigheden
zouden, egter, niet zo zeer behaagen, indien zy de geheele lengte doorliepen; doch
'er is eene afscheiding in het midden, één-en-vyftig voeten breed, 't welk als 't ware
een vierkant vormt, in welks midden een Standbeeld staat van Colonel CODRINGTON,
den Stigter. Boven de Boe-
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kenkasten zyn bronzen Beelden van verscheide Begiftigers.
In deeze Boekery zyn de Boeken naar de Weetenschappen gerangschikt, en
door die schikking, (welke de eenvoudigste en in alle opzigten de gemaklykste is,)
kan men eenig Werk met gemak vinden, en met weinig behulp van de Boekenlyst.
Groote vermeerderingen van nieuwe zo wel als van oude kostbaare Boeken, en
Werken met Plaaten, zyn 'er onlangs aan toegekomen. In den loop van weinige
jaaren zal deeze Boekery alle andere, de Bodleiaansche uitgezonderd, in aantal en
kostbaarheid overtreffen. 'Er is een Fonds van 300 Ponden 's jaarlyksch, ten dien
einde; doch ik geloof dat een gedeelte van die som gebruikt wordt om den Opperen Onderboekbewaarder te betaalen. De Galery, op welke Boeken staan, strekt
zich langs drie zyden van de Boekery uit; doch de plaats om te gaan is te smal, en
de balustrade te laag. Het is onmogelyk de ladders te gebruiken om by de bovenste
planken te komen, zonder een denkbeeld van gevaar, 't welk weinigen voor een
oogenblik zouden kunnen verdraagen.
Ik weet niet of de Boekery van Christ's Church niet het naaste komt aan die van
All Souls College. De Verzameling is talryk en kostbaar. - Queen's, New College,
St. John's, Exeter en Corpus, behelzen mede Boekenschatten; de laatste munt uit
in Classike Schryvers. Het Boekvertrek in Corpus is donker en naar, en gelykt
veeleer op een pakhuis; doch de Binnenkamer, waar de Zeldzaamheden bewaard
worden, vergoedt dit ryklyk. De Verzameling van Principes Editiones der Classike
Schryveren wordt hier met zeer veel zorgvuldigheid bewaard. Ik zag 'er een met de
hand geschreeven Historie van den Bybel, in 't Fransch, keurlyk afgezet. In het
overvoeren uit Frankryk is 'er een Deel weggeraakt: het is niet onwaarschynlyk dat
de Capitein het Werk by eenig toeval verminkte, en naderhand schroomde het te
regt te brengen. Een Liefhebber zou, in een vlaag van begeerlykheid, zich met geen
gedeelte vergenoegd hebben.
Wanneer zyne Majesteit, eenige jaaren geleden, zich hier bevondt, zag hy 'er
eene Uitgave van een Classik Schryver, welke hy, in zyne eigene Boekery, niet
hadt. Hy beval zyne Boekhandelaars deeze te bezorgen. Zy verzekerden hem, dat
'er zulk eene Uitgave niet bestondt. ‘Gy hebt mis,’ antwoordde zyne Majesteit, ‘gaa
na
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de Boekery Corpus te Oxford, daar kunt gy dezelve zien.’
Ten aanziene van de Oxfordsche Boekeryen in 't algemeen, mag ik, uit het geen
ik gezien, en de berigten, welke ik ontvangen, heb, zeggen, dat ze, in den laatsten
tyd, zeer veel verbeterd en verrykt zyn door veelvuldige aankoopen. De
tegenwoordige Opzienders of Bezorgers, of hoe gy ze ook verkiest te noemen,
schynen in 't algemeen (want 'er zyn uitzonderingen) aan de oogmerken der Stigteren
te voldoen, zo verre hunne Fondsen reiken; want Oxford heeft geen meer rykdoms
dan de behoeften vorderen.
In een der Boekeryen zag ik verscheide honderden Boekdeelen in hoopen op
den grond liggende. Men onderrigtte my dat het Dubbelen waren, die men zou
verkoopen, om het geld daar voor komende te besteeden aan Boeken welke de
Boekery nog ontbrak. Dit is, zult gy zeggen, eene goede schikking! - Dan te Oxford,
zo wel als te Cambridge, is een geschil gereezen, of het verkoopen van zulke Boeken
niet strydt met den wil der Schenkeren, en, in zo verre, onwettig en onvoeglyk is?
en of Persoonen, die ten oogmerke mogten hebben om hunne Boekverzamelingen
aan een der Boekeryen te maaken, daar van niet zullen afzien, als zy ontdekken,
dat men met de Giften der vroegere Schenkeren dus omspringt? Voor en tegen valt
'er wel iets in te brengen. - Niemand, die eene Boekery aan een deezer Collegien
bespreekt, kan verondersteld worden zo onverschillig te weezen, of hy verwagt, dat
dezelve ten gebruike zal strekken van het Collegie, overeenkomstig met zyn wil;
ook is het eigenaartig, dat hy de hoope koestert, dat zyn Naam by de
Naakomelingschap zal overgaan, als een Vriend der Letteren, en een waardigen
Zoon van deeze Alma Mater. - Aan den anderen kant, daar de meeste deezer
Boekeryen drie, vier, of vyf, volstrekt dezelfde, Afdrukken van één Boek hebben,
schynt men, van ter zyde, aan het oogmerk der Schenkeren te voldoen, indien men,
't geen van derzelver verkoop komt, besteedt om de Boekery te verryken.
Ik weet niet of men te Oxford dit geschil ten voordeele van den Verkoop beslist
(*)
hebbe . Te Cambridge,

(*)

Zints dien tyd ben ik onderrigt, dat men deeze Dubbele Boeken te Londen verkogt heeft.
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verhaalde men my, was tot het onverkogt laaten beslooten. Misschien zou men een
middenweg kunnen betreeden. Zou men deeze Dubbele niet zamen kunnen brengen
om eene nieuwe Boekery te vormen, of dezelve toevoegen aan Boekeryen, die, om
zo te spreeken, nog in derzelver kindschheid zyn? Schoon ook in dit geval de
zwaarigheid, dat men tegen den wil des Schenkers handelt, overblyve.
Een Heer, die onlangs een deezer Boekeryen begiftigde, bedenkende, dat hy
niets zou uitrigten als hy daar aan maakte wat 'er alreede was, verzamelde, by zyn
leeven, met veel kosten en moeite, een Voorraad van zulke Boeken als hy wist dat
aan deeze Boekery mangelden, en besprak 'er deezen aan.
Deeze myn Brief is tot zulk eene lengte uitgeloopen, dat ik, zo voor u als voor my
zelven, hier zal afbreeken, om vervolgens de pen weder op te vatten. Ik ben, enz.
(De Derde Brief by eene volgende gelegenheid.)

Hilarius, of, alles om best wille.
Een Character,
(Uit het Engelsch.)
Ten vollen te vrede te weezen met het lot des Menschdoms, is het voorregt van
weinigen; daar over te morren en te klaagen, is der meesten geaartheid; en by wien
eene gesteltenis van te onvredenheid de overhand heeft, zal het nooit aan voedzel
ontbreeken om de wydgaapendste begeerte te voldoen. Zelfs de zodanigen, die
allermeest door Vergenoegdheid uitsteeken, houden wy ligt verdagt dat hunne
tevredenheid eer ontstaat uit ongevoeligheid dan uit voldoening; en, ongenegen om
hun te gelooven wegens het bezit eener deugd welke wy ontbreeken, zeggen wy,
dat de gemaatigdheid hunner begeerten, en gebrek aan smaak om dezelve te
genieten, eene Stoïcynsche ongevoeligheid hervoortbrengt, die door de Wereld
misnomen wordt voor eene Wysgeerige berusting in wat 'er mag gebeuren.
Aan den anderen kant betoonen de meeste Menschen eene vuurige drift in alle
hunne begeerten; zy streeven voorwaards na derzelver voorwerp met heftigheid,
en zonder vermoeden van mislukking; en elke teleurstelling baart gevolglyk bitterheid
en kleinmoedigheid.
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Een middenweg tusschen de uitersten verdient, in alle gevallen, de voorkeuze; en
zou deeze misschien, in dit geval, betreeden kunnen worden, indien wy altoos in
aandenken hielden, dat de beste onzer genietingen onvolmaakt, en ze alle
kortstondig, zyn; dat de staat des tegenwoordigen Leevens nooit bestemd was tot
een staat van onafgebrooken Geluk, en dus nooit zodanig kan weezen; dat onheilen
ons zullen treffen, ondanks de uiterst aangewende omzigtigheid; als mede dat de
grootste maate van omzigtigheid, welke de be te onzer kan aanwenden, eene
zwakke verdediging uitmaakt tegen een vyand, dien wy niet kunnen voorzien, en
tegen wapenen, tot welker afweering wy geene wapenrusting hebben; des, derhalven,
het goede en kwaade deezes Leevens moet aangezien worden als het onvermydelyk
lot des Menschdoms; dat wy het eerste met gemaatigdheid moeten genieten, en
het laatste zonder hoopelooze kleinmoedigheid draagen. - Zodanige overweegingen
dikmaals voor den geest herroepen, en vergeleeken met het geen ten allen dage
gebeurt binnen den kring onzer eigene waarneeming, zullen ons, ongetwyfeld, die
gelykmaatigheid van Zielsgesteltenisse verschaffen, welke het waar Geluk uitmaakt,
een kragt van denken geeft, en ons wapent tegen schielyk opkomende ongelukken.
Deeze, in de daad, kunnen wy niet afweeren; dan het is verbaazend hoe veel de
grootere rampen des Leevens verzagt en verligt kunnen worden, indien wy 'er
dikwyls op denken, en dezelve gemeenzaam maaken aan onze verbeelding.
HILARIUS levert een Character op van een zonderlingen stempel. Hy is de
geslaagendste vyand van alle Grommers en Klaagers, en, gelyk zyn naam uitwyst,
altoos Vrolyk. Hy denkt letterlyk, dat niets kwalyk kan komen, of dat Alles om 't best
geschiedt. Door eene langduurige hebbelykheid om ondeugd en ongeluk gering te
schatten, en door, met zekere losheid van beginzelen, aan te merken, dat het
grootste kwaad ten goede werkt, heeft HILARIUS alles, wat in de Wereld plaats grypt,
ten zynen opzigte bevredigd, schoon hy tot nog weinig bekeerelingen tot zyne
gevoelens maakte. Dan zyne byzondere stellingen zullen best verstaan worden uit
een voorbeeld. De Weelde deezer Eeuwe is een algemeen, en by veelen een geliefd,
voorwerp van berisping; Wysgeeren. Zedeschryvers, Leeraars en Dichters, hebben
'er zich tegen vereenigd; maar tegen alles, wat zy kunnen aanvoeren, zal HILARIUS
op den volgenden trant redenkavelen:
‘Gy klaagt over de Weelde. - Ik bid u, wat is Weelde. Wat anders, dan het draagen
eener fyner Kleeding, het bezitten van kostbaarder Huisraad en verderen Toestel,
dan de laagere Volksrang, die deeze dingen niet vermyden om dat zy 'er tegen, of
een afschrik van, hebben; maar om dat zy ze niet kunnen koopen. En zodanige
dingen noemt

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

126
gy Weelde, en zegt dat ze niet noodig zyn. Hier in hebt gy ongelyk. Zy zyn noodig
voor lieden van allerlei Rangen. Ze zyn noodzaaklyk voor de Armen, dewyl zy zonder
dezelve niet kunnen leeven; ze zyn noodzaaklyk voor de Ryken, dewyl zonder deeze
het leeven hun ondraaglyk zou weezen. Ja, ze zyn noodzaaklyker voor de Armen
dan voor de Ryken. Aan de eerstgemelden verschaffen zy brood in de veelvuldige
werkplaatzen, waar ze vervaardigd worden; terwyl derzelver noodzaaklykheid voor
de Ryken, schoon weezenlyk, een stuk van begrip en mode is. Wie maakt een van
deeze verfraaijende Cieraaden over welke gy klaagt? de bezitter niet; want hy heeft
geen het minste denkbeeld, hoe ze gemaakt moeten worden - Aanschouw dat
Rydtuig, en overweeg hoe veele handen 'er bezig geweest zyn om het te maaken,
van hout, yzer, staal, leder, schilderwerk, enz. enz. Vraag den Wagenmaaker hoe
veelen Armen hy brood geeft, en hoe veelen dit zouden derven, indien men geen
Koetzen behoefde? Waar door wordt het arme volk deezes Lands ondersteund,
gevoed en gekleed? voornaamlyk door de Manufactuuren; en hoe veele der
Manufactuuren zyn 'er, die, in den zin welken gy aan dat woord hegt, tot de Weelde
behooren? Indien men Linnen, voor Neteldoek en Zyde, of Wolle, in plaats van
Linnen, gebruikte, de Kanten afschafte, Yzer voor Zilver nam, en gemeen Aardewerk
voor Porcelein en Glas, waarvan zou eene menigte der Inwoonderen bestaan?
Neen, zekerlyk niet van uwe verstandige aanmerkingen tegen de Weelde; maar
overweeg dit alles ryplyk, en gy zult het door my beweerde bevestigd vinden in elk
dier Artykelen, door u als noodloos en als Weelde gewraakt.
Maar gy zult zeggen, dat de zodanigen, die alle deeze kostbaarheden bezitten,
dezelve niet kunnen bekostigen, en zich in den grond helpen. - Wat betekent dit?
Zy hebbén goed gedaan aan de Maatschappy in 't groot; de Guinje, welke hy niet
wist te waardeeren, is gekomen in de handen van een die de waarde daar van kent.
Deeze Kerssen kosten een Schelling het stuk; maar de Hovenier zal de Schellingen,
welke hy 'er voor ontvangt, niet opeeten: die Tertine kost veertig Ponden Sterling;
maar de Zilverfmit zal die veertig Ponden niet weggeeven voor iets, 't welk hy niet
noodzaaklyk behoeft; met die som zal hy een week brood aan veertig Menschen
geeven. Doch de Kooper, de Eigenaar van dit alles, is geruïneerd en met zyn Gezin
in de diepste laagte gebragt? Toegestaan! - maar mogelyk tot den eigen stand waar
uit hy opkwam, en tot den eigen stand waar toe hy geschikt was. Indien iemand by
goed geluk of het een of ander toeval, die hoogte beklimt, waarop hy, door een
geregeld gedrag, zich zelven niet kan
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of niet wil houden, dan is het voeglyk dat hy weder daalt. Intusschen is hy een middel
geweest om een groot gedeelte Gelds in voegelyke kanaalen te brengen. Het Geld
is niet verlooren om dat hy het verkwist. - Hier is eene Familie van vier of vyf
Persoonen bedorven, gelyk gy het noemt, en daar hebben duizenden van naarstige
Lieden brood gewonnen. Het toegebragte kwaad is zeer gering; het gedaane goed
zeer groot. Het Geld gaat niet in rook weg; wat een Gek laat vallen raapt de wyze
Man op.
Gy vraagt my, of ik niet denk, dat een ieder binnen de paalen zyns Inkomens,
met zyne leevenswyze, moet blyven? Ongetwyfeld, Indien het hem behaagt; doch
het is geen onheil voor de Maatschappy, indien hy het niet doet. Welk een fraaije
Wereld zouden wy hebben, indien elk binnen de grenzen van zyne Inkomsten bleef!
My dunkt gy hebt dit Kleed langer dan een jaar gedraagen, uwe Schoenen zyn meer
dan half zo oud, en uwe Schoengespen zyn het tweede paar, 't welk gy in uw
gansche leeven gedraagen hebt. Verbeeld u nu dat het geheele Ryk op denzelfden
voet leefde. Wat zou het gevolg weezen? In zulk een geval zoudt gy voor die lieden,
als voor Bedelaars, moeten zorgen, die tegenwoordig voor zich zelven en hun Gezin
kunnen zorgen, niet door uwe ondersteuning, maar door te werken voor die Heeren,
die 'er niet op gesteld zyn om tot den draad versleetene Kleederen te draagen, en
muisvaale Hoeden op 't hoofd te hebben, die het voor geen deerlyk ongeluk rekenen,
een paar Gespen te breeken, en die smaak vinden in van Kleederen te verwisselen.
Gy vaart voort met te vraagen, of ik niet van oordeel ben, dat het iemands pligt
in iets op te leggen, 't geen hy aan zyne Familie kan naalaaten? Elk staat het vry,
of behoort het vry te staan, voor zich zelven te oordeelen wat zyn pligt is. Dat raakt
my niet. Maar ik geloof vast, dat, indien elk zyne Familie geen Schelling naaliet, en
buiten de verwagting van 'er één te zullen erven, 'er meer gelukkige Familien zouden
gevonden worden dan wy thans zien. Want wat is het gevolg, dat iemand het in
zyne magt hebbe om veel Gelds aan zyne Familie naa te laaten? In de eerste plaats,
dat, indien hy wys genoeg is om dit te doen blyken, zy onverduldig haaken na het
oogenblik om in 't bezit daar van te treeden; en, ten anderen, hoe wordt het besteed,
wanneer het in die handen komt? - Hier zal ik my eenigermaate met u bevredigen.
Wel, het wordt verspild in die eigenste Weelde waar over gy klaagt: immers de
Zoons zyn alle Heertjes naar de Mode, en de Dogters van de Bon ton. Gy begrypt,
derhalven, dat het, in 't einde, op 't zelfde uitkomt. Hy, die byeen schraapt, doet niets
anders dan een dikke beurs vullen, om op de markt der Weelde leeg gekogt te
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worden; en het goed, 't geen hy niet wilde doen by zyn eigen leeven, wordt naa zyn
dood gedaan, op eene wyze van welke hy geen denkbeeld hadt. - Gy moogt
onophoudelyk tegen Weelde uitvaaren; maar, indien gy niet kunt bewyzen dat de
Wereld buiten dezelve bestaan kan, praat gy te vergeessch. Indien gy wenscht te
leeven ter plaatze waar geen Weelde is, dan moogt gy, voor een tyd, u begeeven
in eenen eerst opkomenden Staat, of nieuwlings gevestigde Volkplanting; even
gelyk gy, naar onschuld en eenvoudigheid verlangende, die moet zoeken in de
Kinderkamer. - Neen, myn Heer! Weelde moet 'er zyn: het gedrag der Dwaazen is
het onderhoud der Verstandigen. Alles geschiedt om 't best!’
Dit is eene schets van den redeneertrant, waar mede HILARIUS de hedendaagsche
Weelde verdedigt. Wy kunnen niet naalaaten gezond verstand in den grond te
ontdekken, schoon het gebouw, op dien grondslag opgehaald, blyken draagt van
vooroordeel en misduiding. HILARIUS is geen minder Pleiter voor onderwerping en
wel te vredenheid, ten aanziene van elke andere Ondeugd, Dwaasheid of Ongeluk.
Hoort hy dat een jonge Knaap, door een losbandig leeven, zyne
lichaamsgesteltenis bedorven heeft, hy zegt: - ‘Wel, myn Heer! wat betekent dit?
Hy was voor geene andere Vermaaken vatbaar. Hy heeft ze genooten, en zyn
voorbeeld zal honderden ter waarschuwing verstrekken. Wat i hy anders dan een
Slachtoffer op het Altaar der Ondervinding; een Slachtoffer voor de beledigde
waardigheid der Deugd, en van 't Gezond Verstand? Dat zyne Vrienden hem
beklaagen; de Maatschappy heeft niets met hem te schaffen. Gy en ik hebben niets
met hem te maaken. Ja, hadt hy voortgeleefd, gy bemerkt dat hy een Vriend zou
geweest zyn van die Weelde, door u zo heftig gewraakt. Maar gy zegt, is het niet
droevig dat een schoone jonge Knaap zo schielyk is asgesneeden door zyn eigen
onvoorzigtig gedrag Zeker is het. Maar, indien deeze jonge Knaapen zo veel in tien
jaaren asdoen, als oude Knaapen in vystig kunnen doen, moeten zy zo veel
schielyker gedaan werk hebben. Gy noemt dit droevig, treffend, en wat meer. Maar
wie is 'er door getroffen? Wiens gelaatstrekken wyzen dien schok van verbaasdheid
uit? Dit is alles beuzelpraat. Ik zou 'er niet over getroffen zyn, indien gy my verhaalde,
dat al de jonge Knaapen in Engeland, in hun dertigste jaar, of daaromtrent, van
ouderdom stierven. Het is niets anders dan een natuurlyk gevolg van hunne
Leevenswyze. Zy ontvingen een schat van gezondheid, om 'er misschien vystig
jaaren, of meer, op te teeren; en zy verkoozen denzelven in de helft van dien tyd te
verkwisten. Moesten de Wetten der Natuure omgekeerd worden voor
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u, fraaije jonge Heertjes? Moest de goedheid des Hemels strafloos bespot worden
door eenigen onzer medeschepzelen, om dat ze Heertjes naar de Mode zyn? En
dan, myn Heer! ziet gy dat zyne Vrienden getrossen zyn, niet om dat hy niet langer
kon leeven onder het gestadig gebruik van lichaams- en zielsvergift. Hunne
getrofsenheid moest plaats gegreepen hebben by zyn leeven, terwyl hy nog in den
Lande der Leevenden, de plaats der Hoope, was.’
Niet min vaardig betoont zich HILARIUS, om de werkingen van Droefheid en Rouwe,
over het verlies van waarde Vrienden of Bloedverwanten, tegen te gaan. Wordt hem
verhaald, dat de Heer - zyne Vrouw verlooren heeft wier ziekte schielyk opkwam,
kort duurde, en die hem zitten liet met eenige jonge Kinderen, beroofd van eene
teêrhartige Moeder. - ‘En dit, myn Heer!’ voert HILARIUS hem te gemoet, ‘noemt gy
een Ongeluk. In geene deele. Indien zy een kwaade Moeder geweest ware, dat is,
een van uwe dwaaze Moeders, die Speelgoed van hunne Kinderen maaken als zy
jong zyn, en 'er vervolgens Dwaazen van vormen; waar is dan hun verlies? Indien
zy niet tot die zotte Moeders behoorde, zy zou het misschien geworden zyn by het
opgroeijen van haar Kroost, en 'er mogelyk Mannen en Vrouwen van hebben willen
maaken eer zy opgehouden hadden Jongens en Meisjes te weezen. Terwyl deeze
Kinderen, misschien, nu zullen opgevoed worden door de zodanigen, die geene
verkeerde toegenegenheid hebben, geschikt om het oordeel te overdwarsen. - Mogelyk hadt de Man zyne overledene Vrouw lief, en is nu hartlyk bedroefd, Maar
hoe lang zal zyne genegenheid, hoe lang zyne droefenis, duuren? Wy kunnen geene
genegenheid voeden voor 't geen wy niet bezitten, en de geweldigste droefheid zal
zich door haare eigene kragt wel ras verteeren. Hy zal eene andere Vrouwe trouwen,
en deeze hem even zeer aanstaan. De inbeeldingvolle liefde van Jongens en Meisjes
is altoos eeuwige bestendigheid: die van bejaarder Persoonen gereed over te
brengen; en waarom zou het zo niet zyn? Men moge genoegen scheppen in
hooplooze droefheid te koesteren; doch zeker kan er geen voordeel uit ontstaan,
noch voor de dooden, noch voor de leevenden. - Nog eens - gy zegt het ongeluk is
groot, om dat de Egtgenoote van den Heer - jong stierf. - Maar, waarom is dit een
groot ongeluk? Doordien zy jong overleed, liet zy haar Man Weduwnaar, niet te oud
om weder te trouwen, indien hy 'er zin in hebbe: en de Kinderen, nog zeer jong
zvnde, kunnen naauwlyks eene noemenswaardige droefheid hebben over iemand,
die zy maar slaauw kenden - Daarenboven, hoe veele rampen is zy niet ontweeken
door zo spoedig te sterven. Zy heeft misschien niet geleefd om de ge-
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negenheid van haaren Egtgenoot, de deugd en het geluk haarer Kinderen, te
overleeven: zy heeft niet geleefd tot het bereiken van eenen Weduwestaat, beroofd
van Vrienden, beroofd van Kinderen, beroofd van alle vertroosting. - Geloof my,
myn Heer! 't is alles om best wil.’
De Staatkundige Begrippen van HILARIUS zyn gegrond op het zelfde Stelzel van
weltevredenheid. Zyne Vrienden kunnen nooit te weeten komen tot welk eene zyde
hy overhelt, of liever zy ontdekken dat hy volkomen onzydig is, dat hy geen leuze
voor eenigen Aanhang, hoe genaamd, zal draagen; dezelfde onverschilligheid houdt
hy omtrent hunne maatregelen. Hy hoort van Oorlog of van Vrede, van een Veldslag
of een Vreugdefeest, van een Slachting of een Te Deum, van een Nederlaag of van
eene Illuminatie, met dezelfde Wysgeerige bedaardheid. Niets ontzet hem, of doet
hem langer aan dan een minuut; alsdan keert zyne bedaardheid weder. - Hoort hy
van een verschrlklyken Brand, waar by goederen vernield werden, en Persoonen
omkwamen; hy merkt den eigendom aan als een onzekere bezitting, en de
omgekomenen als gelukkig verlost van alle zorg in 't vervolg: en, indien eenigen
anderen grond hem ontbreekt, om hem met dat ongeval te bevredigen, dan houdt
hy het daar voor, dat de Straat, waarin de Brand ontstond, zeer noodig verbreeding
behoefde. - Een Schipbreuk, denkt hy, verschaft een ruim veld, om den moed, het
vernuft en het geduld, onzer Zeelieden ten toon te spreiden; dat wy, zonder
veelvuldige voorbeelden daar van, geene berigten zonden hebben van, noch ons
bewonderen over, de verbaazende kloekmoedigheid dier Mannen, die zulke gevaaren
trotseeren, in spyt eener herhaalde ondervinding; die menschlyken moed en
wysbegeerte op het tref fendst betoonen, door, in de uiterste behoeste en elenden,
weeken en maanden te leeven in een open Boot, misschien zonder een Kompas
om hun den weg door den Oceaan te wyzen. - Over een Orkaan in de West-Indiën
is hy wonder wel te vrede, zints den tegenstand geboden aan het plan om den
Handel in Menschenvleesch af te schaffen. ‘Waarom,’ zegt HILARIUS, ‘medelyden
te gevoelen met hun, die geen gevoel hebben voor anderen; die naar een geregeld
ontworpen stelzel de rampen der Menschlyke Natuur vergrooten?’ Om kort te gaan,
HILARIUS is bestand tegen alles, wat hem zelven, of anderen, in deeze Wereld moge
overkomen.
Eenigen tyd geleden viel HILARIUS van zyn paard, en brak zyn been. Dit toeval
gaf onder zyne Vrienden stoffe om hem te beklaagen. Dan, HILARIUS zelve klaagde
niet. ‘Waar toe,’ sprak hy, ‘al dit beklag Ik zal eenige weeken t'huis moeten blyven;
doch ik ben met zo veel genoegen in myn kamer als ergens elders: myn Wondarts
zal eene goede belooning
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krygen voor zyne aan my besteede moeite; en hoe zouden, zonder dusdanige
Toevallen, deeze lieden, die het beste hunner dagen, en hunne geringe middelen,
besteed hebben om kundigheden op te doen, bestaan? Dit toeval heeft my ook met
ernst doen denken aan de kortheid en onzekerheid des leevens - nuttige gedagten,
die mogelyk in mynen geest niet zouden opgekomen weezen op eene lange en
vermaaklyk afgelegde reis, welke ik nu niet heb kunnen afleggen.’
Uit een Character als dat van HILARIUS kan iets ontleend worden, 't geen, met de
daad, hoog te schatten is; maar wy moeten op onze hoede weezen tegen iets
nadeeligs, waar toe het kan strekken. HILARIUS zet zyne Leer, ongetwyfeld, te verre
voort; en, indien alle Menschen tot dit uiterste liepen, zou het gevolg daar van geen
ander weezen, dan beginzelloosheid in Begrippen, en losbandigheid in Gedrag:
rampen, om welke voort te brengen, men zeker geen nieuw Stelzel behoeft.
In het Character van HILARIUS mogen wy, van den anderen kant, met eerbiedige
goedkeuring beschouwen de Welteviedenheid, waar mede hy de mindere rampen
des Leevens verdraagt, welke niet met gelaatene onderwerping te draagen eene
Zielsgesteltenis aanduidt, zo onbekwaam voor deeze Wereld, als onbereid voor
eene Toekomende. Het is verbaazend, hoe veel de onheilen des Leevens
vermenigvuldigd worden door bloohartigheid van aart, en de verkeerdheid van
gesteltenisse. Zelfzoekende dwaasheid maakt eisch op onafgebrooken Geluk, en
is steeds ontrust door beuzelingen, welke onbaatzoekende en manlyke Wysheid
weet te versmaaden.
Hoewel het ons onmogelyk is tot het toppunt der gewaande Stoïcynsche
Ongevoeligheid op te klimmen, is het nogthans, gelyk een groot Schryver opmerkt,
‘voor ons zeer voegelyk, te onderzoeken, hoe naby het in onze magt is, daar toe te
naderen, en hoe verre wy onszelven kunnen verheffen boven den invloed der van
buiten aankomende dingen, en onze Zielen in een staat van Bedaardheid te brengen:
want, schoon het stoffen op eene volslaagene Onafhangelykheid belachlyk is en
ydel, is, egter, eene zwakke buigzaamheid voor elken uitwendigen invloed, en eene
lydelyke onderwerping aan de dwinglandy van toevallige ontrustingen, beneden de
waardigheid van die Ziel, welke, hoe zeer ook bedorven of verzwakt, op eene
Hemelsche herkomst mag roemen, en hoopt op eene vereeniging met oneindige
Goedheid en onveranderlyke Gelukzaligheid.’
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De coquette.
Een Characterschets.
De Coquette heeft geen denkbeeld van Liefde. Haar hart staat niet open voor eenig
gevoel van Tederheid. Zy kent die betoverende Drift niet, welke de ziel geschikt
maakt om nu te vreezen, dan te hoopen; die nu met angstvalligheid pynigt, dan van
blydschap zwelt; welke het oog met een traan vervult, die nu zagt en aangenaam,
dan smertlyk en bitter is. Het eenig oogmerk van haar leeven is te behaagen, en
aangebeden te worden. Steeds moet zy zich in een kring van Bewonderaaren
bevinden. Zy zal met den een fluisteren, een tweeden toelachen, en gemeenzaam
leunen op den schouder van een derden. Van Eenzaamheid heeft zy een doodlyken
afkeer. Zy is jaloers omtrent elke Vrouw, en zoekt de bewondering van ieder Man
weg te draagen.
Schoon de Coquette kuisch is, zoudt gy u veelligt verbeelden, dat ze de Zedigheid
gansch en al verzaakte. Haare kaaken worden nooit door een rooden blos geverfd;
haar oog is nimmer neergeslaagen; de schroomvalligheden der Deugd ontrusten
haar nooit. Zy springt van het eene onderwerp op het ander. Zy doet duizend
vraagen, en wagt op geen derzelven eenig antwoord.
Het Lichaam der Coquette deelt in de rustloosheid van haare Ziel. Zy is onvermoeid
bezig om zich in eene houding te zetten, welke haare bekoorlykheden ten
voordeeligste ten toon spreidt. Zy trekt haare handschoenen uit en aan, opdat gy
de schoonheid van haare handen en armen zoudt opmerken. Of het gesprek vrolyk
dan ernstig zy, zy moet lachen, om haare fraaije tanden te vertoonen. De
Moesjankers, die haar omringen, zyn talryker dan strikte welvoeglykheid gehengt;
en luidrugtiger dan bestaanbaar is met eene goede Opvoeding. Terwyl haare
inbeelding zelf zuiver blyft, zoudt gy denken dat zy haare gedagten steeds liet gaan
op eenig plan van ongeoorlofden Minnehandel. Zy is niet gesteld op het gezelschap
van haare eigene Sexe; en dit is gelukkig. Haare ligtvaardigheid is wel geschikt om
tedere en ras gevoelige harten te wonden. Zy zelve loopt geen gevaar van getroffen
te worden. De koelheid van haar Temperament beschermt haar.
Wanneer de Coquette zich kleedt, gaat zy niet te raade met haar eigen smaak.
Zy moet gekleed zyn naar den hoogsten graad der nieuwste Mode.
De Coquette schept vermaak in zich zwak te vertoonen; men moet bekennen dat
ze te teder is om de voeten
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vlak op den grond neder te zetten; zy waggelt onder 't wandelen. Haare Zenuwen
zyn doorgaans ongesteld; en, te midden van al het vuur der leevendigheid, en in
de bloeiendste gezondheid, moet zy zichzelve het air van zwaarmoedigheid en
zieklykheid geeven.
De Coquette moet zich op alle openbaare Byeenkomstplaatzen vertoonen; zo
dikwyls in de Kerk als na Schouwburg gaan. Maar verbeeldt u niet dat zy zo
oudmodisch is, dat zy eerbied in de Godsdienstige Vergaderingen betoont, of aandagt
verleent aan 't geen op het Tooneel vertoond wordt. Zy is op die plaatzen niet uit
Godsdienstigheid, of uit zugt tot Tooneelvermaak. Ver van daar. - Zy zoekt zich te
vertoonen. - Alles eindigt in haar zelve.
Men moge eenige verschooning vinden voor haare gemaaktheden, zo lang haare
Schoonheid zich met inneemende bekoorelykheid voordoet. Doch deeze
gemaaktheden overleeven haare Schoonheid, en doen haare rimpels te afzigtiger
worden. 't Geen men kan dulden in een Juffer van achttien jaaren, staat leelyk in
eene die vyftig telt. De beuzelagtigheid der jeugd blyft de Coquette in hooge jaaren
behouden; ja deeze volduurt, schoon ziekte met ouderdom gepaard gaat; en, 't geen
alles overtrest, haar laatste Leevensbedryf is niet zelden eene Zotheid.

Zedelyke bedenkingen.
De grootste, de vuurigste, begeerten, welke men by het menschdom ontdekt, zyn
de begeerten, om lang te mogen leven. - Elk wezen in de geschapenheid gevoelt
een trek tot leven, en word in zyn binnenste ontwaar een weerzin van sterven. - Dit
is zeer wyselyk van den grooten Heer der Natuur alzo geschikt, om daardoor de
beste orde onder de geschapen Wezens te bewaren, en te beletten, dat geen
schepzel vóór den tyd zyner bestemming het tooneel des tydelyken levens verlate.
- Zou de mensch niet schielyk van het zelve asstappen, zo dra hy door tegenheden
omringd wierd, en met rampen te worstelen had, indien de inwendige begeerte om
te leven hem niet toeriep: - ‘Gy, ô mensch! zult uw post niet verlaten, of van dit
tooneel afstappen, eer gy uw rol zult hebben uitgespeeld, en uw werk verrigt.’
Hierdoor is het, dat elk, schoon met rampen moetende worstelen, nochtans haakt
naar een lang leven. - Men bespeurt een algemeenen weerzin tot sterven, en eene
begeerte naar eenen hoogen ouderdom. Van het graf heeft men een afgryzen; en,
hoe oud iemand ook zy, hy gevoelt eene yzing om
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ten grave te dalen. - Hy vleit zich, bykans tot op het jongst tydstip zynes levens, dat
hem nog één dag tot hetzelve zal worden toegevoegd. - Wat zal een mensch niet
geven voor het behoud zyns levens! Leert de ondervinding niet, dat het zelve hem
dierbaarder is, dan alle de aardsche schatten? Dan, hoe zeer al 't menschdom haakt
om te blyven leven, de minsten echter onder de stervelingen maken gebruik van
de middelen welke dienstig zyn, en in de daad strekken kunnen, tot rekking van den
levensdraad - in tegendeel, heeft de ondervinding niet van alle tyden geleerd, dat
men zich doorgaans van de tegenovergestelde middelen bedient; want zyn de
menschen wel ergens slordiger in, dan in hunne levenswyze, daar nochtans van
deze zo veel afhangt, om zyne gezondheid te bewaren, en daardoor zyn leven te
verlengen? Wanneer men het georag veler menschen nagaat, moet men dan niet
zeggen, deze leven, als of ze niet konden sterven, of waanden niet te kunnen
sterven, ten minsten even als of zy dagten, dat men meer dan één leven te verliezen
had? - ‘De Matigheid en de Godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte
van het tegenwoordig en toekomend leven.’ - Dan de meesten worden door de
Wellust verteerd. - De Onmatigheid sleept velen weg, eer zy de helft hunner dagen
bereikt hebben; ‘want de Godlooze zal zyne dagen niet ter helft brengen.’ - Men ziet
dagelyks hoe velen een ongeregelde levenswyze vroeg naar 't graf sleept, die, door
brasseryen, dronkenschappen, ontugtige levenswyze, en wat al meer, hunne dagen
verkorten, of ten minsten zich eene menigte ongemakken op den hals halen, waar
door zy een allerelendigst leven leiden moeten. - Leert de dagelyksche bevinding
niet, hoe veel in tegendeel eene welgeordende levenswyze vermag, zo om ziekte
en ongemakken van zich af te weren, als om dezelve, daarin gestort zynde, te
matigen, en schielyk te doen eindigen? - Leert de dagelyksche bevinding niet, hoe
de gevaren des doods door gematigdheid verminderd worden? De mensch is
blootgesteld aan oneindig vele toevallen en gevaren; maar hoe zeer worden dezelve
nog niet vermenigvuldigd, door hun ongeregeld gedrag. Wanneer men alles nagaat,
wat ous kan schaden, en hoe schielyk onze levensdraad kan afgesneden worden,
is het dan niet onverantwoordelyk, dat we zo opzettelyk dikwils medewerken, om
die veelvuldige gevaren nog door duizend en duizenden te vermenigvuldigen? Hoe
vaak zien we vele lyders met de uitgezogtste smarten liggen worstelen? - dan
smarten, van welken zy zelve de oorzaken zyn. - Hoe velen vertoonen, zelfs in
hunne jeugd, een afgeleefden ouderdom - en hoe vele menschen ziet men vóór
hunnen tyd niet ten grave dalen? - Gaat men nu van dit alles de reden na, wie zal
dan niet bekennen moeten, dat men zelve hier van de oorzaak is? - Al wat ik
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lyde, moet ieder Wellustige bekennen; al wat ik lyde, daar van ben ik zelve de
oorzaak! - Om een weinig tyds geneugte aan het vleesch te geven, heb ik my
blootgesteld aan langduurige smerten - Om myne kortslondige lusten op te volgen,
moet ik nu, aanhoudend, de grootste jammeren smaken. - Dit is nochtans veelal
het beklagenswaardig lot veler stervelingen; maar een lot, dat ze zich door een
verkeerd gedrag zelve berokkenen.
Een der grootste voorregten, waar mede de milde Schepper den mensch
beschonken heeft, en waar door wy boven andere schepzels in voortreffelykheid
uitmunten, is, buiten allen twyfel, de Spraak, door welker gebruik wy in staat zyn,
om onze denkbeelden, onze gedagten en meeningen, aan anderen mede te deelen,
onze voornemens en behoeften duidelyk te kennen te geven. Zou men, buiten de
Spraak, ooit in staat geweest zyn, zyne denkbeelden te openbaren? Lou men, door
tekenen en wyzen, ooit dat oogmerk bereikt hebben? - Voorwaar, hoe ver men
gevorderd moge zyn, om stommen en dooven alle konsten en wetenschappen te
leeren, hoe veel schiet men nochtans niet te kort, in velen opzigte, by dezelve, welke
van de Spraak gebruik kunnen maken en hoe veel moeite en arbeid is 'er niet aan
vast, om tot dien trap bevorderd te worden? Wanneer men vreemdelingen ontmoet,
wier taal wy niet verstaan, hoe veel moeite is 'er niet aan vast, om iets van hunne
meening te kunnen begrypen - Door alle tekonen en gebaarden aan te wenden, zal
hy u, met de grootste moeite der wereld, een gering gedeelte van zyne meening
doen verstaan, en nauwlyks aan zyne behoeftigheden voldoening krygen. Hoe veel
gemakkelyker zullen zy zich doen verstaan, welke een bekende taal onder elkander
gebruiken, waar ze onderling de betekenis der woorden weten? Hunne
behoeftigheden kunnen zy in allen opzigte voldaan krygen, hunne meeningen
elkanderen mededeelen, en op eene zeer gemakkelyke wyze hunne onderlinge
denkbeelden onder elkanderen gemeen maken. Is dit zo, dan zal elk terstond moeten
bekennen, dat 'er een wys einde moet zyn, waartoe zulk een heerlyk en voortreflyk
middel den mensch geschonken zy. - Tot twee voorname einden kan men dit
bepalen. De alwyze Schepper heeft den mensch met het voorregt der Spraak
beschonken, vooreerst, op dat de omgang der menschen onderling aang naam zon
zyn, en eene bekwaamheid hebbe, om onze denkbeelden behoorlyk aan den dag
te leggen. - Ten anderen, tot ver heerlyking van den Schepper - om Hem groot te
maken, eer te bewyzen, en te danken voor zulk een zonderling voorregt.
Het word dra eene hebbelykheid, op alle dingen te vitten. - Die zich daar aan
overgeeft, vind niets goed; al wat hy van anderen ziet verrigten, daaromtrent is hy
al aanstonds bezig,
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zo dra hy zulks maar ziet, om alles aan te wenden, ten einde maar eenige reden,
't zy gegrond of ongegrond, te kunnen vinden, om daar over zyne aanmerkingen,
en critiken, te maken. - Duizend tegen een, dat 'er iets in de Maatschappy, of
openbaar, verrigt word, 't geen zyne volkomen goedkeuring wegdraagt. - Buiten 't
geen hy zelve doet, is 'er niets goed - en, hoe verkeerd hy ook moge handelen, 't
geen niet zelden gebeurt, (want hy, die veel berispt, begaat doorgaans de grootste
fouten,) als hy dan ziet dat hy verkeerd handelt, zal hy zyne eigen handelwyze
verdedigen tot den laatsten man. - Dat zulke menschen zich veele vyanden maken,
is geenzins te verwonderen. - Dagelyks moeten zy in twist en kakelpartyen leven;
ze hebben geduurige schermutzelingen. - Zo verlaten zy de eene Party niet, of zy
vallen weer eene andere aan, en voeren alzo eenen onophoudelyken oorlog. Ze
zyn even als de ligte Troepen in een Armee, hebben nimmer rust, vallen alles aan
wat hun maar voorkomt - terwyl alles hun gading is, mits zy hunne Party maar
kunnen benadeelen. - Het is niet te verwonderen, dat zy van elk gemyd worden,
om dat het ieder juist niet gelegen komt om altyd in twist te leven, om altyd te kakelen
en te harrewarren. - De grond, waar 't zulke luiden uit voortkomt, is niets anders,
dan een verkeerd geplaatste eigenliefde. Ze zyn te veel met hun eigen ingenomen;
en, schoon zy ook anders al een nederig voorkomen mogen hebben, en geene
stootelyke arrogantie toonen, nochtans bezitten zy een hoogmoedig hart, of ook
wel eens eenen nederigen hoogmoed, die alle hunne daden bestiert; want het is
onmogelyk, dat een mensch, welke op een yders daden aanmerking maakt en
critiseert, vittende op de minste kleinigheden, en wederom by anderen brilleert met
zyne aanmerkingen, of dat hy dezen of genen eens wakker in 't vaarwater heeft
gezeten, en hem, zo als men 't noemt, eens schoon de waarheid gezegd; het is
onmogelyk, zeg ik, dat dit geschieden kan van een nederig mensch, van een mensch,
die niet hoog van zichzelven denkt. - Zeer bezwaarlyk vallen deze menschen te
verbeteren; want men kan hun die gebreken, fouten zo lastig in de zamenleving,
nooit onder 't oog brengen, of zy verzetten 'er zich aanstonds met allen geweld
tegen. - Mogelyk het eenig, zeker het beste, middel is, om hen bespottelyk te maken,
en te lachen met hunne dwaze verwaandheid.
C. V.D. G.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

137

Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Vergelykende bedenkingen over vermaak en smert in dit leeven,
ten aanziene van getal, veelvuldigheid en verscheidenheid.
Door den Heer De Beguelin.
(Getrokken uit de Memoires de l' Academie Royale de Berlin, 1786.)
‘In de Memorien van de Koninglyke Berlynsche Academie der Weetenschappen en
Fraaije Letteren te Berlyn, van den Jaare MDCCLXVI, hadt de Heer MERIAN
uitgegeeven: Eene Proeve over de Duurzaamheid en Kragt van het Vermaak en
de Smert, waarin deeze Geleerde, in beide die opzigten, de schaal aan de zyde der
(*)
Smerte liet overslaan . Thans geeft een Medelid dier Academie, de Heer DE
BEGUELIN, een Vertoog, waarin hy het tegendeel beweert, en welks hoofdïnhoud wy
niet ongepast keuren den Leezeren onzes Mengelwerks mede te deelen.’
****
De Heer DE BEGUELIN vangt aan met op te merken, dat de Heer MERIAN hadt behooren
aan te toonen, op welk eene wyze de bedroevende uitkomst zyns Onderzoeks
overeengebragt konne worden met de troostyke overtuiging, dat wy ons bestaan te
danken hebben aan een Weezen oneindig in Goedheid; een Weezen dat zeker niet
ten oogmerke kon hebben, om de som des Oordeels zyner Schepzelen grooter dan
die des Heils te maaken,

(*)

Men vindt deeze Proeve van den Heer MERIAN, vertaald, in de Uitgeleezene Verhandelingen
over de Wysbegeerte en de Fraaije Letteren, getrokken uit de Werken der Koninglyke
Academie der Weetenschappen te Berlyn. III Deel, bl. 369, &c.
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- hy hadt moeten doen zien, dat, niettegenstaande dit Overwigt van Smert, de
Voorzienigheid voor ons bestemde, en, wanneer wy wys genoeg waren om het te
ontvangen, ons daadlyk aanboodt, een veel grooter som van goed dan van kwaad;
van aangenaame dan van onaangenaame Gewaarwordingen.
Met zeer veel juistheid merkt de Heer DE BEGUELIN op, dat noch groote Vermaaken,
noch groote Smerten, den doorgaanden staat van den Mensch uitmaaken; maar
zeer schaars op het pad des menschlyken Leevens worden aangetroffen. Hoe
veelen zyn 'er niet, die geen van beiden ooit ondervonden hebben! De doorgaande
Staat des Menschen is die van het enkel wél te hebben; deeze Staat, een weinig
verhoogd, wordt Vermaak, en een weinig verlaagd, is geen aandoening, of verbreekt
niet het evenwigt der schaalen, waarin het aangenaame tegen het onaangenaame
wordt opgewoogen. - Dan de uitdrukking geen aandoening, dit neeme men wel in
opmerking, duidt geen staat van volkomene onverschilligheid aan; deeze zou met
's Menschen Natuur strydig weezen.
Uit een staat van Smerte, in welk eene maate deeze ons ook treffe, wenschen
wy allen verlost te worden; en nogthans is het opmerkenswaardig, dat men onder
honderd duizend Persoonen naauwlyks één vindt, die zich uit dit leeven helpt om
van de moeilykheden, daar aan vast, ontslaagen te worden; en, in die enkele
gevallen, twyfelt men nog meestentyds, of de Zelfmoorder, op dat oogenblik, wel
by zyn verstand ware. Hier uit mogen wy opmaaken, dat zelfs de smertlykste
leevensomstandigheden niet geheel verstooken zyn van de Gewaarwording van
eenig goed.
Naardemaal het wel te hebben de doorgaande Staat des Menschen is, zullen ons
de Vermaaken min leevendig voorkomen dan Smerten van gelyke sterkte in
aandoening; ook zal de Duurzaamheid van Vermaak en van Smert, schoon gelyk
ten opzigte van den tyd zelve, by vergelyking zeer ongelyk weezen. Wy merken als
Vermaak aan alleen die maate van Goed welke gewaarwordelyk grooter is dan onze
gewoone staat van het wél te hebben; terwyl wy den naam van Smert geeven aan
elken toestand, waar in onze doorgaande staat van het wél te hebben iets verliest
van den gewoonen indruk.
Is, zal men hier mogelyk vraagen, in den gewoonen loop, en onder de verscheide
rangen, des menschlyken
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Leevens, het getal der Smerten grooter of kleinder dan dat der Geneugten,
verondersteld zynde dat de kragt van beiden bykans gelyk is? en behelst Smert of
Vermaak het grootste getal van geslachten en soorten? Zonder zich te vermeeten,
om op deeze Vraagen een beslissend Autwoord te geeven, gelooft de Heer DE
BEGUELIN, dat, indien zulks ten naauwkeurigsten kon worden naagespoord, de
uitkomst op deeze twee Vraagen aan de zyde van Vermaak de balans zou doen
overslaan; inzonderheid wanneer men zich bepaalde tot die Geneugten en Smerten,
welke wy van de Natuur ontleenen. Ten dien einde staat, in 't algemeen, aan te
merken, dat de eerstgemelde vriendlyk de laatstgenoemde vyandig zyn voor de
natuurlyke gesteltenis van gevoelige Weezens; en hier uit mogen wy afleiden, dat
oneindige Goedheid het pad des leevens met een grooter getal Bloemen dan
Doornen bestrooit, en een grooter verscheidenheid van de eerste dan van de laatste
gegeeven heeft. Het Opperweezen heeft ons vatbaar gemaakt voor verschillende
aandoeningen ten zelfden tyde, die, door derzelver vreemdheid van elkander, dikwyls
den aanhoudenden indruk van Smert verzagten. Tyd en bezigheid, weeten wy, by
veelvuldige ondervinding, heelen de diepste wonden van hartenleed, en de
elendigsten zelve vinden verligting als zy mogen spreeken over de omstandigheden
van het hun drukkend onheil. - Met één woord, het is eene bestendige Wet der
Natuure, welke niets anders is dan de eerste regeling des Scheppers, dat 'er eene
steeds werkende strekking plaats hebbe tot instandhouding der Weezens in 't
algemeen; en om de nadeelen, welke zy uit vreemde oorzaaken zouden mogen
lyden, te herstellen; maar kan deeze Wet gezegd worden ten aanziene van het
Menschdom te werken, indien het getal hunner Smerten het getal hunner Vermaaken
te boven gaat?
Om dit in een nog sterker licht te plaatzen, mogen wy meer byzonder het oog
slaan op die Aangenaame Aandoeningen, welke men aantreft in den doorgaanden
leevensstaat der meeste Menschen. - Deeze ontstaan uit de bewustheid van te
bestaan - uit het genot van zo geene volkomene, ten minsten van eene draaglyke,
gezondheid - uit de beurtlingsche opvolging van werkzaamheid en rust - uit de
voldoening aan de eischen der Natuure en der Weetgierigheid - uit verbintenissen,
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aangeprikkeld door belang - uit de betrekkingen en verkleefdheden des gezelligen
leevens - uit de begeerte om kennis op te doen en mede te deelen - uit eene
verscheidenheid van bezig- en werkzaamheden, 't zy van beroep of uitspanning,
die de vermogens van ziel en lichaam bezig houden of verbeteren, gepaard met de
bewustheid van te boven gekomene moeilykheden en van volbragte pligten, en
eindelyk de hoop, welke toekomend genot vervroegt. Alle deeze bronnen van
Vermaak zyn zeer naauw met onze Natuur verbonden, en gemeen aan het grootste
gedeelte des Menschdoms in elken stand en tydperk des Leevens. - Ik spreek hier
niet van Kunst-genietingen die wy zelve gemaakt hebben; dewyl daar tegen
overstaan de Kunst-behoeften, die waarschynlyk de Genietingen van dat slag in
aantal overtreffen: en zou het niet opregt gehandeld weezen, wanneer wy dat goed
of dat kwaad, 't welk alleen het bestaan verschuldigd is aan de ongeregeldheid der
verbeeldinge, in eenen rang stelden met de Vermaaken en Smerten ons toegeschikt
door de gesteltenis onzer Natuure.
Misschien zal men vraagen, waarom, indien onze Vermaaken onze Smerten in
aantal te boven gaan, 'er zo weinigen gevonden worden, die de loopbaan des
leevens, reeds afgelegd, weder zouden willen hervatten? - Men mag hier op
aanmerken, dat de werkzaamheid van 's Menschen geest van dien aart is, dat
dezelve eene geduurige opvolging van nieuwe denkbeelden vordert; als mede dat
de Natuur ons eene staag werkende begeerte tot verwisseling van staat ingeplant
heeft; eene verwisseling steeds van den voorgaanden staat verschillende, en welke
allengskens opleidt tot die volmaaktheid, welke eindige Weezens niet op éénmaal
kunnen bereiken. Wy zyn gevormd niet voor een bestaan dat steeds het zelfde blyft,
niet om de omstandigheden, door welke wy reeds heen gegaan zyn, op nieuw door
te loopen; maar om op onze loopbaane geduurig te vorderen tot nieuwe en
verhevener wyzen van bestaan. - Eene andere oorzaak is, dat de staat, in de
veronderstelling van ons Leeven weder aan te vangen, medebrengt, dat alle de
omstandigheden, welke wy zullen ontmoeten, ons alreede bekend zyn. Te deezer
oorzaake wordt de nieuwsgierigheid niet opgewekt, de hoop niet ontvonkt; geen
nieuwe voorwerpen bieden
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zich aan: my missen de vryheid, om de Smerten, welke wy weeten te moeten
ondergaan, voor te komen, of te vermyden; van hier zyn de ondervinding, de kennis
en bekwaamheden, welke wy verkreegen hebben, voor ons van geene beduidenis;
en wy kunnen geen ander uitzigt vormen, dan dat wy aan het einde van dit ons
tweede bestaan volkomen even ver of op het zelfde punt zouden weezen als waar
wy begonnen. - Neemt dit weg, en de meeste Menschen zouden blyde weezen om
den dood te ontwyken, een leeven te hervatten, 't welk even of zelfs minder was in
maate des Geluks, dan 't geen zy hebben afgelegd. Uit het getal deezer
wederwenschers van het Leeven hebbe men niet uit te monsteren die gewaande
Wysgeeren, die ons bestaan tot den tegenwoordigen Staat bepaalen, die steeds
over de elenden van dit Leeven klagten uitstorten, en nogthans den moed niet
hebben om 'er een einde aan te maaken. - Wat de zodanigen betreft, die door Rede
en Godsdienst zich bezield vinden met de welgegronde hoope eens Toekomenden
Bestaans, en van een steeds duurenden voortgang tot Volmaaktheid, schoon zy
een zo leevendig gevoel hebben als anderen van de Geneugten deezes Leevens,
't welk zy aanmerken als eene natuurlyke voorbereiding tot een ander Leeven, zy
zullen nimmer wenschen de loopbaane deezes Leevens op nieuw in te treeden;
naardemaal zulks, hoe veel genoegen het ook mogt schenken, alleen zou strekken
om hunne vordering te vertraagen tot het intreeden in dien meer volkomen staat,
voor welken zy weeten dat ze bestemd zyn.

Waarneemingen wegens den dauwworm.
Wel Edele en zeer Geleerde Heeren!
In de Letteroefeningen voor 1793, No. 7, gezien hebbende, dat een myner Vrienden,
de Heer Doctor KRAUS, eene Vertaaling over den Dauwworm der Kinderen, van den
zeer Geleerden Hoogleeraar STRAK, te Maints, heeft uitgegeeven; en, daar myn
Vriend my daarin is voorgekomen, zo geloof ik tog eenig nut aan het Publiek te
zullen doen, met eenige Waarneemingen
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van deeze Ziekte bekend te maaken; (te meer, daar de Autheur myn Leermeester
was; en ik onder zyn bestuur veele Zieken waargenomen heb.)
Ik heb eene menigte Ziekten door dit specificq van den Dauwworm, zo wel in
Duitschland, als hier te Lande, geneezen, en welke meestal niet anders
merkwaardigs noodig hadden, dan naar het Voorschrift van den Heer Professor
STRAK behandeld te worden, en zal derhalven daarvan geen gewag maaken; doch
de twee volgende Gevallen schynen my zonderling, en van gewigt te weezen.
Een Jongman van omtrent achttien Jaaren, zeer schielyk, en zonder eenige
voorafgegaane bekende oorzaak, een Zinking op zyn regter oog bekomen hebbende,
liet my roepen: zeggende, dat het met hem was, als of hy een Floers voor het oog
had, en konde 'er niet wel mede zien: uiterlyk zag men eenige troebeligheden over
den Oogbol verspreid, met eene ligte ontsteeking.
Ik deed den Lyder eene Aderlaating, en gaf des morgens en 's avonds Pillen uit
de Rheum Gum. Guajac. Sal polych. Tart. Emetic. en Sapo: uiterlyk gaf ik een
Collyrium, uit Aq. Veget. M.G. met de Vitriol. alb. en liet agter de beide Ooren de
Ecorce de Garou leggen: maar by alle deeze middelen wierd het oog slimmer, en
de Lyder konde 'er niet meer mede zien. Het linker oog begon daar by ook erger te
worden, het geen my in eenige verlegenheid bragt.
In deeze omstandigheden, vroeg ik verscheide Menschen, die dagelyks om den
Jongeling heen waren, en wel byzonder aan eene Meid, die langen tyd in dat huis
gediend had, of de Patient niet het een of ander ongemak aan het hoofd of aangezigt
gehad had, (ik verbeeldde my dat zomtyds een Uitslag, of Schurft, op het hoofd
schielyk door smeeren verdreeven was,) waarop ik tot antwoord kreeg, dat men zig
niets daarvan herinneren konde; maar wel, dat hy in zyne kindschheid den
Dauwworm gehad had; doch, over het jaar oud zynde, was daar niets meer van
vernomen, dan alleen, van tyd tot tyd, een kleinen Uitslag aan het voorhoofd, en
wel byzonder in het voor- en najaar, het welk alsdan met een zeker soort van
Wasch-water gemakkelyk wegging; hebbende zulks de Lyder twee
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Maanden te vooren nog gehad, en door het wasschen was het wederom verdweenen.
Deeze vertelling gaf my het denkbeeld, of ook het miasma van den Dauwworm
oorzaak van de blindheid was: ik nam Pillen en Oogwater weg, en gaf op denzelfden
avond den Lyder eene halve Drachma, voor een Gift, van de Jacea; en zo
continueerde ik 's morgens en 's avonds. Na omtrent vier weeken dit middel gebruikt
te hebben, kwam de uitslag boven het regter oog voor den dag, en was niet te
miskennen; de Urin had ook de Katten-pisreuk gekreegen; (een zeker teken, dat
het miasma door de Medicynen aangetast, en bekwaam gemaakt was om uitgevoerd
te worden,) ik vermeerderde de Dosis tot een Drachma. De oogen wierden alle
dagen beter, de Uitslag verdween, en na drie Maanden was de Lyder volkomen
hersteld; - 12 Jaaren daarna den Lyder gesprooken hebbende, heeft hy my verzekerd
nimmer den minsten Uitslag bespeurd te hebben, nog veel minder eenig ongemak
aan de oogen.
Anno 1790, in G........ in Guarnisoen liggende, wierd ik by den Raadsheer J.......
geroepen, welke my zyn Zoontje, van omtrent 6 a 7 Jaaren, voorstelde, 't welk met
een Uitslag, van het hoofd tot de voetzoolen, deerlyk en erbarmenswaardig geplaagd
was, zo dat ik wel betuigen kan diens weerga in myn leeven niet gezien te hebben.
Gevraagd wordende, wat ik van de Kwaal dagt, en of 'er eenig soulagement of hulp
op te vinden zoude zyn? Na my te hebben laaten onderrichten, hoe lange het wel
geleeden was, dat hy dien Uitslag gehad hadde, en vernam hoe oud het ware, zo
examineerde ik den Uitslag nader, en verklaarde denzelven voor een Melkschurft,
of Dauwworm, met byvoeging, dat, zo het Dauwworm mogt zyn, het Kind geneezen
zoude worden, dewyl men daar voor een specisicq middel had. Wyders wierd ik
geinformeerd, dat het Kind, zo oud het was, altyd onder de handen van Doctoren
en Chirurgyns was geweest, welke het zelve nu ongeneesbaar verklaarden, en dat
'er ook niemand was die zulks geneezen zou: dat men der Natuur nu verder de
geneezing moest overlaaten.
Ik beautwoordde dit, met te zeggen, zulks wel te willen gelooven; maar verzogt
teffens, dat, indien zy my eenige Maanden tyd geliefden te geeven tot de genee-
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zing, haar Kind (zo ik presumeerde) onfeilbaar geneezen zoude worden. Men stond
myn begeerte toe, en men beloofde my alles exact naar te komen, wat ik
ordonneerde; ik begon dan, den 28 November, Poeijers uit de viola tricolor aan het
Kind 's morgens en 's avonds een scrupel pro dosi toe te dienen; 20 Poeijers gebruikt
hebbende, gaf ik 20 Poeijers van een halve Drachma pro dosi; deeze wederom
gebruikt zynde zonder de minste verandering in den Lyder te hebben waargenomen,
als alleen dat het jeuken niet meer zo erg was, gaf ik van de volgende 20 Poeijers
2 Scrupels pro dosi. Deeze ook wederom zonder merkelyke verandering gebruikt
zynde, als dat het water meer dan naar gewoonte begon te ruiken, en het my ook
toescheen, als of 'er eenige verandering in de Schurft was, welke ik echter niet
beschryven kan, zo vermeerderde ik de Dosis tot eene Drachma, en gaf wederom
eenige Poeijers - ordonneerde teffens de emollieerende Baden, alle dagen eens,
welke ook met veel geduld een tyd lang gebruikt zyn geworden. Hier op was ook
geene zonderlinge verandering, als dat de korsten van den Uitslag niet dikker
wierden, en 'er minder scherpe vogten uit kwamen; het jeuken was ook draagelyker
dan voorheen. Den 7 January gaf ik een Decoctum Laxans, en na deezen veranderde
ik de Medicynen, om dat ik de Ziekte met een ander miasma vermengd vond. Den
8 January gaf ik Poeijers uit Drachma Semiss. Viol. tricol. et Sulphur. Aurat. Antim.
3oe proecipit. Gran. ij pro dosi, waar van ik 's morgens en 's avonds één liet
gebruiken, en daarmede continueerde tot den 14 Maart; dan in deezen tusschentyd
kwamen 'er veele raisonnementen, zo wel over my, als myne Medicamenten, voor
den dag; altyd met de rechterlyke machtspreuk, het is tog ongeneesbaar, en hy zal
het Kind niet geneezen; ik dagt, met ESOPUS, Quasi..... Dog de Ouders, en byzonder
de Moeder, bleeven goeden moed houden, en verzekerden my, het Kind met de
Medicynen te zullen laaten continueeren.
Ik herhaalde de Poeijers met het Sulph. Aurat. Antim. en liet het Kind met een
water, uit Teer geprepareerd, alle dagen tweemaal wasschen. Nu had ik het
genoegen het zelve van dag tot dag in beterschap te zien toeneemen. Zelfs in het
midden van de Maand Mey, was het Kind reeds zo verre, dat het geheele Lyf genoeg-
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zaam schoon, en 'er weinig jeukte was. Dan, daar ik met het Regiment, in het laatst
van Mey, marcheeren moest, zo persuadeerde ik de Ouders, om tog het middel te
continueeren; dat ik daartoe genoegzaame Medicynen zoude laaten; het welk zy
my dan ook beloofden na te komen.
Na myn vertrek vernam ik niets meer van den Patient, dan in de Maand November
1791; toen kreeg ik, tot myn groot genoegen, van des Patients Vader het volgende
schryven:

Wel Ed. Gestrenge Heer!
‘By gelegendheid, dat ik den Heer van M..... rencontreerde in 's Hage, vernam ik,
dat zyn H.W.G. met Uw Ed. G. correspondeerde; ik neem de vryheid onder deszelfs
adres een klein Lettertje in te sluiten, met berigt, dat onze SIMEON PETRUS volkomen
door applicatie van UEd. Medicamenten geneezen is van de zo jammerlyke plaag
van den Dauwworm. Ik vinde my verpligt, hier van Uw Ed. G. kennis te geeven, 't
geen Uw Ed. G. niet minder dan my plaisier zal doen.’
B.D.V.J......
's Hage, den
4 September 1791.
Zal men niet aan het boosaartige Schurft op het hoofd met dit Middel wat goeds
kunnen doen? Ik heb nog geene occasie gehad zulks te probeeren, edog zal hetzelve
appliceeren, wanneer het my voor mogte komen.
Verders ben met de volkomenste Hoogagting,

Wel Edele en zeer Geleerde Heeren!
Uw E.D.W. Dienaar,
H.W. NISSAEUS, M. Dr. en Chirurg. Major van het Regim. Mariniers van den
Generaal Major
WESTERLO.
Brielle, den
5 December 1793.
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Eenige byzonderheden, de natuurlyke historie van het dierenryk
betreffende.
(Overgenomen uit An Historical Journal of the Transactions at Port Jackson and
Nortfolk Island, with the Discoveries, wich have been made in New South Wales
and in the Southern Ocean, since the Publication of PHILLIP's Voyage, compiled from
the official Papers; including the Journals of Gouvernors PHILLIP and KING, and of
Lieut. BALL, and the Voyages from the first sailing of the Sirius in 1787, to the return
of that Ships Company to England in 1792. By JOHN HUNTER, Esq. 1793.)
‘De volgende Byzonderheden, het Dierenryk in een nog schaars bezogt, en nog
min welbeschreeven, gedeelte der Wereld betreffende, dagten ons
overneemenswaardig; en twyfelen wy geen oogenblik, of onze Leezers zullen onze
keuze billyken. Schoon wy voor de waarheid van alle geenzins borg staan; en de
soortvermenging, by ons, een zeer vreemd voorkomen hebbe.’
(*)
Het Beest, in de Reisbeschryving van de Endeavour, de Kangaroo geheeten ,
doch door de Inboorelingen Patagarans genaamd, vonden wy veelvuldig. Een deezer
Dieren schooten wy, en vonden 't zelve 140 Ponden zwaar; de Staart was 40 Duimen
lang, en 17 aan den wortel dik. Wy aten het vleesch met veel smaak; het dagt my
goed Schaapenvleesch te evenaaren. De sterkte, welke dit Dier heeft in de
Achterpooten, is zeer groot. In de poogingen, welke het verrast zynde deedt, sprong
het op de zeer lange Achterpooten, en vorderde elken sprong omtrent achttien of
vier en twintig voeten. In het loopen komen de Voorpooten niet aan den grond; en
zyn ze ook zo kort, dat het Dier 'er geen gebruik van maaken kan, om voort te komen.
Groote sterkte hebben de Kangaroos ook in den Staart, en is deeze, ongetwyfeld,
een voornaam middel van verdeediging als zy worden aangevallen: want zy kunnen
met groot geweld 'er mede slaan: ja ik denk, dat die kragt groot genoeg is

(*)

Zie eene Beschryving van dit vreemde Dier in onze Algemeene Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar
1791. Hde D. 2de st. bl. 429.
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om eens Mans been te breeken: en het is niet onwaarschyniyk, dat deeze groote
kragt in den Staart deeze Dieren te stade komt, om de gemelde verbaazende
sprongen te doen. Eenigen tyd hielden wy den Staart deezer Dieren als hun
voornaamste middel ter verdeediging; doch onlangs, met zeer veel voordeels 'er
jagt op maakende met onze Jagthonden, ontdekten wy, dat ze ook ten dien einde
hunne Tanden en Nagelen gebruiken. De Hond is veel sneller dan de Kangaroo.
De jagt in een open woud (de plaats meest door dit Dier bezogt,) duurt zelden langer
dan acht of tien minuuten, en, indien 'er meer Honden zyn dan één, zeldzaam zo
lang. Zo ras de Hond den Kangaroo aangrypt, keert hy zich om, en, vasthoudende
met de Nagelen van zyne Voorpooten, slaat hy met de Achterpooten, die zeer sterk
zyn, na den Hond, en treft hem in zulker voege, dat wy ons menigmaal genoodzaakt
vonden den Hond na huis te bezorgen, wegens de hem toegebragte wonden.
Weinige van deeze Dieren hebben met de daad zich eene ontkoming bezorgd, naa
dat zy door een Hond waren aangegreepen: want de Honden vatten ze by de keel,
en hielden ze daarby vast tot zy bystand kreegen; schoon veele Honden in de
worsteling bykans het leeven verlooren. - Eenige van de Mannetjes Kangaroos zyn
zeer kloek van gestalte: ik heb 'er gezien, die, op de hakken zittende, vyf voeten en
acht duimen hoog waren: zulk een Dier is te sterk voor één enkelen Hond, en zou,
schoon zeer gewond, als de Hond geen hulp by de hand vondt, denzelven zeker
dooden.
Wy weeten, dat de Honden, hier vallende, op den Kangaroo jagt maaken, en
denzelven dooden: deeze Honden mogen stoutmoediger en feller zyn; doch zy
blyken niet sterker te weezen dan onze groote Jagt-honden. Iemand onzer, die uit
schieten was, zag een Inlandschen Hond een Kangaroo naazetten; dan,
misneemende in de twee Dieren, als zy hem voorby gingen, schoot hy op het
achterste, en bragt het t'huis, en het bleek een Inlandschen Hond te weezen. - Van
deeze Honden hebben wy 'er veele van jongs af by ons genomen; doch nimmer
konden wy het zo verre brengen, dat zy hunne aangeboorene woestheid aflagen:
schoon wel gevoed, wilden zy altoos, doch bovenal in het duister, jagt maaken op
Biggen, Kuikens, of eenig ander klein Dier, 't welk zy konden magtig worden; zy
bragten het onmid-
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delyk om 't leeven, en aten het doorgaans op, - dit kon deezen Honden op geenerlei
wyze worden afgeleerd; doch, in andere opzigten, waren zy, tam gemaakt, vry
goedaartige Huisdieren.
De Opossum, of Buidelrat, vindt men hier veelvuldig; doch niet geheel en al gelyk
aan den Americaanschen Opossum. Dit Dier heeft veel van den Kangaroo, in de
sterkte van den Staart en het maakzel der Voorpooten, die zeer kort zyn naar
evenredigheid van de Achterpooten. Even als de Americaansche Buidelrat, heeft
het den zak, of valschen buik, waarin het de Jongen bergt in tyden van gevaar: de
kleur is ten naasten by dezelfde; doch het bont digter en fynder. - Verscheide Dieren
zyn 'er van eene kleinder gestalte, tot den Veld-rat toe, die in 't een of ander gedeelte
iets van den Kangaroo en den Opossum hebben; wy vingen veele Ratten, voorzien
met dien zak, om de Jongen te bergen, terwyl de Pooten, Klaauwen en Staart,
volkomen op die van den Kangaroo geleeken. Het schynt, uit de groote
gelykvormigheid in het eene of andere gedeelte van de onderscheidene Viervoetige
Dieren, welke wy hier aantroffen, dat 'er eene vermengde gemeenschap tusschen
de verschillende Sexen van alle deeze onderscheidene Dieren plaats heeft.
Dezelfde waarneeming gaat door tot de Visschen der Zee, tot het Gevogelte in
de Lugt, en, ik mag 'er byvoegen, tot de Boomen in het Woud. Het was wonderlyk
om te zien, welk eene menigte van Visschen 'er gevangen werd, die in 't een of
ander gedeelte iets hadden van eenen anderen Visch.
Ten aanziene van de vermenging des gevederden Geslachts, is de Papegaay
de heerschende. Wy hebben Vogels geschooten, met den Kop, Hals en Bek, van
een Papegaay, en met dezelfde verscheidenheid van de schoonste Pluimadie op
de gemelde deelen, waarin deeze Vogelsoort uitmunt; doch de Staart en het Lyf
van een verschillend maakzel en kleur, met lange, rechte en fraaije, Beenen en
Pooten, het tegenovergestelde van alle Vogelen van de Papegaay-soort. Ook zag
ik een Vogel met de Pooten van een Papegaay, terwyl de Kop en de Hals van
gedaante en kleur waren als een gemeene Meeuw, en de Staart van den Havik.
Wat de Boomen betreft, en derzelver vermenging, ontdekte ik Boemen, welke
drie onderscheide soorten van
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Bladeren droegen: dikwyls vond ik andere, die het blad hadden van den Gom-boom,
met de Gom daar uit zypelende; doch bekleed met den schors van een geheel
andere soort van Boomen.
In dit Land is eene groote verscheidenheid van Vogelen; alle die van het
Papegaayen-Geslacht; als de Macauw, de Cackatoo, Lorey, en de Groene Papegaay;
de Parakieten, van verscheide soorten en grootte, zyn bekleed met de schoonste
Pluimadie, welke men zich kan verbeelden: het kunstigste penseel was noodig, om
'er een Vreemdeling een denkbeeld van te geeven: want het is onmogelyk met
woorden die kleurschakeeringen te beschryven. - De gemeene Kraay is hier mede;
doch de stem en het gekras verschilt veel van die in Europa. Hier is ook een groot
getal Havikken, van onderscheide kleur en grootte: als mede Duiven, Kwartels, en
eene groote verscheidenheid van kleinder Gevogelte; doch ik heb 'er geen een
gehoord, die een aangenaamen zang zong.
Men heeft 'er verscheide groote Vogels gezien, die den geenen, welken zy eerst
voorkwamen, Struisvogels toescheenen: dewyl zy niet konden vliegen, en, naagezet,
zo sterk liepen, dat een snelle en sterke Jagthond ze niet kon inhaalen. Eén werd
'er geschooten. Dit gaf gelegenheid tot een nader onderzoek. Eenigen waren van
gevoelen dat het de Emew was, door LINNAEUS beschreeven: anderen hielden het
voor een Kasuaris; doch dezelve overtrof dien Vogel verre in grootte: de ons
onbekende Vogel haalde, van de Pooten tot het opperste van den Kop gemeeten,
zeven voeten en twee duimen: het eenig onderscheid, 't welk ik kon ontdekken,
tusschen deezen Vogel en den Struisvogel, was in den Bek, die my aan de punt
scherper voorkwam: ook had hy drie vingers. 't welk men my zegt, dat het geval van
den Struisvogel niet is. Een kenmerktekenend onderscheid, 't geen wy voor zeer
zeldzaam hielden, liep ons in 't oog; hierin bestaande, dat uit ieder pen twee
onderscheide vederen groeiden. Het vleesch van deezen Vogel, schoon niet fyn,
smaakte ons lekker; met ons vyven hielden wy een smaaklyk middagmaal van één
Poot.
Van Insecten is hier eene zo groote verscheidenheid, als van Vogelen;
Schorpioenen, Duizendbeenen, Spinnekoppen, Mieren, en veele andere. De Mieren
zyn van ouderscheide grootte, van de kleinste, in Europa bekend, tot die bykans
een duim lang zyn: eenige zyn zwart,
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andere wit, en zommige, van het grootste soort, roodagtige de laatstgemelde zyn,
in de daad, schroomlyke kleine Dieren: als men naby derzelver nest treedt, ('t welk
doorgaans onder den grond is, met verscheide kleine uitgangen,) en hun dus stoort,
komen zy, in grooten getale, te voorschyn, vallen met een verbaazenden moed op
hunne verstoorders aan, en vervolgen ze op een vry verren afstand; de beet gaat,
voor eenigen tyd, met een zeer scherpe pyn vergezeld. Eenige Mieren maaken
haare Nesten tegen een boom, ter grootte van een ruimen Byenkorf: een ander
soort werpt hoogten van klei op, ter hoogte van vier voeten.
Met stilzwygen kan ik niet voorbygaan, het vlytbetoon van een der Spinnekoppen;
dit kleine Diertje, schoon, in vergelyking met onze gewoone Spinnen, vry groot,
maakt de webbe in de bosschen tusschen de boomen, doorgaans op een afstand
van dertig of veertig voeten, en weeft het zo vast, dat men 'er met geweld moet door
heen breeken. Ik heb de zyde, van welke de Webbe zamengesteld wordt, gezien,
als een kloen opgewonden, die my toescheen zo groot te weezen, als ik 'er immer
een zag van een Zydeworm afgehaspeld. Ik vond op de boomen, aan welke de Web
af hing, een dunne schil, niet ongelyk aan die, waarin de Zydeworm haar spinzel
bereidt; deeze schil openende, vond ik eene menigte van deeze zyde daar in, waarin
de Spin omwonden zat.
Van kruipend Gedierte treft men hier Slangen aan, van de kleinste, in Engeland
bekend, tot de lengte van zeven voeten, en omtrent zo dik als een Mans vuist, en
veele Hagedissen van verschillende grootte en soort.
Over de Vogelen spreekende, heb ik vergeeten te melden, dat eenigen van ons
Volk, in de poelen, welke zy op hunne Jagtpartyen aantroffen, de Zwarte Zwaan
zagen, die gezegd wordt zich te onthouden in eenige oorden van de Westkust
deezes Lands. Zy beschreeven de buitenranden der vleugelen wit, en de geheele
Pluimadie voor het overige zwart. Ik zag 'er een door hun geschooten: dezelve
beantwoordde, wat de kleur betreft, aan de opgegeevene beschryving; maar de
Bek was bleek rood: de grootte was omtrent dezelfde als van een gemeene Zwaan;
en wy vonden dien Vogel goed totspyze.
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Verslag der waarneemingen van James Rennell, Esq. F.R.S.,
wegens een stroom, welke dikwyls plaats grypt, ten westen van
Scilly, of de Sorlings, strekkende om de schepen, die na het Kanaal
stevenen, in gevaar te brengen.
De Heer J. RENNELL, van wien wy meermaalen gewaagden, als een door en door
kundig Aardryksbeschryver, die te Zee en te Land de gewigtigste Ontdekkingen
gedaan heeft, las laatstleden Zomermaand, in de Koninglyke Societeit te Londen,
de Waarneemingen, in het opschrift gemeld, voor. Ongetwyfeld zullen dezelve
geplaatst worden in de Werken der Societeit; doch heeft men het van te veel belang
voor de Zeevaarenden gerekend, om met de uitgave daar van zo lang te verwylen,
(*)
en dit Vertoog afzonderlyk met een groote Kaart uitgegeeven . Wy haasten ons om
'er een kort Verslag van te doen.
De waarneemende Heer RENNELL merkt op: ‘Het is eene welbekende
omstandigheid voor de Zeelieden, dat Schepen, uit den Atlantischen Oceaan
komende, en koers zettende na het Kanaal, op een Parallel eenigzins ten Zuiden
van de Scilly Eilanden, of de Sorlings, desniettegenstaande, zich dikwyls ten Noorden
van deeze Eilanden bevinden; of, met andere woorden, in den Mond van het St.
George's Kanaal of het Kanaal van Bristol, (onze Nederlandsche Zeelieden noemen
dit in het Verkeerde Kanaal raaken.) Deeze buitengewoone Miskoersing heeft men
toegeschreeven aan verkeerd stuuren, aan 't verkeerd neemen der breedte, of aan
de trekking van het Bristolsche Kanaal: doch geen van deeze oorzaaken geeft 'er
een voldoende reden van aan de hand; naardemaal eens toegestaan zynde, dat
'er, op zommige tyden, eene trekking is in het Kanaal van Bristol, deeze niet
verondersteld kan worden zich tot Scilly, of de Sorlings, uit te strekken, en de
Miskoersing voorgevallen is by zeer goed

(*)

De Engelsche Tytel is: Observations on a Current, that often prevails to the Westward of
Scilly, endangering the Safety of Ships, that approach the British Channel. By JAMES RENNELL,
Esq. F.R. s. 4to. with a large Chart. 2 S. NICOL. 1793.
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Zeilweder, en op tyden zeer geschikt tot het doen van de noodige Waarneemingen.
De gevolgen deezer afwykinge van den bedoelden koers zyn dikwerf
allerongelukkigst geweest. Ten onzen tyde bleek het byzonder in het verongelukken
van de Nancy Paketboot; in het begin deezer Eeuwe in het blyven van Sir
CLOUDESLEY SHOVEL, en andere Schepen zyner Vloote. Veele ongelukken, even
droevig, maar van geen zo in 't oog loopenden aart, zyn 'er voorgevallen; en veele
andere, waarin het gevaar oogschynlyk groot geweest, maar niet van eene
volslaagen ongeluk gevolgd is, zyn het Gemeen naauwlyks ter oore gekomen. Alle
deeze heeft men aan het een of ander toeval toegeschreeven, en dus geen pooging
gedaan om de waare oorzaak te ontdekken.
Ik ben, nogthans, van oordeel, dat dezelve ontstonden uit eene bepaalde oorzaak,
een Stroom naamlyk, en zal, derhalven, poogen die oorzaak, en de uitwerkingen
daar van, naa te speuren: ten einde de Zeelieden onderrigt mogen weezen van de
tyden, op welken zy dien Stroom meest te wagten hebben, met eene vry groote
kragt werkende: want als dan is het alleen, dat 'er de vermelde ongelukken uit
kunnen gebooren worden: naardemaal de Stroom, die gewoonlyk plaats heeft,
waarschynlyk al te zwak is om eene dwaaling in de berekening te veroorzaaken,
gelyk aan het verschil van de Parallel, tusschen het Zuidlyk gedeelte van de Sorlings
en den koers, welken een Scheepsbevelhebber, voorzigtig in zyn doen, doch geen
Stroom vermoedende, zou verkiezen te zeilen.
Den eersten oorsprong van deezen Stroom hebbe men te zoeken in de
heerschende Westewinden in den Atlantischen Oteaan, die het water langs de
Noordkust van Spanje dryven, en opeen stuuwen in de Baay van Biscaye; vanwaar
het langs de Kust van Frankryk geworpen wordt, in eene rigting Noord-West ten
Westen, na het Westen van Scilly, of de Sorlings, en Ierland.’
De Major geeft dringende reden op, voor het bestaan van deezen Stroom tusschen
Ushant en Ierland, op een Kaart van de Koersen van den Hector en den Atlas, twee
(*)
Oost-Indische Schepen, in MDCCLXXVIII en MDCCLXXXVII .

(*)

't Geen de Heer RENNELL ten deezen opzigte aanvoert, vordert, om den behoorelyken indruk
te maaken, een geduurig inzien van de by de Waarneemingen gevoegde groote Kaart: Het
is te hoopen, dat deeze, met eene geheele Vertaaling der Waarneemingen, waarvan wy hier
verslag doen, ten dienste onzer Zeevaarenden, het licht zal zien.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

153
Wegens de uitwerking van deezen Stroom, deelt de Heer RENNELL de volgende
Aanmerkingen mede. Vooreerst: Indien een Schip schuins deezen Stroom doorsnydt,
in een Oost ten Zuiden of meer Zuidelyke rigting, zal het 'er veel langer in blyven,
en by gevolg meer door aangedaan worden, dan indien het meer rechtstreekscher
den Stroom sneedt. Het zelfde gevolg zal plaats hebben by het doorvaaren van
deezen Stroom, met een slappen wind. - Ten tweeden: Eene goede waarneeming
van de Breedte op den middag zou men veelligt eene goede waarborg agten, om,
geduurende een langen nagt, Oostwaards op te zeilen; dewyl het, nogthans, mogelyk
is, dat men lang genoeg in den Stroom blyve, om afgevoerd te worden van een
Parallel, welken men een zeer veilige oordeelde, tot die van de Rotsen van Scilly,
is het raadzaam en voorzigtig, naa by aanhoudenheid styve Westewinden in den
Atlantischen Oceaan gehad te hebben, en het Kanaal met slappe Zuidelyke winden
naderende, in Vredestyd, tot de hoogte van Ushant (by ons Heizand) te zeilen, of,
o

in allen gevalle, de Parallel van 48 , 45′ ten hoogsten te houden. - Ten derden:
Schepen, die den wil Westwaards hebben, zullen, van den mond van het Kanaal,
met een Wind uit den Zuidwesten, best doen met meest over Bakboord te zeilen. Ten vierden: Keurt de Major RENNELL het oogmerk goed, om de Vuurbaak van Scilly
(indien dezelve niet reeds weggenomen is,) te verplaatzen op het Zuidwestlykst
gedeelte der hooge Rotzen. - Ten vyfden: Pryst hy aan, dat 'er een Schip gezonden
worde, met Zee-horlogien aan boord, om de Diepten tusschen de Paralellen van
Scilly en Ushant te onderzoeken, van den Meridiaan van Punt Lizard zo verre
Westwaards, als de gemaatigde Diepte zich uitstrekt. In één Zomer zal men met de
Zee-horlogien, als ze in kundige handen zyn, meer afdoen, dan al de weetenschap
van Dr. HALLEY kon uitrigten in den loop van een lang leeven.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

154

Aanmerkingen, geduurende een zesweeks verblyf in oxfordshire
en gloucestershire, in den jaare MDCCXCII gemaakt. In een reeks
van Brieven aan een Vriend.
(Vervolg van bl. 124.)

Derde brief.
Oxford, Aug. 1792.
MYN HEER!

Daar zyn verscheide byzonderheden in de Geschiedenis der RADCLIFFE Boekery;
doch het vreemd Character van den Stigter, en het zonderling maakzel des Gebouws,
verdienen den voorrang. RADCLIFFE was een grillig man van de onbehaaglykste
soort, onïnschiklyk, ruw, stuursch. Zyne kunde, om de gezondheid van anderen te
herstellen, werkte niet op zyne eigene: zyne overgegeevenheid aan sterk drinken,
schoon misschien de minst misdaadige opvolging zyner neigingen, was de meest
in 't oog loopende. RADCLIFFE was geen Man van Beleezenheid, en geen
Verzamelaar van Boeken. Wanneer Dr. BATHURST van Trinity hem vroeg, waarin hy
studeerde, wees RADCLIFFE op eenige glaazen Phiolen, een Kruidboek en een
Geraamte; zeggende: Myn Heer! dit is RADCLIFFE's Boekery! Geene omstandigheid
deedt zich in zyn leeven op, welke in hem den Stigter van eene Boekery kenmerkte.
Dat RADCLIFFE de Aanlegger eener Boekery zou worden, was zo min te wagten, als
dat een Gesneedene een Serail zou oprigten, was het geestig zeggen van Dr. GARTH.
Vast gaat het, nogthans, dat zyne milddaadigheid dit voornaamlyk ten oogmerk
hadt. Zyn eerste plan was de Bodleiaansche Boekery te vergrooten; doch, met de
Universiteit omtrent dit plan niet overeenkomende, besprak hy, by zyn overlyden,
veertig duizend Ponden Sterling, tot het aanleggen eener Nieuwe Boekery. Hy stierf
in den Jaare MDCCXIV; doch het tegenwoordig Gebouw, waarom is my onbekend,
werd niet begonnen voor het Jaar MDCCXXXVII, en tien jaaren daar naa voltooid
door GIBBS, een Inbooreling van Aberdeen in Schotland, een
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Bouwmeester van eenige vermaardheid, uit hoofde van de Bouwkunstige
geregeldheid zyner Gevaarten; doch zelden aangehaald wegens de fraaiheid van
zynen smaak. Een logge zwaarte doet zich op, als men deeze Boekery ziet, en, 'er
intreedende, wordt men met een grafkelderagtige naargeestigheid bevangen. - Gy
zult, betuigde my een Heer, met vrees getroffen worden, als gy de RADCLIFFE Boekery
intreedt? Doch, waarom met vrees vervuld worden, by het intreeden van eene
Boekery? Zal het somber godsdienstig licht van een Hoofdkerk den Student
bevorderlyk weezen? Dan reeds voorlang is dit Gebouw het voorwerp van boertery
geweest. Deeze noemde het RADCLIFFE's Mausoleum; een ander zegt, dat het eene
buiging maakt; een derde, dat het in den grond schynt te zinken. Een gemeenziend
oog zal van dit alles niets ontdekken; doch een, dat op gebreken aast, veel meer.
De kamer, tot de Boeken geschikt, moet men, egter, bekennen, vergoedt door de
grootsche gedaante, en de bevallige koepel, al de overstallige zwaarte van de
uitwendige gedaante.
Dan een BODLEY ontbrak 'er, om de Boekenkassen te vullen. De Verzameling is
vry groot, doch zeer gebrekkig, en wordt dezelve als eene Boekery schaars bezogt.
Eenige jaaren geleeden, was 'er een voorstel, om alle de Haudschriften, tot de
andere Boekeryen behoorende, in dit Gebouw over te brengen; een voorstel nooit
ten uitvoer gebragt. Naardemaal de Universiteit van Oxford, zints onlangs, in staat
gesteld is, om, in het vak der Geneeskunde, met Edenburg en Londen om de kroon
te dingen; en dewyl de lessen, daarin gegeeven, stipt bygewoond worden, en, 't
geen meer is, wel waardig zyn, dus bygewoond te worden, zal men het mogelyk
goedvinden, om het Fonds van deeze Boekery te besteeden, om dezelve tot eene
volkomene Verzameling te maaken van Geneeskundige Boeken, en den Apparatus
van 't geen tot de Genees- en Heelkunde behoort, zo oude als hedendaagsche. Wy
hebben in Engeland geene Verzameling op dit plan ingerigt, dan alleen by byzondere
Persoonen, en, in het tegenwoordige verval der Buitenlandsche Schoolen van
Geneeskunde, zou dit Plan, wat de kosten aanbelangt, niet onuitvoerelyk, en, wat
de nuttigheid betreft, de uitlokkende kragt onwederstandelyk zyn.
Aan de Uitvoerders van Dr. RADCLIFFE's Uitersten Wil
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is Oxford een Hospitaal verschuldigd, gebouwd, zo men zegt, naar het plan van het
Land-ziekenhuis te Gloucester; doch, naar het my voorkomt, verre daar beneden
in netheid en ligging. - Het Observatorium voor de Starrekunde werd ook door de
Uitvoerders bezorgd, uit het overschot des gelds naa het bouwen der Boekery.
KEENE was de oorspronglyke Architect; maar de voltooijing is overgelaaten aan een
Man, die gebooren schynt om Oxford op te luisteren. - Behoef ik u WYATT te noemen?
Of kan ik zyn naam vermelden, zonder den verontwaardigenden spyt te gevoelen,
dat de Hoofdstad zyn Chef d'oeuvre, het Pantheon, verlooren heeft, door de
zorgloosheid of opzettelyke boosaartigheid van een hoop gelukzoekers, aan welke
men toegelaaten heeft hetzelve aan te vullen met brandstosten, in de gedaante van
een Italiaansch Theater? Het was, in de daad, een voorafgaande oorzaak van spyt,
dat de bekwaamheden van het grootste vernuft deezer Eeuwe besteed zouden
worden aan een Gebouw, 't welk zo korten tyd daar naa stond verlaaten te worden,
door de omwenteling van smaaklooze Mode. Het stond net twintig jaaren.
Geduurende het laatste gedeelte van dien tyd, wilde een Vreemdeling het Pantheon
bezoeken, om overtuigd te worden, dat de zuiverheid, de grootschheid en de
bevalligheid, der Bouwkunde herleefden. Wy gingen daar heen, en zagen 'er niets
bezienswaardigs.
Het is myn oogmerk geenzins, om u de veelvuldige schoonheden of gebreken
van de onderscheidene Collegien, te Oxford, te beschryven. Dat zou Copywerk
weezen. Misschien zal, ten gemeenen gebruike, het kleine Boekje, The Oxford
Guide getyteld, genoegzaam weezen. Elke Stad, van eenige vermaardheid, moest
een Werkje van dien aart hebben. Die Boekjes zyn beter, dan de meeste leevende
Gidsen, de Ciceronis, inzonderheid op de Plaatzen van zekere Edellieden, die
gemeene knegts zyn, wier onkunde geheel ondraagelyk zou zyn, indien dezelve
niet vergoed wierd door de stoffe tot lachen, welke zy geeven in het radbraaken der
vreemde Naamen.
't Geen reeds zo veelmaalen beschreeven, en wel bekend is, daar laatende, zal
ik my vergenoegen met de opgave van het vermelden der Verbeteringen en
Vercieringen, aan welke de Heer WYATT thans bezig is.
De voornaamste deezer is New College Chapel. Myn Vriend, die my vergezelde,
stelde zediglyk ter zyde allen
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denkbeeld, dat dit Gebouw King's College Chapel te Cambridge zou evenaaren.
Deeze, is te vreezen, zal altoos alleen staan. Nogthans zal dit onderhanden zynde
Werk, voltooid zynde, onbetwistbaar in rang 'er naast aan komen. WYATT schynt
allen te overtreffen in de Weetenschap van Gothische Architectuur. Ik zeg
Weetenschap; dewyl ik geen woord heb, om myn denkbeeld van zyne kunde beter
uit te drukken. In den Griekschen Bouwtrant hebt gy veele blyken van zyn smaak
gezien. In deeze Kapél heeft hy gebragt eene groote menigte van gesneden
houtwerk, allerkeurigst gemaakt, dat 'er geplaatst schynt in het begin der jongst
verstreekene Eeuwe. De Onderwerpen van eenige zyn allerbelangrykst voor den
Oudheidkundigen; andere grenzen aan het boertige, en kenmerken, op het
onderscheidenst, de ruwe tyden, toen men oordeelde, ‘dat de Ondeugd, om gehaat
te worden, alleen behoefde gezien te worden.’ Overeenkomstig met welken regel
men de Zonden der Menschen, naar het leeven, in hout sneed.
Ik behoef u niet te zeggen, dat de geschilderde Glazen van deeze Kapél bezogt
worden als voorwerpen det nieuwsgierigheid. De Historie van geschilderde Glazen
kon eenig licht ontleenen uit de tegenoverstelling van oude en nieuwe Werkstukken.
Het Glas van Sir JOSHUA's Cartoons is thans digtgeslooten: groote sommen gelds
zyn aangebooden, om 'er licht door te mogen scheppen; doch de orders der Societeit
zyn zo strikt, dat men dit niet kan verwerven. De drie Glasvensters, aan de
noordzyde, werden geopend in het Jaar MDCCLXXIV. Men ziet 'er vier en twintig
af beeldingen van Aardsvaders, Propheeten, leevensgrootte, ieder in een nis, op
een voetstuk, en onder een Gothisch verhemelzel. De kleuren hebben niets van
den oorspronglyken glans verlooren.
Men verwagt, dat de New College Chapel, naa omtrent twee jaaren zal volbouwd
weezen; maar, dewyl de Encoeina, op de inhuldiging van eenen nieuwen Kanselier
volgende, in het toekomende jaar zullen plaats hebben, zal men zich benaarstigen,
om de Kapél, omtrent dien tyd, te kunnen gebruiken. Het tegelyk invallen des tyds,
by zekere gebeurtenissen, zet aan derzelver vermaardheid iets by.
Mr. WYATT is, desgelyks, bezig aan de Magdalen Hall en Chapel, welke
laatstgenoemde verdienen zal gemeld te worden met die van New College. Het
opcierend gedeelte is, myns oordeels, eenvoudiger; doch de uit-
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werking, van alles zamengenomen, zo grootsch niet. Het kostbaar plan deezes
Bouwmeesters, om dit Collegie te volmaaken door 'er twee Vleugels aan toe te
voegen, de ééne zyde van het oude vierkant te neder werpende, en het tegenwoordig
nieuw Gebouw in den Gothischen smaak ophaalende, is nog in overweeging. Het
ontbreekt dit Lichaam aan geen geld om het uit te voeren; maar men twyfelt
eenigzins, of dit plan in de uitwerking zou voldoen.
Aan het Magdalen College is veel oudheids, en de oude Tooren is een Gevaarte
van den egten eerwaardigen stempel. De Wandelplaatzen, behoorende tot dit
Collegie, inzonderheid die, welke men de Addison's noemt, mogen onder de beste
van Oxford geteld worden. De schoone wandelweg van deeze plaats, rondsom de
Grasvelden, lokt zeer uit, door de schoone gezigten, welke men 'er heeft, op veele
plaatzen. Voor iemand, die te Londen woont, hebben de Wandelwegen van Oxford
iets byzonder aantreklyks.
Onder de mindere Weiken mogen wy tellen de Boekery van Oriel College, thans
door Mr. WYATT gebouwd wordende: het is een eenvoudige, maar schoone, Zaal,
welgeschikt ten gebruike. De schoonheden van den ouden Bouwtrant moge men
weder invoeren, maar de Fondsen heden ten dage dulden geene mededinging. De
milddaadigheid van HENDRIK en WOLSEY kan men in de Schoolen der Geleerdheid
niet meer wagten. De waarde des Gelds is verminderd, en 't geen, in vroegeren
tyde, voor dezelfde som groot kon weezen, kan nu alleen eenvoudig en nuttig zyn.
Uit eene rekening, nog voorhanden in de Bodleiaansche Boekery, blykt, dat de
uitgaven van Christ-Church College, voor één jaar, waren, 7835 L. 7 S. 2 D.; het
werd voltooid in vyf jaaren, en wy mogen stellen, dat de geheele kosten 40,000 L.
bedraagen hebben. Newgat kost 50,000 L. en Somerset Place heest reeds 350,000
L. verslonden.
Ik heb reeds gesprooken van het Observatorium, omtrent voltooid door Mr. WYATT,
die ook, zo ik geloof, het schoone Huis, door den Savilliaanschen Hoogleeraar
bewoond, bouwde. Aan het Observatorium is nog te maaken den Ackthoek, in den
smaak van den Tempel te Athene; en den Atlas boven op. De Uitvoerders van
RADCLIFFE's Laatsten Wil hebben eene menigte Starrekundige Werktuigen
geschonken. De tegenwoordige Hertog van MARL-
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BOROUGH heeft 'er zich ook een Begunstiger van betoond: hy gaf den grond, waarop

het Observatorium gebouwd is, en een Telescoop, 't welk duizend Ponden St. kost.
Een Gebouw met een beweegbaar dak zal welhaast voor dit Werktuig in gereedheid
zyn.
Deeze zyn de voornaamste Werken, die deeze verscheidenheden van
vernuftsbetooningen uitlokten, welke misschien ééns in eene eeuw zich vereenigen
in één Man. Ik oordeelde gemelde verbeteringen te moeten optekenen, als geene
geringe proeven opleverende van een herleevenden geest en smaak op de
Universiteit.
Naa eene wandeling door de onderscheidene Collegien en Halls, wordt men des
vol, en men zou zich wenschen te ontlasten door eene tot kleinigheden afdaalende,
en breedspraakige, beschryving van alles, wat men gezien heeft. Maar is het mogelyk
aan zaaken, zo menigvoud beschreeven, iets nieuws toe te voegen? Elk voorwerp,
nogthans, trekt niet in dezelfde maate, en stapte ik af van den regel, dien ik my
zelven heb voorgeschreeven, zou het my gemaklyk vallen breed uit te weiden, over
de voorwerpen, die myne aandagt uitlokten, en myne nieuwsgierigheid voldeeden.
Ik zou tragten u een denkbeeld te geeven, van dat altoosduurend gedenkteken van
eerzoekende milddaadigheid, Christ's Church, gegrondvest door WOLSEY, en, naa
diens dood, voortgezet door HENDRIK DEN VIII, wiens zonden de Kunstenaar en de
Oudheidkundige gereedlyk zal vergeeven. Een Boekdeel zou noodig weezen, om
regt te laaten wedervaaren aan de verscheidenheden van grootschheid, in het groot
Vierkant in Peckwater Square, Canterbury Court, of de Hoofdkerk. Van deeze zou
ik in verzoeking komen, om met myne beschryving voort te gaan na de Kapél van
Lincoln College, die van St. John, bykans het geheele van Queen College, St. Mary
of de Universiteit-Kerk, en de Kapél van All Souls; de laatste is een alleruitgezogtst
Miniatuur, voltooid in een smaak, welke nooit mist de aandagt der Vreemdelingen
te trekken. Gezien van den tegenover Kapél, vertoont dezelve zich als een
betoverend werkstuk; het licht wordt 'er ingelaaten in de keurigste maate, en doet
een treffende werking op MENG's Noli me tangere, boven de Avondmaalstafel
geschilderd.
Wilde ik uwe aandagt vestigen op de Tuinen der Collegien, het zou onverschoonlyk
weezen die van Merton over te slaan, van St. John, Trinity, Magdalen Grove
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en New College. Geen deezer, dit moet men toestaan, zal vermaak verschaffen,
als men Merton uitzondert, wat het schoone van Landschapschildery betreft; maar,
als de stille en koele wykplaatzen ter overpeinzing, zyn ze verwonderenswaardig
schoone toevoegzels aan den Zetel der Geleerdheid.
Van de Schoolen, het Anatomisch Theater en het Museum, het ik weinig te zeggen.
Het laatstgemelde is nimmer geagt als eene Verzameling die uitsteekt, noch laaten
die van Oxford 'er zich op voorstaan. De Schoolen en het Anatomisch Theater zyn
te over en over beschreeven.
STREATER's Zolderschildering heeft men zeer bewonderd, en ik zou het misschien
mede gedaan hebben, indien ik immer genoegen kon scheppen in Schilderstukken,
zo geplaatst, dat zy alle wetten van naavolging kwetzen. Te Blenheim deeden de
geschilderde Zolderstukken my denken aan de wondertekenen van de
Monniken-Eeuw, toen men Veldslagen in de lugt zag leeveren.
Ik zal hier, ten slot deezes Briefs, nog eenige vlugtige waarneemingen, Oxford
betreffende, byvoegen. - Niets loopt te deezer Stede meer in 't ooge, dan de reinheid
aller openbaare Gebouwen. De Stad deelt in deeze zindelykheid in groote maate;
de Huizen, meest van steen zynde, brengt zulks veel toe tot een net voorkomen der
straaten. De steen wordt 'er, met geringe kosten, van Shotover-hill aangevoerd.
De Volkrykheid van Oxford is, de laatste jaaren, eer af- dan aangenomen, althans
weet ik, op goede bescheiden, dat 'er geen merkbaare vermeerdering plaats hebbe.
'Er zyn geen nieuwe Straaten; en zulke Huizen, als nieuw gebouwd zyn, werden
door de Eigenaars in stede der oude gezet. Hier vindt men geen Menschen die
Huizen timmeren, en geheele Straaten aanleggen, en dan na Lieden, om ze te
bewoonen, omzien. In den Jaare MDCCLXXXI telde men, te Oxford, tweeduizend
en driehonderd Huizen die Huis- en Venstergeld betaalden. Dit getal Huizen kan
eene volkrykheid boven de tien duizend opleveren. Dan een Heer verzekerde my,
dat het tegenwoordige getal der Huizen niet meer dan agttienhonderd en veertien
is, en het getal der Inwoonderen achtduizend tweehonderd en twee en negentig.
Het valt moeilyk in stukken van dien aart tot zekerheid te geraaken.
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Het getal der Collegieleden was, in 't Jaar MDCCLXXXVII, tweeduizend vierhonderd
en negentig, en bedroeg 't zelve, in den Jaare MDCCXCI, tweeduizend zeslionderd
en twee, een zigtbaare aanwas. Uit eene aantekening my voorgekomen, voeg ik
hier nevens, dat het getal der Studenten, in 't Jaar MDCXII, tweeduizend,
negenhonderd en twintig beliep.
De Kooplieden en Winkeliers deezer Stad bestaan ongetwyfeld meest van de
Collegien. Te Oxford zyn geen Handwerken van eenig aanbelang, en - 't geen ik
blyde zou weezen van Handwerkende Steden te mogen zeggen, - geen
Loterykramers mogen hier weezen. Ik behoef 'er niet by te voegen, dat Speelers in
deeze Stad niet mogen komen, en binnen verscheide mylen in den omtrek mag
geen Schouwburg geopend worden.
Aan deeze en andere bepaalingen, door de hooge Overheid, ik meen den
Vice-Kanselier, ingesteld, hebbe men toe te schryven, dat openlyke betaamelykheid,
ten minsten eenigermaate, wordt in agt genomen. En deeze, zo dezelve tot geen
hooger einde strekte, brengt althans het haare toe tot de stilte en eenzaamheid,
noodig in eene plaats van Geleerde Opvoeding. Dan het smert my 'er te moeten
byvoegen, dat 'er, in één opzigt, eene groote slapheid in tugt plaats heeft. Het aantal
ligte Vrouwen, die zich openlyk langs straat vertoonen, doet geen eer aan het
Stadsbestuur.
De magt van den Vice - Kanselier is zeer groot, en bevestigd door herhaalde
besluiten van de Kroon en het Parlement. Men heeft my, egter, onderrigt, dat de
grenzen van het Regtsgebied des Vice-Kanseliers niet bepaald zyn in eenig
vastgesteld Voorschrift. Eenigen denken, dat zyn gezag zich vyf mylen in 't roud
uitstrekt; doch dit is onzeker. De zagtheid, met welke deeze magt wordt uitgeoefend,
strekt om deeze onzekerheid te doen volduuren, welke misschien den eenen of
anderen tyd zal opgeklaard worden door de botzing tusschen strenge Deugd en
halsstarrige Ongebondenheid.
In zommige stukken, by voorbeeld in de Zetting der Pryzen van het Brood, zyn
de Universiteiten uitgezonderd, als bestuurd wordende door de Wetten van haar
eigen lichaam. Elke Universiteit is een lichaam, en elk Collegie is een lichaam daarin
opgeslooten. De Staaten van America zyn niet onafhangelyker van elkander dan
de Collegien, schoon zy alle zich vereenigen tot oog-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

162
merken de algemeene zaak betreffende. De Magistraatspersoonen alhier, de Major,
de Alderman, enz. doen den Eed van Gehoorzaamheid en Trouwe aan de
Universiteit, vertoond in den Persoon des Vice-Kanseliers.
Wanneer wy in aanmerking neemen, dat Oxford de erkende Voedster is van
Hierarchy en Toryism, kan men niet verwagten, dat die Stad ter verblyfplaats zal
strekken van veele Dissenters; nogthans zyn 'er twee zodanige Vergaderingen; de
eene behoorende tot de Protestantsche Dissenters, welke reeds meer dan eene
Eeuw bestaan heeft; de andere tot de Methodisten van WESLEY's Aanhang. Hunne
stille zeden en het vreedzaam gedrag geregtigen hun tot bescherming; en, wanneer
zy, ten eenigen tyde, uit hoofde van hunne begrippen, last lyden, komt hun dit
meestentyds over van een Yveraar der Heerschende Kerke; doch, voor zo verre ik
heb kunnen verneemen, vindt hy geen steun by de Universiteit.
De uitsteekende Instelling der Zondags-Schoolen heeft zich ook tot deezen Zetel
der Geleerdheid uitgestrekt. Men treft 'er vier of vyf Schoolen van dien aart aan, die
voornaamlyk ondersteund worden door Inschryvingen van byzondere persoonen.
In eenige deezer, draagen de Kinderen alle dezelfde kleedinge; eene byzonderheid,
welke ik nergens elders heb waargenomen; doch, reikt het Fonds tot het doen deezer
onkosten, is 'er niets onvoegelyks in eenpaarige zindelykheid. - Ik ben., enz.
(De Vierde Brief by eene volgende gelegenheid.)

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

Den volgenden Brief, geschreeven door den vermaarden Engelschen
Historieschryver DAVID HUME, in een onlangs uitgekomen Engelsch Werk vindende,
en my niet kunnende herinneren denzelven nog ergens in onze taal gelezen te
hebben, heeft deszelfs zonderlinge inhoud my bewogen dien te vertaalen, en UEds.
ter plaatzing in uw Mengelwerk aan te bieden. Indien ik het mis mogt hebben, en
deze Brief reeds in eenig Vaderlandsch Werk geplaatst is, zal ik my de vergeefsche
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moeite, die ik 'er aan gedaan heb, ligtlyk getroosten. Inmiddels heb ik de eer met
alle hoogachting te zyn,
MYNE HEEREN!

UE. D.W. Dienaar,
REINIER ARRENBERG.

Rotterdam,
den 13 Maart 1794.
(*)

Anecdoten van den pretendent van engeland, in een brief van
den heer David Hume aan den heere John Pringle, geschreven in
1773.
WAARDE HEER!

Dat de tegenwoordige Pretendent zich, in het Jaar 1753, in Londen bevond, weet
ik met de volkomenste zekerheid, om dat ik het heb van Lord MARECHAL, die
verklaarde, 'er ten vollen kennis van te hebben. Twee of drie dagen na dat zyn
Lordschap my hier van onderrigt had, vertelde hy my, dat hy, des avonds te vooren,
daaromtrent nog verscheiden byzonderheden vernomen had van eene Dame, welker
naam hy my wei-

(*)

Hy stierf te Rome, den 3 Maart 1788: sedert den dood van zyn Vader, die in 1765 voorviel,
had hy daar den tytelvan Koning van Groot-Brittanje aangenomen; maar in andere Landen
noemde men hem den Ridder van St. George, en in Engeland den Pretendent. Hy was juist
67 jaaren oud; zynde geboren den 30 van November 1720; zyne moeder was de rykste Vrouw
in Europa: zy was de Prinses maria clementina sobieski, Kleindogter van den vermaarden
johan sobieski, Koning van Polen, die de Turken voor Weenen geslagen had. Zy stierf den
18 January 1735. Hy trouwde, eenige jaaren geleden, in Duitschland, met de Princesse van
stolberg; doch heeft by haar, die nog in leven is, geene kinderen verwekt. Alle recht, 't welk
de Pretendent meende te hebben, is derhalven vervallen op zyn Broeder, den Cardinaal van
York. Hy heeft eene natuurlyke Dogter, welke hy, uit hoofde van zyne vermeende Koninglyke
magt, tot Hertogin van Albany verheven, en aan welke hy alle zyne gelden in de Fransche
Fondsen, die zeer aanmerklyk zyn, besproken heeft.
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gerde te noemen, maar die ik onderstel Lady PRIMROSE te wezen.
De Pretendent kwam des avonds aan haar huis, zonder dat hy haar vooraf van
zyne komst eenig berigt gegeven had, en trad in het vertrek, waar een groot
gezelschap was, en zy zelve bezig met de kaart te spelen. Hy was door den knegt
aangediend onder een anderen naam, en toen zy hem zag, dagt zy niet anders of
de Kaarten zouden haar uit de handen gevallen zyn; doch zy had tegenwoordigheid
van geest genoeg, om hem, by den naam, dien hy aangenomen had, te noemen,
en te vraagen wanneer hy in Engeland was gekomen, en hoe lang hy 'er dagt te
blyven.
Na dat hy, en het gezelschap, vertrokken was, betuigden de Dienstbooden, dat
zy, met verwondering, gezien hadden, hoe zeer die vreemde Heer geleek naar het
Pourtret van den Prins, 't welk voor den Schoorsteen geschilderd was in het vertrek
daar het gezelschap gezeten had. Zyn Lordschap voegde daar by (ik denk op het
gezegde van dezelfde Dame), dat de Pretendent zoo weinig behoedzaamheid
gebruikte, dat hy, op den klaaren dag, in zyne gewoone kleeding, egter zonder zyn
blaauw Lint en Star, in het St. James Park en Pall Mall ging wandelen.
Omtrent vyf jaaren geleden, vertelde ik die historie aan Mylord HOLDERNESS, die,
in het Jaar 1753, Secretaris van Staat was, en voegde daar by, dat ik vaststelde,
dat dit geval zyn Lordschap op dien tyd zoude ontsnapt wezen. Wel gansch niet,
gaf hy my ten antwoord, maar wie meent gy dat de eerste was, die het my zeide?
Het was de Koning zelf, en zyne Majesteit voegde daarby: wat denkt gy Mylord, dat
ik toch met hem doen zoude? Lord HOLDERNESS was geweldig verlegen wat hy
zoude antwoorden; want indien hy zyn waar gevoelen gezegd had, zou men het
hebben kunnen uitleggen, als of hy onverschillig ware geweest omtrent de Koninglyke
Familie. De Koning merkte zyne verlegenheid, en redde hem 'er uit, door te zeggen:
Ik zal niet metal doen Mylord; als het hem in Engeland verveelt, zal hy wel weder
buiten 's lands gaan. My dunkt dat dit geval, ter eere van den overleden Koning,
wel algemeen bekend mag wezen.
Dan, het geen u nog meer zal verwonderen, is, dat Lord MARECHAL my, eenige
weinige dagen na de Krooning van den tegenwoordigen Koning, verhaalde te ge-
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looven, dat de Pretendent op dien tyd in Londen was geweest, ten minsten, dat hy
tegen dien tyd over Zee was gekomen, om de Krooning te zien, en dat hy dezelve
ook, in de daad, gezien had. Ik vroeg zyn Lordschap naar eenig bewys van dit
vreemd geval: wel, zeide hy, een zeker Heer heeft my gezegd, dat hy hem niet
alleen gezien en gesproken, maar ook in het oor geluisterd had: Uwe Koninglyke
Hoogheid is de laatste van alle stervelingen, die ik verwagt had hier te zullen zien;
waarop de Pretendent ten antwoord gaf: de nieuwsgierigheid heeft my hier gebragt;
doch ik kan u verzekeren, dat ik den persoon, die het voorwerp van alle deze pragt
en staatsie is, het minst van allen haat. Gy ziet dus, dat de egte bronnen, waaruit
deze historie gehaald is, een grooten trap van waarschynlykheid aan dezelve geeft.
Ik heb ook ontdekt, dat het verblyf van den Pretendent in Engeland, in het Jaar
1753, aan alle de Jakobieten is bekend geweest; sommigen van hun hebben my
zelf verzekerd, dat hy die gelegenheid had waargenomen om plegtig afstand te
doen van den Katholyken Godsdienst, onder zyn eigen naam van KAREL STUART, in
de Nieuwe Kerk in het Strand, en dat dit de reden was, dat hy sedert, door het Hof
van Rome, zoo kwaalyk behandeld werd; doch ik heb reden om aan deze laatste
byzonderheid te twyfelen.
Lord MARECHAL had zeer slegte gedagten van dezen ongelukkigen Prins, en
meende dat 'er geene ondeugd zoo slegt of schandelyk bestond, daar hy niet in
staat toe was, waarvan hy my verscheiden bewyzen gaf. Die Lord, schoon een man
van eer, zou men mooglyk voor een misnoegden Hoveling kunnen aanzien; maar
het geen my in dat denkbeeld omtrent dien Prins bevestigde, was een gesprek, het
welk ik meen u verhaald te hebben, doch, of dit niet mogt geschied zyn, zal ik 'er u
eenige byzonderheden van mededeelen. Te Parys zynde, verhaalde my de Heer
HELVETIUS, dat hy geene kennis aan den Pretendent had; doch dat hy, eenigen tyd
na dat dezelve uit Frankryk gejaagd was, een Brief van hem ontsing, waar in die
Prins, zeide hy, my schreef: ‘Dat zyne byzondere zaaken hem noodzaakten te Parys
te komen, en dewyl hy myn karakter kende, als de deugdzaamste man in Frankryk,
hy zich aan my wilde vertrouwen, indien ik beloofde hem te zullen verbergen en
beschermen. Ik beken, (vervolgde HEL-
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VETIUS) dat, schoon ik wist dat het gevaar om den Pretendent te herbergen, destyds,

veel grooter in Parys dan in Londen was, en schoon ik de Familie van Hanover niet
alleen hield voor de wettige Souverein van Engeland, maar zelf voor de wettigste
Souverein van geheel Europa, als zulks zynde by eene vrye en volkomen bewilliging
van het volk, liet ik my, door zyne vleijery, overhaalen, om hem in myn huis te
noodigen, en hem byna twee jaaren, gaande en komende, te verbergen, en alle
zyne correspondentie met zyne party op de Pontneuf door myne handen te laaten
gaan; maar ik bevond ten laatsten, dat ik my in al dat gevaar en onrust gestoken
had voor den alleronwaardigsten der menschen: zoodanig, dat ik volkomen verzekerd
ben, dat toen hy te Nantes kwam, om zich tot zyne onderneeming naar Schotland
in te scheepen, hy zoo bang werd, dat hy weigerde aan boord te gaan; maar dat
zyne Aanhangers, ziende dat de zaaken reeds te ver gekomen waren, en zy bespot
zouden worden over zyne lafhartigheid, hem des nagts, aan handen en voeten
gebonden, aan boord bragten.’
Ik vroeg hem, of hy dit laatste letterlyk meende? ja, zeide hy, letterlyk; zy bonden
hem, en bragten hem met geweld aan boord. Wat dunkt u van zulk een Held en
Veroveraar? Dan Lord MARECHAL en HELVETIUS stemden daarin beiden over een,
dat hy, in weerwil van zyn vreemd karakter, egter niet Bigot was; hebbende, door
zyn ommegang met de Philosophen van Parys, de manier geleerd om alle
Godsdiensten te verachten. Gy moet weeten, dat zy beiden meenden hem hier
mede te pryzen, en my uitlachten over de bekrompenheid van myne denkbeelden
in dit opzigt.
Ik twyfel niet, of dit verhaal zal Lord HARDWICK vreemd voorkomen, wien ik verzoek
van myn eerbied te verzekeren, en zyn Lordschap zal zeker deze ongehoorde
mengeling van stoutheid en bloohartigheid, in een en het zelfde karakter, zeer
zeldzaam vinden. Ik ben, enz.
DAVID HUME.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

167

Leevensberigt van mevrouw Mary Delany, schilderesse en
bloemknipster by uitsteekenheid.
(Uit het Engelsch.)
MARY DELANY, eene Dame van uitsteekend verstand en verdiensten, werd gebooren
op den veertienden van Bloeimaand des Jaars MDCC, op een klein Landgoed van
haaren Vader, te Coulston, in Wiltshire. Zy stamde af van aanzienlyken Geslachte,
was de Dogter van BERNARD GRANVILLE, Esq. een jonger Broeder van GEORGE
GRANVILLE, Esq. naderhand Lord Landsdown; een Edelman, wiens bekwaamheden
en deugden, wiens Character als Dichter, wiens Vriendschap met POPE, SWIFT, en
andere uitsteekende Vernuften van dien tyd, en wiens algemeene bescherming,
verleend aan Mannen van Verstand en Letteren, hem, in de geleerde Wereld,
bekend, beroemd en geagt, maakten.
Als eene Afstammelinge van zulk een Geslacht, kon het haar aan geene allerbeste
Opvoeding ontbreeken. Vóór haar eerste Huwlyk onthieldt zy zich meest te Whitehall,
by haare Moei, Mevrouw STANLEY, wier Man, de Heer JOHN STANLEY, zeer veel
verstands en kundigheden bezat. De jonge Juffrouw GRANVILLE bezogt egter dikwyls
haaren Oom, Lord Landsdown, op zyn Landgoed. In het gezelschap van dien Lord,
die de bevalligheden eens welleevenden Mans met die van een welgeoefend
Letterminnaar paarde, werd haar verstand beschaasd, haar smaak gezuiverd, en
zy kreeg eene bevalligheid en deftigheid van Zeden, welke zy tot haare laatste
leevensjaaren behield.
Het was te Long Leat, het Landgoed van de WEYMOUTH Familie, door Lord
Landsdown betrokken geduurende de minderjaarigheid der Ersgenaame van dat
Landgoed, waar de jonge Juffrouw GRANVILLE voor de eerstemaal den Heer
ALEXANDER PENDARVES, Esq. zag; een Heer van groote middelen, te Roscrow, in
het Landschap Cornwall, en die onmiddelyk zich aan haar vervoegde met zyne
Liefdensverklaaring; deeze werd zo kragtdaadig ondersteund door haaren Oom,
dien zy geen moeds genoeg hadt iets te weigeren, dat zy, met wederzin, in de
verzogte Egtverbintenis toestemde; welke ook, binnen den tyd van twee of drie
weeken, voltrokken werd: zy was toen zeventien jaaren oud.
Groot verschil van jaaren, en andere omstandigheden, bragten te wege, dat zy,
staande dit Huwlyk, zeer ongelukkig was. Zy poogde, nogthans, haar lot zich zo
draaglyk te maaken als zy eenigzins kon. Het afgezonderd leeven, waartoe
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zy bepaald was, besteedde zy wyslyk in het aankweeken van haare natuurlyk groote
verstandlyke vermogens; en het goed gebruik, 't welk zy van haaren ledigen tyd
maakte, bleek in haare aangenaame Verkeering, en uit de Brieven aan haare
Vrienden. - Dat vaardig bezef van het fraaije en het schoone, 't welk Smaak vormt,
bezat zy in eene zeer groote maate; dit maakte haar byzonder geschikt tot
vorderingen in de fraaije Kunsten. In den leevenstyd, van welken wy thans spreeken,
lag zy zich meest op de Muzyk toe. De Schilderkunst, die zy, vervolgeus, meest
beminde, en waarin zy voornaamlyk uitstak, hadt haare aandagt nog niet tot
beoefening toe getrokken.
Mevrouw PENDARVES werd Weduwe in 't Jaar MDCCXXIV. Zy verliet Cornwall,
en zette zich te Londen neder. Verscheide jaaren, te weeten tusschen de Jaaren
MDCCXXX en MDCCXXXVI, hieldt zy Briefwisseling met Dr. SWIFT. Twee haarer
Brieven, in 't laatstgemelde jaar geschreeven, zyn in SWIFT's Werken geplaatst, en
kunnen dienen om ons de sterkte en leevendigheid van haaren geest te doen
kennen, als mede de verslandige wyze op welke zy haare vermogens besteedde.
Haare gewoonte was, zo als zy Dr. SWIFT berigt, 's morgens tusschen vyf en zes
uuren op te staan, en ten elf uuren te bedde te gaan. Uit die zelfde Brieven blykt,
hoe zeer Mevrouw PENDARVES geschikt was om een bron van genoegen in zich
zelve te vinden; want zy verklaart, dat het eenzaam leeven haar veel vermaaklyker
viel dan zy gedagt hadt. Men heeft opgemerkt, dat 'er, in haare Brieven aan Dr.
SWIFT, eene styfheid en bedwang is, zeer onderscheiden van de ongemaakte losheid,
welke in die aan haare gemeenzaame Vrienden doorstraalde; men moet dit
ongetwyfeld toekennen aan het ontzag, 't welk zy hadt voor den Deken van St.
Patrick.
In den Jaare MDCCXLIII hertrouwde de Weduwe van PENDARVES aan Dr. DELANY,
dien zy reeds lang gekend, en veele jaaren hooggeagt, hadt. Negentien jaaren hadt
zy in den Weduwenstaat doorgebragt, toen zy deeze Egtverbintenis, voor haar zeer
gelukkig, aanging; haar Man droeg haar de grootste agting en liefde toe.
Dr. DELANY stierf in Mey des Jaars MDCCLXVIII. Naa diens dood dagt zy zich te
Bath neder te zetten, en was in onderhandeling om daar een Huis te bekomen.
Maar de Hertogin Weduwe van Portland, dit haar oogmerk verstaande, ging haar
bezoeken, om haar daar van af te brengen. De Hertogin, die in haare vroege jaaren
zeer gemeenzaam met Mevrouw DELANY verkeerde, wenschte naby zich te hebben
eene Dame, van welke zy zich, verscheide jaaren, onvermydelyk gescheiden vondt,
en wier verstand en hart zy wist dat zeer veel zou kunnen toebrengen tot het geluk
haars eigen leevens. De Hertogin flaagde in haar verzoek. Den volgenden Winter
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ging Mevrouw DELANY by de Hertogin van Portland, te Whitehall. Met den voortyd
des Jaars MDCCLXIX, huurde zy een klein Huis in Thatched-house-Court in St.
Jamesstreet. Hier bleef zy tot ze een Huis, meer naar haaren smaak, kon vinden,
't welk zy het volgend jaar in St. James-place aantrof, en waarin zy tot haaren dood
woonde.
De Zomers bragt zy door met de Hertoginne van Portland te Bulstrode, zomtyds
ging zy haare Vrienden in Warwickskire en Straffordshire bezoeken, en by andere
Vrienden, die zich gelukkig oordeelden haar gezelschap te mogen genieten. Maar
deeze bezoeken waren noch veelvuldig noch langduurig, en hielden dezelve in de
laatste jaaren geheel op.
In den Winter ging 'er naauwlyks een dag voorby, of de Hertogin van Portland,
indien zy niet door ongesteldheid verhinderd werd, bragt eenigen tyd door by
Mevrouw DELANY, te James-place. De tyd haars bezoeks was meest van zeven tot
tien uuren 's avonds; wanneer ten huize haarer Vriendin menigmaal gezelschap
was van lieden van aanzien en bekwaamheid. Het blykt uit dit verslag, dat Mevrouw
DELANY nooit by de Hertogin van Portland woonde als een Gezelschaps Juffrouw
(in de gebruikelyke betekenis van die benaaming) maar als eene onafhanglyke
Vriendin; zy bezat meer dan zeshonderd Ponden Sterling 's jaarlyks inkomen. 't
Geen deeze twee zo naauw te zamen bragt, was oude kennis, gelykheid van
deugden, en zamenstemmende liefhebberyen.
Naa den dood van de Hertogin Weduwe van Portland, behaagde het den Koning,
die Mevrouw DELANY menigmaal te Bulstrode gezien en met haar verkeerd hadt,
haar ten Zomergebruike te vergunnen, een geheel gemeubileerd Huis in St.
Albans-street, Windsor, by den ingang van het Kasteel. En, ten einde het betrekken
van twee Huizen haar op geen te hooge kosten mogt te staan komen, voegde zyne
Majesteit 'er een Jaargeld by van drie honderd Ponden. De wyze, op welke dit
Jaargeld betaald werd, zette welgevalligheid by aan deeze gifte. Om de gewoone
afkortingen voor het bezorgen te voorkomen, bragt de Koningin, alle half jaaren, de
Banknooten, en gaf ze eigenhandig over. Deeze gifte was, egter, gelyk veelen zich
verbeeld hebben, geen Aalmoes. Mevrouw DELANY hadt dezelve, als zodanig
beschouwd, niet noodig. Had haar verlangen, altoos zeer gemaatigd, zich uitgestrekt
tot een ruimer inkomen, zy had naabestaande Bloedverwanten, wier gelegenheid,
zo wel als genegenheid, haar dit op de ruimste wyze zou hebben kunnen bezorgen.
- 's Konings weldaadigheid sproot uit de hoogagting, welke hy, nevens de Koningin,
had voor haar Character, en uit de begeerte, om eene Dame van zo veel
bekwaamheid en verdiensten digt by zich te hebben. Veel genoegen vonden zy in
haaren ommegang;
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het gebeurde niet zeldzaam dat zy elkander tweemaalen daags zagen.
Op den vyftienden van Grasmaand des Jaars MDCCLXXXVIII, overleed zy, naa
eene kortstondige Ziekte, ten haaren huize in St. James Place, bykans het
acht-en-tachtigste jaar haars leevens vervuld hebbende.
Wat wy dus verre bybragten doet weinig om Mevrouw DELANY ten Voorwerpe
eener Leevensbeschryvinge te neemen; doch daartoe is zy geregtigd, door haare
bedreevenheid in de Schilderkunst en anderen Vernufts arbeid; wel byzonder door
ééne Kunstbewerking, welke haar geheel eigen mogt heeten.
Betreffende de Schilderkunst; laat kwam zy tot de beoefening van dezelve. Meer
dan dertig jaaren bereikt hebbende, leerde zy eerst tekenen; tot Leermeester
neemende den Heer GOUPY, een Meester van naam ten dien dage, en door FREDERIK,
Prins van Walles, veel gebruikt. Het schilderen met Olieverf nam zy eerst ter hand
naa haar veertigste jaar. Zo sterk was haare zugt, zo werkzaam haar yver in deeze
kunst, dat zy 'er menigmaalen, dag aan dag, mede bezig was, van 's morgens ten
zes uuren tot den tyd des middagmaals; zich alleen eene korte tusschenpooze
vergunnende tot het neemen van haar ontbyt. Meest schilderde zy Stukken naa;
doch op eene meesterlyke wyze. Het éénige groote oorspronglyke Werk van haar
met Olieverf is eene Opwekking van Lazarus, thans in 't bezit van haare
Bloedverwante en hooggeschatte Vriendin, Lady BUTE. De aanleiding tot het Stuk
was ontleend uit eene welbekende Plaat van REMBRAND. Men weet, dat Sir JOSHUA
REYNOLDS zeer veel genoegen schiep in deeze Schildery van Mevrouw DELANY. Het
aantal der Stukken, door haar geschilderd was, als men in aanmerking neemt dat
zy zo laat begon, zeer groot. Haar eigen huis hing 'er vol van; andere maaken de
voornaamste eieraaden uit van Calswich, Welsbourn en Ilam; de Woonplaatzen
van haare Neeven, Mr. GRENVILLE en Mr. DEWES, en van haare Nigt, Mevrouw PORT.
Mevrouw DELANY muntte, onder andere begaafdheden, uit in Borduuren en het
maaken van Schulpwerk; veele keurlyke stukken van haar vernust, in dit vak, liet
zy naa. Doch 't geen ten haaren opzigte alleraanmerkelykst is, bestaat hier in: dat
zy, in den onderdom van vier-en-zeventig jaaren, eene nieuwe en allerbevalligste
wyze uitvondt, om haar vernuft aan den dag te leggen. Dit was door eene Flora van
eene allerzonderlingste soort aan te leggen, door gekleurde Papieren byeen te
voegen; het geen niet oneigen eene soort van Mosaicwerk mogt heeten. Volkomen
bedreeven in het behandelen van de schaar, sneed zy de Plant of Bloem, welke zy
zich voorgesteld hadt naa te volgen, uit; dat is te zeggen, zy sneed
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uit, de onderscheide Bladen en Deelen, in Chineesch papier, van zulk eene kleur
als aan het voorwerp voegde: en, daar zy niet altoos papier kon vinden van die kleur
als zy noodig had, kleurde zy het papier naar eisch der zaake. Zy gebruikte een
zwarten grond, als best om haar Bloem te doen uitkomen. Het geenzins minste
gedeelte van haare kunst bestondt hierin, dat, schoon zy nimmer een penseel
gebruikte om de gedaante of houding van de Plant uit te tekenen, zy, nogthans,
wanneer zy alle de deelen, die dezeive zamenstelde, byeenvoegde, dezelve zo los
en bevallig hing, dat elk zich verzekerd hieldt, dat ze vóóraf moest uitgetekend en
by herhaaling verbeterd weezen door eene kundige hand, eer dezelve die natuurlyke
losheid en bevalligheid kon bekomen, die, 't zy zonder belediging van de eer deezer
Kunstenaaresse gezegd, met regt een vervalsching van de Werken der Natuur mogt
heeten. De uitwerking overtrof alles wat de Schilderkunst kon voortbrengen; zo
bedrieglyk was haare Kunst, dat zy zomtyds een weezenlyk Blad van een Plant hing
naast een blad van haar eigen maakzei; het geen het oog niet kon ontdekken, zelfs
dan niet wanneer zy het met den vinger aanwees.
Tot haar drie-en-tachtigste jaar was Mevrouw DELANY bezig met het voortzetten
van haar Bloemwerk; wanneer de verduistering haarer oogen haar verpligtte 't zelve
te staaken. Haar onvermoeide vlyt hadt egter haar de volkomenste Flora doen
zamenstellen, die ooit door dezelfde hand vervaardigd werd. Het getal der door
haar bewerkte Planten beliep negen honderd en tachtig.
Deeze onwaardeerbaare Flora maakte zy aan haar Neef COURT DEWES. Esq. die
dezelve thans bezit. Agterhoudenheid in deeze Kunstbewerking kon niet vallen in
Mevrouw DELANY. Zy was 'er menigmaal in gezelschap mede bezig, en zogt haare
Vriendinnen te toonen hoe gemaklyk het viel; meermaalen klaagde zy, dat zo weinige
het wilden onderneemen haar naa te volgen. Om dit met vrugt te doen, worden,
nogthans, twee zaaken volstrekt vereischt; eene groote maate van geduld, en eene
fiksche bedreevenheid in het Bloemtekenen.
Tachtig jaaren oud zynde, schreef zy voor het Eerste Deel van haare Flora. ‘Dit
Papieren Mosaic-werk werd begonnen in het vier-en-zeventigste jaar myns
ouderdoms (ik bedoelde in 't eerst alleen eene naarvolging van een Hortus siccus,)
als een handgebaar en uitspanning, om my het gemis te boeten van die my voorheen
zo zeer behaagd, maar het vermogen van behaagen verlooren, hadden; beroofd
zynde van dien Vriend, op wiens partydige goedkeuring ik grootsch was, en die 'er
waarde aan byzette. Schoon de uitslag van deezen Kunstärbeid myne verwagting
te boven ging, dagt ik dat eene begogeling myner eigene verbeelding myn oordeel
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mogt zwenken, om 'er gunstiger, dan dezelve verdiende, over te oordeelen. En zou
ik het werk, als te vergeefsch ondernomen, hebben laaten vaaren, hadt de Hertogin
Weduwe van Portland hetzelve niet met gunstige oogen beschouwd. Haare
goedkeuring zette zo veel by aan myne onderneeming, dat ik ze van aanbelang
keurde, en gaf my moed om 'er mede voort te vaaren. Aan haar ben ik meer
verschuldigd dan ik durf zeggen; maar myn hart zal altoos met de uiterste
dankbaarheid en tederste genegenheid, voelen de eer en het vermaak, welke ik,
meer dan veertig jaaren lang, genooten heb in haare edelmoedige, bestendige en
kiesche, Vriendschap.’
MARY DELANY.
Wy moeten hier een niet onaartig geval, tot dit onderwerp betrekkelyk, byvoegen.
Mevrouw DELANY in Ierland zynde, kreeg een Citroen ten geschenke; de Zaaden
van dezelve plantte zy, en kweekte van een derzelve een Boom, die, ten tyde dat
zy dit Ryk verliet, in volkomen groei was. Toen zy geheel ingenomen was met het
opmaaken van haare Flora, wenschte zy menigmaalen die agtergelaate Plant in
haar Werk te vereeuwigen; deezen wensch boezemde zy niet te vergeefsch uit by
haare Hartvriendinne de Hertogin van Portland, die wist te bewerken dat deeze
Boom overgezonden werd na Bulstrode. Zo ras dezelve hersteld was van de
ongemakken op zo lang eene reis daar aan overgekomen, stelde men den
Citroenboom in de Gallery. Wanneer Mevrouw DELANY zich over de schoonheid van
dien Boom verwonderde, gaf de Hertogin haar te kennen, dat dit de eigenste Boom
was, welken zy zo dikmaals gewenscht hadt te mogen bezitten. Zonder uitstel
vervaardigde zy een papieren afbeelding van een tak deezes zo verpligtend aan
haar geschonken Booms.
By het opgemelde Geschrift, voor het Eerste Deel van haare Flora, in het tachtigste
jaar haars ouderdoms, geplaatst, hadt zy eenige Dichtregelen gevoegd, schoon
men niet weet, dat zy vóór dien tyd eenig Vers maakte. In den Jaare MDCCLXXXII,
haar Gezigt verlooren hebbende, beklaagde zy zich, in Dichtregelen, over dit verlies,
voornaamlyk om dat zy belet wierd haar Bloemwerk voort te zetten; doch dit Vers
draagt tevens de blyken van haare onderwerplyke en Godsdienstige
Gemoedsgesteltenisse.
Haar Vriend Mr. KEATE geeft deeze Characterschets van zyne Vriendinne.
‘Mevrouw DELANY bezat alle Deugden die het menschlyk hart kunnen vereieren;
met eene Ziel, zo zuiver en zo onbesmet van de wereld, dat men zich met reden
verwonderde, hoe zy, op de schitterendste tooneelen van dezelve, kon leeven
zonder besmet to worden

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

173
met een enkel ziertje van dwaasheid en verkeerdheid. De sterkte van haar verstand
ontving 'er, in de hoogste maate, de Beschaafdheid van; doch de Zwakheid nimmer.
Haar leeven werd bestuurd door de gevoelens van waare Godsvrugt; haare wyze
van denken was altoos opregt; haare verkeering leevendig genoeglyk, en leerzaam.
Zy was warm, kiesch en opregt, in haare Vriendschap, vol van menschliefde en
goedwilligheid, geagt en bemind by allen die het geluk hadden haar te kennen. Die
zonneschyn van bedaardheid des gemoeds, welke de braaven alleen kunnen
genieten, en die zo veel bevalligs over haare leevensdagen verspreidde, bleef haar
onbewolkt by tot het laatste, niet min helder by het ondergaan, dan op den vollen
middag. Haare gedaante, die in haare jeugd bewondering verwekte, vorderde in
den ouderdom eerbied. Dezelve vertoonde eene edele ruïne, door het verloop van
tyd eerwaardig geworden. Haare verstandsvermogens bleeven tot op haar uiterste
onverzwakt; en zy verliet den staat der sterflykheid, om in een beter Wereld de kroon
van een welbesteed leeven te ontvangen!’
Mevrouw DELANY werd in de St. James Kerk begraaven. Aan eene der Pylaaren
is een Steen geplaatst te haarer gedagtenisse, met een Opschrift, 't welk haar Naam,
Afkomst, Huwlyken, Ouderdom, enz. gemeld te hebben, ten slot heeft: ‘Zy was eene
Mevrouwe van zonderling vernuft, beschaafdheid en ongemaakte Godsvrugt. Deeze
hoedanigheden hadden haar, alle haare Leevensdagen, dierbaar gemaakt by de
voornaamsten en uitmuntendsten, en deeden de laatste luisterryk worden, door
haar veele treffende blyken te doen ondervinden van de gunst des Konings en der
(*)
Koninginne.’

(*)

Mr. WALPOLE, in de laatste uitgave zyner Anecdotes of Painting in England, spreekende van
een byzonder Schilderstuk, in 't bezit der Hertoginne Weduwe van Portland, drukt zich, ten
aanziene van Mevrouw DELANY, in eene Aantekening, dus uit: ‘Dit Pourtrait besprak de
Hertogin, by haar overlyden, aan haare Vriendin, de Weduwe van Dr. DELANY, die weleer
Briefwisseling hieldt met Doctor SWIFT; eene Dame van veel verstand en smaak, eene
Schilderesse in Olieverf, die, in den ouderdom van vier - en -zeventig Jaaren, de Kunst uitvondt
van Papier Mosaic; met welke gekleurde stoffe zy, in den tyd van acht jaaren, eene groote
menigte van Bloemen en bloeiende Planten zamenstelde, met eene naauwkeurigheld en
welgelykenheid die geen wedergade heeft.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

174

Zedelyke bedenkingen.
Indien de trek, de begeerte naar iets bestendigs, naar een geluk, dat duurzaam is,
nimmer konde vervuld, of door niets konde voldaan worden, was dan het redelyk
schepzel geen ongelyk aangedaan, met dusdanige neigingen begaafd te zyn, en
tevens de kennis, het vermogen, te bezitten, om dit te kunnen beredeneeren? Indien
een redelyk mensch, met alle die schoone voorregten, waardoor hy boven al het
overig schepzel oneindig ver uitmunt, moest verzwolgen worden in den grondeloozen
kolk der vernietiging, waar nimmer zyne uitgestrekte begeerten kunnen voldaan
worden, dan was de mensch immers het rampzaligste aller schepzelen, en tot zyne
onvermydelyke straf met gaven beschonken, welke hy, en voor zich zelven en voor
zyn kroost, bestendig had af te bidden, naardien zy alle de oogenblikken van zyn
leeven zo zouden vergiftigen, dat 'er niet een enkel oogenblik voor hem genoegelyk
zou zyn?
Hoe vreemd werken veele menschen, en hoe verkeerd om dat geen te bejagen,
waartoe zy nogthans bestemd zyn. - Onze Groote Maker heeft ons met dat oogmerk
geschapen, om ons gelukkig te doen zyn, en alle menschen willen ook gaarn gelukkig
wezen; zelfs werken alle menschen om dat doel te bereiken. Elke daad, welke men
ziet verrigten, mag men vry besluiten, dat ten oogmerk heeft het geluk van hem die
ze doet, ze mogen dan zo verkeerd en zo uitzinnig zyn als zy willen. Hoe vreemd
de mensch vaak werkt, en welke verkeerde wegen hy inslaan moge, zyn geluk te
bejagen is toch het bedoelde. Het schynt vreemd, dat iemand, die zich moedwillig
in gevaaren begeeft, zyn geluk zou bedoelen; nogthans is niets zekerder, dan dit:
want zo een waant al zyn geluk gelegen te zyn in zyne stoutmoedigheid, en iets te
durven doen, waartoe een ander de moed ontbreekt, zonder te beredeneeren, of
zyn pligt 'er mede verknogt is. Hoe vreemd dit ook by veelen luiden mag, eene
bedaarde overweeging zal ons dra overtuigen, dat dit zo vreemd niet is als het wel
schynt. Het zal mogelyk eene wonderspreuk aan veelen toeschynen, en niemand,
in eene bedaarde gemoedsgesteldheid zynde, zal kunnen begrypen, of willen
gelooven, dat een toornig man, welke naar wraak dorst, en, om zynen toorn te
wreeken, zich zelven aan de oogenschynelykste gevaren zal bloot geven, en hier
in kan gezegd worden zyn geluk te bedoelen. Het is echter zeer zeker, dat hy, die
zich in de drift zynes toorns niet kan wreeken, zich zelven zal ongelukkig rekenen,
veel ongelukkiger, dan dat hy
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zyne wraak kan uitoefenen, de gevaren mogen daarby nog zo groot zyn, al stortte
hy zich zelven ook in een onvermydelyk verderf. De mensch moet zich wreeken
aan zyne tegenparty, welke hem waarlyk, of wel schynbaar, beledigd heeft. Maar
deze algemeene begeerte, die vuurige drift, naar wraak, zyn de overtuigenste
bewyzen, dat men zich door de uitvoering van dezelve waant gelukkiger te zullen
maken, dan met dezelven na te laten, en zyne gramschap te bedwingen. Van waar
dusdanig een dolzinnige handelwys der menschen? - Zulk eene verkeerde handelwys
neemt nergens zynen oorsprong uit, dan uit eene verkeerde redeneering. Het steunt
alles op valsche gronden, dat zulk eene handelwys den mensch geluk kan
aanbrengen. - Hy, integendeel, die zich zelven weet te bedwingen, werkende uit
grondbeginzels van edelmoedigheid, zal zynen broeder misdaden weeten te
vergeeven, en zich zelven van wraak te bedwingen; zulk een heeft een doeleinde
om zich gelukkig te maken, en hy bereikt dadelyk dat doel, om dat het iemand
oneindig gelukkiger maakt, die een ander zyne misdaad weet te vergeeven, en
ongelyk te verdragen, dan zyne wraaklust op te volgen, en de verkeerde driften tot
eene wraakzugtige wedervergelding den ruimen teugel te vieren. - Waant hy niet
zyn geluk op het oog te hebben, welke zich aan de dartelste wellustigheden
overgeeft, die een dienstknegt, die een slaaf, is der Zonde, schoon hy duizend
voorbeelden dagelyks zich kan voor oogen stellen van zulken, die den wellust
dienstbaar zyn, welken, door ontelbare ongevallen overladen, als onvermydelyke
gevolgen van wellust, een jammerlyk, een allerongelukkigst, leven leiden. - Deze
meenen nogthans al hun geluk te vinden in de opvolging van hunne verkeerde
driften, even zo zeer als zy, welke ingetogen, deugdzaam, leeven, en hunne zondige
neigingen weeten te bedwingen. - Zo veel hangt 'er van eene verkeerde redeneering
af, zo veel is 'er gelegen, dat men zich leert gewennen alles op zyne regte en juiste
waarde te leeren schatten. En hoe zal men zulk een voornaam doel het beste treffen,
dan de zaken te leeren doorzien, dezelve van alle kanten te bekyken, en daar
daaromtrent wel en redelyk te redeneeren.
Een voorzigtig man let op alle zyne daden, op zyn spreken, en zelfs op zyne
gedagten. Hy bestiert zyne gedagten zo, dat, als hy spreken moet, 'er nooit een
onbedagt woord over zyne lippen gaat. - Hy overlegt zyne daden en bedryven in
dier voege, dat zy de scherpste toets kunnen doorstaan - de voorzigtigheid is altyd
zyne veilige Leidsvrouw, regelt en bestiert alle zyne gangen. Als hy werkt, dan werkt
hy altyd met de beste oogmerken, en dat maakt, dat hy ook zelden zyn doel mist,
maar zyn oogmerk op de geschiktste wyze weet te bereiken. Hoe veel verschilt hier
van het ge-
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drag van een onbedagtzaam en onvoorzigtig mensch. - De ze werkt los daar heenen,
spreekt, zonder zyne woorden te overdenken, zeer onbedagtzaam, en heeft zelden
in zyne daden en handelingen eenig bepaald doel. Hiervandaan, dat de
onbedagtzame man zo veele dwaasheden begaat.
De tong van den Ongebondenen moet, even als de mond van eenen Lasteraar,
verstommen. Wee den geenen die den braven lastert; want zyne lasteringe zal op
zyn eigen kop neder komen. De Lasteraar is doorgaans een heel bedorven mensch
- een die draait met alle winden op wien men geen 't minste vertrouwen stellen kan.
Hy verraad zyne beste vrienden, als hy zyne snoode oogmerken maar bereiken
kan. De Lasteraar schuilt veel in den donker, en het is hem om 't even, welke
middelen hy by de hand vat, om zyn snood opzet ten uitvoer te brengen. Nu vertoont
hy zich in deze. dan wederom in die gedaante; doch, in welke hy zich ook vertoont,
altyd is hy gevaarlyk. - Myd hem als de Pest; want hy is even gevaarlyk, zo nog niet
erger dan deze, Schuwt hem boven al wat te schuwen is. - Dan de mond van den
Lasteraar zal verstommen, na dat hy den braven gelasterd en veel ongelyk
aangedaan hebbe - zo zal ook de tong van den Ongebondenen verstommen, na
dat hy veele vuile reden heeft voortgebragt.
Zyn het niet doorgaans de grootste snoodaards - de verdorvenste Zondaars, die
op andere menschen het meest te zeggen hebben, op brave menschen, van welke
zy nimmer leed ontvangen hebben? - Zy vallen uit verborgen schuilhoeken den
goeden, den vroomen, aan. Dikwils weeten zy hunne snoode aanslagen zo te
beleggen, dat zy voor al de waereld verborgen blyven. Wat is 'er verfoejelyker dan
zulk eene handelwys, die haren oorsprong uit de Hel heeft. - Hy, die in het donkere
schuilt, is doorgaans de grootste Lasaard. - Hy, die, verschoolen in de duisternis,
de braven onvoorziens aanvalt, is gelyk aan hem, die den dooden romp mishandelt
van hem, dien hy in zyn leven niet dorst aandoen. - ô Gy snoodaards, keert eerst
tot u zelven in, eer gy anderen aanvalt, en gy zult bevinden, dat gy overvloedig werk
zult vinden, zonder dat gy u met anderen behoeft op te houden.
Wanneer 'er geweldige stormwinden gewoed, felle orkanen geloeid, de ysselykste
onweersbuien hare rommelende donders en gloejende blixems, met verschrikkelyke,
en alles overstroomende, plasregens hebben uitgestort; na dat deze zyn
opgehouden, ontvangt de gantsche natuur eene stille rust, eene bedaarde kalmte,
en vertoont zich in eene veel bekoorlyker gedaante, dan te vooren. - Wanneer ons
hart, na veele uitgestane rampen, na uitgestane stormen van tegenheden en
drukkende wederwaardigheden, in eene stille en bedaarde rust komt, na dat de
donkere onweersbuien van jammeren zyn overge-
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dreven, en na dat zy zyn geweeken, en de heilzon van agter de donkere, de zwarte,
wolken van kwelling en droefheid zig begint te vertoonen - hoe aangenaam en zuiver
worden dan onze aandoeningen; hoe verkwikkelyk alle de gewaarwordingen, na
dat dit onweer over is en de orkanen van tegenspoed geweken zyn.
Geen trek is algemeener by den mensch, dan de trek om gelukkig te zyn; hieraan
komt de trek, om zyn leven te behouden. - Dan de trek tot het leven, ze mag zo
sterk zyn als ze wil, is tog minder dan die tot geluk, en altyd aan deze laatste
ondergeschikt; want hoe menig een heeft zyn leven niet veil, om zich zelven gelukkig
te maken. Wat ziet men den mensch niet al verrigten? hoe veele gevaren tarten om
door de waereld te geraken? maar dat wel door de waereld komen, is juist zyn
tydelyk geluk te behartigen. Hoe menigmaal stelt hy, om dat oogmerk te bereiken,
zyn dierbaar leven niet in gevaar? - Millioenen van menschen vertrouwen dit dierbaar
pand aan de trouwlooze en woedende golven, en tarten de dreigenste
doodsgevaren? - Hoe veele duizenden vliegen den dood in het aangezicht, den
gewissen dood in het bloedig oorlogsveld? - Dan, wat beweegt den mensch nu
waarlyk tot zulke stoute en roekelooze onderneemingen? - Wat anders, dan de trek,
om hier zyn fortuin te maken, dat, met andere woorden, is, om hier zyn geluk te
zoeken? - Dus blykt het middagklaar, dat de trek om gelukkig te zyn, die van zyn
leven te beschermen, den trek tot het leven, overtreft; om dat men de laatste, in
weerwil van de grootste gevaren, aan de eerste opoffert.
Wanneer men de Natuur in hare werkingen, of liever den Stigter der Natuur, in
zyne werkingen, nagaat, dan ontdekt men daar in, als een staal van deszelfs
oneindige Wysheid, en van de beste Orde, dat Hy nergens, met sprongen, van het
eene zoort zyner schepzelen, tot het andere, maar met langzame schreden, en als
ongevoelig overgaat. - Dit is eene schoone Orde, en eene aanbiddelyke Wysheid.
- De Almagtige klimt van de min volmaakte tot de meêr volmaakte schepzelen zo
ongevoelig op, dat men maar nauwelyks de uiterste grenzen van het een en ander
zoort, van die het naast aan elkanderen komen, merken kan. - Onder het plantenryk
vind men zulk eene oneindige verscheidenheid, en zagte opklimming tot het ryk der
dieren, dat het deze zo naby komt, zo digt aan dezelve grenst, met de volmaaktste
uit derzelver zoort, dat men maar nauwlyks ontdekken kan, of zy tot het ryk der
groeibare, dan tot dat der dieren, behooren. - Dit zelfde heeft ook plaats met
betrekking der Redelyke en der Redelooze wezens. - Hier zyn de grenzen zo nauw
aan elkanderen vermaagschapt, dat derzelver uiterste eindpalen nauwlyks
bemerkbaar zyn. ô Diepte van oneindige Wysheid! - Wie kan u bevatten, zo min
uwe magt, als uwe onbeperkte kennisse!
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Is de dood voor alle menschen afschrikkelyk? Heest ieder mensch een afkeer van
sterven, ieder, wie hy wezen moge, eene vreeze des doods? - Het is zeer natuurlyk,
dat hy, welke zich na den dood geenen gelukkigen staat mag, noch kan, belooven,
die geen vooruitzigt heeft, dan op de rampzaligste jammeren, waarvan wy in dit
leven geene juiste bevatting kunnen maken, dat zulke menschen met eene akelige
vertwyfeling hun sterfuur te gemoet zien. - Dan, zal deze angstvalligheid ook plaats
grypen by hen, die, op vaste gronden, hoop en vertrouwen hebben, dat zy na den
dood in eenen staat zullen overstappen, oneindig gelukkiger, dan al wat men zich
in dit leven, onder den naam van geluk, kan voorstellen? - Waaruit ontstaat het, dat
zulken echter voor den dood beeven? - Al wat leeft heeft eenen afkeer van den
dood, een weêrzin in sterven. - In elk dier, in elk schepzel byna, ontdekt men eene
levendige begeerte om zyn leven te beschermen, te rekken. Alles haakt naar het
leven, en de dood komt elk voor als een wangedrogt in de Natuur.
Is een mensch wel ergens teêrder op, en kan hy wel iets minder verdragen, dan
dat men hem stelle tot een voorwerp van bespotting? Wanneer men waant
belagchelyk te zyn aan een ander, dat grieft zo geweldig, dat men 't niet verdragen
kan. Veele menschen, wanneer zy merken, dat zy de voorwerpen van bespotting
worden, zullen veelal zich zelve niet bedwingen kunnen, maar hunne ziedende
driften van gramstoorigheid den vryen tengel vieren. Nochtans moet men zich ten
hoogsten verwonderen, hoe veele menschen zich zo dwaas kunnen aanstellen, dat
ze bykans met ydere daad, die zy verrigten, zich aan al de wereld belagchelyk
maken, en niet kunnen beschouwd worden, zonder dat een yder hen bespotte.
Indien elk zo onzydig omtrent zich zelven dagt en handelde, als met opzigt tot
anderen, men zou veel minder lieden ontmoeten, welke zich in de zamenleeving
zo dwaas aanstellen, dat ze niet kunnen aanschouwd worden, zonder dat men ze
bespotten, hartelyk belagchen, moet.
Hoe veel grooter is hy, die zynen broeder eene misdaad vergeeft, dan hy, die, uit
wraakzugtige beginzels, alle gelegenheden opzoekt, en aanvat, om hem zyne
misdaad te vergelden. - Onze groote Meester leert ons, dat wy onzen broeder,
wanneer hy tegen ons gezondigd heeft, niet slegts zevenmaal zyne misdaad zullen
vergeeven; maar zeventigmaal zevenmaal; dat is, dat wy onzen broeder zo
menigvuldigmalen zyne misdaden zullen vergeeven, als hy tegen ons zondigt - dat
het nooit aan ons staat, om eene eenige wraak te oefenen aan onze medemenschen.
Indien de stille klagten, en diepe zugten, der Wellustigen eens luide en openbare
stemmen waren; men zou hen dikwils op deze, of zoortgelyke, wyze dezelve hooren
uitboezemen,
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wanneer zy de hevigste smerten moeten lyden, welke de treurige gevolgen van een
wellustig leven zyn: - ô Verleidende, ô bedriegelyke wellusten, wat staat uwe
genieting, uwe bejaging, my duur! - Hoe heb ik u overal opgezogt, en hoe zyt gy my
allerwege in den mond geloopen! - ô Verleidende wereld, ô verlokkende
wellustigheden, in welke elende, in welke jammeren, hebt gy me niet gedompeld! Nu smaak ik de wrange vrugten uwer bedriegelyke genoegens, uwer valsche
gelukzaligheden! - ô Al te duurgekogte vermakelykheden! - Wie weet.... Nu moet ik
u voor eeuwig vaarwel zeggen - nu moet ik u voor altoos verlaten! - Wie weet voor
eeuwig!... Verleidende vrienden, die my zo vaak hebben medegesleept in uwe
verderfelyke byeenkomsten, waarin ik zo veele vermaken vond - nu - ja nu, nu moet
ik u, helaas! vaarwel zeggen, en gy lieden!.... Dus zouden veelal de luide stemmen
zyn der Martelaren van de verderfelyke wellusten dezer verleidende en haastig
voorby snellende wereld.
Zichzelven te willen stellen boven anderen, te willen verheffen boven zyne
Natuurgenooten, is het werk eener kwalyk geplaatste eigenliefde. Wy moeten ons
nimmer boven anderen verheffen, maar onze daden moeten dat doen. De
verbeelding maakt ons veelal belagchelyk; want hierdoor geeft men aan de wereld
de bewyzen op, waar voor men wil gehouden worden, schoon men in der daad niets
van die begaafdheden bezit, welke men gaarne zoude hebben dat anderen in ons
erkenden. Dan, hoe zal een ander in ons erkennen, 't geen in ons niet kan gevonden
worden? Maar vind men 't niet by ons, dan maakt het ons ook zeer belagchelyk, te
begeeren, dat een ander het in ons zal erkennen.
De Dwaas is hoogmoedig en opgeblazen, hy laat zich door ydelen waan vervoeren,
- en hy begeert iets te zyn, dat hy niet is, en in tegendeel, hy is met de daad iets,
dat hy niet wil wezen; hy is namelyk een dwaas, en hy wil wys zyn.
Waar een naruurlyke trek toe is, bewyst genoegzaam, dat 'er zo iets moet zyn;
want naar iets een trek te hebben dat geen bestaan heest, noch bestaan hebben
kan, sluit eene ongerymdheid, eene onmogelykheid, in. - Dan by alle menschen
heeft een trek plaats naar wezentlyk geluk; derhalven, 'er moet zulk een wezentlyk
geluk ook dadelyk plaats hebben.
In de Natuur ontwikkelt zich alles langzaam; doch op eene verbazende en
onbegrypelyke wyze. - Wie zou berekenen kunnen, indien men 't niet dagelyks zag
gebeuren, dat, uit een nietsbeduidend zaad, een grooten boom, kruid, of schoone
en liefelyk ruikende bloemen zouden voortkomen; dat het in onze algemeene moeder,
de aarde, geworpen, aangename en verkwikkelyke vrugten zou dragen? - Wie zou
kunnen berekenen, dat
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één graankoorntje zo eene menigte van koornkens zou kunnen teelen? - Wie zou
kunnen denken, zag men 't niet geduurig, dat, uit een en denzelfden grond, zo eene
onnagaanbare verscheidenheid van boomen, heesters, planten en kruiden, elk naar
zynen aart, kon wassen en opgroejen? - Deze alle ontwikkelen zich langzaam, en
bykans op eene ongevoelige, eene onmerkbare, wyze. - Hoe verbazend is de
ontwikkeling van den geheelen mensch, zo omtrent zyne natuurlyke, als redelyke,
vermogens? - Hoe langzaam groeit men tot een volkomen man? Met zeer trage
schreden gaan de verstandige vermogens voort, en ontwikkelen zich van trap tot
trap. Dan, wie slaat dit alles opmerkzaam gade, zonder daar by op het zekerst
overtuigd te worden, dat eene onzigtbare hand eener oneindige Wysheid daar in
werkt, en dit alles bestiert?
Zo veel ligt 'er gelegen aan het waarneemen onzer pligten, in onzen naasten wel
te doen; in ons jegens anderen zo te gedragen, als wy wenschen zelve van hun
behandeld te worden; in onze naasten zo te behandelen, als wy met ons zelven
gewoon zyn, waarin wy altoos, uit liesde voor ons zelven, het beste, en 't geen ons
het nuttigst toeschynt, met alle onze kragten bejagen. - Zo veel ligt 'er aan zulk eene
handelwyze gelegen, dat 'er ons bestendig welzyn aan verbonden is.
C. V.D. G.

Zonderlinge huwelyksgave.
Eene waare Gebeurtenis.
De beroemde LA BRUYERE was gewoon veel te komen in den Boekwinkel van den
Boekverkooper MICHALET, waar hy zich vermaakte met het leezen der
Nieuwspapieren, en te speelen met het Dogtertje van den Boekhandelaar, een lief
Kind, waar mede hy veel ophadt. Op zekeren dag haalde hy het Handschrift zyner
Characters uit den zak. boodt het den Heer MICHALET aan; zeggende: Wilt gy dit
Werk drukken? Ik weet niet of gy 'er by zult winnen: maar, indien het wel slaage,
laaten dan de Voordeelen ter Huwelyksgave strekken van myne kleine Vriendin. De Boekhandelaar, schoon twyselende aan den uitslag, waagde de oplage: de
eerste Druk was, binnen korten tyd, uitverkogt, verscheide Herdrukken volgden, en
de Voordeelen bedroegen eene aanzienlyke somme - en met deeze, als een
Bruidschat, werd de jonge Juffrouw MICHALET vervolgens zeer voordeelig
uitgehuwelykt.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve, ter vergelyking van de verdiensten der onderscheidene
leevensbezigheden en beroepen.
(Uit het Engelsch.)
‘De Veragting van iemands Beroep belachlyk, was het Opschrift eens korten
(*)
Vertoogs, onlangs in ons Mengelwerk geplaatst . Niet ongepast voegen wy 'er dit
breeder en meer beredeneerde by.’
****
Onder de nietsbeduidende geschillen, welke menigwers de rust des Gezelschaps
stooren, en het gesprek van een behaaglyken koers afwenden, ken ik 'er geen van
beuzelagtiger aart, dan die ontstaan als de lieden zich vermeeten om de
vergelykende waarde van hunne onderscheide Beroepen en Leevensbezigheden
op te maaken.
't Geen dit geschil te meer nutloos maakt, bestaat hier in, dat, in negen van de
tien gevallen, het van 't Geval afhangt, of iemand van dit of dat Beroep zal weezen,
of, indien van Keuze, dan weeten wy maar al te wel, dat wy, in de Keuze van een
Beroep, geene groote maate van schranderheid kunnen betoonen. Jongelingen
verkiezen een Beroep; zy weeten niet waarom; en naa dat zy 't zelve aanvaard, en
'er eenige vorderingen in gemaakt hebben, verpligt de noodzaaklykheid hun om
daar by te blyven.
En ik denk niet dat wy veel zullen winnen door de ondervinding der Ouderen hier
in te roepen; want het is tien tegen een of zy zullen een Beroep uitkiezen, 't geen
naderhand blykt het Kind niet aan te staan, of dat

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1793, 2de St. bl. 417.
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het 'er ongeschikt voor is. De raad der Ouderen is, in dit geval, zeker niet te
verwerpen, maar tevens moet dezelve nooit in de gedaante van een bevel gegeeven
worden.
Daar zyn gevallen, waar in de Kinderen, als door een heimlyke aandrift, gedreeven
worden tot dat byzonder Beroep, 't welk zo wel met hunne bekwaamheden als met
hunne neiging strookt. En, waarlyk, in de meeste gevallen, is eene sterke neiging,
of overhelling, geen ongunstig voorteken van een volgend welslaagen. Indien de
bekwaamheden slegts een maatigen trap bereiken, zal volstandigheid wonderen
doen.
Doch, in een verder gevorderd leevensperk, wanneer de Menschen vast bepaald
zyn aan eenige Beroepsbezigheid, geschil te voeren wegens de voortreflykheid
daar van boven eenige andere, is, ten minsten genomen, dwaasheid, en baart
dikwyls hooggaande oneenigheden. Daarenboven, wanneer een plan ter uitvoer
gebragt is, komt het niet meer te passe te redentwisten over deszelfs verdiensten
of nuttigheid. Ook zyn weinigen zo belangloos en vry, dat zy in staat zyn om
onpartydig te spreeken over 't geen hun eigen doen raakt. En, naardemaal geschillen
van dien aart tot geen goed oogmerk strekken, dewyl 'er geene beslissing kan vallen
die de zaak eenigzins verandert, geeven zy doorgaans aanleiding tot valsche
begrippen omtrent ons Lot.
HORATIUS heeft, in zyn Eerste Hekeldicht, de dwaasbeid van te onvrede te zyn
met onzen eigen Leevensstand, volgeestig afgeschilderd. Hy vangt aan, volgens
de Vertaaling van B. HUYDECOPER,
Wat mag de reden zyn, Mecenas, dat geen Mensch
Vernoegd is met zyn staat; 't zy die hem naar zyn wensch
En keuze is toegestaan, het zy door 't lot beschooren?
Elk dien van andren pryst? Nu zult ge een Krygsman hooren,
Die, als hy, oud en zwak, 't geleeden leed bezeft,
't Geluk des Koopmans tot den hemel toe verheft;
Dan roept de Koopman weer, als hy den wind hoort gieren,
En om zyn Schepen denkt, die langs de golven zwieren,
Gelukkige Soldaat die, in den grootsten nood,
Een blyde zegen vindt, of eene korte dood!
Een Rechtsgeleerde, als hy door een, die raad komt vraagen,
Ten bedde uit wordt geklopt, zo ras 't begint te daagen,
Denkt: Hoe gelukkig leeft de Boer op 't eenzaam land!
De Boer, als hy zyn vee ter markt dryft; met zyn hand
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Den riem in 't water ploft, of, op zyn kar gezeeten,
Door dik en dun rydt, en zyn beestjes vast ziet zweeten,
Roept: Hoe gelukkig leeft de Burger in de Stad!
Zo scheelt 'er, als gy ziet, aan ieder altyd wat.
Zo ik u alles, wat men hier omtrent kan zeggen,
In orde, en achtereen, doen zien, en uit wou leggen;
De dag viel my te kort; maar hoor, hier wil ik heen.
Zo een der Goôn dit volk eens aansprak in deez' reen:
Wel aan! ik ben gereed te doen wat gy begeerde:
Soldaat, gy zult voortaan een Koopman; Rechtsgeleerde,
Gy zult een Landman zyn. Valt u uw lot te kwaad,
Gaat ruilt nu onderling en wisselt uwen staat,
Zo als gy 't goedvindt, naar uw eigen welbehaagen;
Maar wacht u, na deez' tyd, my weer aan 't hoofd te klaagen,
Wat denkt gy, zouden zy toch doen, na deezen raad?
Net als te vooren; zich beklaagen van hun staat.
Ondankbaaren! die steeds gelukkig wenscht te leeven,
En vaak de middelen, u aan de hand gegeeven,
Verwaarloost en verzuimt! wat klaagt wat zucht gy toch!

HORATIUS laat boertende een ieder strydig met zyn eigen gevoelen spreeken; want
de groote misgreep ligt in het tegenovergesteld uiterste; dat wy, naamlyk, een al te
hoog denkbeeld vormen van onze eigene Beroepsbezigheden, en die van andere
beneden de waarde schatten. Een Man, die van zyn eigen Beroep laag spreekt,
laat zulks vaaren, op het oogenblik dat iemand hem medevalt; hy weet dat hy van
zyn Beroep, indien het slegt is, niet afkan, en zyn hoogmoed duldt niet het oor te
leenen aan het laaken van 't zelve.
In deeze nietsbeduidende geschillen, tot welker aanhooren wy ons zomtyds
verweezen vinden, over de vergelykende waarde der Beroepen en
Leevensbezigheden, valt het gereed te ontdekken, dat eene valsche waardeering
van 't geen met de daad verdienstlyk is in het geheele geschil heerscht.
Het algemeen denkbeeld loopt daar heen, dat het Beroep, waarin men het grootste
aantal van ryke lieden vindt, het hoogst op de schaal der verdiensten moet gesteld
worden; even als of Rykdom, op zichzelven, een toets ware van verdiensten, en
niets goeds of waardigs kon gevonden worden in een nederig genot van zyn
bescheiden deel.
Eenigen willen den Bankier aan 't hoofd van alle Beroepen stellen; hy is de Man
die ryk schynt te worden
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enkel door het omzetten van zekere Geldsommen; hy heeft weinig handen-arbeid
te doen, en zyn geest niet zeer af te slooven. - Anderen, en met meer gronds, zetten
den Koopman boven aan, die, schoon 'er meer werktuiglyks in zyn bedryf kome,
nogthans de waare weldoener is van zyn Land, en aan het gemeen niets meer
verschuldigd dan het zelve aan hem verpligt is.
Met dit alles zyn 'er verscheide Regels, die nedergezet kunnen worden om ons
in staat te stellen ter beoordeeling welk het verdienstlykst Beroep is. Het is, zo ik
hoop, eene toegestaane waarheid, dat, schoon de Weelde van eenig heil voor een
Volk kunne weezen, door veeler handen werk te verschassen, nogthans een zeer
klein getal van een Volk in Weelde kan leeven, of die dingen bezitten of genieten,
welke wy onder de behoeften der Weelde tellen. Ik wil daarom ook hoopen, dat men
zal toestemmen, dat de Noodwendigheden des Leevens die dingen zyn, welke het
meest toebrengen tot het onderhoud en welweezen eens Volks, en dat hy, die zich
bevlytigt om deeze goedkoopst en best te bezorgen, het nuttigst Lid der
Maatschappye uitmaakt.
Veronderstel, derhalven, dat wy als een vasten Regel aanneemen, dat elk Beroep
en Handel beoordeeld moet worden naar de maate van de Nuttigheid, daar door te
wege gebragt. Dit zal, zo ik my verbeelde, geen ongepast middel weezen, om de
zaak te beslissen; want niemand kan ontkennen, dat het geen nuttig is, en ten allen
tyde vereischt wordt, den voorrang moet hebben van 't geen enkel tot Weelde
behoort, en men altoos kan missen.
Maar zodanig is de tegenwoordige staat der dingen in de wereld, dat het zeer
bezwaarlyk valle te zeggen, wat nuttig is, en wat overtollig. Wy worden aan zekere
dingen door langen tyd zo gewoon, dat de hebbelykheid, daar door verkreegen,
eene tweede natuur worde; wy weeten niet hoe wy het zonder dezelve zouden
kunnen stellen, en het valt ons bezwaarlyk te denken dat ze niet volstrekt
noodzaaklyk zyn. - Indien een man, in goeden doen gezeeten, zich bepaalde om
weg te doen, of te verkoopen, alles wat om hem was, 't geen hy niet volstrekt noodig
hadt, hy zou, zyn Huisraad bekykende, zich zeer verlegen vinden, om te zeggen,
buiten welke dingen hy omkon, en wat hy moest overhouden. Hy zou misschien
niet min bedremmeld staan in zyne Tafel-
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behoeften te verminderen; steeds zou hy sterk overhellen, ter begunstiging van het
een en ander, door die kragt der gewoonte, welke daaraan in zyne oogen eene
soort van nuttigheid gegeeven heeft.
Om te bepaalen wat overtolligheden der Weelde, en wat
Leevensnoodzaaklykheden, zyn, wyst men ons zomtyds tot de dagen onzer
Voorvaderen, of tot een Tydperk, de Gulden Eeuw geheeten, toen de Menschen
volgens de eenvoudige voorschriften der Natuure leefden. Maar helaas! wy kunnen
geene egte bescheiden vinden van zodanig eene Eeuwe; wy weeten niet welke de
eenvoudige voorschriften der Natuure zyn. En wat onze Voorouders betreft, hunne
bedryven zyn in zo veele eeuwen van vergetelnis begraaven, dat ze niet langer tot
voorbeelden kunnen strekken. Wy zouden even goed na het Museum kunnen gaan,
om de Penningen van JULIUS CESAR, of van OTTO, voor gangbaare munt te doen
gaan, en meer van waarde dan ons eigen geld. Vast gaat het, dat onze Voorouders
te vrede waren met weiniger dan wy; doch die tevredenheid was geen groote deugd;
want zy genooten alles wat zy hadden, en zy verlangden meer; en dit is nog juist
ons geval.
Indien wy, derhalven, te rug moeten gaan om eene lyst van de
Leevensnoodwendigheden te zoeken, moet men ons zeggen in welk eene Eeuw
der wereld die te vinden is. Wy mogen veronderstellen, dat 'er een gemiddeld Tydperk
geweest hebbe, wanneer de Menschen naar dien gemaatigden styl van verteering
leefden, welke alle overtolligheden uitsluit; maar, dewyl wy niet weeten dat Tydperk
uit te vinden, loopen wy gevaar die grensscheiding te overschreeden, en, door
verder rugwaards te gaan, zullen wy komen tot een Tydperk, toen de Menschen in
bosschen leefden, op wilde dieren jagt maakten, en de gevangenen ten lyve
insloegen. Indien wy zo verre te rug wyken, zullen wy ons wel voldaan houden, dat
wy het voorwerp van ons zoeken niet vinden.
Wanneer het dan zo bezwaarlyk valle te bepaalen wat de overtolligheden der
Weelde, en welke de Leevensnoodwendigheden, zyn, wy zullen het even bezwaarlyk
vinden onzen gestelden Regel van de Nuttigheid toe te passen op de onderscheide
Beroepen en Bezigheden des Menschdoms. Zodanig, nogthans, is de Zelfliefde der
Menschen, dat deeze zwaarigheid hun nooit wederhoudt
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van een hooger gevoelen te hebben van zyne eigene Bezigheid dan van die zyns
Naasten.
De Bankier zegt. ‘ô Een Koopman heeft geen dan een slaafsch bedryf, hy hangt
zo zeer af van de fortuin der Zee, van toevallige Gebeurtenissen, en honderd
kleinigheden, dat het te verwonderen is hoe hy 'er iets by kan winnen; daarenboven
is de naam van Koopman een walch in de ooren der beschaafde Gezelschappen
in het Westeinde van Londen.’ - De Koopman antwoordt, vaststellende dat de
benaaming van Bankier een fraai klinkende naam is, welks eerste lettergreep een
zekere maate van eer en gerustheid schynt in te boezemen. ‘Helaas! ik herinner
my een tyd, waar in 'er geen Bankiers waren dan eenige Zilversmits in de
Lombardstraat, van welken het geheele tegenwoordige geslacht afstamt; en, wat
de zekerheid aanbelangt, voorwaar 'er moet eene groote zekerheid weezen, wanneer
alles van het Crediet van Papier afhangt, en de belachlykste achterdocht, het Publiek
ingeboezemd, genoeg is om het te doen instorten; daarenboven voegt het aan de
Bankiers niet zo laag van de Kooplieden te spreeken, of zy moesten verkiezen te
vergeeten dat zy de ootmoedige Dienaars zyn van de Kooplieden, en altoos zullen
moeten weezen.’
Deeze zugt om onze eigene Beroepsbezigheid boven die van alle anderen te
zetten, daalt af tot op de laagste Handwerkslieden. JONAS HANWAY verhaalt ons van
een Meester-Schoorsteenveeger, die, in stede van zyne Leerlingen te slaan, als zy
verkeerd deeden, hun bedreigde, dat hy hun by een Kleermaaker zou bestellen!
Eene bedreiging, die deeze Knaapen altoos tot hun pligt bragt. - En daar ik dus, by
toeval, van Kleermaakers gesprooken heb, hoop ik, dat die Broederschap het niet
kwalyk zal neemen, indien ik myne verwondering daar over betuig, dat dezelve zo
langen tyd ten doel gestaan heeft van elk boertend vernuft, en ten spot van
Domkoppen. Dit is, als wy het beginzel van Nuttigheid aankleeven, zeer vreemd;
want welk Handwerk is nuttiger? En, indien wy den invloed van 't zelve op de groote
Wereld, die speelpop van de Modes, naagaan, moeten wy ons nog meer
verwonderen dat de Kleermaakers niet gevleid en geëerd worden, boven alle andere
Kunstenaars. Zonder hun zouden wy, op een Geboorte-
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dag des Konings, misvormdheid in stede van fraaiheid, en duisternis in plaats van
schittering, hebben. Nogthans zyn 'er weinige menschen van een ander Beroep,
die dat van een Kleermaaker niet aanzien als laag, als of het schandelyk ware een
Kleed te maaken, en geen schande het te draagen.
Maar, om tot de Maatstaf van Nuttigheid weder te keeren. Schoon, uit het geen
ik heb aangemerkt, het zwaar moge vallen de juiste punten van Nuttigheid in de
vergelyking te treffen, zyn 'er nogthans eenige dingen, waar over wy met beslissende
zekerheid mogen spreeken. - Wy mogen, by voorbeeld, voluit vaststellen, dat een
Man, die een Huis kan bouwen, een nuttiger Lid in de Maatschappy is dan hy, die
alleen een Taart kan bakken; dat hy, die een goedkoope en gezonde Drank verkoopt,
een veel agtenswaardiger Burger moet gerekend worden, dan hy, die alleen
schadelyke en dronkenmaakende Wateren verkoopt; schoon de eerstgemelde onder
den nederigen naam van Brouwer gaat, en de laatste zich met den weidscher tytel
van Distelateur laat bestempelen; en dat hy, die het vleesch voor onze tafels slacht
en gereed maakt, voor ons en voor ons Gezin meer betekent, dan de Kapper, dien
wy kunnen missen. Wy mogen, desgelyks, besluiten, dat de onderneemende
Manufacturier, die aan duizenden brood geeft, een veel nutter Beroep waarneemt,
dan de Opkooper, die zekere Goederen in zyn geweld zoekt te krygen, en hun het
voordeel, als 't ware, van voor den mond weghaalt.
In deeze en veele andere gevallen, mogen wy, met groote zekerheid, op het
denkbeeld van Nuttigheid, beslissend vonnis vellen; doch ik hou my verzekerd, dat
zeer weinigen genegen zullen weezen om zich aan dien Regel te onderwerpen. De
Koetsmaaker zal het den Timmerman niet gewonnen willen geeven; de Metzelaar
zal een laag begrip koesteren van den Straatmaaker, en de Zilversmit met een oog
van veragting nederzien op den Yzer- en Staalbewerker.
Ook zullen wy, vrees ik, bevinden, dat de Geleerde Beroepen niet geheel vry zyn
van vooroordeelen tegen elkander. Het spyt den Godgeleerden, dat 'er zo veele
Regtsgeleerden gevonden worden; hy vreest, dat, schoon zommigen hunner eerlyk
mogen weezen, het nogthans een kwaadspellend teken is, dat zo veelen van deeze
lieden
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steeds bezigheid vinden. - De Regtsgeleerde verwondert zich, dat de Staat zulk
een drom van Lediggangers als de Geestlyken ondersteunt, en denkt dat zy meer
dienst zouden doen agter den Ploeg dan op den Predikstoel. - De Geneesheer
vereenigt zich in de algemeene smaadredenen, tegen de Geestlyken en
Regtsgeleerden afgegeeven; doch merkt de Apothecar aan als zyn Knegt; de
Apothecar ziet den enkelen Drogist met een scheel oog aan: terwyl de Chirurgyn,
om de geheele Wereld, geen van beiden zou willen weezen. - Dit zyn de uitwerkzels
van dien ydelen waan, welk ons aanzet om beter van ons eigen Bedryf, dan dat van
anderen, te spreeken; misschien niet altoos, om dat wy het voor beter houden; maar
om dat wy, 'er in opgeweekt en aan gewoon, niet kunnen te rug keeren, en dus
welstaanshalven de eer daar van moeten ophouden.
Naast Nuttigheid, die voorzeker den besten toets oplevert van de eer of verdiensten
eens Beroeps, denkt men mogelyk, dat zodanige Bezigheden, die den oorsprong
ontleenen van traagheid of onkunde, als minder dan andere moeten gerekend
worden. In den loop des uitgebreiden Handels, waar op Engeland mag roemen, zyn
eenige takken ontstaan, enkel uit de traagheid en onkunde van anderen. Een Man,
by voorbeeld, heeft iets te doen aan de Bank, of in het Tolhuis; en hy weet niet hoe
daar mede om te gaan, hy bedient zich daarom van een Makelaar, of Convooilooper.
Deeze Man verrigt alles voor eene kleinigheid, en ontheft den ander van alle moeite.
Men moge deeze Tusschenloopers laag rangschikken, en het gaat zeker, dat, in
zekeren kring van Burgers, het voor een regel gehouden wordt, om geen deezer
Weezens, hoe veel schats zy ook mogen bezitten, in hun gezeischap toe te laaten.
Dan het is niet hups gehandeld, deeze lieden in dit vernederend licht te beschouwen.
Laaten wy te rug keeren tot onzen eersten Regel van Nuttigheid, en wy zullen beter
van hun denken; zeker wy kunnen niet laag gevoelen van hun, die de gevolgen van
traagheid voorkomen, of de misvattingen van onkunde weeren. Niemand kan alleen
op zichzelven elken tak van 't geen tot den Handel behoort zelve waarneemen, en
hy, die volvoert 't geen een ander niet kan doen, mag met groot vertrouwen in zyn
byweezen verschynen.
Een andere Regel, dien men nedergesteld heeft, rust
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op zeer valsche grondslagen. Men wil, naamlyk, dat, hoe onafhangelyker iemands
Bedryf is van de algemeene toevalligheden der menschlyke zaaken, 't zelve te
pryswaardiger en hooger geschat moet worden. Veel van de onafhangelykheid van
eenig Beroep te spreeken, is dwaasheid uitstorten: 'er kan geen onafhangelykheid
plaats hebben in iets 't geen aan zo veele wisselvalligheden bloot staat. - Eenige
weinigen zyn 'er, die gezegd mogen worden onafhangelyker, dan anderen, te
weezen. Een Koopman, die een uitgebreiden Handel dryft, heeft een onafhangelyker
Character, dan een Man, die enkel in één Artykel doet, 't geen kan missen voordeel
aan te brengen, of waar men kan verkiezen het buiten te stellen. Een Kruidenier is
een onafhangelyker Man, dan een Zydestofverkooper; want men zal blyven Thee
en Zuiker koopen, als men geen Zyde of Satynen stoffen kan inslaan. De geringste
Handwerksman is onafhangelyker, dan hy die in de Lotery handelt: want de laatste
hangt te eenemaal af van de grilligheid, of de behoefte, eens Staatsdienaars; hy
weet niet of in een volgend jaar zyn Beroep stand zal houden, of voor altoos
vernietigd weezen. - In tyden van algemeenen volksramp, ontdekken wy welhaast
wie de onafhangelykste zyn: want dan moeten zy, die enkel in Artykelen van Weelde
handelen, stil zitten; terwyl zy, die noodwendigheden verkoopen, altoos iets te doen
hebben, en, steeds iets overhoudende, op beter tyden hoopen. - Maar de
afhangelykheid des eenen Bedryfs van het andere is zo groot, zy zyn zo zeer in
elkander ingeweeven, en het geheele gebouw kan zo gereed bezwyken door het
gemis van een schynbaar weinig beduidend gedeelte, dat geen mensch, op draaglyke
beginzelen, ooit zichzelven als onafhangelyk kan beschouwen. Het zou, in de daad,
iets wonderbaars wezen, indien onafhangelykheid, dat is, standhoudende zekerheid,
gegeeven ware aan eenig Beroep, daar dezelve geweigerd is aan alle andere
menschlyke bedryven. De opkomst en val van groote Huizen, die den uitgebreidsten
Handel dreeven, wyzen dit ons met den vinger aan.
'Er zyn niet veele Bezigheden, die gezegd kunnen worden, geheel nutloos te
weezen. De Menschen mogen elk, hoofd voor hoofd beschouwd, weinige dingen
behoeven; doch, als Leden der Maatschappye, hebben zy veel noodig. De verdienste
van eenig Beroep zal derhalven
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niet ontstaan uit den prys, die Waan 'er op stelt; maar uit het getrouw en eerlyk
waarneemen, en de hoeveelheid van Geluk, welke ieder Mensch geniet, zal hem
bevredigen met zyn stand, hoewel dezelve geen zo groot vertoon in 't oog der wereld
maake. De Armen en Ryken zyn dermaate aaneen verbonden, dat het, in beiden,
eene groote dwaasheid is te denken, dat hunne belangen van elkander gescheiden
zyn: wat kan de behoeftige Handwerker doen, zonder den ryken Koopman, die hem
betaalt; en wat kan de ryke Koopman uitvoeren, om zich van de rest der wereld te
onderscheiden, zonder dat de Arme hem de behulpzaame hand biede?
‘Hy,’ schryft Dr. JOHNSON, ‘die Roem zoekt langs regtmaatige wegen, vertrouwt
zyn Geluk aan de winden; maar hy, die 'er na dingt door valsche verdiensten, heeft
niet alleen het geweld des storms te vreezen, maar ook voor lekken van zyn schip.
Schoon het hem gelukke, 't zelve, voor eene wyle, boven water te houden, onder
begunstiging van een zagt koeltje en van een bedaarde zee, op den eersten
windvlaag moet hy onvermydelyk ten gronde gaan, en, tot verzwaaring van zyn
ongeluk, met de bedroevende bedenking, dat, ware hy te vrede geweest met den
stand, dien de Natuur hem aanwees, hy deezen ramp ontgaan zou weezen. Gemaaktheid zal mogelyk, voor een tyd, slaagen, en iemand moge, door groote
omzigtigheid, anderen in den waan brengen, dat hy waarlyk de hoedanigheden
bezitte, welke hy zich zelven aanmaatigt; doch het uur komt, waarin hy dezelve zal
betoonen, en dan moet hy, wat hy ooit in overmaat van lof genoot, boeten door
schande. - Toejuiching en bewondering heeft men, in geenen deele, onder de
Leevensnoodwendigheden te rekenen, en hebben daarom alle kunststreeken, om
dezelve te verwerven, zeer weinig eisch op vergiffenis of medelyden. 'Er bestaat
naauwlyks eenig Mensch zonder eenige bekwaamheden, die of reeds te schatten
of te verbeteren zyn, waar door hy zich altoos tegen veragting kan beveiligen. En
misschien is, ontheeven te zyn van Schande, de verkieslykste agting, gelyk
bevrydheid van Pyn, by zommige Wysgeeren, voor eene bepaaling van Geluk wordt
opgegeeven.’
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Gelukkige herstelling van eene volkoomene verlamming, door
schrik veroorzaakt.
Medegedeeld door G. Schutte, Med. Doct.
Onder de redenen, welke zamenloopen om de Geneezingen der Zenuwziekten te
stremmen, behoort ook deeze, dat men dikwerf, te veel op Specifique middelen
vertrouwende, de algemeene wetten der Irritabiliteit uit het oog verlieze, en in het
verkiezen der Geneesmiddelen meer in het blinde rondtaste, dan dat men op juist
gelegde Ziektekundige gronden zyne behandeling vestige. Het volgend geval kan
ons daarentegen leeren, dat men deeze Ziekten, even als alle andere, gelukkig
geneezen zal, wanneer men de aanwyzing der Natuur juist weet te treffen, en volgens
deeze de keuze der Geneesmiddelen bepaale.
Een twaalfjaarig Meisje, van eene voor dien leeftyd ryzige gestalte, dunne huid,
tedere vezels, en niet zeer vochtryk zynde, verschrikte door een zeker toeval,
waarvan zy ooggetuige was, allergeweldigst. - Deeze Schrik veroorzaakte eenigen
tyd daar na eene jeuking, of, zo als zy het noemde, een krieuweling, in de hand,
welke van een onmaatig gelach achtervolgd wierd, en door deezen scheen te
eindigen. Men zag dit in het eerst voor eene grilligheid aan; maar kort daar na
veranderde die jeuking in een pynlyk gevoel; en 'er bleef een loomheid, door den
geheelen rechter arm heen, over. - De Ouders beslooten hier tegens hulp te zoeken,
en ontvingen tot raad een uiterlyk middel, waar mede zy de hand wasschen zouden;
het geen zy echter, gelyk een ieder, die slechts een oppervlakkig denkbeeld der
Zenuwziekten heeft, gemakkelyk kan vermoeden, zonder eenige vrucht gebruikten.
Intusschen begonnen de hand en arm zich krampachtig zamen te trekken, en de
overige ledemaaten vingen ook aan in deeze zenuwaartige aandoeningen te deelen.
Eerst zag men het rechter been, en den linker arm en hand, in stuiptrekkingen
vervallen, en naderhand wierd het geheele lichaam door dezelve ontelbaare maalen
op den dag aangedaan, met dat gevolg, dat 'er eerst loomheid en zwaarte, en
eindelyk eene volkoomene Verlamming, in die deelen overbleef. Men had nu den
Huis-Artz over het geval geraadpleegd, welke, onder
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andere middelen, die ik niet heb kunnen nagaan, de Spirit. Corn. Cerv. en Assa
foetida liet toedienen; doch vooral de Electriciteit aanprees. Men besloot dan ook
de Electriciteit te beproeven; doch, ofschoon dezelve door den kundigen Apothecar
van Barneveld wierd aangewend, zo deed dezelve echter niet alleen geen den
minsten dienst, maar zelfs verergerden, na iedere aanwending der Electriciteit, de
omstandigheden van het Meisje zo zichtbaar, dat zulks den Heer Barneveld
aanspoorde de verdere aanwending af te raaden.
Dit deed de Ouders besluiten, myne hulp te vraagen. Ik vond het Meisje in een
allerdeerniswaardigsten toestand. Alles was verlamd. De armen en beenen waren
als doode lichaamen, zonder gevoel en beweeging. Het geheele lichaam zakte
neder, of viel plotsling, zonder de minste kracht, om zich, in welke richting ook, te
ondersteunen. De spieren van de keel zelve waren zodanig werkeloos, dat de
Lyderesse nu geen droppel vochts konde doorzwelgen. Eenige reizen op den dag
kreeg zy een stuip over het geheele lichaam, en van tyd tot tyd trokken zich de
spieren van het aangezicht te zamen, 't welk aan hetzelve dikwerf een akelig aanzien
gaf. De pols was eenigzints versneld, en zeer zwak, het geen echter zeer gemakkelyk
een gevolg kan geweest zyn van het weinig voedzel, dat zy nu zedert vier weeken,
uit hoofde van de moeilyke slikking, vooral in de drie laatste dagen, wanneer zy
zelfs geen vocht konde binnen brengen, had genoomen.
In deezen toestand wil ik gaarne bekennen, op het eerste oogenblik, geen plan
van geneezing te durven beraamen. Maar, hetzelve aan eene nadere overweeging
overlaatende, besloot ik voor de onderhouding van het leeven, zo veel mogelyk, te
zorgen; liet ten dien einde, noch dien zelfden dag, Lavementen met Ossenbouillon
zetten, en intusschen de keel uiterlyk met het Ol. Cajeputi eenige reizen op dien
dag wryven.
Intusschen, over den aart der Ziekte eens nadenkende, nam ik ten eersten het
fyne en tedere weefzel der vaste deelen in aanmerking. Ik vergeleek hier mede den
Schrik, als de opwekkende oorzaak der Ziekte; verders, nagaande hoe de
Verlamming zichtbaar op de stuiptrekkingen gevolgd was, en hoe schadelyk in
deezen de prikkel der Electriciteit zich getoond had, maakte ik, uit alle deeze
byzondere facta, dit algemeene besluit: naamelyk, dat de
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naaste oorzaak der Ziekte, in weerwil der Verlamming, in eene te groote
aandoenlykheid van het Leevensbeginsel gelegen was, welke aandoenlykheid, door
den Schrik opgewekt, het Leevensbeginsel in dien staat had gebracht, dat het nu
door de ligtste oorzaaken in stuipachtige en onregelmaatige beweegingen verviel;
waardoor het zich steeds, en by aanhoudenheid, uitputte, zo dat de gevoelige vezel
alle kracht verloor, en door geenen natuurlyken prikkel in zyne behoorlyke werking
konde gebracht worden. De Verlamming merkte ik alzo aan, als een uitwerksel der
stuiptrekkingen, als een uitputting van het leeven, door de onregelmaatige en te
sterke beweegingen veroorzaakt, en ik begreep, dat dezelve zoude weggenoomen
worden, wanneer ik de oorzaak konde wegneemen.
Op dit besluit myne Geneeswyze vestigende, nam ik voor, het vermoogendst van
alle Geneesmiddelen, welke in de te groote aandoenlykheid aangepreezen worden,
te beproeven. Ik schreef daarom het Opium, uiterlyk en innerlyk, voor. Uiterlyk
vereenigde ik hetzelve met het Ol. Lini, om 'er de keel mede te wryven, ten einde
alzo de slikking te herstellen, en de Lyderesse in staat te brengen, dat zy en voedzel
en Geneesmiddelen konde doorzwelgen. Innerlyk liet ik hetzelve door Lavementen
binnen brengen, en, indachtig aan de les van HUFELAND, welke, in alle gevallen
alwaar hy het Opium in geene genoegzaame hoeveelheid konde toedienen, hetzelve
met de Spiauterbloemen vereenigde, deed ik ook by hetzelve die zogenaamde
Metaalkalk (Oxide de Zinc Sublimé) en de Moschus. Dit laatste uit hoofde van de
opwekkende kracht, welke hetzelve, in alle verzwakkingen van het Leevensbeginsel,
(*)
zo zichtbaar aan den dag legt .
Naauwelyks had ik met deeze Geneeswyze drie dagen aangehouden, of de
Lyderesse konde al genoegzaam doorzwelgen, om het Geneesmiddel door den
mond in te neemen. Ook verminderden de stuipachtige aanvallen zicht-

(*)

Men zie, over het rechte Gebruik der Zincbloemen, in de Zenuwziekten, en derzelver
verschillende Werking van de andere Zenuwmiddelen, myne Verhandeling over het Inwendig
Gebruik der Spiauterbloemen, p. 84. seq., te vinden in de Handelingen van het Geneeskundig
Genootschap: Servandis Civibus, Vyftiende Deel.
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baar, in hevigheid zo wel, als dat ze langer wechbleeven. En na verloop van 6 dagen
waren de Lavementen volkoomen nutteloos, alzo het slikkingsvermoogen
genoegzaam hersteld was. De Verlamming der andere deelen bleef echter noch
gestadig aanhouden. Dan den zevenden dag was ik verwonderd, de omstandigheden
zo geheel veranderd te zien, de Lyderesse in eene zittende houding aan te treffen,
en haar den linker arm te zien oplichten. Van nu af aan nam de geneezing van
oogenblik tot oogenblik toe, en den 10den dag ging zy al reeds weder, met behulp
van een stok, door het vertrek. Ik maakte in het Geneesmiddel geene verandering,
dan alleen, dat ik de gift der Moschus vermeerderde, naar maate de stuiptrekkingen
verminderden. De gift van het Laud. Liquid. Sydenh. bleef als van den beginne af,
tot 30 droppelen dagelyks. De Zincbloemen had ik eerst vermeerderd tot xij greinen
dagelyks; maar toen, na den 7den dag, de stuiptrekkingen geheel ophielden, bleef
dit middel ook in dezelfde hoeveelheid. Na verloop van 14 dagen bleef 'er niets, dan
noch een loom gevoel in de rechter hand, en eene verzwakking in den rechter arm,
over. Ik verminderde daarom allengskens met het Geneesmiddel, en den 20sten
dag nam ik van haar afscheid. Het is nu vyf weeken dat zy hersteld is. Zy blyft
volkoomen gezond, is vlug, leevendig, en heeft geene overblyfzelen van
stuiptrekkingen, of van verlamming.
Indien wy nu uit dit geval Practische Gevolgtrekkingen wilden ontleenen, zouden
wy, misschien, het algemeene Besluit kunnen maaken, dat alle prikkelende middelen
nutteloos zyn, wanneer het Leevensbeginsel te aandoenlyk is, of, om in de taal van
GAUBIUS te spreeken, wanneer hetzelve door Irritabititeit zondigt. Camphora,
Moschus, Castoreum, Sp. Corn. Cerv., en de geheele kraam der Nervina Stimulantia,
zyn dan volkoomen nutteloos. Ze kunnen van geen dienst zyn, dan in zo verre ze,
met de Narcotica vereenigd, eenen tweeden rol speelen. De Electriciteit is in dat
geval even vruchteloos, zo ze al niet schadelyk zy door deszelfs veelvermoogende
prikkelende kracht. - De Narcotica maaken dan het Hoofd-Geneesmiddel uit. In ons
geval zoude de Moschus niets gedaan hebben. Het was, na dat de Irritabiliteit door
het Opium en de Zincbloemen overwonnen was, dat dezelve medewerkte, om aan
de gevoelige vezel de veerkracht weder te geeven, en alzo de geneezing te
verhaasten.
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Mogelyk zoude het Opium alleen het zelfde effect gedaan hebben, mogelyk de
Zincbloemen, zonder het Opium, de Geneezing hebben bewerkt, en misschien
zouden andere Narcotica dezelfde uitwerking gehad hebben; ten minsten hebben
my analoge gevallen genoegzaam geleerd, dat men, met eenen STOLL, gelukkig
geneezen zal, wanneer men de gelegenheid van een Geneesmiddel toe te dienen
wel weet te treffen, en wanneer men op eene juist bestemde aanwyzing meer
vertrouwt, dan op eene onbepaalde specifique kracht der Geneesmiddelen.

Amsterdam, den 14 April 1794.

De algemeene ongezondheid der lugtstreeken in America
wedersprooken.
Overgenomen uit The History of New Hampshire. By JEREMY BELKNAP A.M. Member
of the Philosophical Society in Philadelphia, and of the Academy of Arts and Sciences
in Massachusetts.

Europische Schryvers, en onder deezen Mannen van naam, hebben, met veel
vertrouwen, verzekerd, dat de Lugtstreeken in America, onder dezelfde Breedten
als die van Europa, ongunstig zyn voor de Gezondheid en Langleevenheid; dat de
uiterste grenspaal des leevens daar op veertig of vyftig jaaren gesteld is. Men schryft
deeze heillooze uitwerkzels toe aan de bedorvene uitwaassemingen van stilstaande
Wateren, aan een Aardryks - oppervlakte, ongeredderd, onbebouwd, en overgroeid
met wild opgeschootene gewassen, die daaraan den zuiverenden invloed der Zonne
(*)
ontzeggen .
Indien men deeze aanmerkingen bepaalde tot de laage Vlakten in de Zuidlykste
Staaten, zou derzelver gepastheid misschien niet wedersprooken kunnen worden:
dan men hebbe onderscheid te maaken tusschen deeze gedeelten van America,
en andere, die zich in geheel andere omstandigheden bevinden.
Wanneer Schryvers voorgeeven als Wysgeeren de pen te voeren, moeten zy
berigten zoeken te ontvangen uit

(*)

ROBERTSON's Hist. of America. Vol. II. p. 17. (Nederd. Vert. IIde D. bl. 30.) KING's Thoughts
on the Emigration to America. Political Magazine, 1783. p. 261.
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de zuiverste bronnen, en zich niet te vrede houden met Bespiegelingen over
onderwerpen, welke alleen door Waarneeming, en Bewysstukken daar uit ontleend,
kunnen bepaald worden: het voegt hun niet algemeene gevolgen te trekken uit
gedeeltlyke bescheiden. - Schryven zy als Staatslieden, dan mogen zy in de daad
hun oogmerk bereiken, door de zaaken in een bedrieglyk licht voor oogen te stellen,
en America af te schilderen als een Graf voor de Europeaanen, en daar door de
drift der verhuizinge derwaards zoeken te dempen.
Het is, ondertusschen, niet onaartig waar te neemen, welke onbestaanbaare
gevolgtrekkingen deeze bespiegelende Wysgeeren asleiden uit dezelfde beginzels;
want, terwyl de een de Lugt van een met Houtgewas begroeid Land veroordeelt,
als verderflyk voor de Gezondheid en het Leeven, roemt een ander dezelve, als
bevattende een overvloed van voedende deelen, en beweert, dat Menschen, die
zich in boschagtige Gewesten onthouden, minder voedzel gebruiken, dan die in
(*)
open Landen woonen .
Dan, ondanks de droomeryen van Europische Wysgeeren, en de baatzoekende
inzigten van Europische Staatslieden, kan America best beschreeven worden door
de zodanigen, die 'er langen tyd gewoond hebben. Zy, die dit Werelddeel nooit
zagen, en zy, die 'er doorgetrokken zyn met den vaardigen spoed eens Reizigers,
kunnen niet dan zeer onbevoegde Regters weezen; nogthans zyn 'er veelen van
deeze beiderlei soort, wier berigten meer geloofs gevonden hebben, dan ze
verdienden.
In New Hampshire is een onbearbeide en onbebouwde Grond zo verre van een
voorwerp te weezen 't welk schrik voor Gezondheid of Leeven behoort te baaren,
dat 'er geen Menschen sterker en kloeker zyn, dan die op nieuwe Plantadien werken;
en treft men geen Lieden aan, die meer smaak in hartig te eeten vinden. Dit is niet
alleen waar ten opzigte van de Inboorelingen des Lands, maar ook van de
Aankomelingen uit Europa. Het is eene algemeene waarneeming, dat de eerste
Planters, in nieuw aangelegde gronden, een hoogen ouderdom bereikten. Het is
tevens waarheid, dat de Lugt van onze Bosschen zeer gezond is. Het hoog en
weelig opgroeijen

(*)

Abbé RAYNAL's History of the Indes. Vol. III. p. 278.
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moge een Europeaan in 't wilde opschieten noemen; dit strekt niet alleen ten teken
van de kragt en de vrugtbaarheid des gronds; maar brengt veel toe om schadelyke
dampen weg te neemen; en als de grond eens gezuiverd is, zal de Natuur, indien
de Mensch zyn pligt veragteloost, met haare goeddaadige hand, op nieuw, een
tweede zulk wild opschieten, met het zelfde weldaadige oogmerk, daar stellen. Een
ryke uitvloed van harstagtige boomen deelt aan de Lugt eene balzemagtige
hoedanigheid mede, allerbevorderlykst voor de Gezondheid. Terwyl de veelvuldige
Stroomen van helder en zuiver Water, onder welken 'er eenige met groote snelheid
van het Gebergte afschieten, een vloed van frissche Lugt veroorzaaken,
allerheilzaamst voor die op de oevers woonen. Hier by mogen wy nog voegen, dat
de Noordweste Wind de groote hersteller is van alle schadelyke hoedanigheden
die in de Lugt van America kunnen huisvesten, en als die Wind de overhand heeft,
verspreidt dezelve Gezondheid, en deelt sterkte mede aan het menschlyk lichaam.
Daar zyn, 't is waar, eenige weinige plaatzen, zelfs in New Hampshire, in welke
de Damp, opklimmende uit een land met versch water overstroomd, galagtige ziekten
en zenuwkwaalen veroorzaakt, en de Inwoonders blootstelt aan eene vroegtydige
verzwakking. Zuiks wordt dikwyls aangezet door een ongepast gebruik van sterke
Dranken, als Geneesmiddelen genomen: maar het vertrek deezer lieden na de
zuiverder Lugt van het Gebergte, en eene gemaatigder leevenswyze, doet deeze
ongemakken wyken, en de gestellen worden versterkt.
In de nabyheid van Connecticut Rivier heeft men eenige voorbeelden gezien van
Gezwellen aan de keel, niet ongelyk aan de Goîtres onder de Inwoonderen van het
Alpische Gebergte. De Vrouwen waren, inzonderheid, 'er mede behebt. Eene
verplaatzing na den Zeeöever, en een aanhoudend baaden in zout water, brengt
veel toe om deeze Gezwellen te doen verdwynen. Een ruim gebruik van gezouten
Visch, en van Zuur uit het groeiend Ryk, bovenal Cyder, heeft men desgelyks
heilzaam gevonden: en, volgens de laatste en beste bescheiden, welke ik heb
kunnen bekomen, is thans deeze Ongesteltenis min algemeen, en gemaklyker weg
te neemen, dan eenige weinige jaaren geleden.
Uit de Sterflysten, die ik my heb doen bezorgen,
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blykt het, dat een vry groot aantal Menschen een hoogen Ouderdom bereiken, en
dat veelen hunner sterven, niet in gevolge van eenige geweldige Ziekte, maar door
het allengskens toeneemend verval van kragten. De dood van volwassene
Persoonen, tusschen de twintig en vystig jaaren, is zeer zeldzaam, in vergelyking
met de Sterflysten uit Europa. Men rekent dat bykans een twintigste gedeelte der
Inwoonderen van Londen, het eene jaar door het andere genomen, sterft, en het
gaat vast, dat niet meer dan één van de zeventig der Inwoonderen van New
Hampshire, 's jaars, sterft; zo 'er geene heerschende ziekte woedt, 't geen zeer
zelden gebeurt.

Natuurlyke historie der Onweersvogelen, in 't algemeen.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
Van alle Vogelen, die diep in Zee gevonden worden, zyn de Onweersvogelen,
Procellariae, het meest der Zee genegen; ten minsten zy schynen de vervreemdste
van het Land, en de stoutmoedigste om zich verre van 't zelve te verwyderen, en
op den wyden Oceaan om te zwerven: want zy geeven zich met zo veel vertrouwen,
als stoutheid, aan de beweeging der baaren over, en aan het geweld der winden;
zelfs schynen zy de Stormen te trotsen. Hoe verre zich de Zeelieden gewaagd
hebben, hoe verre zy zyn doorgedrongen, 't zy in de Poolgewesten, 't zy in andere
Wereldriemen, zy vonden deeze Vogels, die, als 't ware, hun opwagtten en
voorgingen op de afgelegenste en stormagtigste streeken: overal zagen zy dezelve
met gerustheid speelen, en zelfs met vrolykheid dartelen, op dit Element, in zyne
woede zo verschriklyk, en waar voor de onverzaagdste Mensch moet beeven en
verbleeken: als wilde de Natuur hun doen bekennen, hoe zeer het Instinct, en de
Vermogens, welke zy verleend heeft aan Weezens beneden ons in rang geplaatst,
dezelve verheft boven 't geen onze Rede en onze Kunst vermag.
Voorzien van lange Vleugelen, bedeeld met gevliesde Pooten, voegen de
Onweersvogelen, by de gemaklykheid en ligtheid van vlugt, by de vaardigheid in
het zwem-
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men, de zonderlinge bekwaamheid van op het water te loopen; zy raaken het
opperste der golven even aan met een snellen voortgang, in welken het lichaam
horizontaal onderschraagd wordt, en in evenwigt gehouden, door de uitgebreide
Vleugelen, terwyl zy met de Pooten beurtlings en vaardig de oppervlakte des waters
treeden. - Van deezen loop op het water komt de naam, Petrel; dezelve is gevormd
van Peter, Pierre, of van Petrill, Pierot, of Petit-pierre; de Engelsche Zeelieden
hebben 'er die benaaming aan gegeeven, wanneer zy deeze Vogels, even als
Apostel PETRUS, op het water zagen loopen.
De Soorten van Onweersvogelen zyn talryk. Alle hebben groote en sterke Vleugels;
nogthans verheffen zy zich niet hoog in de lugt; doorgaans scheeren zy vliegende
over het water heen. Zy hebben drie Vingers, door een vlies vereenigd: de twee
Zydvingers hebben een boord aan den buitenkant: de vierde vinger is niets meer
dan een kleine Spoor, die onmiddelyk uit de hiel komt, zonder eenigzins met een
(*)
lid voorzien te zyn .
De Bek der Onweersvogelen is, gelyk die der Albatrossen, geleed, en schynt
zamengesteld uit vier stukken, waarvan 'er twee, als op elkander gevoegd, de
uitersten der Kaaken uitmaaken: zy hebben, daarenboven, langs de Bovenkaak,
digt aan den Kop, twee kleine kookertjes, of verborgene holligheden, in welke de
Neusgaten komen. Uit het geheele maakzel, schynt deeze Bek de Bek eens
Roofvogels: want dezelve is dik, snydend, en aan 't einde gekromd. Voor het overige
is die gedaante van den Bek niet geheel eenpaarig by alle Onweersvogelen. 'Er is
zelfs onderscheids genoeg, om daar uit iets kenmerkends te ontleenen, 't welk eene
verdeeling zou maaken in het Gezin deezer Vogelen. In de daad, in veele soorten
is alleen de punt van de Bovenkaak omgeboogen als een haak: de benedenpunt,
in tegendeel, gootswyze uitgehold, en geknot als een lepel.
By andere zyn de punten van elke Kaak scherp, omgekromd, en vormen met
elkander een krommen Bek.

(*)

WILLUGHBY noemt deeze Spoor een kleine agtervinger; geen denkbeeld bebbende van een
Lid, onmiddelyk uit de hiel voortkomende.
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(*)

Dit onderscheid heeft de Heer BRISSON waargenomen, en, schoon de Heer FORSTER
het wille verwerpen, dunkt het ons behoudenswaardig.
Alle deeze Vogels, hoe ook gebekt, schynen een zelfde Instinct, en een algemeene
eigenschap, te hebben in het maaken der Nesten. Zy onthouden zich niet op 't land,
dan in dien tyd, welke zeer kort is: en, als of zy gevoelden hoe vreemd hun dit verblyf
zy, verbergen zy zich in de gaten der rotzen aan den zeekant; zy laaten uit de diepte
dier rotsholen hunne onaangenaame stem hooren, die men veelligt voor het geluid
(†)
van eenig kruipend Dier zou neemen . - Het getal der Eijeren is niet groot. - Zy
voeden de Jongen met in den bek uit te storten de halfverteerde spyze, reeds in
traan of olie veranderd; Visch is hun voornaamste zo niet eenige voedzel. - Eene
byzonderheid is 'er, waarvan zy, die deeze Vogels in de nesten opzoeken, wel
mogen verwittigd worden; hierin bestaande, dat de vrees van gevangen te zullen
worden, of de hoop van zich te zullen kunnen verdeedigen, hun een Olie, waarvan
de maag vol is, doet uitwerpen: zy spuiten dezelve in 't aangezigt, of de oogen, van
den Vogelaar; en dewyl hunne Nesten meestentyds gelegen zyn aan steile kusten,
in de rotsspleeten van eene groote hoogte, heeft de onkunde hiervan het leeven
(‡)
aan veelen gekost .

(*)
(†)

(‡)

Observations de M. FORSTER, p. 184.
De Onweersvogelen begeeven zich by duizenden onder den grond; zy voeden daar de
Jongen, en keeren alle nagten derwaards weder. FORSTER, Observations, p. 181. - De
Bosschen (van Nieuw Zeeland) weergalmden van het geschreeuw der Onweersvogelen, in
gaten onder den grond verborgen, die kwaakten als Kikvorschen, of klokten als Hennen. Het
schynt, dat alle Onweersvogelen de gewoonte hebben van onder den grond te nestelen: want
wy hebben eene en andere soort dit zien doen in Dusky Baai. FORSTER, Second Voyage de
COOK, Tom. II. p. 110.
De Nieuwspapieren te Londen, in Juny 1761, verhaalen het ongeluk den Heer CAMPBEL
overgekomen, die, het Nest eens Onweersvogels op een steile rots willende uithaalen, de
Olie, welke deeze Vogel uitwierp, in de oogen kreeg, waarop hy afliet; maar van de rots te
pletter viel. EDWARDS, Preface de la troisiéme partie des Glanures, p. 4. De kleinste soort van
Onweersvogelen, het Stormvogeltje, heeft dit ook voor eene gewoonte. CHARLES SMITH schryft,
in zyn Werk over den tegenwoordigen Staat van het Landschap Kerry, in Ierland, dat het
Stormvogeltje, als het gegreepen wordt, uit den bek een lepel vol Olie uitgeeft. Id. Ibid.
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De Heer FORSTER merkt op, dat de Heer LINNAEUS de Onweersvogelen weinig moet
gekend hebben; naardemaal hy slegts zes Soorten telt; terwyl de Heer FORSTER
(*)
twaalf Nieuwe Soorten, alleen in de Zuid-Zee, ontdekt heeft ; wy wenschten wel,
dat die Reiziger ons beschryvingen van alle die Soorten hadt medegedeeld. Dit zo
niet zynde, zullen wy ons met de Beschryving der bekende Soorten moeten te vrede
(†)
houden .

Verslag van het leeven en de werken van George Edwards, F.R.S.
& F.S.A.
(Uit het Engelsch.)
GEORGE EDWARDS, een uitsteekend Natuurkundige, die zich byzonder deedt kennen
door zyne kunde en aftekening der Vogelen, werd den derden van Grasmaand des
Jaars MDCXCIII gebooren te Stratford, een Buurt behoorende tot West-Ham in
Essex.
Eenige zyner vroegste jaaren bragt hy door onder het opzigt van een Geestlyken,
HEWIT geheeten, toen Leermeester in eene openbaare School te Laytonstone, eenige
weinige mylen van EDWARDS Geboorteplaats.
Deeze School verlaaten hebbende, werd hy besteld by eenen anderen Leeraar
der Vastgestelde Kerke te Brentwood; en vervolgens, dewyl zyne Ouders hem ten
Koophandel geschikt hadden, als Leerling geplaatst by een Koopman in
Fenchurch-street. Hy trof zeer gelukkig eenen Meester aan, die hem met alle
beleefdheid en vriendschap behandelde; en die, behalven dat hy een Man was van
zeer naauwgezette Godsdienstigheid, de by Kooplieden zeldzaame hoedanigheid
bezat van welbedree ven te weezen in de Geleerde Taalen.
Omtrent het midden der Leerjaaren van den Heer EDWARDS, viel 'er iets voor, 't
welk eene rigting gaf aan

(*)
(†)

Observations de M. FORSTER, p. 184.
Wy zullen van dit Vogelgeslacht, vervolgens, de voornaamste Soorten opgeeven.
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zyne toekomende Studien. Naa den dood van Dr. NICHOLAS, een Man, die zich in
de Geneeskunde roem verworven heeft, en een Bloedverwant van EDWARDS Meester,
werden 's Doctors Boeken, die zeer menigvuldig waren, geplaatst op de kamer des
Leerlings. Zo onverwagt eene gelegenheid, om kundigheden op te doen, ging by
hem niet verlooren. Hy bediende 'er zich van met greetigheid, en besteedde al den
ledigen tyd welken hy by dag hadt, en niet zelden een groot gedeelte van den nagt,
in het doorbladeren van Dr. NICHOLAS Verzameling, zo verre die de Natuurlyke
Historie, Beeldhouw-Schilder- en Starrekunde, en de Oudheden, betrof. Zints dien
tyd hieldt EDWARDS uitzigt om Rykdommen te verkrygen, welke de Koophandel aan
deszelfs yverige behartigers schenkt, op. De Winkel en de Beurs begonnen alle de
bekoorlykheden te derven; en, by het eindigen zyner Leerjaaren, vormde hy het
plan om buiten 's Lands te reizen, met oogmerk om zyn smaak te verbeteren, en
een schat van kundigheden op te zamelen.
EDWARDS eerste Reis was na Holland, werwaards hy scheep ging in 't Jaar
MDCCXVI, en de voornaamste Steden der Vereenigde Nederlanden bezogt. Naa
een maand daar blyvens, keerde hy na Engeland weder, en onthieldt zich twee
jaaren in Londen en daar omstreeks, zonder iets bepaalds, te doen, schoon wy wel
mogen veronderstellen, dat hy niet afliet, zyne kundigheden in de Natuurlyke Historie
te vermeerderen.
Zyne tweede Reis was na Noorwegen, werwaards hy heentoog op de uitnoodiging
van een Heer, hem zeer genegen, en wiens Neef Capitein was van het Schip, waar
mede EDWARDS derwaards steevende. Een werkzaame en wysgeerige geest, gelyk
de zyne, kon niet naalaaten eene hooge voldoening te smaaken in een Land, vol
rotzen van eene verbaazende grootte, vol altoos groene boomen, en waar zommige
van de Inwoonders naauwlyks de kunsten der beschaafdheid kenden. De Zon ging,
geduurende zyn verblyf, alleen onder om weder op te gaan; weinige uuren offerde
hy aan den slaap op. Zomtyds wandelde hy op de oevers van kreeken, by de holen
der Zeevogelen, en andere eenzaam zwervende der gevederde Bende, op plaatzen
waar hy geen stem dan die deezer Vogelen hoorde. Op andere tyden nam hy den
groei der Planten waar, tusschen het gebergte, en ontmoette menigmaalen, by de
Bergbewoonders, die Gastvryheid,
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welke men schaarscher aantreft in meer beschaafde oorden. - Op zyn tocht naa
Frederikstad, bevondt hy zich niet verre van het Kanon van CAREL DEN XII, Koning
van Zweeden, op dien tyd bezig met het beleg van Frederikshall, voor welke plaats
die Vorst sneuvelde. - Deeze omstandigheid wederhield den Heer EDWARDS Zweeden
te bezoeken; daar het Zweedsche Leger zeer tuk was om Vreemdelingen aan te
houden. Niettegenstaande al zyne voorzorg en omzigtigheid, om aan geene der
partyen aanstoot te geeven, werd hy eens gevat door de Deensche Wagt, die hem
hieldt voor een Spion, door den vyand gebezigd om kundschap van hunne
oogmerken op te doen. Nogthans kreeg hy, door het bybrengen van onlochenbaare
getuigenissen zyner onschuld, zyn ontslag.
In Hooimaand des Jaars MDCCXVIII, stak EDWARDS weder na Engeland over, en
keerde, kort naa zyne wederkomst te Londen, na zyne Geboorteplaats, waar hy
den Winter doorbragt. Dan begeerig om Frankryk te bezoeken, trok hy in MDCCXIX
over Dieppe na Parys. De byzonderheden dier Stad bezigtigd hebbende, nam hy
zyn intrek in een Dorp Greencourt geheeten, gelegen in het groote Perk van
Versailles. Zyn oogmerk in het verkiezen deezer plaatze was zyne kennis in de
Natuurlyke Historie uit te breiden; dan, tot zyn geen gering verdriet, vondt men op
dien tyd geen leevend schepzel in de Menagerie. Naardemaal het Hof, geduurende
's Konings Minderjaarigheid, zich niet te Versailles onthieldt, was de eertyds zo
wydvermaarde Verzameling van Dieren zo geheel en al verwaarloosd, dat ze alle
of dood of verstrooid waren.
Ten deezen opzigte teleurgesteld, vermaakte zich EDWARDS met de prachtige
Optochten, ten toonstellingen van Reliquien, in verscheide Kerken en Godsdienstige
Gestigten; byzonder zyne aandagt vestigende op de werkstukken der Schilder- en
Beeldhouwkunde, in de openbaare Gebouwen.
Terwyl hy zich in Frankryk onthieldt, deed hy twee uitstappen in dat Ryk, ieder
van een paar honderd Mylen. De eerste was na Chalons in Champagne, in
Bloeimaand des Jaars MDCCXX; de tweede was te voet na Orleans en Blois. Deeze
laatste reis volbragt hy in vermomde kleeding, met oogmerk om die Zoonen der
schraapzugt te ontwyken, die hun beurs maaken met
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de Reizigers te berooven. Dit plan bleek veel gewaagd te zyn; want 'er was zeer
onlangs een Edict uitgevaardigd om de Landloopers op te pakken, met oogmerk
om dezelven na America te voeren, na de Oevers van de Rivier Missisippi, waar
men bevolking behoefde. Het gevolg hier van was, dat onze Philosooph ter naauwer
noode een Reis na de West-Indiën ontkwam.
Toen de Heer EDWARDS uit Frankryk in Engeland wederkeerde, zette hy zyne
geliefde Studie, de Natuurlyke Historie, met allen ernst, voort; zich toeleggende, om
zulke Dieren, als te zyner kennisse kwamen, te tekenen en te kleuren. Zyn
voornaamste bezorgdheid was, om meer het natuurlyk, dan het schilderagtig, Schoon
te bewaaren; Vogels trokken, in 't eerst, zyne aandagt voornaamlyk; en eenige der
beste Afbeeldingen door hem gekogt zynde, maakte hy 'er weinige Aftekeningen
van voor zich zelven. Deeze werden bewonderd door de Liefhebbers, die, door 'er
een goeden prys voor te besteeden, onzen jongen Natuurkundigen aanmoedigden
om met kragt zyn werk voort te zetten. JAMES THEOBALD, Esq. van Lambeth, een
yverig Voorstander der Weetenschappen, was een der eerste Beschermheeren en
Weldoenderen van den Heer EDWARDS. Dus onverwagt aangemoedigd, nam onze
Kunstenaar toe in kunde en arbeidzaamheid, en verkreeg, door zyne bevlytiging in
zyne geliefde Studie, een behoorelyk inkomen, en eene wydstrekkende kennis. Niet
te min liet hy zyn vlytbetoon, in den Jaare MDCCXXXI, voor een tyd vaaren, en
deedt, met twee zyner Bloedverwanten, eene Reis naa Holland en Braband. Hier
egter liet hy zyn tyd niet vrugtloos voorby loopen; want hy verzamelde verscheide
schaars voorkomende Boeken, en hadt gelegenheid om de oorspronglyke
Schilderstukken te zien van de grootste Meesters, te Antwerpen, te Brussel, te
Utrecht, en in andere groote Steden.
Op aanpryzing van Sir HANS SLOANE Bart. Voorzitter van het Collegie der
Geneesheeren, werd onze EDWARDS verkoozen tot hun Boekbewaarder, en voegde
men hem kamers in het Collegie toe. Dit, 't welk het voornaame tydperk was in zyn
leeven, bepaalde hem tot een post, die het meest strookte met zyn smaak en
genegenheid. Thans vondt hy zich in staat om steeds gebruik te maaken van eene
uitgezogte Boekery, vol van de kostbaarste Boeken over de Natuurlyke Historie, in
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welke hy zich by aanhoudenheid oefende. - Zo werd hy by trappen een der
uitmuntendste Vogelbeschryvers van ons Land, en van alle andere Landen; en ten
deezen opzigte is zyne verdienste zo wel bekend, dat dezelve niet in twyfel kan
getrokken worden. In 't byzonder staat hier op te tekenen, dat hy nooit anderen
toevertrouwde, wat hy zelve kon uitvoeren, en dat hy het menigmaal zo bezwaarlyk
vondt zich zelven te voldoen, dat hy niet zelden drie of vier tekeningen maakte, om
het door hem gekoozen voorwerp in houding en character op 't volkomenst te treffen.
De Heer EDWARDS leverde, in 't Jaar MDCCXLIII, der Wereld een verwonderlyk
blyk van zyne arbeidzaamheid, door de Uitgave van het Eerste Deel zyner History
of Birds. Hetzelve werd uitgegeeven in groot 4to, en behelst één en zestig Vogelen,
en twee viervoetige Dieren, van welke de meesten voorheen noch afgetekend noch
beschreeven waren. Ze zyn gesneeden op twee-en-vyftig Plaaten, naar
oorspronglyke Tekeningen, en juist gekleurd; met volkomene en naauwkeurige
Beschryvingen. Dit Deel is opgedraagen aan den Voorzitter en de Leden van het
Koninglyk Collegie der Geneesheeren, wier gunstbetooningen en bystand door den
Schryver met alle hartlykheid erkend worden. De Beschryvingen kwamen desgelyks
in 't Fransch uit, ten dienste der Buitenlanderen; dit geschiedde ook ten opzigte van
de volgende Deelen.
Het getal der Inschryveren de vuurigste verwagtingen van den Heer EDWARDS
zelve overtreffende, verscheen een Tweede Deel der History of Birds, in den Jaare
MDCCXLVII, opgedraagen aan Sir HANS SLOANE, toen Lyfarts van zyne Majesteit,
en wiens verdiensten, als Natuurkundige, al te zeer bekend zyn, zo binnen als buiten
's Lands, dan dat wy des byzondere melding behoeven te maaken. De Vriendschap
deezes beroemden Mans, voor onzen Schryver wordt in die Opdragt vermeld, mèt
al de warmte van een gevoelig en dankbaar hart. Dit Tweede Deel bevat desgelyks
één-en-zestig Vogels en twee viervoetige Dieren, op twee-en-vyftig Plaaten; met
de Beschryvingen.
In 't Jaar MDCCL, kwam het Derde Deel deezes Werks uit, behelzende het zelfde
getal Plaaten, en negenen-vyftig Vogelen. Het was opgedraagen aan den Voorzitter,
den Raad en de Leden, der Koninglyke Societeit.
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Het Vierde Deel zag het licht in 't Jaar MDCCLI, bestaande uit zeven-en-dertig
Plaaten, waar op negenen-dertig Vogelen, en waar by gevoegd zyn zestien Plaaten
met Slangen, Visschen en Infecten. Dit was het laatste Deel, 't geen de Heer
EDWARDS toen voorhad uit te geeven, en hy schynt het aangemerkt te hebben als
het volkomenste van 't geen hy, de Natuurlyke Historie betreffende, voortbragt,
waarom hy het opdroeg aan het Opperweezen. Die Opdragt was, buiten twyfel, zeer
Godvrugtig, wat het oogmerk aanbelangt; maar de wysheid der keuze kan niet
aangepreezen worden. Zulk een vermeeten is te hoog voor een Menschlyk Schepzel,
en de weinige voorbeelden van dien aart, welke ons in de Geschiedenis der
Letterkunde voorkomen, heeft men altoos met regt gewraakt. Misschien zullen
zommigen onzer Leezeren begeerig zyn, om te zien op welk een trant onze
Natuurkenner zich in deeze zeldzaame Opdragt uitdrukt; dezelve was kort, en van
den volgenden inhoud:
‘Aan GOD,
den Eén Eeuwigen! den Alomtegenwoordigen, den Alweetenden en Almagtigen,
Schepper aller Dingen, die bestaan! van Kringen, onafmeetbaar groot, tot de kleinste
Stofvezeltjes, wordt dit Ondeeltje opgedraagen en toegeheiligd, met alle mogelyke
Dankerkentenisse, Ootmoed, Vereering en hoogste Aanbidding, beide van Lichaam
en Geest,
door
Zyn alleronderdaanigst en nederigst Schepzel
GEORGE EDWARDS.’

Schoon men uit onzes Schryvers Opdragt aan de Godheid zich veelligt zou
verbeelden, dat hy ten oogmerke had zynen schryfärbeid te staaken, was zyn geest
veel te werkzaam, en zyne zugt ter kennisse veel te vuurig, om zich te vergenoegen
met het geen hy reeds gedaan hadt. In gevolge hiervan schonk hy, met den Jaare
MDCCLVIII, der geleerde Wereld, het Eerste Deel van zyne Gleanings of Natural
History; vertoonende zeventig onderscheide Vogelen, Visschen, Insecten en Planten,
meest tot dien tyd onbeschreeven, volgens de Na-
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tuur gekleurd, op vyftig koperen Plaaten. Dit Deel was opgedraagen aan de
Bezorgers van het Britsche Museum. Een Oordeelkundig Boekbeoordeelaar heeft,
van dit Werk spreekende, de volgende schatting betaald aan de verdiensten onzes
Schryvers: ‘Alle Schryvers over de Natuurlyke Historie zyn van geene gebrekkigheid
te beschuldigen; veelen hebben Afbeeldingen naar het leeven geschonken, en ze
op de naauwkeurigste wyze uitgevoerd. Onder deezen verdieut de Heer EDWARDS
op de onderscheidenste wyze vermeld te worden; zyne Afbeeldingen, en in zyne
Gleanings of Natural History, en in zyne History of Birds, zyn zeer stipt de Natuur
gevolgd. Wy verwonderen ons, derhalven, niet, dat zy zo welkom geweest zyn by
allen, die smaak vinden in juiste Afbeeldingen, op de schoonste wyze vercierd. Het
hoofdvoorwerp is hier altoos getekend in eene natuurlyke en bevallige houding, vry
van alle styfheid of gemaaktheid; voorts zyn de Plaaten zodanig vercierd, dat zy
veel toebrengen om de schoonheid van het hoofdvoorwerp te meer te doen
afsteeken. Eenigen, 't is waar, hebben beweerd, dat de Dier- en Plantbeschryvers,
in dusdanige Werken, te veel speelens aan de verbeelding gaven, en, om de fraaiheid
hunner Plaaten te vermeerderen, 'er veele trekken byvoegden in de natuur niet te
vinden. Dan, ten opzigte van den Heer EDWARDS, hebben wy eenige moeite genomen
om ons zelven daaromtrent te voldoen, door veele zyner Afbeeldingen te vergelyken
met de oorspronglyke van welke zy ontleend waren; en wy kunnen, met volkomen
waarheid, belyden, dat wy in alle deelen eene treffende gelykheid vonden, zo in de
Tekening als in de Kleuren. De Heer EDWARDS heeft, 't is waar, zich bediend van
de kunst om zyne Plaaten op te cieren, door een fraai contrast te maaken tusschen
de kleuren der Hoofdvoorwerpen, en die der Bycieraaden; maar, ook ten deezen
aanzienen, week hy nimmer af van de natuur, hy koos zodanige voorwerpen, wier
eigenaartige kleuren dit Contrast vormden. - De Heer EDWARDS wist, daarenboven,
zyne Voorwerpen te plaatzen in zulk eene verscheidenheid van bevallige houdingen,
dat het oog niet vermoeid wordt door eene verveelende eenzelvigheid van stand;
welke ten gelyken tyde verraadt en eene schraalheid van vinding, en eene
onoplettenheid in de beschouwing der voorwerpen zelve. -
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Eene andere byzonderheid, welke de Werken van den Heer EDWARDS te dierbaarder
maakt, bestaat hier in, dat de meeste Voorwerpen de zodanige zyn, als men
voorheen niet beschreeven of afgebeeld vondt, of van welken men by anderen
geene dan gebrekkige Afbeeldingen aantrof; zo dat het daadlyke toevoegzels zyn
tot de Natuurlyke Historie, strekkende om onze kundigheden te vermeerderen van
de tallooze soorten der Voorwerpen, met welke de Almagtige Schepper ons aardsch
verblyf vercierd heeft.’
Een Tweede Deel der Gleanings kwam in den Jaare MDCCLX uit; het bestaat uit
vyftig Plaaten, en de Beschryvingen, zo wel als de Afbeeldingen, van honderd Dieren
en Planten. Dit Deel droeg hy op aan wylen den Graaf BUTE, wiens liefhebbery voor
de Natuurlyke Historie, byzonder de Plantkunde, wel bekend is.
Het Derde Deel van zyne Gleanings, dat het Zevende en laatste Deel der Werken
van den Heer EDWARDS uitmaakt, verscheen in 't Jaar MDCCLXIII; het was toegewyd
aan den Graaf FERRERS, die, wanneer Capitein SHIRLEY een Franschen Prys genomen
hadt, een groot getal Vogelen, bestemd voor Madame POMPADOUR, aan onzen
Natuurkenner mededeelde, die daar door in staat gesteld werd, meer volkomenheids
en waarde aan zyn Arbeid by te zetten. Dit Deel bevat achten vyftig onderscheidene
Voorwerpen, op twee - en - vyftig Plaaten gebragt, even als in de voorgaande Deelen.
In de drie Deelen van de Gleanings gaat het Engelsch vergezeld van eene Fransche
Overzetting op de tegenoverbladzyde. In de voorige Deelen werd de Fransche
Beschryving afzonderlyk gedrukt.
(Het Vervolg en Slot by eene nadere gelegenheid.)
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Nero's dood.
(Volgens den Heer ARTHUR MURPHY, Esq.)
ó NERO! Vadermoord holp u aan Heerschappy,
Gy leefde in broeder-vrouwe- en moeder-moordery,
Gy waart te snood om door eens anders hand te sneeven,
Uw eige hand, uw dolk, moest u den doodsteek geeven.
G. BRANDT.

‘Deezer dage kwam in Engeland in 't licht eene nieuwe Engelsche Overzetting van
(*)
den roem der Romeinsche Geschiedboekeren, TACITUS , die van de keurigste
Boekbeoordeelaaren, in dat Ryk, met grooten lof vermeld wordt, zo ten aanziene
van de Vertaaling zelve, als van wegen de Aantekeningen op den Schryver, en de
Byvoegselen, om de gaapingen, door 't gemis van 't oorspronglyke, aan te vullen.
Onder deeze Byvoegzelen kwam ons dat tot het XVI Boek der Jaarboeken, den
Dood van NERO betreffende, zeer overneemenswaardig voor, en geschikt om 'er de
Leezers onzes Mengelwerks deelgenooten van te maaken, door de volgende
Overzetting.’
****
NERO ontdekte den deerlyken tegenloop zyner zaaken. Van zyne Legers kon hy
geene ondersteuning verwagten. Het Krygsvolk was op den tocht na de Caspische
Zee te rug geroepen; maar eene lange rust was noodig om de geesten te verkwikken
van Krygsknegten, door onophoudelyke vermoeienis afgemat. De Legioenen van
Illyricum keerden te rug met van hem vervreemde harten. Versmaadende hunne
gevoelens te ontveinzen, vaardigden zy een Gezantschap af tot VIRGINIUS aan den
Opper-Rhyn; hun brandend verlangen te verstaan geevende, dat

(*)

De Tytel is: The Works of Cornelius Tacitus; by ARTHUR MURPHY, Esq. With an Essay on the
Life and Genius of Tacitus; Notes, Supplements and Maps, 4 Vol. in 410, 4 i. 4. s. ROBINSONS,
1793.
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hy het verzoek der Legioenen, onder zyn bewind, zou inwilligen, en de Keizerlyke
Waardigheid aanvaarden. Acht Batavische Benden hadden een geest van misnoegen
laaten blyken; en de Praetoriaansche Lyfwagten stonden onder den invloed van
NYMPHIDIUS.
In deezen benarden toestand zag NERO na bystand om; doch te vergeefsch. Hy
ging op en neder door de kamers van zyn Paleis, en alles was eenzaamheid. Hy,
die, slegts weinige dagen geleden, de God van den Raad en het Volk was, vreesde
nu het slachtoffer daar van te zullen worden. Het geweeten begon zyne regten te
doen gelden. De stem van 't zelve liet zich hooren. NERO zag te rugge op zyne
misdryven, beefde van schrik, en kromp van knaaging. Hy herhaalde, in bitterheid
zyns harte, en aangegreepen door wanhoop, een regel, dien hy menigmaal, de rol
van OEDIPUS op 't openbaar tooneel speelende, geuit hadt: Myn Vrouw, myn Vader,
en myne Moeder, doemen my ten dood! In deeze uure vol angst kleefde niemand
van al zynen Hofstoet, en van alle de Medewerktuigen zyner misdryven, hem aan;
behalven SPORUS de Gesneedene, PHAON een vrygemaakte Slaaf, en EPAPHRODITUS
zyn Geheimschryver.
NERO gaf den Soldaaten op schildwagt bevel, om, met allen haast, zich na Ostia
te vervoegen, en een Schip gereed te maaken, waar op hy zich na Egypte mogt
inscheepen. Zy wilden niet gehoorzaamen. Een hunner vroeg hem, met een halven
regel uit VIRGILIUS, is het dan een zo vreeslyk ding te sterven? Hy begaf zich tot de
Serviliaansche Wagten, met zich neemende een spoedig werkend vergift, toebereid
door de welbekende LOCUSTA; maar zyn besluit bezweek. Hy keerde weder in zyne
kamer te rugge, en wierp zich op het rustbedde neder. De gemoedsbeweegenissen
lieten hem geen rust toe. Hy stondt op, en verzogt dat een verpligtende hand een
einde aan zyn deerlyk leeven wilde maaken. Deezen dienst begeerde niemand hem
te bewyzen, en hem zelven ontbrak daar toe de moed. Tot het uiterste van wanhoop
gedreeven, vervoerd door knaaging en vreeze, riep hy, op den weemoedigsten
toon: Myne Vrienden verlaaten my, en ik kan geen' vyand vinden! - Hy vloodt uit
zyn Paleis, als met oogmerk om zich in den Tyber te werpen. Hy veranderde van
gedagten, en nam voor, na Spanje te vlugten, daar zich op genade of ongenade
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aan GALBA over te geeven. Maar geen Schip lag in Ostia gereed.
Verscheide ontwerpen deeden zich, in schielyke opvolging, voor zynen geest op;
zy vermeerderden den reeds geweldigen storm zyner driften, en dienden alleen om
hem nog meer te verbysteren. De kragt zyner Welspreekenheid te beproeven was
een ander redmiddel 't welk hem te binnen schoot. Ten dien einde stelde hy zich
voor, in een treurgewaad na de markt te gaan, en daar, door eene hartroerende
aanspraak, vergiffenis van het Volk te verwerven. Bleeven hunne onvermurwbaare
harten verhard tegen den zagten invloed van overreedende Welspreekenheid,
weigerden zy hun Keizer te herstellen in het volle genot zyner voorregten, hy twyfelde
niet, of hy zou, ten minsten, van hun de Landvoogdye van Egypte kunnen afpersen,
waar hy, als Oversten, den vryen teugel zou kunnen slaaken aan zyne ongeregelde
driften. Dit ontwerp scheen hem toe te zullen gelukken; maar een straal bedenkens
verwekte trillenden schrik. Het volk mogt, zonder af te wagten om te hooren na de
Godlyke toonen zyner welluidende stemme, in openlyken oproer uitbarsten, en
woedende hun Vorst, van lid tot lid, verscheuren. Welk een weg zou hy inslaan?
Waar kon hy zich verbergen? Hy zag rond met oogen vol verwilderde wanhoop, en
vroeg zyne nog bygebleevene Medgezellen: Is 'er geen schuilplaats? Geen veilig
verblyf, waarin ik tyd hebbe om te overleggen wat te doen?
PHAON, zyn vrygemaakte Slaaf, stelde hem voor, hem te geleiden na een
onaanzienlyk Landgoed, 't welk hy in eigendom bezat, omtrent vier mylen van Rome
gelegen. NERO omhelsde de aanbieding. Geen tyd was 'er te verzuimen. Hy trok
uit op 't schraalste toegerust, ongeschoeid, niets aanhebbende dan zyn onderkleed,
zonder Overtrekzel of Keizerlyken Tabbaard. Om zich te vermommen, greep hy een
ouden versleeten mantel, sloeg dien om zyne schouders, bedekte zyn hoofd, en
hield een zakdoek voor zyn aangezigt. In deezer voege steeg hy te paard, met een
geest vol verbystering, zich een schandelyke vlugt getroostende, alleen vergezeld
door PHAON den Vrygemaakten, EPAPHRODITUS den Geheimschryver, en SPORUS
den Gesneedenen, en nog een wiens naam door AURELIUS VICTOR gezegd wordt
NEOPHYTUS geweest te zyn. Zo bragt NERO zyn laatsten nagt over.
Met het aanbreeken van den dag verlieten de Praeto-
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riaansche Lyswagten hunne standplaats in het Paleis, en vervoegden zich by hunne
Medegenooten in de Legerplaatze, waar, door den invloed en de bewerking van
NYMPHIDIUS, GALBA voor Keizer werd uitgeroepen. De Raad vergaderde, en
bekragtigde, naa eene korte raadpleeging, de keus der Praetoriaansche Lyfwagt.
De tyd was eindelyk gekomen, op welken die Vergadering met gezag kon handelen.
Zy beslooten dien dag te merktekenen met een besluit, den Romeinschen Raad
waardig. Met eenpaarige stemmen verklaarden zy den Dwingeland, die alle
Menschlyke en Godlyke Wetten met voeten getreeden hadt, voor een openbaar
vyand, en veroordeelden hem, by vonnis, tot den Dood, volgens de strengheid der
Oude Wetten, en de handelwyze van het Oude Gemeenebest.
NERO, ondertusschen, spoedde zich, zo veel mogelyk, om de Landhoeve des
Vrygemaakten te bereiken. Hy hoorde de toejuichingen uit de Praetoriaansche
Legerplaats; de naam van GALBA klonk hem in 't oor. Een Man, digt aan den weg in
het veld arbeidende, keek op, toen hy lieden te paard met spoed hoorde voorby
ryden. ‘Ziet, zeide hy, deeze Mannen zetten NERO hittiglyk na!’ Een ander vroeg,
onder den weg, ‘wat zegt men in de Stad van NERO?’ Wanneer zy digt by PHAON's
huis gekomen waren, werd NERO ontrust door een onverwagt voorval. Zyn paard
steigerde op het zien van een geraamte, aan den kant des wegs liggende; in gevolge
van dien schok geraakte zyn aangezigt bloot, en een oud Krygsknegt, reeds uit den
dienst ontslaagen, herkende den Keizer, en begroette hem by zynen naam. De
vrees van ontdekt te zullen worden deedt den vlugtenden Vorst, nevens de zynen,
met allen spoed, voortrennen. Op een kleinen afstand van de Landhoeve genaderd,
oordeelden zy het ongeraaden, op eene openbaare wyze daar in te gaan. NERO
steeg af, en doorkruiste een veld met riet begroeid. PHAON raadde hem, zich in een
Zandkuil verborgen te houden, tot dat men een heimlyken weg om in huis te komen
vervaardigd hadt. ‘Dat ware.’ sprak NERO, ‘my zelven leevend begraaven!’ Hy schepte
eenig water uit een modderige sloot, en hier mede zynen dorst gelescht hebbende,
vroeg hy op een treurigen toon: Is dit een drank dien NERO gewoon was te drinken!
- Men maakte eene opening in de Zydmuur, en NERO kroop 'er door. Hy werd gebragt
in eene kamer, waar
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hy niets dan elende zag. In dit gemeen vertrek wierp hy zich op een nog gemeener
bedde neder, en vroeg om eenig voedzel. Zy booden hem brood aan; doch het was
zo zwart, dat het gezigt daar van walch verwekte. Het water hem gegeeven was
stinkend; maar dorst noodzaakte hem dien walchlyken drank te drinken.
NERO's Vrienden zagen dat 'er geen hoop meer overig was: zy vreesden voor het
deerlyk lot 't welk den Vorst dreigde, en raadden hem door eene manlyke daad zich
aan een schandlyken dood te onttrekken. NERO gaf 'er zyne toestemming aan; doch
hy zogt uitstel, nog gesteld om zyn leeven te rekken. Toebereidzels tot zyne uitvaart
waren noodig. Hy beval dat 'er een Graf zou gedolven worden, geschikt naar zyne
lyssgestalte; men zou eene hoeveelheid houts verzamelen tot een Lykmyt, en
stukken marmer aanvoeren tot een voeglyk dekzel zyns Grafs. Hy beweende zyn
ongelukkig lot met een vloed van traanen. Een diepe zugt geloosd hebbende, zeide
hy tot zyne Vrienden: Welk een Muzykant zal de Wereld verliezen!
Geduurende dit tooneel van uitstel en bloohartigheid, kwam 'er een Boode met
Papieren van Rome aan PHAON. - NERO greep het Paket. Hy las de papieren met
ongeduld, en vondt daar in, dat hy niet alleen voor een openlyken vyand verklaard,
maar ook verweezen was om de Doodstraffe te ondergaan, met alle de gestrengheid
des ouden gebruiks. Hy vroeg: Welk eene soort van Doodstraffe is deeze? Wat is
het oud Gebruik? Men gaf hem te verstaan, dat, volgens de Wet van het oude
Gemeenebest, elk Verraader met het hoofd tusschen twee staaken, en het lichaam
moedernaakt uitgekleed, de smerte van een langzaamen dood moest lyden onder
beuls handen. De vrees voor eene zo schandvolle straffe boezemde NERO een
kortstondige drift in, die voor een oogenblik het vertoon van moed maakte. Hy haalde
twee dolken te voorschyn, welke hy medegenomen hadt, en beproefde, als gereed
om iets stouts te bestaan, de punten van beide; doch stak ze vervolgens wederom
bedaard in de scheeden, onder de betuiging: Het noodlottig oogenblik is nog niet
gekomen! Hy wendde zich tot SPORUS, en verzogt hem den Lykklagt te beginnen.
Zing den treurigen Lyktoon, en bewys de laatste pligten aan uwen Vriend! Hy zag
rondsom zich heenen; zeggende: En
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waarom wil niet iemand zichzelven afmaaken, en my leeren hoe te sterven? - Hy
hield zich een oogenblik stil. Traanen biggelden uit zyne oogen. Hy stondt overeinde,
en riep, met de stem der woeste wanhoope: NERO! dit is schande! gy kwynt in
ongenade! Dit is geen tyd om neerslagtig te weezen! dit oogenblik vordert manlyke
sterkte!
Deeze woorden hadt NERO niet uitgesprooken, of hy hoorde het getrappel van
paarden het huis zyns verblyfs naderen. Dit gaf hy te verstaan door een regel uit
HOMERUS op te haalen. De Raad hadt, met de daad, bevel gegeeven, dat NERO na
Rome zou te rug gevoerd worden, om het vonnis, door denzelven uitgesprooken,
te ondergaan: de Dienaars, met dien last voorzien, bevonden zich naby. NERO vatte
den dolk op, en stak zich in de keel. De steek was te ondiep. EPAPHRODITUS stondt
hem by, en de volgende steek was doodlyk.
Een Hoofdman over honderd tradt ter kamer in, en, NERO gewond vindende,
schoot onmiddelyk te zyner hulpe toe; voorgeevende, dat hy kwam om met eene
vriendlyke hand de wonde te verbinden, en 's Keizers leeven te behouden. NERO
hadt den laatsten snik nog niet gegeeven. Hy sloeg de kwynende oogen op, en
sprak met een flaauwe stem: Gy komt te laat: is dit uwe getrouwheid? Dit zeggende
blies hy den jongsten adem uit. De wreedheid van zynen aart was nog op zyn gelaad
zigtbaar. Zyne oogen stonden opgespard; elke weezenstrek toonde woedende
driften, en hy zag 'er strenger, grimmiger en verschriklyker, uit dan immer.
NERO stierf in het twee-en-dertigste jaar zyns leevens, op den elfden van de
maand Juny, naa eene Regeering van dertien jaaren, zeven maanden en
acht-entwintig dagen. De nieuwsmaare van zynen Dood ontving men te Rome met
alle betooning van blydschap. Het volk liep herwaards en derwaards door de straaten,
met den hoed der Vryheid op hunne hoofden. De Markt weergaimde van bly gejuich.
JECLUS, een Gevryde, die GALBA's zaaken te Rome waarnam, was door NERO in den
kerker geworpen. Maar, by de schielyke verhesssing zyns Meesters, werd hy thans
een Man van gezag en groote agtbaarheid. Hy stemde toe, dat NE-
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Lyk, ter plaatze waar hy stierf, zou verbrand worden. De Lykplegtigheden
werden volvoerd zonder verwyl, en zonder pragt. Men bragt zyn overschot in de
begraafplaats der Domitiaansche Familie, zyne Vaderlyke Voorouders. De Lykbus
werd gedraagen door twee Slaavinnen, en ACTE de berugte Byzit. De heimlyke
wyze, op welke de Lykplegtigheden gehouden waren, was oorzaak van eenige
onaangenaame gevolgen, die naderhand in het Gemeenebest stoorenis verwekten.
By veelen bleef 'er een twyfel over, of NERO het niet na Asia of Egypte mogt ontkomen
weezen. Lieden, die, onder de bedorvene en met alle snoodheid gebrandmerkte
Regeering, een losbandig leeven geleid hadden, en, by gevolge, NERO's ondeugden
beminden, betoonden alle hoogagting voor zyne naagedagtenis, en wilden tevens
gaarne gelooven, dat hy nog in leeven was. Zy rigtten een Grafteken op, en
bekleedden 't zelve, veele jaaren agter een, met Lente- en Zomerbloemen. De
Parthers hielden hem in een vereerend aandenken, en toonden zich, vervolgens,
door een Bedrieger misleid zynde, die den naam van NERO aannam, gereed, om,
met de magt huns Volks, zyne zaak te handhaaven. De Stam der CAESARS stierf uit
met NERO; hy was de laatste, en mogelyk de snoodste, van dat doorlugtig Huis.

Aanmerkingen, geduurende een zesweeks verblyf im Oxfordshire
en Gloucestershire, in den jaare MDCCXCII gemaakt. In een reeks
van Brieven aan een Vriend.
(Vervolg van bl. 162.)

Vierde brief.
Oxford, Aug. 1792.
MYN HEER!

De onderzoekende Reiziger overweegt zelden, dat het zomtyds niet zeer gemaklyk,
en by wylen ook niet geheel voegelyk, is, poogingen te doen ter vervullinge zyner
nieuws gierigheid. Ik heb nu en dan, in den loop myner reizen op andere plaatzen,
door het een en ander uit te schieten, gekreegen, wat my op rechtstreeks vraagen
zou geweigerd ge-
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weest zyn. Wanneer iemand ons zyn Landgoed vertoont, moeten wy niet vraagen,
wat het jaarlyks opbrengt; wanneer hy ons door een fraai huis geleidt, durven wy
niet vraagen hoe veel het kost, schoon onze nieuwsgierigheid altoos dringt tot het
doen van dusdanige voorstellen, als wy bevinden dat het Landgoed uitgestrekt, en
de inrichting van alles kostbaar, is.
Ik wenschte wel in staat te weezen met zekerheid u te kunnen vermelden, hoe
groot de Inkomsten zyn der Universiteit te Oxford; doch, om zeer in 't oog loopende
redenen, kon ik dit niet net te weeten komen. Gy moogt u, in de daad, eene vry
groote somme voorstellen; doch het gaat vast dat gy verre boven of beneden de
waarheid in uw gissen zult weezen. Men heeft geen oogmerk om u te misleiden;
maar het is zeer bezwaarlyk verzekering te bekomen van alle de sommen om de
rekening net op te maaken.
De Inkomsten der Universiteit te Oxford zyn, in den vroegsten tyd, gereezen uit
de milddaadigheid onzer HENDRIKSEN en WOLSEYS, van Vorsten en Staatslieden;
maar, zints het begin deezer Eeuwe, toegenomen door de giften van Kerkvoogden
en andere geleerde Zoonen van deeze Alma Mater, wier bekwaamheden en vlyt
hun tot hooge Bedieningen in de Kerk opvoerden, of Rykdom deeden verwerven in
eenig geleerd Beroep. Menschen van geen rang, alleen met schatten van
Geleerdheid van hier verirekkende, zyn wedergekeerd als Bisschoppen, Regters
en Begunstigers.
Ten tyde van Bisschop SANCROFT, bedroeg de geheele som der jaarlyksche
Inkomsten van de Collegien 23,190 Pond. St., van welke, naa de noodige
aftrekkingen, achttien duizend Pond. St., overbleeven tot onderhoud van Persoonen
tot de Collegien, als Leden of Bedienden, behoorende. De Bisschop rekent mede
dat twaalf honderd Persoonen in de Stad, als Winkeliers van veelerlei soort, door
de Universiteit bestaan. Dit alles kunt gy vinden in TANNER's handschriften in de
Bodleiaansche Boekery, uitgegeeven door Mr. GUTCH.
Dat de tegenwoordige Inkomsten de bovengemelde overtreffen, is boven allen
twysel verheeven. Christ-Church alleen bezit een Inkomen van 12,000 Pond. St. 's
jaarlyks, uit Landeigendommen. Het gaat desgelyks vast, dat de noodige Uitgaven
die der voorgaande berekening te boven gaan. Het plan, omhelsd, zo ik meen, in
het laatste gedeelte der jongst verstreekene Eeuwe, tot behoud en aanwas van de
Collegie Landgoederen, was alleruitmuntendst. SWIFT zegt, dat zy, in stede van
haare Remen te bepaalen tot eene zekere Geldsomme, met de Huurders
overeenkwamen om den prys te betaalen van zo veele Schepels Koorn, gerekend
naar den Marktprys van twee jaargetyden: want een Schepel Koorn heest een
weezenlyke inwendige waarde, 't geen het geval van Goud en Zilver niet is. Indien
men van dit plan niet

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

217
was afgestapt, zouden de Collegien haare Fondsen geheel en al behouden hebben
tot deezen dag toe. Terwyl in dien zelfden tyd de Maakingen dezelve grootlyks
vermeerderden. Waar by gy in aanmerking moet neemen de natuurlyke en
voortgaande verbeteringen der Landeryen. Dr. WATSON, de tegenwoordige Bisschop
van Landaff, berekent de Kerklyke Landeryen, aan Oxford toekomende, op 120,000
Pond. St. Die van Cambridge bedraagen omtrent de helft van deeze som. - Ik heb
reeds aangeduid, dat de Universiteit zelve, als een groot lichaam aangemerkt, zeer
verre van ryk is. Giften gedaan aan een der Collegien, hoe groot ook, draagen niets
by tot het Fonds der Universiteit.
Door zeer strikte Wetten wordt de Universiteits Kleeding in gebruik gehouden.
Geen Student mag in 't openbaar verschynen, dan met Mantel en Hoed. De rede
hier voor is een oude. WOOD schryft, ‘dat, in vroegeren tyd, Persoonen,
voorhebbende eenig slegt stuk uit te voeren, een Studenten Mantel omsloegen;
maar dien, als zy gevaar liepen van geval en gestraft te zullen worden, wegwierpen,
om voor geen Studenten door te gaan.’ ‘Dit,’ voegt hy 'er nevens, ‘was 'er ten dien
tyde zeer in zwang, en ik heb het meermaalen ten mynen tyde zien pleegen, tot
groote schande voor de Universiteit.’ - Dit bedryf is tegenwoordig een weinig
veranderd. Jonge Heeren, ‘wanneer zy voorhebben eenig slegt stuk uit te voeren,’
werpen alles af wat eenig vertoon van geregeldheid maakt, en loopen geen gevaar
altoos van voor Studenten gehouden te worden.
Volgens eene Vaststelling, in den Jaare MDCCLXX gemaakt, in eene
Zamenroeping, heeft geen Hoofd van eenig Collegie, noch alle de Hoofden der
Collegien te zamen, regt om ontslag te verleenen van, of verandering te maaken
in, eenig gedeelte van de Academie-Kleedinge, zonder toestemming der
Zamenroeping, welke het Wetgeevend Lichaam uitmaakt. - Toen ik my eenige jaaren
geleeden te Oxford bevondt, op een tyd van onlusten wegens het verkiezen van
Staatsleden, zag ik een Student, die een ruigen Vossenstaart aan zyn Hoed droeg.
Op myne Vraag, welk een gedeelte van de Academie-Kleeding dit vreemd cieraad
mogt weezen? kreeg ik ten antwoord, dat de jonge Heer een Marquis was!
Ik had gelegenheid, om waar te neemen, dat een gedeelte der Kerklyke Tugt, of
Ordening, hier met groote onpartydigheid wordt aangekleefd en onderhouden. De
byzondere Doop aan Huis vermag hier aan niemands Kind bediend worden. Een
Dame van hoogen Rang, onlangs te Oxford in het kraambedde bevallende, zogt te
vergeessch verschoond te worden van de Gemeenheid der openbaare bediening
des Doopzels; maar men ken het haar niet veroorloven, en zy hadt het verdriet van
deeze Godsdienstige verrigting te moeten laaten vol-
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voeren in de plaats ten openbaaren Godsdienst geschikt! Het is, nogthans,
opmerkenswaardig, dat de Geestlykheid in 't algemeen, overal elders, dit als eene
onverschillige zaak beschouwt.
De Universiteit - Leerreden wordt in St. Mary, of de Universiteit-Kerk, alle Zondagen
gehouden, uitgenomen in de Vasten. De plegtigheid, te dier gelegenheid, is u
mogelyk nieuw. De Vice Kanselier, en de andere Hoofden des Universiteit, de
Doctoren, enz. vergaderd zynde, wordt 'er een Muzykstuk, naar welgevallen,
aangeheeven door Dr. HAYES, of een zyner Leerlingen; naa 't welke de Choristen
een Psalm aanheffen. De Leeraar begint dan met een algemeen Gebed voor de
Kerk, den Koning, de Koninglyke Familie, de Universiteit, den Kanselier, den Vice
Kanselier, enz. enz. In dit gebed vermeldt hy ook de Stigters en Begiftigers van het
Collegie (waar toe hy behoort) by Naame. Naa het Gebed en de Leerreden, vertrekt
de Vice Kanselier en de verdere Academiehoosden, in staatlyken trein, en, die in
de Wyk woonen, komen, om de gewoone Morgengebeden te hooren van den
Wykleeraar of den Voorleezer.
Veelligt zoudt gy u verbeelden dat dusdanig eene Leerreden eene geleerde
Redenvoering zal weezen, dat is, een stuk van Geleerdheid en oordeelkundige
scherpzinnigheid, van dien aart, dat dezelve voegde voor de agtbaarheid dier
Toehoorderen. Dit, nogthans, is altoos het geval niet; ik bevond het zo. Wat ik hoorde
waren eenvoudige, welingerigte, Leerredenen over eenige Hoofdleering des
Christendoms. Deeze gewoonte, om de Universiteit-Leerreden by te woonen steunt
op een oud gebruik. Vreemd eenigzins, dat de Dienst het bywoonen van de
Academieleden niet zo wel als de Leerreden vordert. Dan misschien oordeelt men
het genoegzaam dat zy dien in hunne eigene Kapellen houden.
De voordeelen van een zuivere en lugtige Marktplaats zyn zo veele, dat ik niet
kan naalaaten die van Oxford, als een voorbeeld, aan te pryzen. Omtrent twintig
jaaren geleden, stonden deeze onvermydelyk noodwendige Waaren hier en daar
op straat, gelyk nog het geval is in eenige Landsteden; maar nu is 'er eene nieuwe
algemeene Markt opgerigt, tusschen de High-street en Jesus College Lane, zeer
ruim en gemaklyk. De Leevensmiddelen, daar te koop gesteld, zyn overvloedig, en
van een redelyken prys. Drie toegangen loopen 'er heen in rechte lynen; deeze,
van elkander in het midden doorsneden, geeven een vryen omloop aan de lugt.
Van wegen de Univer siteit zyn 'er Leden van dezelve aangesteld tot Marktmeesters,
die de Eetwaaren keuren, en toezigt op de Maaten en Gewigten hebben. Dit werk,
even als andere van hooge noodzaaklykheid, wordt in groote Steden veelal
toevertrouwd aan Lieden van den laageren rang, voor welken het nu en dan
voordeelig kan weezen kleine misslagen over 't hoofd te zien.
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Het Stads-Gevangenhuis is fraay, en wel hegt gebouwd, door BLACKBURN; dan
misschien te groot. Oxford's Inwoonders moesten wel zeer slegt worden, indien de
helft van dit Gebouw noodig zou weezen om de Onverlaaten te huisvesten.
De Landschaps-Gevangenis, by het Oud Kasteel gelegen, is slegts gedeeitlyk
voltrokken; maar zeer wel ingerigt; met een nette Kapél. De Misdaadigers worden
zeer nuttig bezig gehouden met het graaven van een Kanaal, en aan andere Werken.
Ik heb eene Rekening gezien, waar uit bleek, dat deeze Gevangenen, door hunnen
arbeid, naa aftrek van het noodige onderhoud, eene jaarlyksche winst van 115
Ponden St. aanbragten. Die zelfde Persoonen, werkloos blyvende, als te Londen
en in andere Gevangenhuizen, zouden, naar eene maatige betekening, het
Landschap op ruim 122 Pond. St. 's jaarlyks te staan gekomen weezen.
Naardemaal dit de laatste Brief is, welke ik u uit Oxford schryve, heb ik denzelven
open gehouden, om u tevens een berigt te zenden van een buitenstapje, 't welk ik
gedaan heb, na Nuneham Courtenay, het Verblyf van den Graaf HARCOURT; een
voorwerp, 't geen weinigen naalaaten te bezigtigen, als zy zo naby in de nabuurschap
komen. Op den weg is niets dat de aandagt trekt, of het moest Sandfort weezen,
waar men de kleinste Kerk, en het grootste Kerkhof, in geheel Engeland, vindt. De
Wedde des Predikants heeft meer van de kleinte des Kerks, dan van de grootte des
Kerkhofs; dezelve is niet meer dan 30 Pond. St. 's jaars.
Nuneham Courtenay is, naa veelvuldige lotwisselingen, thans een eigendom van
de HARCOURT Familie. Het Huis, gebouwd door den laatst overleden Graaf, is zints
veel veranderd en vergroot. 't Zelve is een fraay eenvoudig Gebouw, staande in
een perk van omtrent zeven mylen in den omtrek, 't welk een grooter verscheidenheid
van stoute en schilderagtige voorwerpen aanbiedt, dan misschien eenig ander. Van
dezelve zegt HORACE WALPOLE, (min bekend dan de tegenwoordige Lord ORFORD,)
‘dat 'er eenige waardig zyn het stoute penseel van RUBBENS, en andere voorwerpen
opleveren voor de zagte zonneschyntjes van CLAUDE.’
De Tuinen zyn aangelegd door BROWN, wiens vry goede fmaak voor de onbevlekte
schoonheden der Natuure in den Bloemhof niet doorstraalt. Deeze kleine plek gronds
heeft hy, by wyze van betovering, groot willen doen schynen. De Wandelpaden,
Grotten, enz. zyn vercierd met Borstbeelden van weezenlyke en ingebeelde
Persoonadien; men ziet 'er FLORA, COWLEY, CATO, APOLLO, FAUNUS, LOCKE, enz. met
Opschristen uit verschillende Schryvers ontleend. De Grot is zamengesteld uit ruwe
steenen, gemengd met versteeningen, om een natuurlyke Grot na te bootzen.
In het Huis treedt men door een Portaal, vercierd met Do-
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rische Kolommen, en Afgietzels van oude Standbeelden; men klimt langs een
ovaalen trap in eene Zaal, dertig voeten lang, zestien wyd, en achttien en een half
hoog, behangen met blaauw Damast. De Schilderyen, hier, zyn meest Familie
Pourtraiten; en Susanna met de Boeven, door ANNIBAL CARACCI. VAN DYCK's Henrietta
Maria, Gemalin van Carel den I, is onder de beste overblyfzels van dien Meester. De Voorkamer heest, behalven andere uitsteekende Schilderyen, een Gezigt van
een gedeelte van de Kaay en Baay van Napels, door GASPAR OCCHIALI; een Gezigt
van een gedeelte van Rome en den Tiber, door denzelfden; twee schoone Koppen,
door CORNELIUS JANSSEN; Koning William jaagende, door WOOTTON; Christus de
Wisselaars uit den Tempel dryvende, op Marmer, door BASSAN. - In de Boekery
ontmoet men eenige keurige Pourtraiten van de hand eeniger laatere Meesters;
Prior door DAHL; Mejuffrouw Pritchart, de Actrice, door PINE; Whitehead, den
Gelauwerden Dichter, door WILSON; Rousseau, door GOGAIN, volgens RAMSAY; en
Mejuffrouw Siddons, de Actrice, door HAMILTON: van dit stuk is een Plaat. - In de
Eetzaal zyn Sir JOSHUA's Afbeeldzels van den tegenwoordigen Graaf en Gravinne,
in hun plegtgewaad; twee schoone Landschappen van RUYSDAAL en CLAUDE; één
van SNYDER's beste stukken, Honden en dood Wild. - In den achthoekigen Kamer
is BAROCCI's beroemde Heilige Familie; de Madona van GUIDO; een heerlyk
Schilderstuk door POUSSIN, verbeeldende Moses, de wateren van Meriba drinkbaar
maakende. In dit vertrek vindt men verscheide kleine Schilderstukjes van groote
verdiensten, inzonderheid een Pourtrait van SOFONISBA ANGUSCIOLA, van haar eigen
hand. - De groote Zaal, negen en veertig voeten lang en vier en twintig breed, bevat
vier zeer schoone Landschappen, door VAN ARTOIS gestoffeerd, met Beelden, door
TENIERS; Maria, de tegenwoordige Hertoginne van Gloueester, door Sir JOSHUA; een
ontwyfelbaar Origineel, door BOTH; een Landschap met Beelden, in zyn besten trant:
doch het grootste cieraad van deeze Zaal is een Landschap, door RUBBENS; het
onderwerp, een Rydtuig omvallende by het maanlicht. BOLSWAERT heeft 'er een
Prent van vervaardigd. De Gang, van daar loopende na 's Konings Slaapkamer, is
meest bezet met Familiestukken, gelyk mede die Kamer zelve. In de Kleedkamer
der Koninginne zyn verscheide uitmuntende Schilderyen, door VAN WYCK, WATTEAU,
OCCHIALI, enz. In 's Konings Kleedkamer zyn een groot aantal Pourtraiten. door
KNELLER, LELY, RILEY, JANSSEN, enz.; als mede een uitvoerig Stuk door SNYDER,
Honden, dood Wild en Vrugten, verbeeldende. - Maar alle de Schilderstukken in dit
Huis op te tellen, zou de Copy weezen van een breedvoerige Catalogus. Over het
geheel vindt men 'er Stukken van de beste Meesters, met den keurigsten smaak
verzameld.
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Ik twyfel, of eenig slegt Stuk in de geheele Verzameling kan gevonden worden; en
van hoe veele Verzamelingen kan men dit zeggen?
De nette Kerk, in de Tuinen gebouwd, is naar de tekening van den overleden
Graaf. Van buiten is dezelve Iönisch, en in naavolging van een ouden Tempel. Van
binnen maaken netheid en eenvoudigheid de schoonste cieraaden uit. Het
voornaamste Portaal, uit zes kolommen bestaande, heeft geene gemeenschap met
de Kerk; maar dient tot eene zitting in den Tuin: de openbaare ingang is aan den
tegenoverkant, en die voor de Familie is een halfrond Portaal aan het Westeinde.
- Het Altaarstuk door MASON, verbeeldende den barmhartigen Samaritaan, heeft
veel verdiensten.
Onder de byzonderheden in het Huis, had ik moeten spreeken van vier oude
Kaarten. Tapytwerk, van zeer hoogen ouderdom; uitmuntende in kunstwerk en
naauwkeurigheid. Twee derzelven zyn van Oxfordshire en Gloucestershire. Ze
worden bewaard in een daar toe gemaakt vertrek; doch niet vertoond aan elken
Bezigtiger van het Huis.
Op een zeer schilderagtigen stand in den Tuin, is geplaatst de Carfax, die eertyds
stondt boven aan de High-street te Oxford, een dierbaar stuk der Oudheid. Geplaatst
geweest zynde waar vier wegen elkander kruisten, kreeg dit Beeld den naam van
Quatre voix, een naam by verbastering veranderd in Carfax. Eenige jaaren geleden,
bevondt men, dat hetzelve belemmering baarde, en werd het daarom weggenomen.
De Universiteit gaf het ten geschenke aan Lord HARCOURT, die het in zyn Tuin
plaatste, waar het een belangryk voorwerp oplevert.
Het Dorp Nuneham verdient byzonder vermeld te worden, uit hoofde van deszelfs
uitmuntende inrigting. De Inwoonders leeven onder het onmiddelyk opzigt der
tegenwoordige Gravinne, die zulk een geest van Vlytbetoon, Zuinigheid en
Zindelykheid, onder haare Landhoevenaaren heeft ingevoerd, als men zeldzaam
aantreft. Belooningen worden voorgesteld aan die in de evengemelde drie
hoedanigheden uitmunten; en deeze belooningen zyn gelukkig zo geschikt, dat zy
een geregeld gedrag bevorderen, zonder de Gierigheid op te wekken, of open te
geeven aan bedrog. De Inwoonders van Nuneham, die Verdienstlyk (Meritorious)
gekeurd zyn, kunnen gekend worden van den doortrekkenden Vreemdeling; de
Letter M (Merit) wordt, op last der Gravinne, aan hun deur geschilderd. Op eenige
deuren ontmoette ik twee of drie M; dit duidde, haar men my berigtte, een hooger
maate van verdiensten aan. De Naamen deezer Verdienstlyken staan ook aan de
Kerkdeur geschreeven. Schiet iemand hunner in zyne pligtsbetragting te kort, al die
eer wordt uitgewischt, en de deur blyft on-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

222
getekend, tot zy hun loflyk Character weder herwonnen hebben.
Op het Jaarlyks Feest, gegeeven aan deeze Landlieden, worden, behalven de
Pryzen van Verdiensten aan de Inwoonders die zich geduurende het verloopen jaar
best gedraagen hebben, Pryzen van Vlyt toegeweezen aan de Vrouwen en Dogters
die het best spinnen. De Pryzen worden in de Kerk uitgedeeld, wanneer zeer
eigenaartig de plegtigheid van den dag wordt aangevangen met een Leerreden; en,
naa het afloopen van alles, worden de Dorpelingen op een Middagmaal onthaald,
waarop dansen en betaamlyke vrolykheid volgt.
Het geheele jaar door bezoekt de Gravin deeze lieden, en slaat agt op hun gedrag;
zy verrigt zulks met de genegenheid van eene edelmoedige Weldoenster; maar
tevens met de voeglyke strengheid eener Oordeelaaresse. En ik hou my ten vollen
verzekerd, dat zy zich ryklyk beloond vindt door de gelukkige uitwerkzels van haare
onvermoeide, en (het smert my 'er te moeten byvoegen) niet gemeene, zorg voor
deeze arme lieden, wier bestaan en geluk van haar afhangen. Voor hun, die by
verbeelding kunnen berekenen, of die met de daad ondervinden, hoe groot een
zegen een Edelman van eenen edelmoedigen aart kan weezen, door zich toe te
leggen op de geluksbevordering zyner arme onderhoorigen, en die by ervaarenis
weeten, dat de grootste wellust des leevens is goed te doen, moet het gedrag van
veele Aanzienlyken en Ryken, voor altoos, een wonderspreuk blyven.
Het Dorp Nuneham Courtenay lag voorheen op een hoogen grond; dan de laatst
overleden Graaf bragt het over daar het thans ligt; hetzelve geheel herbouwende
in een reeks nette Boerenwooningen: tusschen elke twee is een open plein, tot een
grond om groenten voor het huishouden te teelen. De tegenwoordige ligging is
gezond, gelyk het gelaad der Inwoonderen uitwyst; schoon de bewoonders van het
oude Dorp van de gezondheid des tegenwoordigen een slegt denkbeeld hadden,
't geen een hunner in een ruw boersch versje, op de Kerkdeur aangeplakt, ten tyde
der verandering, te kennen gaf, en zich door dit bedryf meende te wreeken op Lord
HARCOURT, dien hy vervloekt, wegens de verplaatzing in een ongezond oord.
Ik ben, enz.
(De Vyfde Brief by eene volgende gelegenheid.)

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

223

Vergelyking tusschen de twee beroemde Engelsche redenaars,
Fox en Pitt.
(Uit de Political Correspondence.)
Geduurende den Americaanschen Oorlog, was Mr. FOX stout en geweldig, zo in
zyne maatregelen als in zyne gesprekken; hy betoonde een hestigen en
vastbepaalden tegenstand aan het gedrag van het Ministerie. Indien Mr. FOX's wyze
van doen in eenig opzigt daar van verschilt, het ontstaat daar uit, dat zyne
denkbeelden, door ondervinding, meer opgeklaard zyn, en dat hy eenige
onbeschaafdheden heeft afgelegd. Zeldzaam komt hy 'er thans toe, om iemand in
Persoon aan te vallen: dan hy betoont nog denzelfden onverschrokken geest,
denzelfden yver voor de Vryheid, en dezelfde trekken van onverwagten en
meesterlyken redeneertrant. - De styl en manier van deezen Spreeker maakt, in de
daad, een treffend tegenbeeld uit van den styl en de manier des Staatsdienaars
PITT.
Ieder hunner vertoont iets uitmuntends, voor 't meerendeel verschillend van
elkander. Mr. PITT's Welspreekenheid onderscheidt zich door bevalligheid van
houding en netheid van taal. Mr. FOX munt geenzins uit in de eerstgemelde
hoedanigheid, en de veelvuldige onnaauwkeurigheden in uitdrukking, begaan in de
hitte des gespreks, toonen dikwyls, dat hy ten aanziene van de laatste al te agtloos
is. - Mr. PITT's uitspraak is onderscheiden, voor allen verstaanbaar; de voordragt
van Mr. FOX is zeer schielyk en vuurig, wanneer de bewyzen als 't ware in zynen
geest opdringen. De een spreekt volgens de bedaarde opgave van zyn Verstand;
de ander schynt gedreeven door de gevoelens van zyn Hart. Mr. PITT spreidt veel
vermogende bekwaamheden ten toon; Mr. FOX doet een ongemeen vernuft blyken.
- Mr. PITT overreedt; Mr. FOX overtuigt. De Welspreekenheid van den eersten
onderscheidt zich door deftigheid en het verhevene; die van den laatsten door kragt
en vuur. Met eene gestalte zo zeer het tegenovergestelde van zyn Mededinger,
heeft Mr. FOX geen nadeel van een zeer dik lichaam; maar doet, onwederstandelyk,
zyne Toehoorders deel neemen in de zaak voor welke hy spreekt, zelss dan, wanneer
die zaak het minst overeenkomt met hunne vooraf opgevatte begrippen; en, alles
medesleepende door den ernst voor 't geen zyn gevoel hem aanzet te verdedigen,
herinneren wy ons QUINCTILIAAN's beschryving van PERICLES, die gezegd werd met
Donder en Blixem te spreeken!
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Zedelyke bedenkingen.
Hoe dwaas is het zich buitenspoorig aan te stellen. Buitenspoorige vrolykheid word
vaak afgewisseld door de bitterste treurigheid. Zo is ook eene uitgelaten droesheid
vaak van korten duur. De mensch is een schepzel van die geaartheid, dat hy niet
lang kan verkeeren in een en dezelfde omstandigheden, zonder naar verandering
te neigen. - Ook is alles wat de tyd en deze wereld opleveren van dien aart, dat het
een redelyk wezen naar verandering doet haken, om dat al wat in de wereld is de
onbestendigheid tot zyn grondslag heeft, en de begeerten der ziele niet altoos
vervullen kan. Er is geen goed in de wereld zo groot, geen geluk zo uitgebreid, of
'er is slegts maar één oogenblik noodig, om het omver te werpen. Ook is ons aardsch
geluk nimmer van dien aart, of een langduurig genot doet den mensch naar
verandering haken. - Niets is zo verrukkelyk, of de gewoonte aan hetzelve doet by
ons al ras deszelfs waarde verminderen. Zo is 't ook gelegen met de droefheid over
een geleden kwaad. Nooit is het kwaad zo hevig en fel, of de tyd brengt 'er
verandering in; en hoe heviger de droefheid is, des te schielyker word dezelve
gematigd. Dat we ons dan nimmer uitgelaten betoonen, of aan ongehoorde
uitspoorigheden overgeven!
Is 'er wel een eenig ding op de wereld. 't geen den mensch een bestendig geluk
kan bezorgen? - Al het ondermaansche is aan oogenblikkelyke veranderingen
onderworpen. Ons geluk is van gisteren, en duurt dikwils niet tot morgen. Onze
dagen zyn een wisseling, een mengeling, van geluk en ongeluk. - Dan de neigingen
van den mensch, welke een yder in zyn binnenste ontwaart, om naar geluk te streven,
om waarlyk gelukkig te worden, moeten een yder overtuigen, en veilig doen besluiten,
dat 'er wezentlyk iets zyn moet, 't geen met regt den naam van waar geluk dragen
kan. - Onze ziel zelfs, waaruit deze begeerte voortkomt, overtuigt ons ook overvloedig
van deze waarheid, om dat deze, geestelyk zynde, zig met geene natuurlyke dingen
vergenoegen kan. - Dierhalven kan men veilig dit besluit opmaken. 'Er is een
bestendig goed, een waar geluk, dat alle de begeerten onzer ziel vervullen kan.
C. V.D. G.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

225

Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Redenvoering.
De algemeene gehoorzaamheid aan de wetten van Christus, noodig
ter zaligheid.
Door den Eerw. Beilby Porteus, D.D. Bisschop van Chester.
Want wie de geheele Wet zal houden, en in één struikelen, die is schuldig
geworden aan alle.
JACOBUS

II:10.

Daar zyn weinige Plaatzen in de Heilige Schrift, die meer gelegenheids gegeeven
hebben tot zegepraal aan de Vyanden van het Christendom, en tot ongerustheid
aan eenigen van deszelfs Vrienden, dan de Taal van Apostel JACOBUS aan 't hoofd
deezer Redenvoeringe geplaatst. De eerstgemelden stellen dezelve voor als een
zeggen in den hoogsten graad dwinglandisch, ongerymd en onregtvaardig; de
laatstgenoemden leezen dit woord des Apostels met bekommerdheid en schrik, en
(*)
zyn gereed om uit te roepen; dit woord is hard, wie kan het verdraagen ? - Een
hard zeggen is het ongetwyfeld, wanneer het moet worden opgevat, gelyk zommigen
beweerd hebben, in alle kragt. Dan het valt niet gemaklyk te begrypen, waarom wy
verpligt zouden weezen, ons te houden aan den letterlyken zin in deeze bepaalde
plaats der Schriftuure, daar wy, in verscheide andere van denzelfden aart, en even
volkomen sterk uitgedrukt, zonder schroom van den letterlyken zin afwyken. Geen
Mensch, veronderstel ik, agt zich, (zonder eenig onderscheid of uitzondering) verpligt,
om te geeven een iegelyk die hem vraagt; om zyn rechter oog uit te trekken; zyn
rechter arm of te kappen; zyn rok te gee-

(*)

JOH. VI:60.
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ven aan hem, die zyn mantel heeft weggenomen, of, wanneer zyn vyand hem op
(*)
de rechter wang slaat, de slinker toe te keeren . Nogthans alle deeze dingen, als
wy op de woorden alleen letten, worden in het Euangelie geboden. - Wy allen hoopen
en gelooven, dat het voor eenen Ryken mogelyk is zalig te worden, en voor een
groot Zondaar dat hy zich bekeere; doch slaa het oog in de Heilige Bladeren; deeze
leeren u, dat het gemaklyker valle voor een Kameel om te gaan door het oog van
een Naalde, dan voor eenen Ryken om in het Koningryk der Hemelen te komen:
en dat, indien een Luipaard zyne vlekken, en een Moorman zyn huid, kan veranderen,
(†)
zy, die geleerd hebben kwaad te doen, zullen kunnen leeren goed te doen . Deeze
uitdrukkingen, letterlyk genomen, sluiten eene volstrekte onmogelykheid in. Nogthans
wilde, zo ik geloof, geen Uitlegger ooit iets meer uit deeze spreekwyzen trekken,
dan eene zeer verregaande Bezwaarlykheid. Volgens welken regel van Oordeelof Uitlegkunde zyn wy dan verpligt de Woorden van JACOBUS, over welke wy
handelen, strikter dan de evengemelde op te vatten. Dezelve hebben niet min eene
redelyke verklaaring noodig, en zyn 'er even zo zeer toe geregtigd als de straks
bygebragte, of eenige andere plaatzen der Heilige Schrift.
Bedenkt alleen met eenige opmerking, wie de geheele Wet zal houden, en in één
struikelen, die is schuldig aan alle. De meening kan met geene mogelykheid weezen,
dat hy, die alleen in één punt overtreedt, daar door daadlyk alle punten overtreedt:
dit is eene handtastlyke tegenzeggelykheid. - Het kan ook met geene mogelykheid
betekenen, dat hy, die in één punt overtreedt, in het oog van GOD even strasschuldig
is, en, by gevolge, in eenen Toekomenden Staat even zwaar zal gestraft worden,
met hem die in alle punten overtreedt: want dit is baarblyklyk valsch en onregtvaardig;
strydig met alle beginzelen van Rede en Billykheid; strydig met alle onze denkbeelden
van GODS Zedelyke Eigenschappen; strydig met den geheelen inhoud van het
Euangelie, 't welk eenpaarig eene daar tegenover gestelde Leer predikt.
Het is, derhalven, niet alleen billyk, het is volstrekt

(*)
(†)

LUK. VI:30. MATTH. V:29, 30, 39, 40.
MATTH. XIX:24. JEREM. XIII:23.
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noodzaaklyk, het Voorstel van Apostel JACOEUS onder zekere bepaaling te verstaan.
De eenige vraag is, welke die bepaaling zyn zal? Verschillende Uitleggers hebben
onderscheidene bepaalingen voorgesteld; en zy, die daar over voldaan zyn (gelyk
'er veelen, buiten twyfel, gevonden worden,) hebben niets verder te zoeken. Maar,
dewyl 'er, gelyk ik weet, eenigen zyn, die om meerder lichts omtrent dit onderwerp
wenschen, zal ik van hun verlof verzoeken, om hun mede te deelen, wat, naa de
allernaauwkeurigste overweeging van deeze waarlyk moeilyke Plaats, my voorkomt
de waare en schriftuurlyke zin van dezelve te weezen. - Het stuk is zeker van
aangelegenheid, en onzer ernstigste aandagt waardig. Het is geen stuk van loutere
weetgierigheid en onvrugtbaare bespiegeling. Het is een stuk waar by wy allen het
hoogste belang hebben, en de beslissing daar van moet van het hoogste gewigt
zyn voor elk zedelyk werkend weezen, die zich verbonden rekent door de
Voorschriften van het Euangelie, en uitziet op de Belooningen op derzelver
(*)
onderhouding toegezegd .
Het zal, in de eerste plaats, noodzaaklyk zyn, vooraf aan te merken, dat door het
struikelen in één stuk niet gedoeld wordt op eene enkele toevallige Pligtsovertree-

(*)

De onderscheide meeningen, welke verschillende Uitleggers aan de woorden van JACOBUS
gegeeven hebben, worden door den Aardsbisschop SECKER opgegeeven, met de
naauwkeurigheid, oordeel en klaarheid, hem eigen, Vol. VII. Serm. III. De algemeenste
verklaaring, welke zeer bekend is, heeft Bisschop SHERLOCK voor geheel onvoldoende
gehouden, en, in stede van dezelve, heeft die Eerwaardige Prelaat eene andere gegeeven,
Vol. I. Disc. XVIII. p. 347, welke men ook kan vinden by ST. AUGUSTINUS, die den inhoud met
deeze woorden heeft opgegeeven. - ‘Plenitudo Legis est charitas, ac per hoc qui totam legem
servaverit, si in uno offenderit, fit omnium reus, quia contra charitatem facit unde tota lex
pendet.’ AUGUST. Op. Tom. II. Ep. 29, ad Hieronymum. 't Is zeer mogelyk dat de Bisschop,
zonder ooit die plaats aangetroffen te hebben, toevallig in denzelfden denktrant gevallen is.
Maar, niet tegenstaande het vereenigd gezag deezer twee geleerde Mannen, doen 'er zich,
myns bedunkens, onoverkomelyke zwaarigheden op tegen hun gevoelen; waar mede ik,
nogthans, het niet noodig keur, voor tegenwoordig den Leezer bezig te houden.
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ding, tot welke de besten onder de Kinderen der Menschen zomtyds vervallen; maar
eene moedwillige en aanhoudende schending van eenig Godsgebod, een gevestigde
en gewortelde hebbelykheid van zondigen. Hier over verschilt men ook niet. En,
naardemaal het desgelyks een toegestemd stuk is, dat de volkomene en onbepaalde
meening der woorden van JACOBUS niet kan verdedigd worden, kan alles, wat te
bewyzen staat, hier op alleen nederkomen, dat hy, die in de hebbelyke Pleeging
van eenige erkende Zonde, in zekere gewigtige opzigten, dezelfde gevolgen zal
ondervinden, en op dezelfde wyze behandeld worden, als of hy zich aan alle hadt
schuldig gemaakt. Indien dit volkomen kan worden uitgemaakt, en getoond dat zulks
zamenstemt met de Voorschriften van Regtvaardigheid en de Leeringen van het
Euangelie, zal zulks de Stelling van JACOBUS ten vollen regtvaardigen, en teffens
zo naby komen aan de letterlyke betekenis, als eenige uitlegging kan, zonder tot
dezelve rechtstreeks te vervallen.
Het geen wy, derhalven, moeten onderzoeken is, in welke opzigten, hy, die zich
schuldig maakt aan de overtreeding van één Gebod, zal behandeld worden als of
hy aan de overtreeding van alle schuldig stondt.
Nu zyn 'er twee Uitwerkzels, van zeer veel aanbelang, die even zeer zullen volgen
uit eene gedeeltlyke als uit eene geheele Ongehoorzaamheid. Het eerste deezer
is, de Uitsluiting uit den Hemel, of het Verlies des Eeuwigen Leevens.
In dit opzigt zal onze schuld, onze wanverdienste, onze ongeschiktheid tot de
Toekomende Gelukzaligheid, volkomen dezelfde weezen, 't zy wy in één, 't zy wy
in alle, Geboden overtreeden. De poorten des Hemels zyn geslooten voor alle
onverbeterde Zonde, in alle gedaante, in elken trap. Hy, die leeft en sterft in de
schennis van één Godlyk Gebod, zal geen meer regts hebben op Belooning, dan
of hy alle Geboden geschonden hadt. En in deezen zin mag hy, door het struikelen
in één, zeer eigenaartig en met waarheid gezegd worden, schuldig te zyn aan alle.
Want het gevolg voor hem, ten aanziene van den Toekomenden Gelukstaat, zal
het zelfde weezen als of het met de daad zo ware. Hy zal zo zeker en daadlyk uit
het Koningryk van GOD worden uitgeslooten, als of hy elke Wet in stede van één
overtreeden hadt.
Was dit dan het geheel van 's Apostels meening ge-
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weest, te deezer plaatze, zulks zou hem genoegzaam geregtigd hebben tot de
sterke uitdrukking door hem gebezigd. Doch 'er is, myns oordeels, nog eene andere
uitwerking, welke even zeer de Ongehoorzaamheid in één als in alle Geboden zal
volgen, en dit is de Verwyzing tot Straffe.
Hy, die hebbelyk en moedwillig één der Godlyke Wetten overtreedt, zal even
zeker verweezen worden tot eenigen graad van Toekomende Elende, als of hy zich
aan de overtreeding van alle schuldig gemaakt hadt. Dit, in de daad, schynt het
natuurlyk gevolg te weezen van zyne Uitsluiting van Belooning. Op den grooten dag
der eindelyke Vergelding, zyn 'er maar twee rangen, in welke alle Menschen zullen
onderscheiden worden; de Boozen en de Goeden, die Straffe en die Belooning te
wagten hebben. Tusschen deezen vinden wy geen middelrang, of een slag van
weezens, die noch Straffe noch Belooning te wagten staat. Geen de minste spooren,
geene aanduidingen, van zulk een tusschenrang ontmoeten wy in de Heilige
Bladeren. In de beschryving des Jongsten Oordeelsdags van onzen Heere, worden
de Schaapen aan zyne rechte en de Bokken aan zyne slinke hand verbeeld: wy
(*)
verneemen niets van eenigen middelstand . Zy, die in het Eeuwige Leeven niet
ingaan, worden tot een staat van eeuwige pyne verweezen. En, naardemaal de
Overtreeder van één Gebod onder de eersten niet kan behooren, moet men hem
noodwendig onder de laatsten rangschikken. Hier in, derhalven, zo wel als in het
gemis des Hemels, deelt hy in 't lot der Overtreeders van alle Geboden; met deezen
wordt hy in de buitenste duisternis geworpen; met deezen ondergaat hy het lot der
pyniginge. En, naardemaal zyne veroordeeling tot dat lyden zo zeker en
onvermydelyk is, als of hy alle Geboden, in plaats van één, overtreeden hadt, mag
hy, ook in dit opzigt, zonder eenige oneigenlykheid gezegd worden schuldig te
weezen aan alle.
In zo verre komt dan de gedeeltlyke en de algemeene Overtreeder overeen. Zy
zyn beiden van de Gelukzaligheid uitgeslooten; zy zyn beiden tot Toekomende
Straffe verweezen. Doch hier houdt de overeenkomst tusschen beiden op; en de
gelykheid moet niet verder worden voortgezet. Hier ontmoeten wy het scheidpunt,
de lyn van

(*)

MATTH. XXV:31, enz.
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scheiding, tusschen de twee gevallen. Hier moet die bapaaling der Uitdrukking
gelden, die algemeene Rechtvaardigheid en Gezond Verstand vorderen. Schoon
de Overtreeder van één Gebod, en de Overtreeder van alle de Geboden, beiden
ter Straffe verweezen worden, is het egter geenzins tot gelyke Straffe. Het moge,
en het is waarschynlyk, dezelfde in soort weezen; doch het kan met mogelykheid
dezelfde in trap niet zyn. Wy hebben alle verzekering, welke Rede en Openbaaring
ons kunnen schenken, dat de Toekomende Straffen der Zondaaren geëvenredigd
zullen weezen aan de maate hunner Misdryven. De Regter der geheele Aarde zal
ongetwyfeld regt doen, en geheel de Wereld zal de volmaaktste onpartydigheid
zyner handelingen zien en erkennen. Evenredige Belooningen en Straffen worden
overal in het Euangelie op de klaarste en uitdruklykste wyze aangekondigd. Wy
leeren, dat eenigen met veele, anderen met weinige, slagen zullen geslaagen
(*)
worden , als mede dat het voor eenigen in den Dag des Oordeels draaglyker zal
(†)
zyn dan voor anderen, die een zwaarder Straffe te dugten hebben .
Wie, derhalven, zich door de taal van JACOBUS geregtigd oordeelt om zonde tot
zyne zoude toe te voegen, en misdryf op misdryf te stapelen, in den waan dat hy
niet meer zal te lyden hebben wegens het overtreeden in alle Wetten, dan over het
pleegen van ééne Schennis; en dat, naa de eerste afwyking van deugd, elk volgend
misdryf strasloos konne gepleegd worden, zal zich deerlyk bedroogen vinden. - Zo
zeker als GOD regtvaardig, zo zeker als het Euangelie waarheid, is, zo zeker zullen
de Vonnissen, ten beslissenden Oordeelsdage, over alle onboetvaardige
Overtreeders worden uitgesprooken, niet vermengd en zonder onderscheiding;
maar in gewigt en maate juist beantwoordende aan elks wanverdiensten. - En
schoon wy uit de taal van JACOBUS mogen afleiden, dat ééne enkele Ondeugd,
hebbelyk ingewilligd, ons zo daadlyk van Belooning zal uitsluiten, en aan Straffe
onderhevig maaken, als of wy ons aan alle Ondeugden verslaafd hadden; zullen
nogthans de Trappen van die Straffen juist geëvenredigd zyn aan het getal en de
grootheid der Zonden door ons gepleegd.

(*)
(†)

LUK. XII:47, 48.
MATTH. X:15.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

231
Dat de hier opgegeeven zin aan de woorden van den Apostel JACOBUS de éénige
waare is, moet, myns bedunkens, erkend worden, door elk, die de moeite wil neemen
om zyn oog te slaan op het Hoofdstuk, waarin dezelve staan opgetekend, en op het
onmiddelyk voorgaande. Hy zal zien, dat het redesbeleid des Apostels, door het
grootste gedeelte dier Hoofdstukken heen, gerigt is tegen dat allerschadelykst begrip,
't welk het menschlyk hart ten allen tyde maar al te gereed geweest is te omhelzen,
en 't geen de Jooden inzonderheid tot de buitenspoorigste hoogte dreeven, dat
algemeene Heiligheid des leevens niet noodig was ter Zaligheid; dat eene gedeeltlyke
Gehoorzaamheid aan de Godlyke Wet genoegzaam is om den mensch van
Strafloosheid en Belooning te verzekeren, en dat veele Deugden ééne begunstigde
Ondeugd zullen kunnen bedekken en verschoonen.
Dit was de dwaaling welke JACOBUS ondernam te bestryden, en om dit te doen
hadt hy niet noodig te bewyzen, dat hy, die in één geval overtreedt, letterlyk en strikt
gesprooken, schuldig was aan de schennis van alle de Voorschriften van den
Godsdienst. Dit doende zou hy niet alleen buiten de paalen van geloofwaardigheid
en waarheid getreeden zyn, maar buiten de paalen van alles wat zyne redenkaveling
vorderde. Alles, waar toe dezelve hem natuurlyk opleide om te bewyzen, was, dat
geen Onboetvaardig Overtreeder, zelfs schoon hy slegts in éénig Gebod overtradt,
of Belooning zou ontvangen, of Straffe ontgaan. Diensvolgens is het deeze Leer,
welke hy, in dit gansche redesbeleid, tragt te staaven. 't Is deeze, welke hy, in de
Woorden thans het voorwerp onzer overweeginge, met byzonderen nadruk te neder
stelt; 't is deeze, welke hy weinige Verzen te vooren inboezemt in bewoordingen
die zyne meening in den Text zo klaar uitdrukken, dat zy, als 't ware, geschreeven
zyn om ter ophelderinge te dienen. De Woorden, op welke ik oog, zyn deeze: Indien
iemand onder u, schryft hy, dunkt dat hy Godsdienstig is, en zyne tonge niet in toom
(*)
houdt, deezes Godsdienst is ydel . - Hier ziet gy is de opnoeming van één byzonder
stuk (dat van Kwaadspreekenheid) waarin hy veronderstelt, dat een Man, in andere
opzigten Godsdienstig en onbesprooken, overtreedt. En

(*)

JACOBUS I:26.
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wat zegt hy van dien Man? Niets minder dan dat zyn Godsdienst ydel, voor hem
onvoordeelig en nutloos, is, hem ten laatsten dage niets zal baaten, hem niet
geregtigen tot Belooning, hem niet ontheffen van Straffe. Wanneer de Apostel dan
eenige Verzen laater dit zelfde stuk opvat, en verklaart: Wie de geheele Wet zal
houden, en in één struikelen, die is schuldig geworden aan alle; wie kan dan twyfelen,
of hy bedoelt niets meer, dan, in sterker en meer bevattende bewoordingen, dezelfde
Leere uit te drukken, welke hy te vooren te neder gesteld hadt ten aanziene van
eenig byzonder geval? - De klaarheid der voorgaande Plaats verspreidt licht op de
duisternis der volgende; en wanneer JACOBUS verklaart: Wie de geheele Wet zal
houden, en in één struikelen, die is schuldig aan alle, is het even 't zelfde als of hy
gezegd hadt: Wie de geheele Wet zal houden, en nogthans in één struikelen - diens
Godsdienst is ydel, zal hem van geene nutheid weezen in den dag der vergelding.
Hy zal zo verre weezen van of Strafloosheid of Belooning te verwerven, als of hy
schuldig gestaan hadt aan alle Zonden, in stede van aan ééne.
De regtmaatigheid deezer Verklaaringe zal, myns inziens, in een nog sterker licht
voorkomen, indien wy dezelve toetzen (gelyk alle Verklaaringen der Schriftuure
behooren getoetst te worden) door de geheele plaats, waar uit de Text ontleend is,
over te zien, en 'er dan zulk eene Uitbreiding van dezelve by te voegen, als de
meening, hier aan de Woorden van JACOBUS gehegt, vordert.
De geheele Zamenhang is deeze: ‘Indien gy dan de Koninglyke Wet volbrengt
naar de Schrift, Gy zult uwen Naasten liefbebben als uzelven, zo doet gy wel. Maar
indien gy den Persoon aanneemt, zo doet gy zonde, en wordt van de Wet gestraft
als Overtreeder. Want wie de geheele Wet zal houden, en in één struikelen, die is
schuldig geworden aan alle. Want die gezegd heeft, gy zult geen Overspel doen,
die heest ook gezega, gy zult niet dooden. Indien gy nu geen Overspel zult doen,
maar zult dooden, zo zyt gy een Overtreeder der Wet geworden. Spreekt alzo, en
doet alzo, als die door de Wet der Vryheid zult geoordeeld worden. Want een
onbarmhartig oordeel zal gaan over de geene, die geen barmhartigheid gedaan
heeft, en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel.’
Wanneer de beginzels, in deeze Redenvoering byge-
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bragt, en de daar uit getrokkene besluiten, juist zyn, zal de zin deezer duistere
Plaatze hier op neder komen:
‘Indien gy de groote Wet: Gy zult uwen Naasten liefhebben als uzelven (die
aangenomen, verklaard en aangedrongen is, door ons Geestlyk Opperhoofd,
CHRISTUS, en door hem gesteld tot een der groote takken van zynen Godsdienst,
welke dus de Koninglyke Wet mag heeten,) indien gy, zeg ik, deeze Wet in alle
derzelver deelen volbrengt, zo doet gy wel. Maar, indien gy u aan zulk een liefdelooze
aanneeming des persoons schuldig maakt, als waarvan ik hier boven gesprooken
heb, schendt gy daar door die Koninglyke Wet, gy pleegt eene groote zonde, en
moet de Straffe, op die zonde gesteld, verwagten. Daar is, ik weet het, eene
heerschende Leer onder u, welke eenigen onder u kan doen denken, dat u voor
deeze Straffe zal beveiligen. Gy zyt door uwe Joodsche Meesters geleerd, niet
alleen dat een deugzaam leeven vergoeding zal doen voor het hebbelyk pleegen
van eenige enkele Ondeugd; maar dat, indien gy stipt eenig groot Gebod van de
Wet hebt waargenomen, en alle de overige geschonden, het wel met u gaan zal,
(*)
dat uwe dagen verlengd zullen worden, dat gy het aardryk zult bezitten . Gy kunt,
derhalven, uzelven mogelyk vleijen, dat, schoon gy geduurig de groote Wet der
Liefde overtreedt, door een onvoegelyk onderscheid tusschen de Persoonen te
maaken, gy nogthans, uit hoofde uwer gehoorzaamheid aan de zedelyke Wet in
andere opzigten, niet alleen Straffe ontgaan zult; maar zelfs Belooning erlangen.
Doch dit is een allergevaarlykst en bedrieglykst begrip. Het is een dier oude Joodsche
Vooroordeelen, die nog huisvesten in uwe gemoederen, waar ze vroeg en diep
ingedrukt zyn door de bedorvene overleveringen en valsche uitleggingen uwer
Rabbynsche Wetverklaarderen. Het is zo verre van waarheid te zyn, als men u
geleerd heeft te denken, dat hy, die één Groot Gebod van de Wet onderhoudt, de
geheele Wet waarneemt, dat het tegendeel juist waarheid is. Want ik zeg u, zo
iemand de geheele Wet zal houden, en in één struikelen, die is schuldig aan alle;
- zo ver, meen ik, schuldig aan alle, dat hy niet meer

(*)

Zie POCOCK on Hoseam XIV:2, p. 683. WHITBY on James II:11.
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geregtigd zal zyn tot Strafloosheid of Belooning, dan of hy in alle opzigten, in stede
van in één, gezondigd hadt. Want gy weet zeer wel, dat hy, die gezegd heeft, pleegt
geen Overspel, ook gezegd heeft, gy zult niet Doodslaan. Elk Voorschrift der Wet
komt van denzelfden Wetgeever; indien gy, derhalven, geen Overspel zult pleegen
en egter Doodslaat, indien gy het eene Gebod onderhoudt en het ander verbreekt,
gedraagt gy u wederspannig tegen dien Godlyken Wetgeever, gy wordt baarblyklyk
een Overtreeder van zyne Wet in één geval, en moet gevolglyk de Straffe draagen
op die Overtreeding gesteld, niettegenstaande de stiptheid uwer gehoorzaamheid
in alle andere gevallen. - Dit zal u mogelyk als eene harde stelling voorkomen, te
meer, daar gy u misschien streelde met de hoope, dat gy eene zagtere behandeling
zoudt ontmoeten onder het Euangelie, 't geen gy zo menigmaal, met nadruk, de
Wet der Vryheid hoorde noemen. Die naam voegt 'er aan in verscheide gewigtige
opzigten. Het heeft u ontheeven van het zwaare juk der Byplegtige Wet, u verlost
van den Vloek der Wet, van de Bediening des Doods, van de Letter des Doods, en
(*)
u geroepen tot de heerlyke Vryheid der Kinderen van GOD . - Spreek en doet
derhalven alzo, als die, ongetwyfeld, door de Wet der Vryheid zult geoordeeld
worden. Maar tast niet mis omtrent den aart deezer Vryheid. Verbeeld u niet dat het
eene Vryheid is, om eenig Gebod te overtreeden, 't welk u moeilyk valt waar te
neemen. Schoon het Euangelie u vrygemaakt heeft van de slaaverny der Byplegtige
Wet, heeft het u in het allerminste niet ontslaagen van de verpligtingen der Zedelyke
Wet. In tegendeel, het Euangelie bekragtigt en versterkt die Wet. Indien hetzelve
ontslag gaf, of oogluiking gebruikte, omtrent het botvieren aan eenige geliefkoosde
neiging, zou het geen Wet der Vryheid, maar van Ongebondenheid, weezen. Het
Euangelie wil, het Euangelie kan, niet toelaaten, dat de inbreuk zelfs op één enkel
Godlyk Gebod strasloos doorgaa: over hem, gevolglyk, die geen Barmhartigheid
gedaan heeft, zal een onbarmhartig oordeel gaan: hy, die de groote Wet der
Barmhartigheid of Christlyke Liefde, overtreedt, zal, uit hoofde van zyne

(*)

GAL. III:13. 2 COR. III:7. ROM. VIII:21.
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gehoorzaamheid in andere opzigten, door de Barmhartigheid van God niet ontheeven
worden van de Straffe, op die Overtreedinge aangekondigd. Maar, indien hy, in
tegendeel, zyne uiterste poogingen aanwendt, om elk Gebod van het Euangelie te
volbrengen, en inzonderheid het allergewigtigste Gebod, van Barmhartigheid of
Algemeene Liefde, dan zal de Barmhartigheid tegen het Oordeel roemen, zyne
toevallige overtreedingen en zwakheden zullen Barmhartigheid ontmoeten by zynen
Almagtigen Regter, en dezelfde Barmhartigheid, welke hy betoond heeft omtrent
zyne hem beledigende of behoeftige Natuurgenooten, zal zich ten Jongsten Dage
over hem genaderyk uitstrekken.’

In eene volgende Redenvoering, die wy, ter eerste gelegenheid, zullen mededeelen,
beredeneert de Bisschop van Chester deeze breede Verklaaring der Woorden van
Apostel JACOBUS, welke hy, onzes inziens, in een onbeneveld licht stelde; waarom
wy zyne Redenvoering der Vertaalinge en Plaatzinge waardig oordeelden: en
twyseben wy niet, of zy, die voldoening in deeze Verklaaring gevonden hebben,
zullen met verlangen een Beredeneerd Vertoog, daar op gegrond, te gemoete zien.

Waarneeming wegens een steenbreekend geneesmiddel.
(Uit het Fransch vertaald.)
Zekere Vrouw, oud 54 jaaren, wierd onverhoeds, in het begin van de maand October
1791, door geweldige pynen in de Nieren aangetast, zonder dat 'er eenige Koorts
of blyk van Ontsteeking by gevonden wierd; de Maag was daarby zo sterk door de
prikkeling aangedaan, dat dezelve geenerhande voedzel konde inhouden. Daar
deeze Vrouw nooit eenig gebrek aan de Nieren gehad had, viel men niet op de
gedagten, dat de oorzaak van het ongeval in dezelve zoude schuilen; vermoedende
dierhalven, dat het ongemak eene uit verkoudheid ontstaane Nierenwee (Nephralgie)
was, sloeg ik, ter voorkoming van de ontsteeking en vermindering der pynen, eene
Aderlaating voor.
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Een Wondheeler, welke men, reeds vóór my, om raad gevraagd had, beschouwde
het toeval als een Nieren-colycq, (Colique Nephritique), en deeze gaf op de vraagen,
hem deswegen gedaan, een zo weinig geruststellend antwoord, dat men niet verkoos
om de Aderlaating werkstellig te maaken.
De pynen en het overgeeven bleeven voortduuren, en de geappliceerde
lavementen waren buiten staat om de hardnekkige verstoppingen, die 'er plaats
vonden, los te maaken. Vrugteloos poogde de Lyderesse, door allerleie soorten van
beweegingen met het lichaam te maaken, eenige verzagting van haare bykans
onlydelyke pynen toe te brengen; ik deed haar in een laauw bad plaatzen, dit gaf
voor een oogenblik wat verzagting, de pols bleef natuurlyk, de urin was helder: ik
viel wel eens op de gedagten of 'er ook een Steen mogt plaats hebben; maar, daar
de Lyderesse nooit eenig ongemak in de waterwegen ontdekt nad, en ik geloofde,
dat zich de Steen in de Nieren, door voorgegaane tekenen zoude hebben moeten
openbaaren, zo verwierp ik weder dat denkbeeld; ondertusschen wierd ik welhaast
gedrongen van weder tot het zelfde vermoeden terug te moeten komen, daar ik
geene andere reden tot grondoorzaak van het ongemak konde aanneemen.
In der daad, zouden de hevige pyn in de Nieren, voortgaande langs de pisleiders
naar de blaas, en die zich van daar tot in de linkerkuit uitstrekten; eene flaauwe
ontsteeking en lichte zwelling aan de lippen der schaamdeelen; eene slegts
droppelsgewyze waterloozing, en die met een gevoel van groote hitte daarby ontlast
wierd, wel iets anders dan de aanwezigheid van een Steen kunnen te kennen
geeven?
Ik liet haar dierhalven sondeeren, maar het is niet te verwonderen, dat wy geen
de minste kentekenen van een Steen ontdekten: daar zich alle de pynen by de
Lyderesse, enkel, tot in den omtrek der Nieren bepaalden.
Den 15den dier maand liet ik haar een laxeermiddel gebruiken, door het welk zy
veel galstoffe ontlastte; den 16den begon ik van het ontbindend middel gebruik te
maaken: eerst gaf ik haar vier grein vast bitter Wynsteenzout, (de Alkali fixe, Tartre,
ou sel de Tartre) in drie oncen zuiver water opgelost; een ogenblik daarna, vyf
droppelen zuure geest van Zwavel, (acide sulphurique) insgelyks in drie oncen
water: dit middel het ik haar
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viermaal 's daags gebruiken, en klom vervolgens daarmede trapswyze op, door de
giften te vermeerderen.
Van den 16den tot den 27sten dier maand, wisselden de pynen af en aan, van
den 28sten tot den 31sten was zy geheel zonder pyn; de eerste November was
voor haar een zeer pynelyke dag, op den tweeden loste zy, na eenige hevige smerten
en geweldig brandende waterloozing, onverwagts, twee Steenen, van de grootte
als een Noot. Zederd dien tyd heeft zy geenerhande ongemak van dien aart meer
ontdekt, zwaaren arbeid verricht, en daar by eene goede gezondheid genooten.

Verslag der waarneemingen, wegens de dampkringen van Venus
en de maan.
Door Joh. Jeron. Schroeter.
(Getrokken uit the Philosophical Transactions. Part. II, for. 1792.)
't Is allen onzer Starrekundige Leezers bekend, dat de overgangen van Venus, in
de Jaaren MDCCLXI en MDCCLXV, eenige Verschynzels opleverden, die ter
begunstiging strekten der veronderstelling, dat deeze Planeet van een Dampkring
voorzien was. Deeze verschynzels waren, nogthans, van zodanig eene natuur, en
door zo weinigen van de veelvuldige Waarneemeren, te dier gelegenheden,
opgemerkt, dat ze geen voldoende baarblyklykheid schonken, om het daadlyk
bestaan van zulk een Dampkring vast te stellen. Een der Waarneemeren kwam zo
verre, dat hy het denkbeeld, van in staat te zyn om een Dampkring rondsom een
Planeet, op zo groot een afstand van ons, als Venus, te ontdekken, onder de
harssenschimmen rekende.
Het bewys uit de Analogie, door eenigen aangedrongen, wordt, in 't algemeen,
onvoldoende gerekend, als 'er geene daadlyke Waarneemingen ter ondersteuning
bykomen: en deeze laatste zyn zo gering in aantal, en zo weinig beslissende
geweest, dat veelen der beroemdste Starrekundigen zich geregtigd geoordeeld
hebben, om aan het bestaan des Dampkrings van die Planeet te twyfelen.
De Heer SCHROETER is van een geheel ander begrip; en houdt zich niet alleen
verzekerd, dat Venus een Dampkring hebbe van eene groote uitgestrektheid; maar
dat hy in staat geweest is, verscheide byzonderheden te ontdek-
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ken, wegens den aart en de eigenschappen diens Dampkrings, welke nieuw en
belangryk zyn. De ouvermoeide yver van dien Heer, in het waarneemen der
Hemellichten, zal niemand in twyfel trekken: of alle de gevolgen, welke hy uit zyne
Waarneemingen trekt, doorgaan, zullen wy niet op ons neemen te zeggen. Eene
opgaave van dezelve kan dienen, om anderen, die gelegenheid hebben, en de
noodige Werktuigen bezitten, tot onderzoek op te wekken, en, door eenstemmige
Waarneemingen, die des Heeren SCHROETERS te bekragtigen, of diens gebreken
en misvattingen aan te toonen.
Omtrent twaalf jaaren geleden, begon de Heer SCHROETER Venus waar te neemen,
met een goeden Achromatischen Telescoop van drie voeten; en hy ontdekte eene
treffende vermindering van licht op de Planeet, in de onderscheide phases, van den
buitenrand na den binnenkant van de verlichte oppervlakte, en byzonder by den
laatstgemelden. Dit vertoon bewoog hem tot het voortzetten zyner Waarneemingen;
en hy bevondt, dat het verschynzel wederkeerde, zo dikwyls hy die Planeet zag met
een Herscheliaanschen Kyker, van vier en van zeven voeten, voorzien met het meer
vergrootend vermogen. Deeze vermindering van licht vertoont zich tusschen de
grooter Oostlyke en Westlyke Elongatien, en de beneden Conjunctie: wanneer
Venus omtrent half vol is, of meer verduisterd, en nog van genoegzaame breedte;
doch is dezelve niet even merkbaar in alle de phases van de Planeet, en verschilt
op onderscheide tyden. De vertooning hangt af van den gunstigen staat onzes
Dampkrings, de welgesteldheid van den Telescoop, en de geschiktheid van het
Oog des Waarneemers.
By een helderen en stillen Dampkring, en met een sterk vergrootenden Telescoop,
is het, in de daad, genoeglyk om te zien, naa dat het oog 'er aan gewoon is, hoe
het geheel van den buitensten rand, zelfs tot de verste uitsteekenheden der hoornen,
allengskens afneemt, en op 't laatst zo slaauw wordt, dat, by dag, en waar 'er eenige
onessenheden zyn, het ongemerkt zichzelven verliest in de kleur des uitspanzels.
Zodanige treslende verminderingen van licht heb ik herhaalde keeren gezien met
myn viervoets Kyker, die 280 maalen vergrootte, en myn zeven voets, die 370
maalen vergrootte, en byzonder op den 20sten Nov. des Jaars MDCCXCI, toen ik,
met eene vergrooting van 161 maalen, het licht van den rand
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zag weggaan, en zich, voor eene breedte van 1 of 1½″, bykans zo graauw vertoonde,
als de aschkleurige vlekken in de Maan.
Door het vergelyken van de randen van de Maan, als dezelve zich gehoornd
vertoont, of in de Quadratuuren, met de randen van Venus in derzelver op zyn tyd
wederkeerende Adspecten, hadt de Heer SCHROETER bevonden, dat de vermindering
van licht aan de randen, in het eerste geval, veel minder merkbaar is, dan in het
laatste. En uit eene reeks van Waarneemingen leidt hy af, dat Venus een Dampkring
heeft, in eenige opzigten gelyk aan die van onze Aarde, en welke die van de Maan
in digtheid, of vermogen om de straalen der Zonne te verzwakken, verre overtreft.
In dit gevoelen vondt hy zich versterkt door andere Waarneemingen, die hoofdzaaklyk
hier op uit komen.
In zeer gunstige omstandigheden na Venus ziende, met een zevenvoets Kyker,
74, 95 en 161 maalen vergrootende, nam hy die Planeet van den 9den tot den
16den Maart des Jaars MDCCXC waar; de lugt was meer dan gemeen helder, en
o

o

de Planeet bevondt zich in Aries op 7 en 8 , Noorder Declinatie; en, schoon op
den 18 tot de beneden Conjunctie naderende, was ze zo verre boven den Horizont,
dat men ze zeer voordeelig kon beschouwen. Op den 9 vertoonde zich de Zuidlyke
hoorn niet juist in de gewoone cirkelagtige gedaante, maar eenigzins ingeboogen
in de gedaante van een haak, over den verlichten halven cirkel, in het donker halfrond
van de Planeet. Dit verschynzel was niet nieuw; maar een ander, door hem nooit
waargenomen, trok in 't byzonder zyne aandagt. De noordlyke hoorn liep uit op
dezelfde trapswyze verdunnende wyze als de zuidlyke; maar strekte het
helderlichtend vertoon niet uit in het duister halfrond. Van de punt, egter, welker
licht, schoon allengskens flaauwer wordende, nogthans van genoegzaame helderheid
was, strekte zich een streek glimmend blaauwagtig licht uit in het duister halfrond;
't welk, schoon, wat de digtheid aanbelangt, verwisselde, bestendig was in duur,
en, hoewel zeer zwak, was het duidlyk zigtbaar, door de gemelde vergrootende
glazen: gelyk de verlichte streek, toen te zien in Saturnus, scheen het licht te winken
in verscheide van elkander afgezonderde punten, en vertoonde zich niet alleen zeer
zwak, in vergelyking met het licht aan de punt van den hoorn; maar hadt daaren-
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boven een zeer byzonder soort van flaauwheid, grenzende aan een bleek groene
kleur. Het stuk van de Planeet, aan het smalste gedeelte van de donkere helft, hadt
een flaauw licht, en, vergeleeken met het uiteinde van den zuidlyken hoorn, zo bleek
als het donker stuk van de Maan, drie dagen vóór en naa dat ze nieuw is, en zwak
verlicht door de wedergekaatste straalen van de Aarde: en het bleek my, dat, verder
na het uiterste, waar het met de daad was omgeboogen, volgens het cirkelagtig
stuk van het duister halfrond, het licht verdween in een bleek blaauwagtige kleur,
op dezelfde wyze als het sterker licht van het verlichte halfrond afneemt, by den
buitensten rand aan het einde der hoornen.
De schynbaare Diameter van Venus, op dien tyd gemeeten, was 59″; maar de
grootste breedte van het verlichte deel haalde niet meer dan 2′ 6″.
Op den volgenden avond werd de Waarneeming herhaald, met den viervoets
Kyker, 134 en 70 maalen vergrootende. De zuidlyke hoorn hadt de lichtende
verlenging, maar niet zo helder als op den voorgaanden avond: doch, 't geen
opmerkenswaardiger was, elke hoorn, maar bovenal de noordlyke, hadt thans
allerblykbaarst een zwakke afneemende verlenging, blaauwagtig groen van kleur,
die, allengskens verflaauwende, zich uitstrekte over het donker halfrond; zo dat het
verlichte gedeelte van het stuk veel meer was dan een halve cirkel.
Den 11den van Maart, vondt de Heer SCHROETER, met zyn zevenvoets Kyker, en
een vermogen dat 95 maalen vergrootte, Venus vóór het ondergaan der Zonne. Hy
zag onderscheiden het zuidlyk punt, uitloopende in een lichtende streep, die thans,
even als op den 9, langer en smaller was, dan het helder uiteinde van den noordlyken
hoorn. De schynbaare Diameter van Venus was 60″, en de grootste breedte van
het verlichte deel, 't welk niet naauwkeurig kon bepaald worden, ter oorzaake van
eenige golvingen in de lugt, agtte men niet meer dan 2″. Te deezer gelegenheid
nam hy zeer onderscheiden, en voor een langen tyd, waar, de zwakke blaauwagtige
verlichte streek; zigtbaar zich uitstrekkende in een geboogen rigting, buiten den
helderen halven cirkel.
Nogmaals nam hy 's avonds den 12 de Planeet waar, met dezelfde Telescoop,
95 en 74 maalen vergrootende. Het bleek, zegt hy, zeer onderscheiden, en ik
verzekerde my, buiten allen twyfel, dat de zuidlyke hoorn zich
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eenigzins uitstrekte in het duister halfrond: en dat van de punt van den noordlyken
de zwakke smalle streek van bleek blaauwagtig licht, ongelyk in maate, maar altoos
blyvend, zich eenige graaden uitstrekte over het gedeelte van het donker halfrond
der Planeet. Ik spande al myn vermogen, om te zien, in; maar kon daadlyk dit vertoon
alleen zien aan de noordlyke punt. Dewyl de Planeet na den Horisont daalde, begon
het licht van de vry scherpe zuidlyke, zo wel als dat van de heldere noordlyke punt,
allengskens af te neemen, het laatste zwakker dan het eerste; doch geen de minste
zweem van een bleek blaauwe verlenging vertoonde zich aan den zuidlyken hoorn.
By meeting werd de flaauwe streek aan den noordlyken hoorn bevonden, zich
ten minsten 8″ van een graad uit te strekken over het stuk van het duister halfrond;
de verlenging van den zuidlyken hoorn haalde desgelyks volle 8″; de haakswyze
geboogen gedaante vertoonde zich zeet onderscheiden: en de schynbaare Diameter
van Venus maakte een hoek van 59 en 60″.
Deeze Waarneemingen werden naderhand bevestigd door andere; welke de Heer
SCHROETER byzonder opgeeft. Dewyl 'er dan geen twyfel overbleef, wegens het
verschynzel van een bleeke aschkleurige streek licht, zich uitstrekkende over het
stuk des duisteren halfronds van de Planeet Venus, leidt de Heer SCHROETER daar
uit af, dat die lichtstreek onmiddelyk van de Zon moet komen; of anders dat het een
licht is, 't welk deels den Dampkring van Venus verlicht, en deels, door dien
Dampkring te rug gekaatst, zich doet kennen door eene flaauwe schinstering op
het donker halfrond der Planeet, op dezelfde wyze als onze morgen- en
avondschemeringen op de onze.
Naa de redenen opgegeeven te hebben, welke hem overtuigden, dat dit
verschynzel het uitwerkzel niet kon weezen van licht onmiddelyk van de Zon
komende, brengt de Schryver de vertooningen by, welke hem bewoogen, om 't zelve
toe te kennen aan het wedergekaatste licht des Dampkrings van Venus. Verder
gaat hy voort, om te berekenen de weezenlyke uitgestrektheid der Schemeringe op
Venus van de schynbaare, zo als dezelve zich vertoont aan de punten der hoornen,
en om reden te geeven van de byzondere bykomende omstandigheden. Uit beginzels
en berekeningen, welke wy, uit
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hoofde van ons bestek, niet kunnen overneemen, besluit de Heer SCHROETER, dat
de perpendiculaire hoogte van het benedenste en digtste gedeelte des Dampkrings
van Venus, welke het vermogen heeft om het Zonnelicht tot zulk eene maate te rug
te kaatzen, dat het, by gunstige omstandigheden, zigtbaar wordt op onze Aarde,
waar het, door een goeden kyker gezien, zich als een flaauw aschkleurig licht opdoet,
2526 Toises of 15,156 Parysche Voeten haalt; dat de Dampkring op die hoogte zo
digt is, dat dezelve zulk een licht te rug kaatst op een riem, zich 67 Geographische
o

mylen uitstrekkende op het duister halfrond, dat wy, op een afstand van alleen 12
47′ 45″ van de Zon, en wanneer dit Hemellicht slechts 3 of 4 Graaden beneden den
Horizont is, het zo onderscheiden kunnen zien, dat wy het kunnen vergelyken met
o

onze gewoone Schemering, naar meeting 6 23½/; en dat, derhalven, de Schemering
van Venus zich ten minsten, naar evenredigheid, zo verre als de onze uitstrekt; dat
de Dampkring van Venus, even als de onze, zich verre boven de hoogste bergen
verheft; als mede, dat, schoon wy 'er de grootst mogelyke doorschynenheid aan
toeschryven, dezelve donkerder moet weezen dan die der Maane.
Het verschynzel alleen, dat Venus in haare onderscheidene phases, en byzonder
op de tyden haarer grootste elongatien, een veel grooter vermindering van licht
vertoont op den buitenkant dan de Maan, is, ongetwyfeld, genoegzaam, om aan
die Planeet een veel digter Dampkring toe te kennen, dan die van deeze Satellit.
Dit wordt daarenboven bevestigd door de waarneeming op deszelfs Schemering.
De omstandigheid ook, dat men op deeze Planeet geene van die platte gedaanten
ziet, op Jupiter en Saturnus ontdekt, geene van die streepen of lange plekken,
evenwydig met den Equator, welke men op de gemelde Planeeten, en de Zon,
waarneemt, geeft reden om te denken, dat de Kloot van Venus, met betrekking tot
deszelfs Diameter, en andere omstandigheden in deszelfs maakzel, de omwenteling
op den as in veel langer tyd volbrengt dan die Planeeten, of de bykans gelyke van
onze Aarde en Mars; en dit wordt met de daad bekragtigd door zyne Waarneemingen
op den dagelykschen omlooptyd van Venus.
Door dergelyke Waarneemingen op de Maan als op Venus, begrypt de Heer
SCHROETER, dat hy buiten alle redelyke tegenspraak gesteld heeft de bewyzen door
hem
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bygebragt in zyne Selenotopographische Fragmenten, ten betooge van het daadlyk
bestaan des Dampkrings der Maane. Deeze Waarneemingen geeft hy in 't breede
op; als mede de wyze waarop hy de hoogte van den Dampkring der Maane bepaalt.
De uitkomst van alles is, dat het laagste of digtste gedeelte van den Dampkring der
Maane, of dat gedeelte, 't welk het vermogen heeft om een helder schemerlicht te
rug te kaatzen, niet hooger is dan 1356 Parysche voeten. Hier uit neemt die
Waarneemer gelegenheid, om te verstaan te geeven, dat, volgens de onderscheidene
Liberatien van de Maan, bergketenen, zelfs van eene middelbaare hoogte, gelegen
op of digt by den uitersten rand, of deels, of zomtyds geheel, dit schemerlicht kunnen
beletten, of aan den eenen of aan den anderen hoorn, en zomtyds aan beide. De
Dampkring der Maane is, volgens SCHROETER's beginzelen en berekeningen, van
genoegzaame digtheid om eene schemering te rug te kaatzen over een riem van
o

het duister halfrond, van 2 34′ of 10¾ Geographische Mylen in de breedte, 't welk
sterker is dan het licht, wedergekaatst op het duister halfrond door de bykans geheel
verlichte schyf onzer Aarde; en aan dit digtste gedeelte eene hoogte toeschryvende
van 1356 voeten, moet het dunner gedeelte zich ten minsten boven de hoogste
bergen in de Maan verheffen. De Dampkring van de Maan, schoon vry dik, is veel
dunner dan die onzer Aarde, en, gelyk wy reeds optekenden, dan die van Venus.
Hier uit wordt afgeleid, dat de buiging van het licht, daar door veroorzaakt, niet zeer
groot kan weezen, overeenkomstig met de berekening van den Heer DU SEJOUR,
die de buiging der Zonnestraalen, welke de Maan bereiken, op niet meer dan 4½″
stelt. De Heer SCHROETER berekent den duur van de helderste schemering der
o

Maane, als dezelve zich in de Knoopen bevindt, op 54 3′, en merkt op, dat dezelve
langer zal aanhouden in andere deelen van den Maansweg, naar de ligging der
Knoopen.
Om reden te geeven van de schielyke bedekkingen der Vaste Starren in derzelver
nadering tot de Maan, welke eene vermindering van licht, ten meesten slegts van
eenige weinige Seconden, toelaat, en in een geval, door hem zelve waargenomen,
alleen van 1½″, veronderstelt hy, dat de breedte van de Maanschemering, zo verre
o
als de paal van ons wedergekaatst Aardsch licht, niet meer is dan 2 34′; en
besluitende, dat de grootste uitgestrektheid, by
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de gunstigste Phases naby onze nieuwe Maan, nooit het dubbelde van deezen
o

boog, of 5 8′, kan te boven gaan; waar uit hy afleidt, dat de perpendiculaire hoogte
van een Dampkring, in staat om de Zonnestraalen te buigen, niet grooter kan zyn
dan 5376 voeten. - Maar toegestaan zynde, zegt hy, dat de hoogte van den
Dampkring die uitwerking kan doen op de helderheid van een Vaste Star, niet minder
zy dan 5376 voeten, zal dit uitkomen op een boog van slegts 0,94″, of geen volle
seconde; en naardemaal de Maan een boog van 1″ in 2″ van tyd beschryft, zo volgt,
dat, in 't algemeen, de verdonkering van een Star, die tot eene bedekking nadert,
geen 2″ in tyd kan duuren; dat, indien de aannadering geschiedt aan een gedeelte
van de Maan, waar een keten bergen tusschen beide komt, de allengskens
toeneemende Verduistering nog een veel korter tyd zal duuren, en in zommige
omstandigheden van deezen aart zelfs oogenbliklyk weezen.
De Heer SCHROETER heeft by dit Geschrift een Aanhangzel gevoegd; een berigt
behelzende der Waarneeming van eene bedekking van Jupiter door de Maan, met
de omstandigheden, welke dit verschynzel vergezelden, gepaard met zyne byzondere
ophelderingen van de zodanige, welke zyne Veronderstelling van den Dampkring
der Maane scheenen tegen te spreeken, of te bevestigen.

Verslag van het leeven en de werken van George Edwards, F.R.S.
& F.S.A.
(Uit het Engelsch.)
(Vervolg en Slot van bl. 208.)
De Heer EDWARDS volbragt, gelyk wy uit het voorig Berigt kunnen opmaaken, zyn
Groot Werk over de Natuurlyke Historie, in een lange reeks van jaaren, besteed in
eene onvermoeide bevlytiging, en eene Briefwisseling met bykans alle oorden der
Wereld. 't Zelve behelst, in zeven Deelen in 4to, de Afbeeldingen en Beschryvingen
van meer dan zeshonderd voorwerpen in de Natuurlyke Historie, voorheen niet
beschreeven of afgebeeld, en alle voortbrengzels van zyn hand.
Eenig begrip zullen wy ons kunnen vormen van de
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uiterste naauwkeurigheid en zorgvuldigheid deezes onvermoeiden Kunstenaars,
uit het berigt, 't welk hy zelve ons heeft naagelaaten, in het Derde Deel van zyn
Gleanings, wegens zyn schroomagtig oppassen, om de minste mistekening in eenig
Dier, Infect of Plant, te vermyden. ‘Het gebeurde,’ schryft hy, ‘menigmaalen, dat
myne Figuuren op de koperen Plaaten grootlyks verschilden van myne oorspronglyke
Tekeningen: want zomtyds voldeeden de oorspronglyke voorwerpen my niet geheel,
wat de houding en de actie betreft. In zulke gevallen heb ik drie of vier, zomtyds
zes, schetzen, of omtrekken, gemaakt, met veel overlegs, ze alle bezien, en my dan
bepaald tot het geen my het losste en natuurlykste voorkwam, om het zo in plaat
te brengen.’ - Hy voegt 'er nevens, ‘het is niet redelyk te verwagten, dat een Werk
van deezen aart, wat het kleuren betreft, allerbearbeidst en tot den hoogsten trap
van volkomenheid zou gebragt weezen; dewyl zulks den prys van een afgezet Werk
grootlyks zou hebben doen klimmen: want een keurig afgezet Werk kost te Londen
veel gelds. Het komt 'er voornaamlyk op aan, dat men zich, zo verre mogelyk, houde
aan de kleurverscheidenheden in de Natuurlyke Voorwerpen; hier voor heb ik zorg
gedraagen: en nu alle de afgezette naagezien hebbende, denk ik dat ze veel nader
aan de Natuur komen dan in de meeste Werken van dien aart tot nog uitgegeeven.’
De Heer EDWARDS voegde by het geheele Werk een algemeen Register in 't
Fransch en in 't Engelsch, 't welk thans geheel voltooid is, met de Naamen naar het
Stelzel van LINNAEUS, door dien grooten Natuurkenner zelve, die onzen EDWARDS
veele blyken van Vriendschap toonde, en met hem Briefwisseling hieldt.
Wanneer de Heer EDWARDS zyn groot Werk voltooid hadt, vinden wy, dat hy de
volgende zonderlinge Betuiging, of liever Bede, deedt, waarin hy scheen te vreezen,
dat zyn drift tot zyn geliefd Voorwerp, de Natuurlyke Historie, hem aftrok van eene
edeler en beter betragting; naamlyk de Bespiegeling van zynen Maaker. ‘Myne Bede
tot GOD,’ schryft hy, ‘(indien GOD iets te verzoeken niet te veel is aangemaatigd,) is,
dat hy van my wilde weeren alle begeerte om de Natuurlyke Historie, of eenige
andere Oefening, voort te zetten, en my te bedeelen met zo veel kennisse van
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zyne Godlyke Natuure als waar voor myne onvolmaakte staat vatbaar is, op dat ik
my alle de overige dagen myns leevens moge gedraagen op eene wyze
allerovereenkomenst met zynen Wille, die by gevolge de gelukkigste voor myzelven
moet weezen. - Wat myn lot in een toekomend bestaan zal zyn, is alleen bekend
aan den wyzen Beschikker aller dingen; nogthans strekt myne tegenwoordige
begeerte (misschien ydel en onbestaanbaar met den aart der dingen) zich uit, dat
ik een verstandige Geest mag worden, ontslaagen van groove stoffe, zwaarte en
ligtheid, bedeeld met een vermogen om my naar welgevallen te beweegen, om in
't oneindige door te dringen in de onbegrensde lugtruimte, of in vaste lichaamen,
om te zien en te weeten hoe de deelen van het Groot Heeläl met elkander
zamenhangen, en door welk een verbaazende Werktuigkunde dezelve in een
geregelden en altoosduurenden loop gehouden worden. Maar, ô ydele en veel
vermeetende vlugt der gedagten! Ik onderwerp myn toekomend bestaan aan den
hoogen wil van den éénen Almagtigen!’
In het eerste gedeelte deezer Bede, is zekere maate van Geestdryvery en
Zwakheid. Wat reden hadt de Heer EDWARDS, om te wenschen, dat hy zyne zugt
tot het voortzetten der Natuurlyke Historie mogt verliezen: daar de beoefening der
Natuure de beoefening is der Werken van GOD, de redelyke beschouwing van welke
strekt om onze denkbeelden van de Magt, de Wysheid en Goedheid, GODS uit te
breiden, en den geest van Godsdienstigheid te versterken? En de Godsdienst vordert
niet dat men eenige andere Beoefening ter zyde stelle, welke dient tot bevordering
van kennis en van het welweezen der Maatschappye.
Het tweede gedeelte van EDWARDS Gebed behelst een edel denkbeeld, schoon
misschien niet zeer oordeelkundig uitgedrukt. Het denkbeeld om eeuwig te leeven
in het voortzetten van Weetenschap, het beoefenen van Deugd en Goedwilligheid,
moet oneindig aangenaam weezen voor een verlicht Verstand en een welgesteld
Hart; en ik heb dikmaals opgemerkt, dat die Wysgeeren, (en het is te vreezen dat
deezen maar in al te grooten getale gevonden worden,) die hun verstand niet openen
voor de verzekeringen van eenen Toekomenden Staat, welke de Godsdienst ons
verleent, rechtmaatige reden hebben om zich
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te kwellen, dat zy beroofd zullen worden van waardige voorwerpen, van in eeuwigheid
voortgezet onderzoek in de gesteltenis des Heeläls, welke zy anderzins zouden
bekomen hebben.
Verscheide Stukken over de Natuurlyke Historie deelde de Heer EDWARDS, van
tyd tot tyd, aan de Koninglyke Societeit mede, welke geplaatst zyn in de Philosophical
Transactions. Nu en dan, doch schaars, droeg hy iets by tot andere Tydschriften.
De Voorredens en Inleidingen tot verscheide zyner Boekdeelen behelzen keurige
en verstandige Proeven, betreklyk tot het voorwerp zyner hoofdbedoeling. Hy heeft
desgelyks ons naagelaaten een korte en algemeene Leerwyze om met Waterverwen
te tekenen en te schilderen; met lessen over het etzen van koperen Plaaten; als
mede eene Verhandeling over het trekken der Vogelen. Deeze Proeven werden, in
den Jaare MDCCLXX, byeenverzameld en uitgegeeven door onzen Schryver, in
één Deeltje in 8vo. Zyn oogmerk hier mede was, om te gemoet te komen aan
zodanige Persoonen in de naaspeuringen der Natuure, die niet in staat waren zyn
groot en kostbaar Werk te koopen.
Zeventien jaaren, naa dat de Heer EDWARDS aangesteld was tot het houden van
het opzigt over de Boekery van het Collegie der Geneesheeren, werd hy door den
Voorzitter en den Raad der Koninglyke Societeit vereerd met GODFREY COPLEY's
Medaille. Dit viel voor op St. Andries, MDCCL; en deeze Eer werd hem beweezen,
uit aanmerking dat hy toen zyne Natural History of Birds voltooid hadt, schoon het
laatste Deel nog niet was uitgegeeven. - Zyne gevoeligheid, voor die
onderscheidende Eere hem beweezen, betoonde hy door een afbeeldzel van die
Medaille te laaten graveeren, en plaatzen onder den algemeenen Tytel van het
Eerste Deel deezes Werks.
Op den tienden van Slachtmaand des Jaars MDCCLVII, werd hy gekoozen tot
Lid van de Koninglyke Societeit; vervolgens tot Lid van de Societeit der
Oudheidkundigen. Desgelyks genoot hy de eer van Lid te worden veeler Academien
van Geleerdheid en Weetenschap, in verscheide deelen van Europa. Ter vergelding
van zulke blyken van hoogagting van Geleerde Lichaamen, gaf hy fraai gekleurde
Exemplaaren van alle zyne Werken aan het Koninglyk Collegie van Geneesheeren,
aan de Koninglyke Societeit, aan de Societeit der Oudheidkundigen, en het
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Britsch Museum. Dit zelfde geschenk aan de Koninglyke Academie te Parys
gezonden hebbende, ontving hy van dezelve een allerbeleefdsten Brief van
Dankzegging, geschreeven door den toenmaaligen Secretaris DEFOUCHY.
Onze Schryver vondt zich vereerd met de vriendschap, en de edelmoedige
ondersteuning, van eenigen uit den voornaamsten Adel des Koningryks. Met
byzonder genoegen sprak hy altyd van de bescherming, hem verleend door vier
aanzienlyke Mannen, die, met het hoogste regt, gerekend werden onder de
voornaamste Bevorderaars van Geleerdheid, Weetenschappen en Kunsten, in de
tegenwoordige Eeuw. Deeze waren wylen de Hertog van RICHMOND, Sir HANS SLOANE,
Dr. MEAD, en MARTIN FOLKES, Esq. De dood deezer Mannen, zo waarlyk edel, zo
goed, en, in alle opzigten, zo uitsteekend, in het korte tydsbestek van drie of vier
jaaren, trof onzen Natuurkundigen op het sterkste. Hy verbeeldde zich, dat, naa
zulk een verlies voor Kunsten en Weetenschappen in het algemeen, en voor
hemzelven in 't byzonder, alle poogingen, om in eemgen tak van kennisse uit te
munten, vrugtloos zouden weezen, door mangel aan groote Mannen, om het
opkomend Geslacht aan te moedigen; en hy dagt alle verdere voortzetting in de
Natuurlyke Historie te staaken. Maar de yverwekkende geest, werkzaam in de
Stigting van die groote Verzamelplaats der Weetenschappen, het Britsche Museum,
deedt zyne zugt tot zyne geliefde Oefening herleeven, en was een prikkel voor
anderen om zich tot dergelyken arbeid te begeeven; ‘en ik hoop,’ schryft de Heer
EDWARDS, ‘dat deeze zaaden, gezaaid op hoog Gezag, gekweekt en beschermd
door een Vorst uitmuntend in Deugd en Geleerdheid, wortel zullen schieten,
opgroeijen, en een ryken Oogst uitleveren.’ De hoop van den Heer EDWARDS is
gelukkig vervuld; de Oogst is, met de daad, overvloedig, en de Arbeiders zyn niet
weinig geweest.
Naa onzes Schryvers uitgave van zyne Gleanings, vondt hy, zeventig jaaren
bereikt hebbende, dat zyn gezigt hem begon te begeeven, en dat zyne hand de
vastheid verloor. Hy bleef egter nog eenige jaaren laater in zyn post als
Boekbewaarder van het Koninglyk Collegie der Geneesheeren; maar, bevindende
dat zyne zwakheden toenamen, liet hy, in 't Jaar MDCCLXIX, alle openbaare
Bediening vaaren, en betrok een klein Huis, 't welk hy in Plaislow kogt. Vooraf
ontdeedt hy zich van alle Af-
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drukken en Plaaten zyner Werken, aan den Heer ROBSON, Boekhandelaar in New
- Bound - street. Zyne Verzameling van Tekeningen, meer dan negenhonderd
bedraagende, hadt hy voorheen verkogt aan den Graaf VAN BUTE. De verkeering
met eenige weinige uitgeleezene Vrienden, en het leezen van eenige uitgekoozene
Boeken, dienden ten vermaake des avondstonds van EDWARDS leeven: by wylen
deedt hy een reisje na zommige van de voornaamste Steden in Engeland, byzonder
na Bristol, Bath, Exeter en Norwich.
Hoe hoogen ouderdom de Heer EDWARDS nu ook beklommen hadt, kon hy zich
niet geheel onthouden van zyne meestgeliefde bezigheid. Hy tekende te Plaistow
eenige zeldzaam voorkomende Dieren, in 't byzonder de Siyah Ghush, of Zwart Oor; eene soort van Katten. Eene Plaat, naar zyne tekening vervaardigd, kan men
vinden in Dr. GREGORY SHARPE's Uitgave van de Syntagma Dissertationum van Dr.
THOMAS HYDE. - Onze Natuurkundige maakte ook eene Aftekening van den Argus,
een van de grootste soorten van Phaisanten, een Inbooreling van het Noorden van
China; hy vervaardigde dezelve volgens een bewaarden Vogel, hem toegezonden
door Dr. FOTHERGILL. - Een ander zyner laate Tekeningen was die van den
Slangendooder uit Indie, naar een leevenden Vogel, toebehoorende aan Capitein
RAYMOND, te Valentines, in Essex. Plaaten van deeze drie Dieren, en van den
naauwgebekten Krokodil van de Ganges, en den Kikvorsch - visch van Suriname,
komen voor in de Addenda to the Memoires of Mr. EDWARDS Life.
Wy mogen 'er byvoegen, dat EDWARDS, geduurende zyn verblyf te Plaistow,
Tekeningen maakte van de Kestril, eene soort van Havik, voorkomende in holle
boomen en oude ruïnen in Engeland, welken Vogel men beschreeven vindt in de
British Zoology, door den kundigen Heer Mr. PENNANT, met wien onze Schryver een
langduurige onafgebrookene vriendschap en briefwisseling hieldt. - De Heer EDWARDS
heeft eene Uitgave van WILLOUGHBY's Ornithology naagelaaten, met geschreevene
Aantekeningen, en veele keurige Waarneemingen, waarin hy de misslagen van
voorige Schryveren verbetert, en derzelver uitlaatingen aanvult. Men heeft gezegd,
dat dezelve welhaast het licht zou zien; doch wy herinneren ons niet dat het gebeurd
is. - Eenigen tyd vóór zyn dood, schonk hy een heerlyk Exemplaar van CATESBY's
Carolina aan Mr. BARTLET
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van Lamb's Conduit-street. De Plaaten waren door zyn eigen hand keurig gekleurd,
en hy gaf meermaalen te kennen, dat ze des Schryvers oorspronglyk Werk
evenaarden.
Des Heeren EDWARDS laatste jaaren werden verbittterd door den Kanker, die alle
de poogingen der Heelkunde te leur stelde, en hem van 't gezigt uit een zyner oogen
beroofde. - Veel leedt hy ook van het Graveel, eene kwaal, waaraan hy, in verscheide
tydperken zyns leevens onderhevig geweest was. Men heeft, egter, opgemerkt, dat
hy, in de zwaarste toevallen van pyn, zich naauwlyks ooit eenige klagte liet
ontglippen.
Zyn tachtigste jaar vervuld hebbende, en verzwakt door ouderdom en ziekte, stierf
hy op den drie en twintigsten van Hooimaand des Jaars MDCCLXXIII, naar
verdiensten betreurd door eene talryke menigte van Bekenden. Twee Zusters, die
hy naaliet, besprak hy de Middelen, welke hy verkreegen hadt, door het vlytig
voortzetten van zynen arbeid. Niet lange overleefden zy hem, en werden, weinig
uuren naa elkander stervende, te gelyk begraaven. Het overschot van den Heer
EDWARDS werd ter aarde besteld op het Kerkhof van Westham, de Kerk zyner
Geboorteplaatze; waar de Volvoerders van zynen Uitersten wil een Steen hebben
opgerigt, met een eenvoudig Opschrift, om zyn roem als Kunstenaar en
Dierbeschryver te vereeuwigen.
Wat zyn Persoon betreft. was hy middelbaar van gestalte, tot het dikke
overhellende: genoeglyk en gul van aart. Alle zyne Kennissen ondervonden zyne
Goedaartigheid; en zyne arme nabuuren deelden ryklyk in zyne Liefddaadigheid.
Door het wantrouwen op zyne eigene bekwaamheden, en de nederigheid, welke
altoos in zyn gedrag doorstraalde, scheen hy niet berekend om te schitteren in de
algemeene verkeering; maar voor Persoonen, die smaak vonden in Oefeningen,
gelykaartig aan zyne meestgeliefde, was hy een allergespraakzaamst en
aangenaamst gezelschapsman.
Hoe zeer de Werken van den Heer EDWARDS in agting blyven, blykt uit den hoogen
prys, voor welken zy doorgaans verkogt worden. EDWARDS eigen en onderscheidend
character is, dat hy alle de Engelsche Vogelbeschryvers, vóór hem, wyd en verre
overtrof. De zeer groote byvoegzelen, welke, zints den Jaare MDCCLXIII, de
Natuurlyke Historie verkreegen heeft, de hooger maate
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van smaak en fraaiheid, waar toe men de Graveerkunst opvoerde, zullen aan
Werken, thans onderhanden, een roem byzetten, meerder dan de Heer EDWARDS
verwierf. Maar dat hy overtroffen wordt door de zodanigen, die naa hem kwamen,
kan niet strekken tot eenige vermindering van den rechtmaatigen roem door hem
verworven; of beletten, dat zyne Naagedagtenis, aan volgende Geslachten, met
eere en toejuiching worde overgeleverd.

Opheldering, wegens de handelgemeenschap der ouden met de
binnenste gedeelten van Africa.
(Ontleend uit A.H.J. HEEREN, Idéen uber die Politik.)

Africa, een Land, 't welk uitgestrekte Koningryken bevat, van welke de Naamen
naauwlyks bekend zyn; waar de Natuur eenige van haare grootste werkzaamheden
verrigt; waar verscheide soorten van Dieren bewaard gebleeven zyn, in heimlyke
hoolen en ondoordringbaare wildernissen, voor de vernielende hand der Menschen;
waar Volken in eenen staat van Maatschappy leeven, zeer verschillend van onze
Maatschappyelyke vereeniging, en eene Staatkunde volgen, gegrond op beginzelen
van welke wy misschien geen de minste bevatting hebben - dat Africa verdient, ten
aanziene van den Handel in de inwendigste deelen, die tegenwoordig meer dan
ooit de voorwerpen zyn van de naaspeuring der Aardrykskundigen, beschouwd te
worden.
De Caravaanen van Carthago schynen een der Verborgenheden van dien Staat
geweest te zyn; geen Schryver heeft 'er uitdruklyk van gewaagd, zelfs HERODOTUS
niet, die den weg, langs welken de Egyptenaars van Thebes tot in het hart van Africa
doordrongen, zo volkomen beschryft. De Koopwaaren, nogthans, met welken de
Cathaginensers bekend staan de nabuurige en afhanglyke Staaten voorzien te
hebben, inzonderheid het getal der Slaaven, die zy na de Balearische Eilanden, en
veele hunner Volkplantingen, zonden, leveren eene genoegzaame blykbaarheid
op, dat zy zeer naby, zo niet tot de oevers van den Niger, doordrongen; en kon dit,
in die dagen, even als heden, alleen geschieden door middel van Caravaanen. Wy
weeten dat 'er tegenwoordig

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

252
zulke Caravaanen zyn, en even zeer zyn wy verzekerd, dat de weg, welke zy
neemen, zich verbindt met den reiskoers, door HERODOTUS ons voor oogen
gehouden.
(*)
HERODOTUS geeft op , het Berigt, 't welk hy ontvangen hadt van Reizigers, die
alleen zo verre hadden kunnen komen in de onherbergzaame Gewesten, van welken
zy spreeken, door middel van Caravaanen. Derzelver opeenvolgende
Pleisterplaatzen lagen op tien dagen afstands van elkander; en van deeze telt hy
'er vyf op; te weeten: Ammonium, Augila, eene Springwelle in het Land der
Garamantes, een ander onder de Atarantes, en de laatste by de hooge Bergen,
aan welken hy den naam van Atlas geeft. Deeze afstand van vyftig dagen reizens,
in de aangeweezene rigtingen, brengt ons op de grenzen van Cathna, die, ten
deezen tyde, bezogt worden door de Caravaanen, beide uit Egypte en Meserata,
(†)
op de kust van Barbaryen . - Men hebbe hier in opmerking te neemen, dat, van de
derde Pleisterplaats, een weg gezegd wordt te loopen, die, in dertig dagen, den
Reiziger brengt by de Lotophagi, een Volk, dat, gelyk wy uit POLYBIUS en STRABO
weeten, woonde op de kust, waar Tripoli en Meserata thans gevonden worden: van
welk laatst gemeld Land de Caravaanen nog trekken door Wadan en Mourzoek na
(‡)
Ganatt, en deeze Plaats bereiken zy in negen en twintig dagen . Dit is ongetwyfeld
de zetel der oude Garamantes.
Men moet hier byvoegen, dat HERODOTUS verhaalt veele berigten van de Lotophagi
en de Nasamonen, hunne Nabuuren, ontvangen te hebben; 't welk duidelyk eene
gemeenschap tusschen deeze Volken insluit: en de gereedheid van deeze
gemeenschap zal, in zeker voege, ons van het bestaan deezes Volks overtuigen;
de Oostlykste wooningen der Nasamonen niet meer dan tien dagen reizens
afliggende van Augila, de tweede Pleisterplaats op den grooten Thebaanschen
Weg. HERODOTUS gewaagt, doch op eene zeer onbepaalde wyze, van zekere
Zoutputten (ἁλὸ μεταλλον) omtrent tien dagen reizens van de Atlantes af gelegen;
waar de Menschen woo-

(*)
(†)
(‡)

HERODOTUS, Lib. IV. Cap. 181 & 185.
Zie Major RENNELL's Sketch of the Northern parts of Africa, in zyne Elucidations of the African
Geography.
Zie Proceedings of the African Association, p. 125 on 241.
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in Hutten van Zout gemaakt, en waar het nimmer regent. Men gist dat deeze plek
het ongastvry Tegasa is, bezogt door LEO AFRICANUS, die drie dagen by deeze Putten
sleet; van waar Tomboucton den voorraad van Zout ontvangt. De afstand tusschen
deeze twee Plaatzen, zegt LEO, is omtrent twintig dagen reizens.
Spreidt het opgegeeven Verslag eenig licht over 't geen de Ouden ons naagelaaten
hebben, wegens de inwendige deelen van Africa, het geen de Heer HEEREN ons
vermeldt van Meroe en den Ethiopischen Handel, zal ons niet min voldoende, niet
min belangryk, voorkomen, - HERODOTUS bakent, volgens zyne gewoonte, den
reisweg van Elephantina, de Zuidlykste Gresstad van Egypte, af, tot Meroe toe, 't
welk hy vereert met den naam van de Hoofdstad van Ethiopia. - Hieruit, en uit het
berigt van AGATHARCIDES, DIODORUS SICULUS, STRARO, PLINIUS en ERATOSTHENES,
moet de ligging van deeze weleer vermaarde Stad aan de rechterhand des Nyls
o

geweest zyn, een weinig beneden het tegenwoordig Chendi, op omtrent 70 ; Noorder
o

Breedre en 52 ; Ooster Lengte. PLINIUS schryft uitdruklyk, dat de Gezanten, door
NERO uitgezonden om deeze oorden te bezigtigen, een Eiland in den Nyl ontdekt
hadden, Tadu geheeten, tegen over die Stad, aan welker Haven het een beschutzel
verleende. Het zal hier voegen eene kleine plaats uit den Heere BRUCE af te schryven,
welke, daar die Reiziger niet zeer onder den invloed gestaan heeft van berigten uit
de Ouden ontleend, een sterk spreekende bevestiging oplevert, wegens de ligging
deezer gedenkwaardige Plaatze.
‘Op den avond van den 20sten October verlieten wy Chendi, en bleeven twee
mylen van de Stad, en omtrent ééne myl van de Rivier: op den 21sten vervolgden
wy 's morgens, drie vierendeel uurs over vieren, onzen weg. Ten negen uuren
steegen wy af om onze Kameelen te laaten eeten; omtrent tien mylen afgelegd
hebbende. Te deezer plaatze begint een groot Eiland in den Nyl, verscheide mylen
lang, vol Dorpen, Geboomte en Koorn. Tegen hetzelve over, ligt de Berg Gibbainy,
waar ik de eerste vertooning van Ruïnen aantrof, zints die van Axum in Abyssinia.
Wy zagen hier brokken van verbryzelde Voetstukken, gelyk die van Axum, alle
duidelyk bestemd voor Standbeelden van den Hond; eenige stukken van Obelisken,
met beeld-
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spraakige Figuuren, meest geheel uitgesleeten. De Arabieren vertelden ons, dat
deeze Ruïnen zeer uitgebreid waren, en dat veele stukken van Standbeelden, beide
van Menschen en Dieren, hier opgedolven waren; de Standbeelden van Menschen
bestonden meest uit zwarten Steen. Het is onmogelyk hier naa te laaten te gissen,
(*)
dat dit de oude Stad Meroe was .’
Dit Stuk is thans veel hooger dan enkel gissen gebragt, en het geen naast staat
te onderzoeken is de Staatkundige gesteldheid van deeze eertyds wyduitgebreide
en bloeiende Hoofdstad. Uit DIODORUS SICULUS maaken wy op, dat deeze Stad onder
de heerschappy van een Stam Priesteren stondt; dat dezelve het middelpunt was
van hunne Magt en Godsdienstplegtigheden; dat zy Zendelingen afvaardigden na
afgelegene deelen, die andere Steden van geene geringe grootte en aangelegenheid
grondvestten, - dat Elephantina, Thebes, en misschien Ammonium, onder het getal
deezer Vastigheden in 't Noorden behoorden; als mede, dat Meroe, aangemerkt als
de Stapelplaats des Handels van Ethiopia, die Stad zeker Zuidwaards Vastigheden
hadt, van waar zy verscheide Artykels, als Goud, Yvoor, Speceryen en Reukwerken,
[(†)
verkreeg, die in haare eigene nabuurschap niet vielen, althans niet in overvloed .
Deeze omstandigheid brengt ons tot eene waarschynlykheid, bykans de hoogte
van een bewys bereikende, dat 'er eene gemeenschap stand greep tusschen Meroe
en Gelukkig Arabie, waar men weet, dat de Voortbrengzels van Indie, in de vroegste
tydperken, ingevoerd zyn. De gemaklykste en allerwaarschynlykste gemeenschap
was ongetwyfeld over de Straat van Babelmandel; en dat 'er zulk eene
Handelgemeenschap, ten eenigen tyde, bestaan hebbe, schynt bevestigd te worden
door het berigt, gegeeven door den Heer BRUCE, wegens de Overblyfzels van Azab,
aan de Africaansche zyde van gemelde Straat, en van Axum, omtrent halfweg
tusschen Azab en Meroe, 't welk den weg aanduidt, genomen door de Caravaanen,

(*)
[(†)

BRUCE's Travels, Vol. IV. p. 538.
Deeze Gemeenschap, tusschen den Godsdienst en den Koophandel, zal niemand bevreemden
die het Werk van den grooten ROBERTSON, Geschiedkundig Onderzoek wegens Oud Indie,
op bl. 194, naaslaat, in de Nederduitsche Vertaaling, in den voorleden Jaare, by J. YNTEMA
en A. LOOSJES Pz., uitgegeeven.]
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die de gemeenschap gaande hielden tusschen de Ganges en de Middellandsche
Zee. - 's Reizigers woorden zyn: ‘Op den achtsten kwamen wy in de Vlakte, in welke
Axum weleer stondt, ten eenigen tyde de Hoofdstad van Abyssinia, ten minsten
gelyk men veronderstelt. Wat my betreft, ik geloof, dat het eene heerlyke Hoofdstad
geweest is van het handeldryvend Volk, de Troglodyte Ethiopiers. De Steden van
dit Volk hadden Gebouwen van groote sterkte, uitgebreid en kostbaar, in 't byzonder
te Azab, waardig den luister en rykdom van een Staat, die, van de vroegste Eeuwen,
de Markt was van den Indischen en Africaanschen Handel.’
Dewyl, onder deeze Overblyfzels, zich alleen voordoen de Ruïnen van openbaare
en geene van byzondere Gebouwen, gist men dat het geen Steden waren van
bestendig verblyf; maar veeleer Plaatzen van Zamenkomst, waar de veel
onderneemende Handelaars en dier Reisgenooten, naar gewoonte, zich in hunne
tenten onthielden; doch waar Godsdienstplegtigheden gevierd werden met de
grootste staatlykheid, en op eene wyze, voegende aan de gesteltenisse van
Menschen, die zich waagden op Tochten door de Woestynen heen, veel moeilyker
en gevaarlyker dan het vaaren over den Atlantischen Oceaan. Hieruit mag men ook
afleiden, den grooten invloed, of liever magt, der Priesteren, die, misschien, de
eenige bestendige Bewoonders waren van deeze Plaatzen, welke zy wenschten
dat aangezien zouden worden voor de geliefde Verblyfplaatzen hunner Godheden.
Zo veel blykt, op het beste gezag, dat Meroe, Axum en Azab, Plaatzen waren,
die eenen oorsprong hadden aan alle gemeen, en allerwaarschynlykst waren het
de voornaamste Rust- en Pleisterplaatzen der Caravaanen, die op Arabie handel
dreeven; terwyl Thebes en Ammonium de Gemeenschap met Carthago onderhielden.
- Of 'er van Azab eene Handelgemeenschap stand greep met de Ethiopiers van de
Zuidlyker Gedeelten van Africa, na Gardefan en het tegenwoordig Zanguebar, blyft
voor nadere opspeuring overgelaaten; dan 'er is gronds genoeg om die naaspeuring
aan te moedigen.
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Beschryving van de stad Genua.
(Ontleend uit Dr. SMITH's Sketch of a Tour on the Continent.)
De grootschheid van Genua bestaat, over 't algemeen gesprooken, niet in de ruimte
der Straaten of Pleinen. Van de eerste zyn naauwlyks eenige, uitgenomen Strada
Balbi en Strada Nuova, wyd genoeg om met een koets bereeden te worden. De
overige zyn, 't is waar, recht en geregeld, doch zo naauw, en dikwyls zo steil, dat
men 'er alleen te voet of in een draagstoel door kan gaan; en zy loopen derwyze
door elkander, dat een vreemdeling veel werks heeft om den weg te vinden. Alle
zyn ze nogthans wel bestraat en onderhouden, en de engte dier Straaten geeft een
voordeel in heet Weêr, dewyl de Zon 'er niet in kan schynen, en de inblaazende
Zeewinden op de hoeken ze bekoelen.
In staatlykheid van Gebouwen heeft deeze Stad misschien geen wedergade. De
twee bovengenoemde Straasen bestaan bykans geheel uit de kostbaarste Paleizen
van Europa, welker zwaare Pylaaren, marmeren Kroonlysten, ruime Voorpleinen,
Boogen en Gaanderyen, den aanschouwer met de verhevenste denkbeelden van
grootschheid vervullen; terwyl derzelver Vertrekken voorzien zyn met de rykste
schatten der Schilderkunst.
Nogthans is Genua misschien meer merkwaardig uit hoofde van de ligging.
Gebouwd op eene Hoogte, ziende over een schoone Baai, en op zommige plaatzen
het gezigt hebbende op eene uitgestrektheid der schoonste Kust, wederzyds dertig
of veertig mylen; bedekt tegen het Noorden door een amphitheater van hooge groen
begroeide bergen, min verstrooid dan Napels, zo dat het oog van veele onderscheide
deelen op éénmaal het gezigt hebbe van elk hoofdvoorwerp; Genua dunkt my het
fraaiste gezigt op te leveren van eenige Stad, welke ik immer zag.
De Styl in het bouwen is hier niet van de zuiverste soort, schoon zomtyds ryk in
Cieraaden. Eenige der Paleizen zyn van buiten in fresco geschilderd. Deeze
beschilderingen, hoewel misschien twee Eeuwen oud, zyn vry wel bewaard; doch
zy doen geene goede uitwerking. Zommige der oudere Gebouwen zyn van wit en
zwart

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

257
Marmer, in beurtlingsche horizontaale laagen: dit is misschien van alle metzelwyzen
de allerafzigtigste.
De Hoofdkerk is in deezer voege opgecierd. Dezelve is van zeer ouden tyd, en
gevolglyk Gothisch. De drie Deuren, die den voornaamen ingang uitmaaken, zyn
ryklyk opgepronkt met Pylaaren, en scherp toeloopende Boogen, gelyk by de meeste
onzer Engelsche Hoofdkerken. De vierkante Tooren heeft niets opmerkenswaardigs.
- Het meest beroemde in deeze Hoofdkerk is de Heilige Schotel, welke men wil dat
gehouwen is uit een vast Esmaraud, omtrent een voet over kruis; men zegt, dat
onze Zaligmaaker met zyne Jongeren uit dezelve het Paaschlam geëeten hebben.
Anderen beweeren, dat dezelve een gedeelte uitmaakte van de ryke Geschenken
door de verpligtende Koningin van Scheba aan SALOMO gebragt. Indien wy berigt
hadden van eenige Schotel door ADAM tot het een of ander einde gebezigd, zonder
twyfel zou men 'er een Adamsschotel van gemaakt hebben.
Deeze hooge voorgeevens schynen minder aan tegenspraak onderhevig dan de
zelfstandigheid der Schotel zelve. Niet dat ik hier kan spreeken uit eigene
Waarneeming; want de toegang tot deezen eerwaardigen schat is zeer bezwaarlyk;
de voorzigtige Raad heeft het best geoordeeld, dat dezelve bedekt zou worden, ter
verwekkinge van des te meer eerbiedenisse. Niemand kan deeze Schotel zien, dan
op een uitdruklyk besluit van den Raad, en in gevolge hier van eerst naa het geeven
van veele steekpenningen. Ik hield my, overzulks, te vrede met het berigt van een
zeer kundig Chemist en Delfstofkundigen, die dit oudheids overblyfzel met voordagt
bezigtigd, en bevonden hadt, dat 'er verscheide lugtbelleties, of blaasjes, in waren,
die, gelyk de Heer DE LA CONDAMINE waarnam, beslissen, dat het een glaazen Schotel
is. Met dit alles kan men niet lochenen, dat het een schoon stuk Glas en van hooge
Oudheid is.
Men wil ook, dat de Asch van JOANNES DEN DOOPER in dit Kerkgebouw bewaard
worde. Dezelve rust in een Kapél, ryklyk voorzien met groote en fraaije Zilveren
Lampen, die men altoos brandende houdt. Deeze heilige Overblyfzels werden
herwaards, in den Jaare MXCVII, overgebragt van Myra; zo dat men de
weezenlykheid daarvan min gemaklyk kan betwisten, dan die van de Esmarauden
Schotel. Het ontbreekt ook niet aan Wonderwerken ter staavinge van derzelver
egtheid,
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op welke ik niet verneem, dat de meergemelde Schotel kan boogen.
De Kerk van St. Ambrosius, eertyds aan de Jesuiten toebehoorende, is zeer ryk
vercierd, en in een goeden Styl gebouwd. In dezelve vindt men de Begraafplaats
der Famihe van DURAZZO. Het Altaarstuk by deeze Begraafplaats, in eene der
Kruisvleugelen, is een der fraaiste Schilderstukken van GUIDO RHENI; verbeeldende
de Opneeming der Heilige Maagd, bestaande uit zes - en - twintig beelden, alle op
de sterkste manier geschilderd. De zamenstelling, en de algemeene uitwerking,
gelykt zeer veel op diens Schilders beroemd Stuk over de onbevlekte Ontvangenisse,
eertyds te Houghton. De stand, waarin dit Altaarstuk hangt, is allervoordeeligst, daar
de Kerk geheel verlicht wordt van de verdieping in de Attische Orde. Tegen over dit
Stuk hangt de bewonderde Schildery, door RUBBENS, van een heilig Jesuit,
geneezende eenen van den Duivel bezetenen; een Schilderstuk, 't welk eene
heerlyke uitwerking doet, en veel bevalliger is dan de Besnydenis boven het Hoog
Altaar van dezelfde hand, waar een gemeene Dienstmaagd zich in 't rood vertoont.
Dit is een der fraaiste Kerken in Genua, schoon niet van de grootste.
De Annunciata is veel ruimer, vercierd met kostbaar Marmer, doch met weinig
smaak geschikt, en van buiten nog niet voltooid. De Kolommen van het Ruim der
Kerke zyn van wit Marmer met rood in de groeven, 't welk zeer kakelbont staat. Aan
een Altaar zyn twee heerlyke geribde Pylaaren van bruin gewolkt Albast, zeer fyn
in zyne soort. Hier is het Grafgedenkteken des Hertogs DE BOUFLERS, door LODEWYK
DEN XV gezonden, om Genua, in den Jaare MDCCXLVII, te verdedigen. Hy stierf
aan de Kinderziekte, ten tyde dat hy zyne Krygskundige maatregelen begonnen
hadt om de Oostenryksche Armée in de engte te brengen. De Raad heeft zyne
voordeelen, der Stad toegebragt, in een fraai Grafschrift vermeld.
Naa de veelvuldige weidsch opgepronkte Kerken, die zich allerwegen opdoen,
bezigtigd te hebben, geeft het eenige verpoozing een bezoek af te leggen aan het
edel Gebouw St. Maria di Carignano, welks binnenmuuren enkel wit zyn, en alle
bevalligheid verschuldigd is aan het schoon der Bouwkunde, dat zich hier in den
heerlyksten smaak vertoont. Deeze Kerk heeft de gedaante
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van een Grieksch kruis, met een Koepel op het middenpunt. Op de hoeken van het
vlak onder den Koepel zyn vier Colossale Standbeelden; twee derzelve zyn
vervaardigd door den wydberoemden Franschen Kunstenaar PUGET, die in den
aanvang deezer Eeuwe bloeide. Het Standbeeld van ST. SEBASTIAAN verdient, in de
daad, den hoogsten roem, zo van wegen de uitdrukking van Godsvrugt en
Onderwerping te midden van de hoogstgaande pyn, als uit hoofde van de kennis
der Ontleedkunde, daar in doorstraalende. Het ander, verbeeldende ST. SAULI, een
Bisschop met zynen Bisschoplyken Mantel, is uitmuntend, wegens de ernsthaftigheid
en geestdrift doorstraalende in zyne houding, en den grootschen smaak der
Kleedinge. De ligging van St. Maria di Carignano vry hoog zynde, is de toegang tot
deeze Kerk langs een breeden brug, over een drooge diepte, vanwaar men en zeer
uitgestrekt gezigt heeft over de Baai en de Kust; dit levert een geliefde wandelplaats
op in den Zomeravondstond by het ondergaan der zonne.
Het Hertoglyk Paleis, een groot en hegt Gebouw, behelst niets 't geen den Reiziger
lang ophoudt. De nieuwe groote Raadkamer, gebouwd in stede van die afbrandde
in den Jaare MDCCLXXVII, is een zeer heerlyke Zaal, omtrent honderd-en-twintig
voeten lang, en vyftig wyd, vercierd met deftige kolommen van Spaansch brocatello,
eene soort van Marmer vol verscheidenheid van rood en geel; met Standbeelden
tusschen de Kolommen. Een derzelven, in den lossen Franschen Styl, verbeeldt
den Maischalk DE RICHELIEU, die den Hertog DE BOUFLERS, in het bevel over het
Fransche Leger, opvolgde, in 't Jaar MDCCXLVII. De Genueesen schynen, op dien
tyd, gansch bevreesd geweest te zyn, en niet zonder reden: de Franschen
behoedden hun zeker voor den ondergang. Men vindt hier Copyen der Schilderyen
van SOLIMENE, die in den Jaare MDCCLXXVII verbrand zyn, over welk verlies elk
met leedweezen spreekt. - De kleine Zomer-raadkamer is desgelyks een ryk
vercierde Zaal, voorzien van eenige Schilderstukken; de Geschiedenis van COLUMBUS
betreffende. Geen Onderwerp kan belangryker weezen, en de Genueesen mogen
wel grootsch zyn op deezen uitsteekenden Stadgenoot. Veele huizen van byzondere
persoonen in de Stad zyn vol van Schilderyen in fresco, deeze Geschiedenissen
verbeeldende; en de gedeelten daarvan zyn, in veele gevallen, zeer
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schilderagtig; als zyn afscheid van Europa te midden van de traanen zyner Vrienden;
zyne lotgevallen in de Nieuwe Wereld; en zyne aanbieding van de onderscheidene
voortbrengzelen aan den Spaanschen Monarch, by zyne wederkomst, in 't midden
van een groep verbaasde en bewonderende Hovelingen.
COLUMBUS heeft onlangs eene nieuwe vereering zyner naagedagtenisse ontvangen
in een allerfraaiste en volkomene Geschiedkundige Lofreden, in 't Italiaansch
geschreeven door den Heer HIPPOLITO DURAZZO, en keurlyk gedrukt te Parma;
gepaard met eene dergelyke Lofreden van den doorkundigen Heer NICOLA CATTANEO,
ter eere van ANDREAS DORIA, dien waarlyk grooten Patriot, die, naa zyn Vaderland
gered te hebben door zyn kloek beleid en heldenmoed, de aangeboodene
Opperheerschappy van de hand wees: dewyl hy het voor het belang van den Staat
nadeelig keurde, zo veel Magts in één Persoon te doen huisvesten. Zulke Characters,
hoe zeidzaam ook, schenken ons eenige vergoeding voor die tooneelen van
Bloedstorting en Trouwloosheid, ‘dat Stelzel van Schurkagtigheid, Staatkunde
geheeten,’ waar uit de Geschiedenis doorgaande is zamengesteld.
****
Dr. BATT vertoonde ons het groot Hospitaal, een den grootste en heerlykste in geheel
Europa. 't Zelve staat open voor Zieken van alle Volken, van alle
Godsdienstbelydenissen, en bevat van 1200 tot 2000 Patienten. Omtrent 700
Vrouwen en 1200 Mannen worden 'er 's Jaarlyks in gebragt, wegens wonden met
messen en dolken; wandaaden bykans genoegzaam om het Volkscharacter de
algemeene verfoeijing van het Menschdom op den hals te haalen. Nogthans zal dit
eigenste Volk, welks opstuivende driften het dusdanige schrikbaarende bedryven
doen pleegen, schrikken op de voorafberaadene beestagtigheid van het boxen in
Engeland.
Dit Hospitaal pronkt met marmeren Standbeelden van deszelfs Weldoeners,
doorgaans slegt uitgevoerd. Persoonen, die 'er tot 50,000 Livres en onder de 100,000
aan gaven, worden staande verbeeld: dan zy, die 'er meer dan 100,000 Livres aan
schonken, in eene zittende gestalte. De Apothecars Winkel is zeer geschikt, met
een kleinen daar by gelegen Tuin.
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Niet verre van dit groote Hospitaal is een kleinder, voor Ongeneeslyken geschikt;
dit heeft een beter Tuin. Het Gebouw is desgelyks met marmeren Kolommen en
Standbeelden voorzien.
Ons werd eene Leevensbyzonderheid verteld, zeer tot eere strekkende van Keizer
JOSEPHUS DEN II. Te paard Genua binnen rydende, vergezeld van eenige weinigen,
ging hy toevallig voorby het groote Hospitaal; getroffen door het voorkomen deezes
Gebouws, wilde hy terstond afstygen en het bezigtigen, ondanks de
tegenverklaaringen zyns Gezelschaps en de Bewoonders van het Hospitaal, die
hem beduidden, dat de Raad ten oogmerk hadt hem dit Gebouw, en al het verder
bezienswaardige in Genua, op zyn gemak, te laaten bezigtigen, op eene wyze meer
beantwoordende aan zyne waardigheid; doch de verstandige Vorst gaf ten antwoord,
dat hy meer verlangde zodanige dingen te zien in derzelver gewoonen staat, om
dus te kunnen oordeelen over de weezenlyke verdiensten, 't geen hem onmogelyk
was als ze vermomd waren door eene toebereiding te zyner opwagtinge.
Men verhaalde ons niet, of zyne Keizerlyke Majesteit een bezoek afgelegd hadt
by een gedenkwaardige plek gronds, in een Straat, niet verre van het groote
Hospitaal afgelegen, waar de Omwenteling in den Jaare MDCCXLVI eenen aanvang
nam, en die uitgemerkt is door eenige witte steenen in de Straat. Ten dien tyde was
deeze Stad op het diepst vernederd door de Duitschers, die dezelve op de
ongenadigste wyze uitplunderden, en de Burgers behandelden met eene
onbeschoftheid, altoos eigen aan Slaaven, als zy Overwinnaars worden. Men dwong
de Genueesen hun eigen Kanon na de Legerplaats der Oostenrykeren te brengen:
dan, op zekeren dag in Wintermaand des Jaars MDCCXLVI, wanneer een moedig
Republikain deezerwyze gebruikt werd ter aangeduide plaatze, ontving hy een slag
van een Duitsch Officier, 't geen zyn lang bedwongene verontwaardiging opwekte.
De geest, die hem bezielde, deelde zich onmiddelyk mede aan de toekykers, en
sloeg voort door de geheele Stad. Het lichaam des Volks, niet geholpen door den
vol vrees beevenden Raad, viel op de Verdrukkers aan, die welhaast in groote
verwarring werden uitgedreeven. De niet wyd van de Stad woonende Boeren
ondersteunden de poogingen hunner Landgenooten, en schikten zich, met een
verwonderenswaardige or-
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de, tot een Leger. De Prins DORIA versloeg 's Vyands Generaal in de Voorstad van
St. Pietro d'arena, en de Oostenrykers vlooden in de grootste verlegenheid; laatende
alle hunne Legergoederen en Krygsvoorraad in de handen hunner Overwinnaaren,
en 4000 Man krygsgevangen in de Albergo.
De Albergo is een Hospitaal voor arm en ziek volk, en teffens een Tugthuis voor
ontugtige Vrouwen. In grootschheid behoeft het niet te wyken voor de reeds vermelde
Hospitaalen, en schynt men in het plan deezes Gestichts, even als in de andere
Hospitaalen, meer op de vertooning, dan op het wezenlyk nut, gezien te hebben.
De Bouwmeesters waren meer gewoon Paleizen te bouwen, dan Verblyfplaatzen
voor Armoede en Ziekte. Doch men moet, ter verschooninge, aanmerken, dat de
kunst om Hospitaalen wel aan te leggen nergens, dan zeer onlangs, recht begreepen
is.
De Kapél van de Albergo is opmerkelyk, uit hoofde van twee Stukken der
Beeldhouwkunde. Ten lof van dat aan het Hoog Altaar, de Hemelvaard der Heilige
Maagd, door PUGET, zyn alle Fransche Boeken, des gewaagende, vol; ik geloof niet
geheel onverdiend, schoon ik my op het eerste gezigt te leur gesteld vond, en het
stuk my zelf mishaagde, uit hoofde van de gemaaktheid in de houding en in de
kleeding; maar ik moet bekennen, dat myne aandagt schielyk geheel van dit
Kunststuk werd afgetrokken door een toevallig kyken na de slinker zyde: waar een
ander Beeldhouwwerk boven een klein Altaar myne oogen trok, en alle vermogens
van myn geest in eene vervoering van bewondering en teder medelyden wegrukte,
zo sterk als ooit Mejuffrouw SIDDONS die beweegingen in haar zelve weet op te
wekken. Dit was niets anders, dan het Laagverheeven Beeldwerk, door MICHAEL
ANGELO BUONAROTA, zo vlugtig vermeld door DE LA LANDE, en geheel overgeslaagen
door COCHIN en den Abbé RICHARD; doch 't welk, ter eere van Engeland, zo treffend
beschreeven is door Lady MILLER. Ik ben 'er niet weinig grootsch op, dat ik by dit
Voorwerp juist voelde 't geen zy gevoelde, zonder des vooringenomen te zyn; alleen
sloeg ik 'er agt op door aanwyzing van een gemeen Geleidboek door Genua, zo 't
schynt zamengesteld uit verscheide Schryvers, waarin dit onnavolglyk Meesterstuk,
eenigermaate, naar waarde gepreezen wordt. De Abbé DUPATY heeft het desge-
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met korte, doch kragtige, woorden genoemd. Het onderwerp bestaat uit twee
Hoofden, omtrent van grootte als natuurlyke hoofden: een Dood Christus Hoofd, en
dat zyner Moeder, over hem heen bukkende. Woorden kunnen geen regt doen aan
de uitdrukking van boezemsmert, in het aangezigt van MARIA. Het is niet alleen
natuurlyk in den hoogsten graad: het is de boezemsmert van een Character, verfynd,
en boven het menschlyke teder. Het aanschouwen van 't zelve herinnert elk
aandoenlyk tooneel, ieder hartroerend voorval, 't geen iemand in zyn gansche leeven
trof. Zy, die met een naauwlettend oog waargenomen hebben, alle de leedvolle
trekken des gelaats van bovengemelde Engelsche Treurspeeleresse, in de rollen
van Isubella en Belvidere, kunnen zich alleen eenig denkbeeld vormen van de
verbaazende uitwerking deezes stuks marmer; 't zelve beziende, schynt elke keurige
verscheidenheid van die uitdrukking, by afwisseling, in de weezenstrekken te speelen.
De Leezer vergeeve my myne geestvervoering. Dit was het eerste waarlyk keurig
stuk van Beeldhouwkunst, 't geen ik immer aanschouwde. Ik had te vooren geen
denkbeeld van de vermogens dier Kunste, en zal ik weinig gelegenheden aantreffen
om in zulk eene verrukking weder te vervallen.
Men verhaalde ons van eenige Engelsche Heeren, die, niet lang geleden, dit
Meesterstuk wilden koopen, tot welk een prys ook; doch zy konden het niet magtig
worden.
(Het Vervolg hier na.)

Aranthes en Aspasia.
Een Verhaal op een waar Voorval gegrond.
ARANTHES was de Zoon des Gouverneurs van eene der Eilanden in de
Middellandsche Zee, begunstigd met alle de voordeelen van Natuur, Middelen en
Opvoeding. ASPASIA was eene Grieksche Juffrouw, boven beschryving schoon, en
bewonderd by de geheele Jongelingschap van Athene, toenmaals de Verzamelplaats
van alles wat van rang en beschaafdheid was in het Romeinsche Gebied.
Wederzydsche Verdiensten baarden welhaast wederzydsche Agting; en deeze
veranderde, naa verloop van eenigen tyd, in de vuurigste Liefde. Beiden streelden
zy zich met de vleiende
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hoope, van met elkander, hun leeven lang, gelukkig te zullen weezen; toen ARANTHES,
na huis keerende om zyns Vaders toestemming te verwerven, genomen werd door
een Zeeroover, verkogt in de binnenste deelen van Africa, en daar verweezen tot
den hardsten slaaven arbeid.
ASPASIA voelde intusschen alles wat liefde en onverduldig verlangen konden
inboezemen. Een geheel jaar liep voorby, zonder dat zy eenige tyding hoorde van
haaren Minnaat: een ander ving den kring aan; maar nog dezelfde ontrustende
stilte! Eindelyk kwam er berigt, dat ARANTHES niet meer was. ASPASIA's Liefde
veranderde in Wanhoop.
Tyd, de verzagter van allen leed, verzagtte allengskens de smert, die ASPASIA
uitstondt. Zy liet zich, ten lesten, overhaalen, om het oor te leenen aan nieuwe
aanzoeken, die, door de aanmaaningen haarer Ouderen, zo veel op haar vermogten,
dat zy haare toestemming gaf om na Frankryk te gaan, met een oud Koopman, die
haar voor zyn Zoon schikte, toen in Africa; handel dryvende met de Inwoonderen
diens Lands. Haare reis was voorspoedig. En hadden haare fraaije Zeden den
ouden Heer bekoord, zyn Zoon, die korten tyd daar naa l'huis kwam, werd niet
minder verrukt en ingenomen door haare Persoon, Begaafdheden en Deugden.
De Dag ter Trouwplegtigheid werd bepaald. En, dewyl 's Bruidegoms Vader de
rykste Man te dier plaatze was, kwamen alle de Inwoonders om hunne
Gelukwenschingen af te leggen. Om meerder luisters aan de Plegtigheid by te
zetten, deedt de Bruidegom aan de Bruid een geschenk van vystig Slaaven, toen
juist aan land gekomen, en gereed, om, naa een halven dag reizens, haar op te
passen.
Naardemaal de tegenwoordigheid van zulk een aantal Slaaven geoordeeld werd
de Trouwstaaisie te zullen vergrooten, werden zy gebragt na het Huis des Koopmans,
belaaden met Koopmanschappen, naar de gewoonte dier Eeuwe, en gebukt gaande
onder dien last, en vermoeid.
ASPASIA gevoelde alles wat menschlykheid kan inboezemen op het gezigt van zo
veel leeds, terwyl zy een voor een voorby haar toogen. Maar, wie kan haare
gemoedsäandoeningen beschryven, toen zy, onder de agtersten dier ongelukkigen,
haar eigen ARANTHES zag, vermagerd door arbeid en kommer, en met de oogen
styf op den grond geslaagen. - Zy gaf een luide gil, en viel geheel bezwymende in
de armen der Omstanderen. Naardemaal haar gil en bezwyming de oogen van allen
haarwaards trok, sloeg ook ARANTHES de zyne op, en zag nog éénmaal het Voorwerp
zyner Liefde. - Hy vloog te haarer hulpe.
De geschiedenis van ASPASIA's voorige Liefde, en van de ongelukken haars
Minnaars, werd welhaast algemeen bekend. En de jonge Koopman stondt op de
edelmoedigste
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wyze, zyne Bruid, en alle zyne aangenaame uitzigten, af aan de vroegere eischen
van ARANTHES.
Was het verhaalde een Roman, men zou het hier zeer voegelyk kunnen laaten
afloopen; doch het is eene waare Gebeurtenis; en, om der waarheid regt te doen,
moeten wy dezelve, hoe onaangenaam ook, verder voortzetten.
ARANTHES en ASPASIA zaten, naa de voltrekking huns Huwelyks, aan een open
venster van een Landhuis in de nabuurschap van Lions, gelukkig in elkanders bezit,
en vervuld met de aangenaamste vooruitzigten, toen een onberaaden losse Knaap,
met een boog Vogels geschooten hebbende in een bygelegen woud, in 't wilde een
pyl deedt afsnorren, en die pyl doorboorde ARANTHES en ASPASIA op 't zelfde
oogenblik.
In deezer voege eindigden zy een leeven vol ongeluks, op de allerongelukkigste
wyze. Zy werden in 't zelfde Graf bygezet; en hun Grafschrift, (vermeld by de
Reisbeschryvers, hoewel hunne Geschiedenis in 't breede hun onbekend was,) is
nog leesbaar; en nog strekt hun Graf, bykans duizend jaaren geleden opgerigt, ten
Gedenkteken van hunne ongelukkige Liefde en wederzydsche Getrouwheid.

Zedelyke bedenkingen.
Een mensch, welke ieder oogenblik waant beledigd te worden, die het minste niet
verdragen kan, en op een enkel woord vuur vat, wanende door een ieder verongelykt
te worden, is in eenen geduurigen oorlog met zich zelven, en met de geheele wereld.
Nooit heeft hy rust of eenige kalmte in zyn gemoed - het minst, dat hy hoort, ontrust
hem, en, even als een voortgedreven wind, is hy in eene geduurige beweging, om
zich tegen alles en elk een te verzetten welke hem ontmoet. - Ondertusschen,
wanneer men de handelwys van zulk een mensch nagaat, en op zyne daden let,
dan zal men bevinden, dat niemand meêr beledigt dan hy zelve die waant van elk
beledigd te worden. Hy vordert van anderen het geen hy zelve aan geen anderen
bewyzen wil. Anderen moeten geduurig van hem hooren, het geen hy intusschen
zelve van geen mensch zou willen verdragen. - En hoort de redeneeringen van zulk
eenen - hy zal u met niets bezig houden, dan met, ‘dezen heb ik dit gezegd, dien
dat onder den neus gewreven;’ zo dat gy hem nimmer zult aantreffen, dan in oorlog
tegen al de wereld.
Onze denkbeelden, welke wy in de kindsheid verkrygen, of die wy ons in dien
vroegen leeftyd maken, blyven ons zeer lang, zelfs tot in eenen hoogen ouderdom,
by. - Vooroordeelen, welke wy in de eerste jeugd verkrygen, of ons dan
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ingescherpt worden, zyn de allervermogenste, en die wy zekerlyk niet ligt afleggen.
- Opwassende, blyven zy ons by, en schynen met ons op te wassen, en daarom
kunnen wy dezelve, ouder geworden, en tot rypere jaren gekomen zynde, zeer
bezwaarlyk overwinnen en afleggen. Het is met deze even als met onze natuurlyke
gebreken, met welke wy gebooren worden; zy groejen met ons op, wy kunnen
dezelve niet overwinnen, of te boven komen. - Wanneer een Kind in zyne eerste
jeugd word veronagtzaamd, en men boezemt het lage denkbeelden voor Deugd en
Godsvrugt in, men kan vast staat maken, dat men een slegt Lid aan de Maatschappy
levert. - De beste, de braafste, Leden, die men in de zamenleving aantreft, zyn de
zulken, wier zielen men vroeg met gunstige denkbeelden voor de Deugd, en Eerbied
voor het Opperwezen, vervuld heeft. - Men kan waarlyk hier niet te vroeg een
aanvang mede nemen, want niet eerder daar mede te beginnen voor men meent
dat de verstanden vatbaar zyn, is niet anders dan de jeugd in 't wild te laten
opwassen, en vatbaar te doen worden voor den invloed van kwaad en allerlel
ondeugden, die in eeuwigheid niet zyn uit te roejen - daan en tegen, wanneer de
Zaden van Deugd en Godvrugt vroeg in de tedere harten der jeugd gestrooid worden,
dan ziet men dezelve gelukkig met haar opwassen, en in de volwassen jaren, en
in den hoogen ouderdom, de schoonste vrugten dragen. - Wanneer men niet begeert,
dat tegens de jeugd eerder van Godsdienst, of verheven zaken, welke men kan
rekenen dat het verstand en de begrippen der kinderen te boven gaan, voor en
aleer zy vatbaar zyn voor dezelve, en die met hun verstand kunnen bevatten,
gesproken word, dan moet men ook allen huizelyken en openbaren Godsdienst
laten varen, en men dient geheel zonder Godsdienst te leven. - Men moet nalaten
God voor byzondere gunstbewyzen te danken - - te bidden om eenen zegen over
spys en drank - en men moet te eenemaal zonder eenigen Godsdienst leven. Zal
nu zulk eene handelwys geschikte Leden voor de Maatschappy opleveren, of liever
een Gemeenebest van Deïsten en Naturalisten, daar wy tog zagen van welk een
uitwerking de denkbeelden, welke wy in de kindsheid opzamelen, doorgaans zyn?
Wat zal 'er te wagten wezen van kinderen welke men zo lang heeft laten voortleven,
zonder eenig grondbeginzel, zonder eenig denkbeeld van een Opperwezen, zonder
het minste denkbeeld van Godsdienst? - Zal men in eene Maatschappy, wier Leden
zo zyn opgetrokken, wel de beste zeden, de geschiktste, de redelykste, menschen
vinden?
Een onwetend, bot, onhebbelyk mensch, - een geheel onbedreven onervaren
mensch, is niet ver af van het redelooze Vee. - Wat tog onderscheid den mensch
van het redelooze? niets anders, dan dat hy zyne edele vermogens aan-
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legt, om zich langs dien weg kundigheden op te zamelen, Wetenschappen te
verkrygen, door welke hy zich verheft boven alles wat zich rondom hem bevind,
boven al het geschapene van dezen Aardkloot. - Een verstandig man is zeer ver
verheven boven zyne Medeburgers. Geen huisgezin, geen Staat, geen Maatschappy,
kan bestendig en van duur gerekend worden, waar de Wetenschappen veragt, waar
de Kunsten veronagtzaamd, worden. - Een Gemeenebest word door Geleerdheid
en uitoefening van Wetenschappen ondersteund. - De verstandige menschen zyn
als het Zout der aarde, dat alles tegen bederf behoed. Zy zyn ook de eer en cieraad
van een Land, dat boven anderen uitmunt, en zich verheft, naar mate geleerdheid
en kennis in het zelve bloeit. - Daar integendeel een Gemeenebest, of Staat, waar
de Wetenschappen, de kennis van zaken, worden verwaarloosd, een Land is, dat
te gronde gaat. - De geleerdheid en ervarenheid in Kunsten en Wetenschappen
maken alle Menschen gelukkig, en doen Staaten en Gemeenebesten bloejen.
Voor welke aandoeningen is het menschelyk hart niet vatbaar; wanneer het oog
streelende gezichten ziet, wanneer het, in de verkwikkelyke Lente, de schoone
Natuur beschouwt, het malsche groen in de beemden, de liefelyke bloempjes in de
dalen, de jeugdige blaadjes in de bosschen. - Wanneer het oog al dat schoone,
welk de jeugdige Lente aan de milde Natuur zo overvloedig schenkt, aanschouwt,
dan word het hart met vreugde vervuld, en geniet de allerstreelendste aandoeningen,
- wanneer het oor de zoetluidende Toontjes ontvangt, welke de kwinkeleerende
Wildzang aanheft in de bladerryke Bosschen, of in de wyde, en door de natuur zo
schoon gecierde, Vlakten, dan is het hart in eene aangename verrukking, - wanneer
het oog zich verlustigt in de beschouwing van de aangenaamste tooneelen, - wanneer
het daden ziet verrigten, die der menschlykheid eer aandoen, dan ontvangt het hart
aandoeningen, die niet regt beschreven, maar alleen gevoeld, kunnen worden, wanneer het oog de aandoenlykste reden hoort, dan is het hart enkele aandoening.
- Dan welke gewaarwordingen ontstaan 'er in het hart by de verandering dezer
tooneelen? - By de beschouwing van eene stervende natuur, by het zien eener
treurige gebeurtenis, voelt het hart zich dan niet getroffen door de geweldigste
aandoeningen, zo van afkeer als hartelyk medelyden? - Wanneer het gehoor
geweldig word aangedaan, als de gansche natuur als in arbeid is, hoe krimpt dan
het hart niet wg door aandoeningen, die het schynen van een te scheuren? - Smelt
het niet weg in weemoedigheid op het hooren verhalen eener aan doenelyke en
treffende gebeurtenis? - Zo vatbaar is het hare voor zagte, voor treffende,
aandoeningen, die den mensch vereeren, en voor de Maatschappy nuttig, ten
hoogsten voordeelig, zyn. -
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Dan door hoe veele aandoeningen word het menschelyk hart ook niet getroffen,
waar door het Menschdom te eenemaal onteerd en verlaagd word. - De wraak vindt
niet zelden een veilige schuilplaats in 't menschelyk hart. - Op de minste en
schynbaarste belediging is des menschen hart op wraak bedagt. - Want in het zelve
woonen haat, nyd, afkeer en wraakzugt; wanneer deze aan het woeden geraken,
dan ontstaan 'er in het hart de allerhevigste aandoeningen, waarvan de uiteinden
en gevolgen treurig zyn.
Orde in zyne zaken te honden, is allernuttigst en voordeeligst voor elk mensch.
Door het verwaarloozen eener goede orde gaat onbedenkelyk veel verloren. Een
mensch, welke geene orde in zyne zaken houd, loopt zeer veel gevaar om tot
armoede te vervallen, om dat hy oneindig veel meêr noodig heeft, dan hy, die zyne
zaken in goede orde houd. By den laatsten word niets verwaarloosd, daar by den
eersten alles verloren gaat.
C. V.D. G.

Zonderlinge boekenlotery.
Dr. STERNE, Deken van St. Patrick, maakte eene vreemde beschikking op zyne
Boekery. Hy bezat eene groote Boekverzameling, en plaatste dezelve in het bovenste
gedeelte van zyn Huis, in eene ruime Zaal, ten dien einde gebouwd, met een
vuurplaats aan de twee einden. Hy vermeerderde deeze Verzameling zeer sterk,
in het volgende tydperk zyns leevens, en toen hy Bisschop van Cloger stierf, in den
Jaare 1745, besprak hy zulke Boeken uit zyne Boekery aan de Opzienders der
openbaare Bibliotheek in Dublin, door den Heer MARSH gestigt, als daar mogten
ontbreeken. De overige wilde hy dat verkogt, en dat het geld, daar van komende,
onder de Leeraars van zyn Bisdom zou uitgedeeld worden. Dan deeze Heeren
wilden liever de Boeken onder elkander verdeelen. Hierop werden alle de
overgeschootene Boeken, die zeer veele waren, in Loten verdeeld, zo gelyk in
waardye als mogelyk was, en in kisten gespykerd, op welke men getallen zette.
Dubbelde van deeze getallen werden op stukjes papier geschreeven, en elk trok
zyn Lot in deeze Zonderlinge Boekenlotery.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
De algemeene gehoorzaamheid aan de wetten van Christus, noodig
ter zaligheid.
Door den Eerw. Beilby Porteus, D.D. Bisschop van Chester.
Want wie de geheele Wet zal houden, en in één struikelen, die is schuldig
geworden aan alle.
JACOBUS

II:10.

Tweede redenvoering.
Ik heb, zo ik hoop, voldoende beweezen, dat de gegeevene Uitlegging der Woorden
(*)
van Apostel JACOBUS, in myne voorgaande Redenvoering , niet willekeurig of eene
enkele gissing is; maar ontstaat uit den zamenhang, en de gelegenheid, by welke
zy geschreeven zyn, en zamenstemt met het geheele beloop van 's Apostels bewys,
als mede met het byzonder voorwerp, 't welk hy op 't ooge hadt. Dezelve geeft geen
grooter verzagting aan 's Apostels uitdrukking, dan de byzondere kragt en klem der
Schriftuur-taal, en de beknopte uiting van spreukswyze grondstellingen, volstrekt
vereischen - geen grooter dan gewettigd wordt door de gezondste regelen der
Oordeelkunde, en de handelwyze der gemaatigdste Schriftuurverklaarders, in veele
dergelyke gevallen. Ten zelfden tyde schynt die Uitlegging ontheeven van alle de
tegenwerpingen doorgaans tegen deezen Text ingebragt, - zy laat geen plaats over
om denzelven te bezwaaren met hooggaande en niets onderscheidende
gestrengheid; en de Leering, daarin voorgesteld, wordt onderschraagd door het
geheel beloop der Heilige Bladeren.
Ieder, die de minste bedreevenheid in de Heilige Schristen bezit, moet weeten,
dat de Belooningen der Christenheid daar in alleen den zodaaigen worden
toegezegd,

(*)

Zie boven, bl. 225.
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die, naar hun beste vermogen, tragten eerlyk te wandelen, GODE te behaagen, en
(*)
daarin meer overvloedig te worden ; en dat de Straffen, daar in bedreigd,
uitgesprooken worden tegen elke hebbelyke zonde, van welk eene soort ook, zonder
eenige uitzondering, ten voordeele der zodanigen, die in één punt alleen overtreeden,
en alle de overige waarneemen. En, gelyk dit de algemeene taal der Schriftuure is,
zo stemt dezelve ten vollen overeen, met elk beginzel van Rede, Regtvaardigheid
en Billykheid.
Ten aanziene van toekomende Belooningen zal de zaak geen twyfel altoos
overlaaten. Het Eeuwig Leeven de vrye Gaave van GOD zynde, mag hy zeker 't
zelve schenken op zodanige Voorwaarden als het hem behaagt voor te schryven.
De Voorwaarden zyn: Geloof in CHRISTUS, en Gehoorzaamheid aan alle zyne Wetten.
Wie, derhalven, zich niet overeenkomstig gedraagt met de vastgestelde
Voorwaarden, kan geen eisch hebben op het Gunstbetoon daaraan volstrekt
verbonden. Schoon de Overtreeder van één Gebod mogelyk zo verre gaat, dat hy
zich vleije, dat hy niet gestraft zal worden wegens zyne overtreeding, kan hy nogthans
zeker niet verwagten, dat hy 'er voor beloond zal worden. Het zou, in de daad,
vreemd weezen, indien allen, die enkel één geliefkoosde zonde hadden, in den
Gelukstaat hier naamaals werden toegelaaten; want, daar onderscheidene
Menschen, door hunne verschillende neigingen, geleid worden, om in
onderscheidene opzigten te overtreeden, zou hiervan het gevolg weezen, dat
Zondaars van allerlei benaamingen den weg ten Hemel vonden. En dus, dat wy, in
stede van daar te ontmoeten, naar de ons ingeboezemde verwagting, de Geesten
(†)
der volmaakte Regtvaardigen en eene uitmuntende vergadering van Heiligen en
Engelen, ons zouden omringd vinden in de wooningen der Zaligen zelve, met zulk
een soort van gezelschap, als wy ons zouden schaamen op Aarde gezien te worden.
Niets, derhalven, kan onlochenbaar redelyker en regtmaatiger weezen, dan dat
de Hebbelyke Overtreeder van één Godlyk Gebod zou uitgeslooten zyn van de
toekomende Gelukzaligheid. Nogthans zal men het misschien

(*)
(†)

COLLOSS. IV:1 tot 12.
HEBR. XII:23.
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hard vinden, dat hy zal veroordeeld worden tot de elenden der toekomende Wereld.
Naauwlyks is 'er eenig ding, 't welk wy denken zo redelyk en zo natuurlyk te weezen,
als dat een aantal van goede hoedanigheden voldoen zal voor ééne kwaade
hebbelykheid, en ons ten minsten voor Straffe beveiligen, indien niet tot Belooning
geregtigen. Waarom, nogthans, zouden wy dit verwagten van de Euangelische
Bedeeling, daar wy in den gewoonen loop van GODS Voorzienigheid het tegendeel
ontwaaren? Hoe dikwyls zien wy, in de zaaken deezer Wereld, niet alleen, dat één
hebbelyke zonde, maar dat één enkele verkeerde daad, ondanks duizend
uitsteekende hoedanigheden, het verval van Middelen, het gemis van een goeden
Naam, en het derven van allen aardsch Genoegen, met zich sleept? Het geval is
het zelfde in de Huishouding der Natuure en de Kunst-Inrigtingen der Burgerlyke
Maatschappye. De gezondheid des Menschlyken Lichaams ontstaat uit de volkomene
welgesteldheid van alle deelen. Het minste lid ongesteld zynde, lydt het geheel, en
elk lid met hetzelve. - In het staatkundig lichaam is eene volkomene gehoorzaamheid
aan de Wetten die alleen regt geeft tot bescherming van den Staat, en één enkel
Misdryf maakt ons, niettegenstaande alle andere gedaane diensten, aan straffe
onderhevig. - Voegt hier by, dat, in alle verbonden en overeenkomsten, welke wy
de een met den ander aangaan, onze tydelyke zaaken betreffende, de verbreeking
van ééne weezenlyke voorwaarde de verbintenis verbreekt, en ons berooft van alle
de voordeelen, welke wy daar uit verhoopten. Het regt nu, 't welk wy hebben op
eene Eeuwige Gelukzaligheid hier naamaals, steunt op den zwakken grond onzer
eigene onvolkomene verdiensten alleen niet: want wy zyn allen onnutte
(*)
dienstknegten ; maar op den vasten grondzuil van dat kragtig Verbond, 't welk
gemaakt is tusschen GOD en ons, door de Bemiddeling onzes Verlossers, en 't geen
hy verzegelde met zyn eigen bloed aan het Kruis gestort. Alle de Voorschriften van
het Euangelie zyn zo veele Voorwaarden van dat Verbond, welke wy beloofd hebben,
en welke wy gehouden zyn, na te komen. Indien wy, derhalven, moedwillig en
hebbelyk één deezer Voorwaarden schenden, schoon wy stipt alle de overige
vervullen, schenden wy het Ver-

(*)

LUK. XVII:10.
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bond, en verbeuren ons Verbonds-regt (het éénig regt 't welk wy hebben) tot de
vergiffenis onzer zonden, en stellen ons, gevolglyk, weder bloot voor de straffe den
Zondaar gedreigd.
Waar kan dan de grond weezen om te klaagen over gestrengheid ten deezen
aanziene? Welk voorwendzel kunnen wy hebben om te morren over onzen Regter,
als hy dezelfde maatregels van Regtvaardigheid volgt in de andere Wereld, welke
hy, in den algemeenen loop zyner Voorzienigheid in deeze, ons grond geeft te
verwagten; wanneer hy ons, in eenen toekomenden Staat met geen grooter
gestrengheid behandelt dan wy, in onze grootste belangen, billyk en voorzigtig
oordeelen omtrent elkander uit te oefenen?
Maar zal GOD ons dan niet in genade oordeelen? Zal hy geen medelyden hebben
met onze menschlyke zwakheid? Zal hy stipt zyn in op te merken, en te straffen,
alles wat kwalyk bedreeven is, ondanks de naauwlettenheid, welke wy, in alle andere
opzigten, omtrent ons gedrag betoonen?
Dat GOD ons in genade zal oordeelen lydt geen twyfel. Wat, helaas! zou 'er van
den besten onzer worden, deedt hy zulks niet? Doch dat hy zal gehengen dat zyne
Genade zyne Regtvaardigheid vernietige, door toe te staan, dat één zyner Wetten
strafloos geschonden worde, is iets, 't welk geen redelyk mensch, met mogelykheid,
kan veronderstellen. Wy behoeven niet zeer bedugt te zyn, dat 'er geen plaats voor
Genadebetoon zal overblyven. Naa dat wy alles gedaan hebben wat wy kunnen,
naa dat wy de geheele Wet onderhielden, zonder uitzondering, met al de voorzorg
en stiptheid ons mogelyk, zal 'er nog genoeg voor GOD, om te vergeeven, overblyven,
en de volmaaktste onzer zal noodig hebben, dat hy zyne Genade aan ons betoone.
In ons onderhouden van elke Wet zullen zich ontelbaare gebreken en dwaalingen
opdoen, die de eigenaartige voorwerpen zyn van Godlyk mededoogen. Deeze heeft
GOD beloofd te zullen vergeeven, op onze waare boetvaardigheid, en door de
verdiensten van CHRISTUS JESUS; en van deeze zal een zo groot aantal weezen, dat
het geheel noodloos en hoogst gevaarlyk is, die rekening te vergrooten door de
byvoeging van moedwillige overtreedingen. Indien onze beste deugden, met alle
derzelver eigene onvolmaaktheden, aanneemenswaardigheid kunnen verkrygen
door de
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tusschenkomst onzes Verlossers, doen zy volkomen zo veel als wy reden hebben
om van dezelve te verwagten. Zy hebben geen overtollige verdiensten van zich
zelven, en kunnen dus niets overhebben ten anderen gebruike, om tot een dekzel
te dienen van eenige geliefde zonde.
Het geheel komt, derhalven, hier op neder, dat de eenige zekere grond om ten
Hemel ingang te verwerven, en van zekerheid tegen toekomende Straffen, bestaat
in eene niets uitzonderende (maar al te dikwyls, GOD weet het, onvolkomene)
gehoorzaamheid aan elk Gebod van het Euangelie! 'Er is, in de daad, altoos één,
welks onderhouden ons zwaarder voorkomt dan dat der overige, en 't welk wy, te
dier oorzaake, zeer verlangen in 't geheel niet te onderhouden. Maar, indien wy, in
waaren ernst, bedagt zyn op ons eeuwig Welweezen, is onze Gehoorzaamheid in
dit punt ook, hoe moeilyk het ons valle, onvermydelyk noodig. Het is dat Kruis, 't
welk ons bevolen wordt op te neemen, wanneer ons bevolen wordt CHRISTUS te
volgen. Het is het juk, 't welk hy op ons ligt, de last, dien hy ons afvordert, te draagen.
Dit af te wyzen is op éénmaal de Voorwaarden onzer Zaligheid te verwerpen, en
alle eischen op Godlyk gunstbetoon te verbeuren. Het is van geene beduidenis de
stiptheid onzer onderhoudinge in andere gevallen aan te dringen. Onze goede
daaden kunnen op geene andere wyze aanneemenswaardig zyn by GOD, dan in zo
verre zy voortvloeijen uit een beginzel van Liefde tot Hem, en gehoorzaamheid aan
zyne Wetten, ons geopenbaard in het Euangelie van zynen gezegenden Zoon.
Maar, indien wy bestendig deeze Wetten overtreeden in éénig punt, is het
onmogelyk dat onze onderhouding der overige ontstaa uit eenigen Godsdienstigen
beweeggrond. Indien zulk een beweeggrond op ons invloed hadt in eenige punten,
het zou op ons kragt oefenen in alle opzigten, en ons nimmer vergunnen te volharden
in eene regtstreeksche wederstreeving van den GOD, dien wy beminnen, zelfs in de
geringste byzonderheid. De liefde tot onszelven, de zugt tot magt, tot lof, tot vermaak,
tot winst, moge ons in veele gevallen ter Deugd leiden, en het zal blyken, dat wy
geen waar, diger gids volgden, indien, wanneer zy ons ter Ondeugd vervoeren, wy
ze zonder wederzin gehoorzaamen, en zo
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gereed zyn om eenige van GODS Wetten op derzelver inboezeming te breeken als
om ze te onderhouden.
Laaten wy deeze zaak op onszelven t'huis brengen. Laaten wy oordeelen volgens
onze eigene gevoelens en aandoeningen by dergelyke gelegenheden. Zouden wy
hem voor onzen opregten Vriend houden, die, als het zamenstemde met zyne
natuurlyke neigingen, als het zyn trots streelde, zyn eerzugt voedde, of zyn belang
bevorderde, zich zeer gereed betoonde om ons alle tekenen van agting en
goedwilligheid te betoonen; maar die, wanneer het aanliep tegen een deezer
oogmerken, ons schandelyk liet zitten, schoon wy zyne hulpe hoogst behoefden?
- Of zouden wy denken dat die Dienstknegt zyn loon en onze gunst verdiende, die,
schoon hy, in andere opzigten, zyn post wel waarnam, nogthans in eenig weezenlyk
deel van zyn pligt, wanneer zyn dienst ons allermeest zou te stade komen en
alleraangenaamst weezen, rechtdraads strydig handelde met onze uitdruklyke
bevelen? Zouden wy den een geen trouwloos Vriend, den ander geen onwaardigen
Dienstknegt, noemen? en ze beide verzaaken met de verontwaardiging en veragting,
welke zy verdienden? En hoe kunnen wy ons dan verbeelden dat GOD zulk eenen
dienst van onze hand zal aanneemen, als de minste onzer eene belediging hem
aangedaan zou agten? Hoe kunnen wy ons diets maaken, dat hy te vrede zal weezen
met het overschot onzer driften, dat hy zich voldaan zal houden met de waarneeming
dier Wetten, tot welker overtreeding wy misschien geen de minste neiging of
verzoeking hebben; en onze ongehoorzaamheid over 't hoofd zien, in dat éénig
punt, waarin wy de opregtheid onzer verknogtheid aan hem kunnen toonen, waarin
onze Driften en onze Belangen met onzen Pligt stryden, en ons kragtig aandryven
om tegen onzen Maaker wederspannig te worden?
Dat, derhalven, een ieder, die den naam van CHRISTUS noemt, asstaa van alie
(*)
ongeregtigheid ; dat hy zyne eigene byzondere verkeerdheid verlaate; dat hy een
voorneemen opvatte om een scheidbrief te geeven aan die troetelzonde, welke, zo
lang in zynen boezem gekoesterd, hem voor altoos haatlyk moest maaken in het
oog van GOD, en hem zo kragtdaadig uitsluiten van Beloo-

(*)

2 TIM. II:19.
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ning, en blootstellen aan eene zekere maate van Straffe, als of hy in alle punten, in
stede van één, overtreeden hadt.
Dit is de waare en zuivere Leer der Heilige Schrift. De Leer der Wereld, ik weet
het, is van eenen geheel anderen aart, en wy hebben Stelzels van Zedeleere, en
Plans van Opvoeding, ontvangen, van een veel inschiklyker, gemaklyker en
(*)
toegeevender, aart . Het weezen van dezelve is begreepen in weinig woorden: ‘te
vleijen die wy veragten; te streelen die wy haaten; verbintenissen aan te gaan zonder
vriendschap; betuigingen, zonder meening, te doen; een goed gelaad te vertoonen
zonder goeddaadigheid te bewyzen; fraai voor te komen zonder zeden; den schyn
te bewaaren, en het weezen der zaake of te offeren.’
Deeze zyn de Grondregels, welke thans het Menschdom moeten verlichten en
verbeteren; en, daar zy te voorschyn treeden aangepreezen door alle de voordeelen,
die vernuft, zwier en fraaiheid van opstel, daar aan kunnen byzetten, is 'er maar al
te veel gronds om te vreezen, dat een groot gedeelte van het opkomend Geslacht
deeze Godspraaken met een ingewikkeld Geloove zal aanneemen, derzelver gezag
als volstrekt en alles afdoenend beschouwen in eenige van de weezenlykste deelen
des zedelyken gedrags.
In de daad, de gesteltenis der tyden scheen niet te roepen om eenige nieuwe
aanspooringen tot ongebondenheid. Maar wat anders kan men verwagten, wanneer,
gelyk de Propheet klaagt, de Menschen den springader des leevenden waters
vergeeten, en zich zelven bakken uithouwen, gebrookene bakken, die geen water
(†)
houden ; wanneer zy den eenvoudigen weg van Zedelyke Regtheid, welken de
Openbaaring hun aanwyst, verlaaten, en omzwerven op ter zyde afloopende
kronkelpaden, en een bedrieglyk eigenwillig Stelzel vormen, in 't welk ieder ding
juist geschikt is naar hunne eigene zielsgesteltenisse, waarin ondeugden hervormd
worden in deugden, en deugden in

(*)

(†)

De welbekende Brieven van een overleden Edelman aan zyn Zoon (Lord CHESTERFIELD)
waren, eenige maanden vóór dat deeze Leerreden te St. James gedaan werd, in 't licht
gegeeven.
JEREM. II:13.
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ondeugden verkeerd, naar dat zulks strookt met hun smaak, en de omstandigheden
waarin zy verkeeren.
Kan 'er, met mogelykheid, een overtuigender bewys bygebragt worden van het
volstrekte onvermogen der Menschlyke Wysheid, zelfs in haaren gevorderdsten en
verhevensten staat, om het Bestuur van ons Zedelyk Gedrag op zich te neemen,
en de dringende noodzaaklykheid des Lichts van boven, om onze gangen te
bestuuren, zelfs in een tyd, welken wy eene Verlichte Eeuw gelieven te noemen? Kan eenige zaak klaarder aantoonen de oneindige verpligtingen, welke wy hebben
aan de Christlyke Leere, daar deeze die gewigtige zaak uit de handen der Menschen
genomen, en in de handen van GOD gegeeven heeft; daar deeze ons ééne rechte
en nergens afwykende regelmaat van gedrag voorschryft; ons, onder bedreiging
van de zwaarste straffen, verbiedende, ter rechter of ter slinker hand af te wyken?
Wie ziet, derhalven, de wysheid, de redelykheid en de nutheid, niet van de Leer
des Apostels, dat, zo wie de geheele Wet zal houden, en in één struikelen, die
schuldig geworden is aan alle? Wie ontdekt niet, dat een tittel van de waare meening
deezer betuiging af te wyken het zelfde is als een deur open te zetten ter inlaating
van alle mogelyk bedenkbaare snoodheid? Wanneer wy eenmaal beginnen in twyfel
te trekken de noodzaaklykheid van algemeene heiligheid des leevens; wanneer wy
eenmaal beginnen Wetten voor onszelven te maaken, en stoutlyk te bepaalen, dat
deeze Deugd hard, een ander onvolbrengbaar is, dat men die Ondeugd voor een
verschoonlyk zwak, en geene voor een noodzaaklyke behoefte, te houden hebbe,
valt het gereed te begrypen, dat 'er welhaast een einde moet weezen aan allen
onderscheid tusschen regt en onregt.
Indien de eene mensch, by voorbeeld, denkt, dat Overspel en Geveinsdheid, in
zekere omstandigheden, en by zekere gelegenheden, mogen toegestaan worden,
waarom zal dan een ander dezelfde toegeeflykheid niet vorderen voor Toorn,
Trotsheid, Staatszugt, of Wraak, en deeze ook op de lyst van geoorlofde Ondeugden
aanschryven? Daar is, waarlyk, naauwlyks eene misdaad in de natuur der dingen
te verzinnen, die, naar deezen regel, hier of daar geen voorspraak of verdeediger
heeft. Wanneer dus ieder Mensch, in stede van de hem byzonder eigene boosheid
af te leggen, eene ontheffing bekomt
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van elke wederhouding, welke hy lastig rekent, zullen de Pligten van den Godsdienst,
een voor een, uit het Euangelie geligt worden, tot 'er geen enkele Deugd overblyve,
welke men niet kan ontwyken, als wy zulks voor ons gepast oordeelen.
Dit voorbeeld, derhalven, kan, onder duizend andere, dienen, om ons te overtuigen,
hoe gevaarlyk het zou weezen, de minste ruimte toe te staan in de voorwaarden
en de maate van Gehoorzaamheid; en hoe noodzaaklyk het is voor de zodanigen,
die geroepen zyn om de Euangelie Waarheid zuiver te bewaaren, daar voor te
waaken met een nimmer sluimerend oog, en, om geene oorzaak, welke ook, den
verheeven toon der Euangelische Zedekunde te verlaagen, om deeze een zagter
taal te doen spreeken, en te schikken naar de verbeeldingvolle begrippen en
bedorvene Geweetensleer der Wereldlyke Wysheid.
De Menschen mogen, ongetwyfeld, handelen naar welk een regel het hun
behaage; maar de regel naar welken zy zullen geoordeeld worden, is die van het
Euangelie; en alles wat wy kunnen doen is, dien regel hun duidelyk en volkomen
voor te stellen, en, met luider stemme, te waarschuwen voor het gevaar van eenigen
anderen gids te volgen. - Zy mogen zich verbeelden, indien het hun behaage, dat
verlichte en groote Zielen ver verheeven zyn boven Bepaalingen, waaraan het
Gemeen zich onderwerpt; dat zulks wat Ondeugd is by Menschen van een laagen
lang, wanneer hetzelve by Lieden van hooger rang komt, de snoodheid aflegt, en
tot Deugd verheeven wordt; dat Geveinsdheid, schoon een valsche munt, eene
(*)
noodzaaklyke is ; en dat de grootste ongeregeldheden, wanneer zy iets kunnen
toebrengen om onze Zeden te verfraaijen, geene Ondeugden van het Hart zyn,
maar kleine Zwakheden der Jeugd, die zeker hier verschooning en hier naamaals
strafloosheid zullen vinden. - Indien Menschen van Verstand verkiezen zich zelven
met zulke verbeeldingen, als deeze, te streelen; en, indien anderen het voorzigtig
oordeelen hun liever voor Leidslieden op 's leevenspad te neemen dan GOD, zy
moeten het doen, maar ook hun eigen gevaar loopen.

(*)

Een Heidensch Zedeschryver was, zo 't schynt, van een ander gevoelen. Ex omni vita simulatio
& dissimulatio tollenda est. CIC, de Off. L. III. c. 15.
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Maar zy, die eisch maaken op het bezit van beginzels, of van Godsdienst, zullen
wél doen met te bedenken, dat Hy, die alleen regt heeft om ons Gedrag te regelen,
en die alleen ons kan onderrigten, op welke voorwaarden hy ons voor eeuwig zal
aanneemen of afwyzen, ons een geheel ander rigtsnoer des gedrags gegeeven
hebbe. Hy vordert van ons niet enkel den Schyn, maar het Weezen; niet de
Gedaante, maar de Kragt, der Godzaligheid. Hy schryft denzelfden leefregel voor
aan den grooten en geringen, aan den ryken en den armen. Hy ziet de Persoonen
niet aan: en, indien hy eenig Mensch Verlof gegeeven heeft om te zondigen, dat
men dit Verlof te voorschyn brenge! Hy beveelt ons niet eener bedorvene Wereld
gelykvormig te worden; niet te vleijen en te veinzen, om allen te behaagen en te
bedriegen; maar in eenvoudigheid en opregtheid des harten in de Wereld te
(*)
verkeeren . - 't Geen eenigen met den naam van verschoonlyke Zwakheden
bestempelen, noemt Hy Ondeugden van het Hart, en verklaart ons, met uitdruklyke
(†)
woorden, dat zy den Mensch verontreinigen . En, om alle hoope op toegeeflykheid
wegens eenige geliefde Zonde af te snyden, zelfs dan, wanneer dezelve omringd
is met het schynzel van veele andere Deugden, luidt de Verklaaring, dat, zo wie de
geheele Wet zal houden, en in één struikelen, die schuldig zal weezen aan alle.

Het voordeel der laauwwarme baden in de langzaame zenuwkoorts
(Febris lenta nervosa), met eenige waarneemingen bevestigd,
door J.D. Brandis, Med. Dr., Gezondheidsraad en Bron-Artz te
Driburg.
(Een Uittrekzel uit eene Hoogduitsche Verhandeling.)
Overtuiging en ondervinding hebben my bewogen de Laauwwarme Baden, in de
zogenaamde langzaame Zenuwkoortzen (Febres lentoe nervosoe) aan te raaden:
ik zal myne Waarneemingen daaromtrend mededeelen.
In den Winter van 't Jaar 1785, was deeze Koorts in Göttingen vry gemeen, en
ging dikwyls met onzuiverheden in de maag, galachtige en slymige vuiligheden,
vergezeld;

(*)
(†)

2 CORINTH. I:12.
MATTH. XV:18.
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over het algemeen scheen zy nochtans doorgaans tot het genoemde soort der
Koortzen over te hellen.
Men ontdekte geene duidelyke of zekere tekenen dat de Koorts geheel afging,
de Harsenen (Sensorium) wierden voornaamlyk aangedaan; men gevoelde een
doffe pyn in het agterhoofd, eene byzondere zwakheid en stompheid der zintuigen,
of ook wel eene tegennatuurlyke gevoeligheid van dezelve, een kleine ongeregelde,
zomtyds min of meer snelle, pols, eene algemeene neerslagtigheid, raauwe zeer
heldere, nu en dan ook wel zeer natuurlyke, pis, slaapeloosheid of eene groote
geneigdheid tot slaapen, maar zonder eenige verligting, dikwyls buikloopen, doch
zonder verbetering; deeze waren de ongemakken, waarover de Lyders in de eerste
agt of twaalf dagen meestal klaagden, maar die ondertusschen daar by doorgaans
nog in staat waren, om zich van het bedde te kunnen onthouden.
Van tyd tot tyd wierden de Harsenen nog sterker aangedaan; 'er kwam, by gebrek
aan geheugen, ongevoeligheid (Apatia), stille ylhoofdigheid, enz.; en de Ziekte
eindigde doorgaans eerst in de vyfde of zesde week door den dood, die gewoonlyk
na hevige stuiptrekkingen volgde.
Op deeze wyze, zag ik een jong Geneesheer in de zesde week der Ziekte sterven,
wiens Lyk ik ook geopend heb. Korten tyd hierna wierd een ander jong Geneesheer,
eene van myne geachtste Vrienden, die met my het voornoemde Lyk geopend had,
op bykans gelyke wyze, door deeze Koorts aangetast. Ik zag hem niet eer, uit hoofde
dat ik eenige dagen van Göttingen afwezend was geweest, dan nadat hy reeds over
de agt dagen ziek gelegen had. Zyn toestand was ten uitersten bedenklyk, zyne
Harsenen ten eenemaale aangedaan, eene geweldige neerslagtigheid wisselde
van tyd tot tyd met dwaalspraak (Irrereden) af, de pols was klein, onregelmaatig en
zeer snel, men kon niet merken dat de Koorts afging, en van opzwellende
onzuiverheden in de ingewanden kon men geen het minste kenteken ontdekken.
Zyn Geneesheer had hem, ingevolge van deeze aanwyzing (indicatio),
blaartrekkende pleisters aan de Kuiten laaten leggen, verordineerde den Wyn, en
liet inwendig de Campher en Koortsbast gebruiken.
Deeze prikkelende middelen scheenen ondertusschen zyne Harsenen nog erger
aan te doen, de ylhoofdigheid wierd
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sterker, en de angstvalligheid nam in een zeer hoogen graad toe. In deezen toestand
raadde ik, om den Lyder tot stilte te brengen, het Laauwwarme Bad aan, waar toe
zyn andere Geneesheer bewilligde: behalven dit, lieten wy de Campher, Wyn en
Koortsbast, weg, en verordineerden, in derzelver plaats, de Spiritus Mindereri, en
laauwwarm waterachtig drinken, met een weinig Wyn vermengd. De heilzaame
uitwerking van dit eerste bad was zo duidelyk zigtbaar, dat het my even zo weinig
moeite by zyn anderen Geneesheer kostte, om tot voortzetting der geneezing van
dit middel gebruik te maaken, als by zyne Oppassers, wien het zeer moejelyk viel
een zodanig bad, op een Kamer van de derde verdieping, klaar te maaken, ook had
ik niet nodig om den Lyder zelve, met veele woorden, daar toe te beweegen. Na
een half uur in het bad doorgebragt te hebben, was de Lyder van zyne ylhoofdigheid
zo wel als van de angstvalligheid bevryd, hy drukte my de hand, en verzekerde daar
by, dat hy zig nu heel wel bevond, en door dit middel ongetwyfeld zoude gered
worden. Op deeze wyze wierd met het baden agt of tien dagen aangehouden,
daaglyks bragt ik myn Vriend zelf in het bad, en had daar voor die belooning, dat ik
hem daaglyks beter, en ten laatsten volkomen weder hersteld, zag.
In Hildesheim zag ik, in het Jaar 1789, eene juist daar mede overeenstemmende
Ziekte zeer algemeen grasseeren; ik maakte van myn middel zeer dikwyls gebruik,
overal waar men het slegts konde aanwenden, en altyd met het beste gevolg. Ik zal
slegts twee gevallen aanvoeren, die, zo als ik vertrouwe, ten voordeele van myne
meening, zeer veel bewyzen zullen.
Ik kreeg voor het eerst, in een zeer klein Huis, een Winkelknegt te bezoeken, die
aan deeze Ziekte laboreerde. Dezelve ging volmaakt denzelfden weg, als de reeds
hier voor duidelyk genoeg beschreevene Zenuwkoorts; eene menigte van geheel
tegenstrydige toevallen, die zig evenwel alle uit eene byzondere aandoening der
Harsenen lieten afleiden, volgden op elkander. In de derde Week kwam de
ongevoeligheid, stompheid en ylhoofdigheid. Ik had volle zeven weeken tyd, om
alle mogelyke middelen te kunnen in het werk stellen, en ik heb gewis niets van
alles, wat my bekend was, onbeproefd gelaaten; Wyn, Naptha, en diergelyke
middelen meer, dikwyls, en in groote giften, voorgeschreeven; maar

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

281
van het Laauwwarme Bad, hoe dikwyls ik zulks ook voorsloeg, kon, uit hoofde van
de plaatslyke omstandigheden, waarin de Lyder was, geen gebruik gemaakt worden;
hy stierf in het midden van de achtste week.
Onmiddelyk daarop wierd in het zelfde Huis een jong Meisje door die zelfde ziekte
aangetast; de toevallen waren terstond by het begin der ziekte reeds veel heftiger;
eene onweerstaanbaare droefgeestigheid en angstvalligheid, vergezeld van een
doffe pyn in het agterhoofd, sluipende remitterende Koorts, enz. noodzaakten de
Lyderes, om na zes of acht dagen reeds het bedde te moeten houden, en kort
daarna, omtrend den twaalfden of veertienden dag, vertoonde zich reeds de zo
vreeslyke ongevoeligheid, die met ylhoofdigheid vergezeld ging. Hier drong ik myn
voorslag door, en bragt het omtrend den vyftienden of zestienden dag der ziekte zo
verre, dat de Lyderesse in een Laauwwarm Bad wierd geplaatst.
De uitslag beantwoordde ten vollen aan myne belofte, de ylhoofdigheid wierd
minder, de ziekte nam, zonder eene duidelyke scheiding (Crisis), van tyd tot tyd, af,
en, na verloop van vier weeken, was dezelve geheel weggenoomen; maar de
herstelling der krachten vorderde zeer weinig: eerst na verloop van zeven of acht
weeken was de Lyderesse in staat van te kunnen uitgaan, en het uitvallen van al
het hair bewees, overtuigend, van hoe veel gewigt haare Krankte geweest was.
In de maand February 1790, wierd ik om raad gevraagd voor een jong Koopman,
welke, na alle omstandigheden, die men my bericht had, aan dezelfde Koorts ziek
lag. Hy was door een ander Geneesheer, zederd drie weeken, gedeeltelyk met
zagte uitdryvende, gedeeltelyk met opwekkende, middelen behandeld. De
ongelukkige omstandigheden, welke, ten dien tyde, uit hoofde der ziekte van myne
eigene Vrouw, in myn huis plaats greepen, lieten my niet toe, om de zorg voor
deezen Lyder op my te neemen; myn advis was derhalven over het geheel, dat ik
die Koorts voor een van de tegenwoordig heerschende sleepende Zenuwkoortzen
hield, en dat ik wenschte, dat de Geneesheer op het gebruik maaken van
Laauwwarme Baden zyne aandagt vestigen mogt. Zyn Geneesheer schynt echter
geen vertrouwen in dit middel gesteld te hebben, en dus wierd het ook niet gebezigd.
Veertien dagen daarna, toen ik in staat gesteld was, om myne bezigheden weder
op te vatten,
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wierd ik op nieuw by deezen Lyder geroepen, de Geneesheer, die hem tot nu toe
had bediend, had alle hoop, om hem te kunnen redden, opgegeeven, en zeker
bevond hy zig ook in den gevaarlyksten toestand. Hy lag geheel buiten kennis, alle
ontlastingen ontliepen hem zonder eenige bewustheid daar van te hebben; gestadig
pruttelde hy in zyne ligte ylhoofdigheid zo wat binnensmonds, of maakte allerlei
beweegingen met zyne armen, plukte aan de beddelakens, enz. De pols was zeer
klein en snel, het opspringen der trekkers was aanhoudend, de tong droog, glanzend
rood, en zonder beslag. Dikwyls ontstond 'er een hoest, waar door een weinig
schuimend dun bloed opkwam. De ziekte had nu reeds vyf volle weeken
aangehouden. Van ontlastende en opwekkende middelen had men rykelyk gebruik
gemaakt, en zederd een geruimen tyd tot sterke giften Wyn, Muscus, enz. zyn
toevlugt genoomen. In weerwil van alle deeze bedenkelyke omstandigheden, maakte
ik echter geene zwaarigheid om de Laauwe Baden aan te raaden; ik stelde in
dezelve, als een zeer werkzaam Krampstillend middel zynde, zeer veel vertrouwen,
en was overtuigd, dat ik daar door ten minsten geen nadeel konde toebrengen, en
bovendien waren alle de omstandigheden reeds van dien aart, dat zo wel de
Geneesheer als de Bloedverwanten overvloedige redenen hadden om alles te
mogen waagen. Het eerste Bad bragt reeds eene merkelyke verligting te weeg, en
spoorde ons daardoor aan om het zelve vlytig voort te zetten; door de hoest wierd
alreeds geen bloed meer uitgeworpen; de stoelgang wierd ook minder, en niet meer
zonder bewustheid ontlast. Na verloop van acht dagen, zag men reeds eene
aanmerkelyke beterschap, en, na nog omtrend drie weeken, was de Lyder volkomen
hersteld. - - Dus verre de Aucteur. Het voorgaande en volgende, in deeze Verhandeling vervat,
heeft ten oogmerk het nus deezer Baden, in deeze en andere Koortzen, te
beredeneeren, en tegen het gevoelen van den Heer MARKARD te verdeedigen; doch
zulks was voor ons Maandwerk te omslagtig, daar men echter zints eenigen tyd hier
in Amsterdam, een en andermaal, deeze Koorts ook reeds waargenomen heeft,
oordeelden wy het niet ondienstig, den Heeren Geneesbeöefenaaren met deeze
Waarneemingen, ter nadere beproeving, bekend te maaken. Eene en zeker niet
geringe zwaarigheid valt hier by nog uit den weg
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te ruimen, en deeze is, waar krygt men zulke groote Kuipen, die tot zodanig een
Bad vereischt worden? Voor Burgerlieden is het zo wel te omslagtig als te kostbaar,
om 'er zelve een te laaten maaken, en dan zoude die ook waarschynlyk niet veel
eer klaar zyn, dan tegen dien tyd dat de Lyder daarvan geen nut meer konde hebben;
om hier omtrend in tyds te zorgen, was 'er, na ons inzien, niets beter, dan dat eenige
Kuipers zodanige Badkuipen in voorraad vervaardigden, om dezelve, by
voorkomende gelegenheden, voor een maatigen prys te kunnen verhuuren, en
waarby men dan alleen maar op eene behoorlyke reiniging had te letten: dat nu,
indien dezelve dikwyls vereischt wierden, het, ten minsten in deeze Stad, aan geene
Kuipers ontbreeken zoude, die hiertoe bereidwillig zullen zyn, valt niet aan te
twyffelen; en, daar dezelve ook, in verscheide andere Ziekten, met veel nut, kunnen
gebezigd worden, zoude daar door aan het algemeen een wezentlyken dienst
gedaan worden.

De Vertaaler R.M.D.

Natuurlyke historie der onweersvogelen. Het Zeepaard en de
Kaapsche.
(Volgens den Heer DE BUFFON.)
(*)

Volgens onze toezegging zullen wy de voornaamste Soorten van Onweersvogelen
byzonderder beschryven. De Onweersvogel, het Zeepaard geheeten, wordt in 't
Noorden Haff-hert en Hav-hert, door de Duitschers Scepherd, door de Franschen
Petrel Cendré, of Procellaire du Nord, genaamd. Deeze onthoudt zich in de
Noordsche Zeeën. CLUSIUS vergelykt de grootte by die van een middelmaatig Hoen.
De Heer ROLANDSON MARTIN, een Zweedsch Waarneemer, schryft dat hy de grootte
van een Kraai hebbe. De eerstgemelde deezer Schryveren vindt in de houding en
gedaante iets van den Valk. Zyn bek, zeer vol gelederen en scherp omgeboogen,
is met de daad de Bek eens Roofvogels. De kromgeboogen

(*)

Zie hier boven, bl. 201. In de Aantek.
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bovenkaak, en de afgeknotte gootswyze loopende onderkaak, zyn geelagtig van
kleur; en het overige van den Bek met de twee kookers, waar in de Neusgaten
staan, zyn zwartagtig in het doode Zeepaard, 't welk wy beschryven; doch men
verzekert ons, dat de Bek geheel rood is in den leevenden Vogel, en dat de Pooten
van dezelfde kleur zyn. De Pluimadie van het Lyf is bleek aschgraauw, over de
schouders blaauwagtiger, en de Vleugelpennen zyn nog donkerder en bykans zwart;
de Pluimen zyn zeer digt geslooten, ruig en bedekt met een digt fyn dons, waar
mede de huid des lichaams geheel bekleed is.
De Vogelbeschryvers komen overeen in deezen Onweersvogel, naar den
Noordschen naam, het Zeepaard te noemen. De Nooren geeven 'er, volgens
PONTOPPIDAN, deeze benaaming aan, ‘omdat die Vogel een geluid slaat niet ongelyk
aan het grinneken van een paard; en omdat het geraas, 't welk hy zwemmende
(*)
maakt, veel heeft van den stap van een viervoetig Dier ;’ dan het valt niet gemaklyk
te begrypen hoe een zwemmende Vogel een geluid kan verwekken, gelykende na
het stappen van een Paard; zou het niet veeleer weezen van wegen het loopen op
het water, dat men die benaaming aan deezen Vogel heeft toegevoegd? Dezelfde
Beschryver der Natuurlyke Historie van Noorwegen zegt 'er by, dat deeze Vogels
niet in gebreke blyven om de Schepen te volgen die op de Zeehondenvangst gaan;
wagtende op het wegwerpen van de Ingewanden deezer Dieren; hy verzekert,
desgelyks, dat zy greetig aanvallen op doode Walvisschen, of gewonden die boven
dryven, dat de Visschers deeze Vogels met stokken doodslaan, zonder dat de
overigen daar op de vlugt neemen.
Men vindt deeze Onweersvogelen van de zeventig tot tachtig Graaden Noorder
Breedte; zy vliegen in deeze Ysgewesten, en wanneer men ziet dat zy de volle Zee
verlaaten, om ergens schuil te zoeken, strekt zulks voor de Zeelieden ten teken van
op handen zynde Storm, even als zy dit opmaaken uit de vlugt in het kleine
Onweersvogeltje, waar over wy laater zullen spreeken.
Eene tweede soort van Onweersvogelen, de Kaapsche bygenaamd, of ook de
Kaapsche Duif geheeten, heeft

(*)

Hist. Nat. de Norwege, par PONTOIPIDAN. Journal Etrang. Fev. 1757.
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de Pluimadie zwart en wit, zo juist afgeperkt van elkander onderscheiden, dat het
een Dambord gelyke, waarom alle de Fransche Zeelieden 'er den naam van Damier
aan geeven; in dien zelfden zin noemen de Spanjaarden deezen Vogel Pardelas,
en de Portugeezen Pintado, welken laatsten naam de Engelschen hebben
overgenomen. De grootte van deezen Vogel is die van een gewoone Duif; in zyne
vlugt en houding gelykt hy ook veel op een Duif; de Zeelieden geeven 'er uit dien
hoofde niet zelden den naam van Zee-duif aan.
Deeze Kaapsche Onweersvogel heeft den Bek en Pooten zwart. Boven op den
Bek zyn twee kookertjes, waar in de Neusgaten geboord zyn; de punt van den
bovensnavel is gekromd, en die van den beneden loopt gootswyze en als afgeknot.
Het bovenste van den Kop is zwart, zo zyn ook de groote Slagvlerken, doch met
witte vlekken; de Staart is wit en zwart; de Buik wit; voorts het Lyf op de gemelde
geregelde wyze in witte en zwarte ruiten verdeeld. DAMPIER geeft juist dezelfde
(*)
Beschryving van de Pintado . Het Mannetje en Wyfje verschillen niet merkbaar van
elkander in Pluimadie of in Grootte.
De Kaapsche Onweersvogel is, met veele andere van zyn Geslacht, een bewooner
van de Zeeën aan de Zuidpool. Merkt DAMPIER denzelven aan als behoorende tot
(†)
de gemaatigde Lugtstreek in het Zuiderhalfrond , het is om dat die Reiziger niet
verre genoeg doordrong in de koudere Gewesten, om daar deezen Vogel te volgen;
want men heeft denzelven aangetroffen op de hoogste Zeidlyke Breedten. Capitein
cook verzekert ons, dat deeze Onweersvogels, als mede de Blaauwe, zich voordoen
(‡)
in alle deelen van de Zuidzee op de hoogste breedten . De beste Waarneemers
komen 'er in overeen, dat men deezen Vogel zeldzaam ontmoet dan naa dat men
(§)
over den Keerkring is ; ook blykt het uit verscheide

(*)
(†)
(‡)
(§)

DAMPIER, Tom. IV. p. 84.
DAMPIER, als boven.
COOK, Second Voyage, Tom. I. p. 284.
De Kaapsche Onweersvogel is een Inwooner van de koude en gemaatigde gedeelten des
Zuidlyken Halfronds; en, indien eenige deezer Vogelen de Schepen verder dan den Keerkring
volgen, blyven zy 'er korten tyd; dus ziet men zelden den Kaapschen Onweersvogel te zamen
met den Keerkring. Vogel, by de Fransche Zeelieden, Paille en Queue geheefen. Observations
communiques par M. le Vicomte DE QUERHOËNT. - Op den 4 October, op de hoogte van
vyf-en-twintig Graaden en negen en-twintig Minuten Zuider Breedte, vloogen rondsom ons
een groot getal kleine gewoone Onweersvogels, roetkleurig bruin, met een witten borst
(Procellaria pelagica); de lugt was koud en scherp; 's anderen daags vertoonden zich de
Albatrossen en Pintades (Procellaria Capensis) voor de eerste maal. COOK, Second Voyage,
Tom. I. p. 46.
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Verhaalen, dat de eerste plaatzen, waar men deeze Vogels begint aan te treffen,
(*)
in Zeeën zyn niet verre van de Kaap de Goede Hoop ; desgelyks ontmoet men
(†)
dezelve aan de Kusten van America op eene daar mede overeenkomende Breedte .
De Admiraal ANSON zogt

(*)

(†)

De volgende dagen, zag men diezelfde Vogels in veel grooter getal, die ons niet verlieten
dan verre voorby de Kaap; deezen waren zwart op den rug en wit aan den buik; de vlengels
waren afgezet met twee kleuren, omtrent gelyk een Dambord, waarom de Franschen 'er zeker
den naam van Damier aan geeven; ze zyn een weinig grooter dan een Duif; andere waren
veel grooter dan de eerstgemelde, zwart van boven, geheel wit van onderen; het uiterste der
vleugelen was fluweelagtig zwart; de Portugeezen noemden ze Mangas de Velade. Premier
Voyage de Siam, par le P. TACHARD. - DAMPIER bevondt zich onder een middaglyn, naar zyne
berekening twaalf honderd mylen ten Oosten van de Kaap de Goede Hoop. Niets kwam hem
hier zeer merkwaardig voor, dan dat hy, onder den weg, zich vergezeld vondt door eene
menigte van Vogelen, bovenal door Pintades. Hist. Gen. des Voyages, Tom. XI. p. 217.
Zeilende van Rio-Janeiro na Port-desiré, tusschen de vyf en zes-en-dertig Graaden Zuider
Breedte, zagen wy voor 't eerst eene groote menigte Vogelen rondsom ons vliegen. Onder
deeze waren 'er eenige zeer groote, eenige hadden een witte, andere eene zwarte, Pluimadie:
wy ontdekten veele Peintades; deeze Vogels, wit en zwart gevlekt, scheenen een weinig
grooter dan Duiven. Voyage du Capitaine BYRON, Tom. I. du premier Voyage de COOK, p. 10.
- Op deeze Breedte (van drie-en-veertig Graaden en dertig Minuten, op de kust van Brasil)
en op die van Kaap Blanc, op zes-en-veertig Graaden, doet zich eene menigte van
Walvisschen op, en een nieuw soort van Vogelen, gelykende naar Duiven; derzelver Pluimadie
is geregeld zwart en wit gemengeld; waarom de Franschen ze Damier noemen: Pardela is
de naam door de Spanjaarden daar aan gegeeven. FREZIER dans l'Histoire generale des
Voyages.
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ze te vergeefsch op het Eiland Juan de Fernandez; niet te min ontdekte hy veele
van hunne holen, en was van begrip, dat de wilde Honden, over dit Eiland verspreid,
(*)
dezelve verdreeven of vernield hadden . Dan misschien zou hy, in een ander
Jaargetyde, deeze Vogels aangetroffen hebben, verondersteld dat het Eiland, waar
hy ze zogt, een Nestel-eiland was; want het blykt, gelyk wy reeds in de algemeene
Beschryving deezer Vogelen opgemerkt hebben, dat zy zich niet aan land onthouden
dan op dien tyd, en hun leeven in volle Zee slyten; zich op 't water ter ruste vleiende
als de Zee stil is, en 'er zelfs blyvende als de golven woeden; want als dan zetten
zy zich in de tusschenruimte, die twee golven van een scheidt, en blyven 'er met
uitgespreide vleugelen, door den wind op en neder geworpen.
Deeze leevenswyze, welke die Vogels bykans in eene gestadige beweeging
houdt, maakt hun slaap zeer afgebrooken; ingevolge hier van hoort men ze alle
(†)
uuren van den nagt rondsom het Schip vliegen . Dikwyls ziet men ze verzamelen
agter het Schip, zwemmende met gemak; zy naderen zeer gemeenzaam, en laaten
(‡)
ten zelfden tyde hun schorre en onaangenaame stem hooren .
In hun vlugt scheeren zy over de oppervlakte des waters; van tyd tot tyd de Pooten,
welke zy nederwaards laaten hangen, nat maakende. Het schynt dat zy leeven van
(§)
Vischkuit, die op de baaren dobbert . Men heeft egter waargenomen, dat zy, gelyk
(**)
veele andere Zeevogelen, op de krengen der Walvisschen aazen . Zy worden
(††)
gevangen met den hoek, waaraan men een stukie vleesch doet . Zomtyds verwart
men de vleugels in

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)
(††)

Voyage de l'Admiral ANSON. Tom. II. Part. I. p. 45.
Waarneeming van den Heer le Vicomte DE QUERHOËNT.
Deeze byzonderheid, als mede de volgende, heb ik getrokken uit de Memorien my
medegedeeld door dien zelfden Waarneemer.
In de maag der door my geopenden, heb ik nooit visch gevonden, maar een wit dik mengzel,
't geen ik voor kuit van visch hieldt.
DAMPIER, Tom. IV. p. 78.
Lettres Edifiantes, XV Recueil, p. 341. Het Eiland St. Helena naderende, kwam 'er eene
menigte van Vogelen by ons aan boord: wy vingen 'er eenige door middel van een stukje
vleesch aan een hoek gedaan. Zy waren zo groot als Duiven, de witte en zwarte vederen
waren in ruiten geschikt als een Dambord, wy noemden ze daarom Damiers; de Staart is
breed; de Pooten zyn als die der Eendvogelen. Voyage a Madagascar, par FRANçOIS CAUCHE,
Paris 1651, p. 13.
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lynen, die men agter het Schip laat sleepen; gevangen zynde, werpt men ze op 't
scheepsdek; zy kunnen alleen huppelen, niet loopen, noch de vlugt aanvangen.
Hier vinden zy zich in 't zelfde geval met de meeste Watervogelen, die zonder
ophouden vliegen, of meest altoos zwemmen; zy kunnen niet loopen op een vasten
grond, en het is hun onmogelyk zich op te heffen om te vliegen; men merkt zelfs
op, dat zy, op 't water zynde, om 'er uit te komen, het tydstip afwagten, waarop de
golf, of een windvlaag, hun opligt, en in staat stelt de hoogte te kiezen.
(*)
Schoon de Kaapsche Onweersvogels zich doorgaans by benden vertoonen , te
midden van de uitgestrekte Zeeën, welke zy bewoonen, en eene soort van gezellig
Instinct hun schynt vereenigd te houden, verzekert men, dat eene meer byzondere
verknogtheid, die zeer doorsteekt, zich opdoet tusschen het Mannetje en Wyfje; dat
de een niet op het water nederstrykt, of men ziet de ander terstond het water kiezen;
dat zy wederkeerig elkander uitnoodigen om deel te neemen aan het voedzel, 't
geen het geval hun doet aantreffen; dat, eindelyk, één van beiden gedood zynde,
de geheele bende, wel is waar, blyken van smertlyke deelneeming betoont, door
eenige oogenblikken stil by den dooden te blyven; maar dat de overgebleevene van
een paar de zigtbaarste bewyzen geeft van tederheid en droefheid; deeze pikt het
lichaam zyns medgezels, als ware het om dien weder te doen bekomen, en vertoeft
(†)
langen tyd by den dooden, naa dat de geheele bende zich verwyderd heeft .

(*)
(†)

Alle de Peintades in 't algemeen vliegen by troepen, en scheeren langs het water heen.
DAMPIER, Tom. IV. p. 84.
Vervolg der Waarneemingen gedaan door den Heer DE QUERHOËNT, op zyne Scheepstochten,
welke hy de goedheid gehad heeft my mede te deelen.
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Berigt van eene soort van Schelpvisch, die een schoone roode en
bestendige kleur uitlevert.
(Overgenomen uit COLLINSON's History and Antiquities of Somerset.)
Te Minehead, in Somerset, vindt men, by laag water, eene soort van Schelpvisch,
daar Limpet geheeten, welke een vogt behelst, waarvan de Heer COLLINSON de
volgende byzonderheden vermeldt.
Wanneer men de Schelp afneemt, vertoont zich een witte ader, dwars liggende
in eene kleine sleuf, digt by den kop van den visch, welke men met eene naalde,
of ander puntig werktuig, 'er kan uitneemen.
De Letters of Figuuren, op linnen, gemaakt met het Vogt daar in beslooten,
vertoonen zich terstond ligt groen van kleur; en veranderen, in den Zonneschyn
gesteld, in de volgende kleuren. Indien het Winter is, omtrent den middag, en in den
Zomer een uur of twee naa Zonne opgang, of zo veel voor Zonne ondergang; want
in den Zomer gaat op het heetste van den dag de Kleurverandering zo schielyk toe,
dat men de opvolging van elke kleur naauwlyks konne waarneemen. Naa het eerste
ligt Groen doet zich een donker Groen op; dit verandert, binnen weinige minuten,
in volkomen Zeegroen: eenige minuten daar naa is het Blaauw, en vervolgens
purperagtig Rood; als het dan nog een uur of twee ligt (en de Zon schynt) verandert
het in donker purper Rood; meer veranderings brengt de Zon niet te weeg. Maar
deeze laatste schoone kleur wordt, naa het wasschen in warm water en zeep, en
gedroogd zynde, het schoonste Karmozynrood. Eene kleur, zo bestendig, dat ze
het wasschen vervolgens kan uitstaan. - In deeze soort van Limpets zyn eenige
rood, andere wit, zwart, geel, bruin, zandkleur; zommige zyn gestreept met witte en
bruine evenwydig loopende streepen.
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Het kleinste gemeenebest in Europa beschreeven.
(Uit het Engelsch.)
Te midden van de verschillende gevoelens over de onderscheidene Staatsbestuuren,
is het niet algemeen bekend, welk het kleinste Gemeenebest in Europa is. Te weeten,
het Dorp Gerisau, in Zwitzerland, gelegen aan den Oostlyksten kant van het Meir
Schweitz, aan den voet van den Berg Rigi. Het Grondgebied deezes Gemeenebests
is niet meer dan zes mylen lang, en drie bleed, deels gelegen op een smallen strook
Lands aan den kant des gemelden Meirs, deels in de afhellende steilte van den
Berg Rigi. 't Zelve telt omtrent twaalf honderd Inwoonders. Zy hebben hun algemeene
Burger-Vergaderingen, hun Landamman, hun Regeeringsraad, Gerigtshof, en
Krygsmagt. Doch 'er is geen één Paard op 't geheele gronogebied des
Gemeenebests Gerisau; de reden hier van laat zich ligt begrypen: want de eenige
weg, om in de Plaats te komen, is te water, uitgenomen een naauw pad, aan den
steilen kant des bergs, bykans onbegaanbaar.
Gerisau bestaat geheel uit hier en daar verspreide Huizen en Hutten, die een
bevallig en schilderagtig vertoon opleveren. Elke Woonplaats is voorzien van een
kleinen daarby gelegenen Tuin. De Bewooners houden zich meestal bezig met het
gereedmaaken van Zyde voor de Weefgetouwen van Basel.
Dit kleine Gemeenebest staat onder de bescherming van de vier Cantons Lucern,
Uri, Schweitz, en Underwalden; in gevalle van Oorlog levert het de bestemde
hoeveelheid van Manschap.
Voor den heerschzugtigen Staatsman, die over de Staatsbestuuren oordeelt naar
de uitgestrektheid der Heerschappye en de grootheid van Magt, moet zulk een klein
Gemeenebest, liggende in een donkeren hoek, en naauwlyks bekend buiten het
eigen beperkt Grondgebied, onopmerkenswaardig voorkomen. Maar de kleinste
plek gronds, waar weezenlyke Burger-Vryheid gekweekt wordt en bloeit, is belangryk
voor hem die de rechte waarde
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kent van Vryheid en Onafhangelykheid, voor hem die overtuigd is, dat het Geluk
van eenen Staat niet gelegen is in grooten Rykdom, en uitgestrekt Gebied.

Weetenswaardig berigt wegens de inwoonders van Kubesha, in
het land der Lesguis Tartaaren, aan de westkust der Caspische
Zee.
(Opgemaakt uit Colonel GAEBER en Major RENNELL.)
De Stad Kubesha, gelegen naby de Rivier Koisu, in het Land der Lesguis Tartaaren,
is eene groote sterke Stad, gebouwd op eene hoogte, tusschen hooge bergen. De
Inwoonders noemen zich Franken, (de bekende algemeene naam van alle
Europeaanen in 't Oosten), en verhaalen, dat hunne Voorouders herwaards gebragt
wierden door zeker toeval, waarvan zy thans de byzonderheden niet meer weeten
te vermelden. De algemeene gissing is, dat zy by schipbreuk op de kust kwamen;
doch zy, die meenen in de geschiedenis deezer Stad meer bedreevenheids te
bezitten, geeven het in deezer voege op. De Grieken en de Genueezen, zeggen
zy, dreeven, geduurende verscheide Eeuwen, eenen sterken Handel, niet alleen
op de Zwarte Zee, maar ook op de Caspische, en hadden zeker kennis aan de
Mynen in deeze Gebergten, uit welke zy, door hunne Handelgemeenschap met de
Inboorelingen, veel Zilvers, Kopers en andere Metaalen, kreegen. Om deeze ter
plaatze zelve te verwerken, zonden zy een aantal Werklieden derwaards, die 'er
Werkplaatzen oprigtten, en de Inboorelingen onderweezen. Volgende invallen van
de Arabieren, Turken en Mongulers, waar door de Mynwerken gestaakt, en de
Werkplaatzen, daar aangelegd, verlaaten werden, verhinderden de Vreemdelingen
om te rug te keeren; weshalven zy hier bleeven, en voor zichzelven een
Gemeenebest oprigtten.
't Geen dit Verhaal meer waarschynlykheids byzet, is, dat de Inwoonders van
Kubesha, nog heden ten dage, zeer bekwaame Werklieden zyn, en zeer goede
Snaphaanen maaken, als mede Zabels, Gemaliede Kolders, en verscheide Artikelen
in Goud en Zilver, ter verzending, bearbeiden. Zy hebben, desgelyks, tot hunne
eigene ver-
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dediging, kleine koperen Kanonstukjes, drieponders, die zy zelve gegooten hebben.
Zy munten Turksch en Persiaansch Zilvergeld, en zelfs Roebels, die gereed in den
omloop komen; dewyl ze het volle gewigt en de vereischte waarde hebben.
De Inwoonders van Kubesha bezitten in hunne Valeien Weid-, Koornlanden en
Tuinen; doch zy koopen het grootste gedeelte van het Koorn, 't welk zy gebruiken;
ten aanzien van hun bestaan meest vertrouwende op den verkoop van de by hun
bewerkte Waaren, die zeer bewonderd en gezogt worden in Turkyen, Persie, en in
de Krim.
Over 't algemeen vinden zich de Kubeshaërs in goeden doen, zyn een gerust en
onbeschadigend Volk, maar grootmoedig en onashanglyk. Hunne Stad word
aangezien als een onzydig Grondgebied, waarop de nabuurige Vorsten hunne
Schatten veilig kunnen vertrouwen. Zy stellen 's Jaarlyks twaalf
Magistraats-Persoonen aan, welke zy de onbepaaldste onderwerping betoonen;
en, naardemaal alle de Inwoonders op den voet staan der volkomenste Gelykheid,
is elk hoofd voor hoofd verzekerd, dat hy op zyne beurt een deel in het Stadsbewind
zal krygen. In den Jaare MDCCXXV, erkende de Overheid, zo wel als de Usmei,
(*)
de Souverainiteit van Rusland; doch zonder het betaalen van eenige Schatting .
De Major RENNELL heeft dit berigt van den Colonel GAEBER, als zeer geloofwaardig,
(†)
aangehaald . De Lesguis, in wier Land de Stad Kubesha gelegen is, zyn Tartaaren;
en hun Land wordt door de Georgiers nu eens Lesguistan dan eens Daghestan
genoemd. Ten Zuiden en ten Oosten is het bepaald door Persie en de Caspische
Zee; ten Zuidwesten en Westen door Georgie, de Ossi en Kisti, en ten Noorden de
Kisti en Tartaarsche Stammen. Het is verdeeld in verscheide Districten, in 't algemeen
onafhangelyk van elkander, en bestuurd door Opperhoofden, van het Volk zelve
gekooren. Aan een van deeze Districten schryft de Colonel GAEBER de volgende
zeer zonderlinge gewoonte toe:

(*)
(†)

GAEBER's Account, 1728.
RENNELL's Memoir of a Map of the Countries, comprehended between the Black Sea and the
Caspian.
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‘In het District, onderworpen aan de Usmei, of Khan, der Caitaks, is het gebruiklyk,
dat, wanneer de Usmei een Zoon heeft, deeze van Dorp tot Dorp rond gebragt
wordt, en beurtlings gezoogd door elke Vrouw die een zuigend Kind heeft, tot dat
des Khans Zoon gespeend is. Deeze gewoonte, die eene soort van Broederschap
tusschen den Prins en zyne Onderdaanen te wege brengt, veroorzaakt, dat zy zeer
aan elkander gehegt zyn.’
De Lesguis Tartaaren stammen waarschynlyk af van de Stammen der
Bergbewoonderen, by de oude Aardrykskundigen bekend onder den naam van
Lesgoe, of Ligyes. De sterkte huns Lands, een bergagtig Gewest, welks toegangen
alleen aan de Lesguis Tartaaren bekend zyn, heeft het, naar allen schyn, ten allen
tyde beveiligd tegen den inval van Vreemden. Zy bestaan voornaamlyk van de
Veeteelt, en roovende uittochten in de landen hunner ryker Nabuuren. - Geduurende
de Onlusten in Persie, omtrent het begin deezer Eeuwe, plunderden zy, herhaalde
keeren, de Steden Shamachie en Ardebil; hunne verwoestingen uitstrekkende in
de nabuurige Oorden: ook heeft men den tegenwoordigen elendigen staat van
Georgia, en een gedeelte van Armenie, toe te schryven aan de veelvuldigheid
hunner strooperyen. In persoonlyke gestalte, kleeding, en algemeene leevenswyze,
gelyken zy, voor zo verre zy ons bekend zyn, zeer veel op de Circassiers.

De afzetting en dood van Sejanus.
(Volgens den Heer ARTHUR MURPHY, Esq.)
(*)

‘Hebben wy onlangs , uit de Aanvullingen des Engelschen Vertaalers van TACITUS,
den Heer MURPHY, onzen Leezeren NERO's Dood medegedeeld; die zelfde Schryver
heeft het Vyfde Boek van de Jaarboeken diens Geschiedschryvers, 't welk deezen
tyd niet dan verminkt bereikt heeft, aangevuld, en daarin het Lot des Keizerlyken
Gunstelings SEJANUS, toen hy in ongenade viel en zyn einde vondt,

(*)

Zie hier boven, bl. 209.
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op eene wyze beschreeven, dat dit Toevoegzel niet min waardig is, dan het
voorgaande, om in ons Mengelwerk te verschynen.’
****
Te Rome begreep men nu, dat de Keizer vervreemd was van SEJANUS, door hem
ten hoogsten trap van Magt en Grootheid verheven. SEJANUS zelve begon zyne
oogen te openen, en ten laatsten een wisseling van Fortuin te zien. Hy bevondt, dat
hy de Speelbal geweest was van een Staatkundig Vorst, die, zyn geheele leeven
lang, zich in de Veinskunst geoefend hadt, en een volkomen Meester geworden
was in de Kunstenaaryen van Bedrog en Wreedheid. De jonge CALIGULA stondt, in
schyn, in blaakende gunste by zynen Grootvader, en de harten des Volks waren,
ten allen tyde, gereed om zich de zaak der Familie van GERMANICUS aan te trekken.
De te leurgestelde Staatsdienaar zag, te laat, de besluitloosheid, welke hem
wederhieldt, staande zyn Burgemeesterschap, toen de geheele magt van den Staat
in zyne eigene handen was. In de kunstenaaryen van bedrog zag hy, dat by niet
opgewassen was tegen een Staatkundigen, die een vast Stelzel volgde, die zyne
maatregels in de donkere eenzaamheid nam, en nooit zyne beraadslaagingen liet
uitlekken, of zy werden ten zelfden tyde gevoeld en bekend. SEJANUS besloot zyn
verlies te herstellen, en door ééne kragtdaadige pooging het lot des Ryks te
beslissen. Hy riep zyne Vrienden en Aanhangers zamen; hy maakte zyn hof by de
zodanigen als hem ongenegen scheenen; hy stelde beloften en belooningen voor;
en het getal zyner volgeren vermeerderd hebbende, vormde hy eene stoute
Zamenzweering, met het bepaald voorneemen, om, hoe 't ook mogt gaan, de
Oppermagt te verkrygen.
Eene magtige Verbintenis was met verbaazende schielykheid gevormd, en een
groot getal Mannen van allerlei rang, Raadsheeren en Krygslieden, namen deel in
het verraad. Onder deezen was PATRIUS SECUNDUS, de vertronwde Vriend en
voornaamste Bewerker van den Staatsdienaar. Van deezen Man hadt SEJANUS zich
bediend tegen het leeven van CREMUTIUS CORDUS, en thans zien wy hem, met de
streeken, in welke hy onderweezen was, bezig tegen zynen Meester. Welk ook zyne
be-
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weegreden ware, 't zy vreeze, 't zy belang, 't zy ondankbaarheid, (want geen eerlyk
beginzel kan hem worden toegeschreeven,) hy besloot het geheim aan TIBERIUS te
ontdekken.
PATRIUS SECUNDUS vervoegde zich, ten dien einde, by ANTONIA, de Dogter van
ANTONIUS den Drieman, Weduwe van DRUSUS en Moeder van GERMANICUS. Het
Character deezer doorlugtige Vrouwe was geëerd ten Hove, en geacht by het Volk.
Zy verloor haaren Echtgenoot in de vaag zyns leevens, terwyl zy nog de
aantrekkelykheden van jeugd en schoonheid bezat, en, schoon AUGUSTUS haar
verscheide voordeelige Egtverbintenissen voorstelde, bleef zy getrouw aan haar
eersten Huwlyksband, en wees alle voorslagen af. Haare deftigheid was vry van
trots; haare deugd vry van gemaaktheid; zy bezat eene grootheid van ziel zonder
den hoogmoed en staatzugt van AGRIPPINA, haare Schoondogter. Zy zag haare
Kleinkinderen afgesneeden door de snoode kunstenaaryen van SEJANUS, en
beklaagde, vol stil hartenleed, den val haarer samilie. Toen NERO na het Eiland
Pontia gebannen was, en DRUSUS in een Kerker kwynde, nam zy CALIGULA, hun
Broeder, onder haare bescherming, en hoopte dat haar huis een beschuttende
vryplaats zou weezen voor den laatsten nog overgebleeven spruit van GERMANICUS.
Haar gedrag verwekte geene ongerustheid by TIBERIUS. Hy eerbiedde haar Character,
en was, mogelyk te dier oorzaake, geneegen, om, ten minste, eenige gunst aan
CALIGULA te betoonen.
PATRIUS, de Eedgenoot, hadt geen open om toegang te krygen by TIBERIUS. Hy
vervoegde zich daarom by ANTONIA, vaststellende, dat hy, door een trek van
trouwloosheid, zyn belang aan dien kant zou bevorderen. Dit plan was niet
ontworpen, of het werd ook uitgevoerd. Hy kwam in de tegenwoordigheid van
ANTONIA, en deedt haar eene volle ontdekking van de gansche Zamenzweering.
Deeze voorzigtige Vrouwe luisterde met aandagt na alle de byzonderheden, en
verwittigde daarvan den Keizer, door een haarer Slaaven, PALLAS geheeten, dezelfde
die naderhand in een hooger Character praalde onder Keizer CLAUDIUS.
TIBERIUS stond versteld; maar was niet verslaagen. Het gevaar drong. Zyne
hebbelyke traagheid kwam niet te passe; de tyd riep om moedbetoon en beslissende
maatregelen. Hy zondt MACRO na Rome, met een by-
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zonderen last, om het bevel over de Proetoriaansche Lyfwagten op zich te neemen.
Hy voegde 'er volledige onderrigtingen by voor zyn gedrag by alle voorkomende
omstandigheden. Indien hy bevondt, dat SEJANUS, met zynen Aanhang, in staat
ware om een opstand te verwekken, begeerde hy, dat DRUSUS uit zyne gevangenisse
zou te voorschyn gebragt, en aan het Volk, als hun Aanvoerder, aangeboden worden.
De Zoon van GERMANICUS, hieldt hy zich verzekerd, zou zegepraalen over een
duisteren Inbooreling van Vulsinii. Intusschen hadt TIBERIUS beslooten zich gereed
te houden tegen alle mogelyke uitkomsten. Hy beval, dat de Vloot, die te Misenum
lag, verzameld zou worden by het Eiland Caprea, met oogmerk, om, indien 'er iets
ongelukkigs gebeurde, na eenige afgelegene kust te zeilen, en stelde zich aan 't
hoofd van zulke der Legioenen, als nog getrouw bleeven aan hunnen Vorst. Om op
het schielykst kundschap te krygen, beraamde hy Seintekens langs de zeekust, van
Surentum af tot Rome toe.
De Burgemeesters, ten dien tyde, waren MEMMIUS REGULUS en FULCINIUS TRIO,
beiden aangesteld om die Waardigheid te bekleeden van het midden der maand
Augustus tot het einde van, het Jaar. TRIO hadt zich schande op den hals gelaaden,
door de vervolging van LIBO; hy stondt daar en boven bekend voor een werktuig en
een schepzel van SEJANUS. REGULUS was van een geheel anderen stempel, en, uit
hoofde van zyn opregt gedrag, zeer gezien, en toenmaals geagt by TIBERIUS. De
Proetoriaansche Lyfwagt stondt onder den invloed van SEJANUS; met de
Legerbenden, die de Stadswagt uitmaakten, was het anders gesteld. Onderworpen
aan het bewind van PISO, toen Oversten van Rome, hadden zy geene verbintenis
met den Staatsdienaar. Onder PISO was GRAECINUS LACO hun bevelvoerende
Gebieder; een Man, uitsteekende door zyne krygsbekwaamheden en onkreukbaare
braafheid.
In deeze gesteltenis van zaaken, kwam MACRO van Caprea. Hy tradt, op eene
geheime wyze, de Stad in, naa het vallen van den avond, en vervoegde zich
onmiddelyk na REGULUS, den Burgemeester. Hy ontdekte hem 's Keizers bevelen.
LACO werd ontbooden. Zy raadpleegden met elkander, en beraamden hun plan van
werkzaamheid tot den volgenden dag. TIBERIUS nam, in deezen tusschentyd dat de
zaak onbeslist hing, zyn plaats
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op de scherpe punt van een rots, nederziende in de golvende diepte daar beneden,
en sloeg, by wylen, een angstvallig oog op den tegenover liggenden oever, om, zo
vroeg mogelyk, wat te weeten te komen van 't geen 'er voorviel.
De noodlottige dag brak aan. Vroeg in den morgenstond deedt REGULUS een
gerugt verspreiden, dat 'er Brieven te Rome gekomen waren, waarin de Keizer zyn
voorneemen bekend maakte, om SEJANUS tot Medegenoot in de Tribunitiaansche
Magt te verklaaren. De Raad werd opontboden in den Tempel van Apollo, naby het
Keizerlyk Paleis. SEJANUS verscheen zonder marren. Een gedeelte van de
Pratoriaansche Lyfwagt volgde hem. MACRO ontmoette hem in het voorportaal des
Tempels. Hy naderde den Staatsdienaar met alle betooningen van de diepste
eerbiedenisse, en, hem ter zyde neemende, sprak hy: ‘Verwonder u niet, dat gy
geen Brief van den Vorst hebt; het is zyn welbehaagen u tot zyn Amptgenoot te
verklaaren in de Tribunitiaansche Magt; maar hy dagt, dat een stuk van zo veel
aangelegenheids aan de Vaderen zou medegedeeld worden door de stem der
Burgemeesteren. Ik gaa heen, om 's Keizers last over te leveren.’ SEJANUS,
opgetoogen van vreugde, en opgeblaazen door zyne nieuwe Waardigheid, tradt ten
Raadhuize in. MACRO volgde hem. Zo ras de Burgemeesters verscheenen waren,
gaf hy den Brief van TIBERIUS over, en vervoegde zich onmiddelyk by de
Proetoriaansche Lyfwagten. Hy berigtte hun, dat, op 's Keizers last, een groote gifte
zou uitgedeeld worden onder de Soldaaten. Hy voegde 'er by, dat hy, door een
nieuwen last, was aangesteld tot hun bevelvoerend Opperhoofd, als mede dat zy,
hem na de Legerplaats volgende, daar het beloofde gunstbetoon des Keizers zouden
ontvangen. Dit lokaas werd niet te vergeefsch uitgeworpen; de Proetoriaansche
Lyfwagt verliet de post. LACO, die by de hand was, omringde terstond het Raadhuis
met een gedeelte des Stadslegers.
De Brief aan de Burgemeesteren was verward, ingewikkeld, en met voorbedagten
raade zeer wydloopig, om daardoor de Raadsheeren op te houden, terwyl MACRO
tyd won, om het beraamde plan te volvoeren. REGULUS las den Brief. Dezelve ving
aan met algemeene aanmerkingen, weidde breed uit over den staat des Ryks; een
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korte uitdrukking doelde op SEJANUS; 'er volgde iets van eenen anderen aart; en
daar op, met veele kunstige wendingen, kwam het een en ander tegen den
Staatsdienaar, in een verwarden styl, algemeen en twyfelagtig. De Brief liep eenige
regelen voort in den zelfden duisteren trant, vermengd met byzonderheden die
geheel niet zamenhingen; maar by elke wending meer gespitst tegen SEJANUS; tot
dat in het einde de taal van openlyke beschuldiging geen plaats voor twyfel overliet.
De Raad stondt verslaagen. De wispeltuurigheid van der Menschen denkwyze, in
de ommekeer van menschlyke zaaken, was nimmer zigtbaarder. Zy, die, nog korten
tyd geleeden, SEJANUS geluk gewenscht hadden met zyne nieuwe Waardigheid,
begonnen hem thans, als iemand met de pest besmet, te vlieden. Het slot van den
Brief was als een donderslag. De Keizer beval, dat twee Raadsheeren, die zich in
de Zamenzweering gemengd hadden, met den dood zouden gestraft, en dat SEJANUS
in de gevangenis zou geworpen worden. Hy gaf tevens te kennen zyn oogmerk, om
te Rome weder te keeren, en begeerde, ten dien einde, dat een der Burgemeesteren
met eene Krygsbende te Caprea zou komen, om een zwak oud Man veilig in de
Hoofdstad te geleiden.
SEJANUS bleef op zyne plaats zitten, geheel bedwelmd en verslaagen. Zyne
Vrienden versieten hem van alle zyden. Verbleekt en beevende zat hy alleen, tot
dat de Praetors en de Tribunen des Volks rondsom hem vergaderden. REGULUS
sprak hem toe: ‘Rys op SEJANUS! en volg my.’ De in ongenade gevallen Gunsteling
geleek een standbeeld van de wanhoop. Hy staarde met de oogen, doch verstondt
niets; hy was roerloos. De Burgemeester vatte hem by den arm, en herhaalde, op
een dreigenden toon, dezelfde woorden, tot drie keeren. SEJANUS rees vol
verbaasdheid op. De deur van het Raadhuis was open; GRAECINUS LACO tradt binnen,
en verzekerde zich van zynen gevangenen. REGULUS oordeelde het niet raadzaam,
het stuk voor den Raad te brengen; maar, zich vergenoegende met de stem van
éénen Raadsheer, beval hy, dat SEJANUS in ketenen zou geslaagen worden, en, in
deezen staat, werd hy, gevolgd van een aantal Overheidspersoonen, na de
gevangenis geleid.
De Val van SEJANUS vervulde de Stad met vreugde. Het Volk, dat hem eerbiedde
ten dage zyns voorspoeds,
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juichte over den vernederden staat, waar toe hy nu gebragt was. Het volgde by
hoopen, vervulde de lugt met geschreeuw; de smaadlykste taal tegen hem uitslaande.
De gevangene poogde zyn aangezigt te bedekken, maar het Gepeupel belette zulks;
vermaak scheppende om knaaging en schaamte, misdryf en schrik, in elke trek van
zyn gelaad, te beschouwen. Het verweet hem zyne wreedheden, lachte over zyne
onbegrensde Staatzugt: de Standbeelden, voor hem opgerigt, werden om verre
gesmeeten, en in stukken gebrooken.
TIBERIUS hadt hem, ten zelfden dage, tot den dood verweezen; maar, dewyl hy
een magtigen Aanhang in den Raad hadt, oordeelde men het niet geraaden den
kans van een Pleitgeding te loopen, om dus eene geregelde veroordeeling te
bewerken. - MACRO hadt heimlyke bevelen ontvangen, om SEJANUS, zonder uitstel,
af te maaken; maar de Raad, de geestneiging des Volks ziende, en de bedaarde
onzydigheid der Proetoriaansche Lyfwagt, oordeelde het best de Vaders op nieuw
te doen zamenkomen. Zy vergaderden in den Tempel der Eendragt. Met eenpaarige
stemmen werd SEJANUS ter doodstraffe verweezen, en het vounis onverwyld volvoerd.
Men wurgde hem in de gevangenis. Zyn lichaam werd gebragt na de Gemonioe,
en, naa allerlei smaadlyke behandelingen des Gemeens, naa het verloop van drie
dagen, in den Tyber geworpen.
Zodanig was het droevig uiteinde van dien Staatzugtigen Gunsteling. Hy viel ten
schrikbaarenden voorbeelde voor elk, die, in welk een Eeuw of in welk een Land,
het naderhand zich onderwindden, om zich, door hunne ondeugden, boven hunne
Medeburgers te verheffen.

Beschryving van de stad Genua.
(Ontleend uit Dr. SMITH's Sketch of a Tour on the Continent.)
(Vervolg en Slot van bl. 263.)
Omstreeks Genua is ééne Tuin met voordagt in den Engelschen smaak aangelegd,
te weeten die van den Heer LOMELLINI, te Pegy. Dezelve is beplant met een
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grooten overvloed van Erica arborea van de grootste soort; Arbutus unedo, Myrth,
altoos groene Eik, enz. Een der aartigste dingen in den Tuin is eene kunstige Ruïne
van een Tempel, gelegen in een boschje, met water. Twee zeer lange en hooge
geschooren haagen van smalgebladerde Myrth loopen van den weg na het Huis,
die alleen treffen door het gewas waaruit ze bestaan, en de geheele ongelykheid
in aanleg van het overige. Op eenige groote boomen agter het Huis, ontdekte ik
voor de eerste keer de Hypnum Smithii, DICKS, Fasc. 2. p. 10.
Doctor CANEFERI, Hoogleeraar in de Natuurlyke Historie, nam ons mede na de
Universiteit, een heerlyk Collegie, eertyds behoorende aan de Jesuiten; het loopt
zeer in 't ooge door de grootschheid van het voorplein, den trap, de gaanderyen,
en de twee marmeren Leeuwen, door PARODI vervaardigd. De Verzameling van
Mineraalen is groot en goed; dit mag ook gezegd worden van den Toestel tot de
Lessen over de Natuurlyke Historie, en de Proefondervindelyke Natuurkunde. Dr.
BATT is Hoogleeraar in de Scheidkunde. De Inrigting is nog in haare opkomst, en
de begiftigingen zyn verre van schitterend. Weetenschap is eene plant van
langzaamen groei, en het aankweeken van dezelve by de Genueezen nog geene
mode geworden. De Familie van de DURAZZOS staat bykans alleen als Aanmoedigers.
De Opera te Genua is vry goed; doch het viel verveelend het zelfde stuk avond
op avond te hooren herhaalen, schoon het een zeer goed stuk is, Virginia. Ingevolge
hier van letten weinigen op de uitvoering; uitgenomen wanneer een geliefd Air
voorkomt. Deeze eer werd bestendig beweezen aan den bekoorelyken Zang:
Idol mio, quest' alma amante,
Sempre fida a te sara.

De Baletten, agter ieder Bedryf, worden zomtyds veranderd; doch zy steeken niet
uit. De Toehoorders houden zich meest bezig met Visites te geeven en te ontvangen.
Een oploopende gaandery, op gelyke hoogte met de benedenste Loges, heeft
gemeenschap met den Bak, en verschaft aan de Heeren eene zeer gereede
gelegenheid, om gemeenschap te hebben met de Dames in die Loges. - In den
Zomer speelt men Comique Operas, en zeer goed.
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De edele Genueezen leggen alle Tytels af, behalven dien van Patrizio Genoëse.
Schoon veelen hunner, uit hoofde van de Leenen of Goederen, welke zy in andere
Landen bezitten, het regt hebben, om zich Marquisen of Graaven te laaten noemen,
heeten zy doorgaans eenvoudig Signore, en voorts worden zy betyteld met hun
Doopnaam; dit geschied ook ten opzigte van de Vrouwen. Meestal gaan zy in 't
zwart gekleed, met kostbaare Kanten, doch geen Juweelen, dan in Ringen, waar
mede de vingers dikwyls overstallig belaaden zyn. Op het Land, en 's morgens,
draagen zy een nagtgewaad van veelerlei kleuren.
Veele van de oudste Huizen te Genua hebben, even als te Bologne en in andere
Steden, wagttoorens, veilige wykplaatzen vóór de uitvinding van het schietgeweer.
Ze zyn beklimmenswaardig, uit hoofde van het schoon gezigt, 't welk men van die
hoogten heeft.
Op den 17 van January, de Dag van St. Anthony, woonden wy eene zonderlinge
plegtigheid by; de zegening van alle de Paarden, Muilezels en Ezels, in de geheele
Stad; deeze werden, met linten vercierd, geleid tot een der deuren van de Kerk,
toegewyd aan deezen beestlievenden Heilig. Daar stond een Priester gereed, om
ze met wywater te besprengen. Eenige van deeze Dieren ontvingen het met veel
grooter Devotie, dan andere; zommige scheenen des zodanig verschrikt, als de
Duivel zelve zou hebben kunnen doen, wanneer hy met heilig water besprengd
werd. - Dit wordt alle jaaren verrigt, en de Doge is 'er altoos by tegeuwoordig. Een
loflyke en godsdienstige zamenwerking van Kerk en Staat; die de een den ander
onderstutten in deeze heilige en weldaadige Plegtigheid!
****
Men zegt, in 't algemeen, dat de Zee, omstreeks Genua, niet vischryk is; nogthans
was 'er overvloed van de beste Visch op de markt. De Raja Torpedo wordt hier
menigmaal geëeten. Aan de tafel van den Marquis DURAZZO hadden wy, op
Vastendagen, Visch in zulk een overvloed en verscheidenheid, als ik nimmer
voorheen zag. Men boodt my beleefdlyk Vleesch op zulke dagen aan, doch
welvoegelykheid en neiging deeden my dit aanbod weigeren: want de verregaandste
Epicurist zou
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over de tafel op Vastendag, te Genua, voldaan weezen, en, zo het hem niet gezegd
wierd, niet anders denken, of de helft der voorgezette spyzen bestondt uit vleesch;
het zou hem niet in de gedagte komen, dat een der aanzittende Gasten ten oogmerk
hadt het lyf door onthouding eenige kwelling aan te doen.
Vrugten worden 'er in genoegzaamen overvloed op de Markt gevonden, en zeer
fyne, inzonderheid Vygen van verscheidenerlei soorten, en Perziken; in den wintertyd
Granaatappelen, en allerlei soort van zeer keurige Appelen; een derzelven, Filo di
cassa geheeten, heeft een geur niet ongelyk aan die van een Pynappel, en is in
veele deelen half doorschynend. Dadels uit de Levant hebben zy veel beter dan wy
in Engeland, en de wortels van den Cyprus esculentus zyn 'er niet zeldzaam: de
smaak is niet ongelyk aan die van Hazelnooten, doch 'er loopen houtagtige draaden
onder. Het Gemeene-volk eet veel brood van Kastanjes, dat verre van smaaklyk is;
en eene soort van Pudding gemaakt van de Cicer arietinum.
Eene der zeldzaamste dingen te Genua is de openbaare Bakkery, onder het
bestuur van eene byzondere daar toe aangestelde Overheid: hier mag alleen,
volgens de wet, Brood om te verkoopen, gebakken worden: nogthans bakt men in
verscheide deelen der Stad, ter sluik, Brood, 't welk onder de hand verkogt wordt,
en niet weinig Broods wordt in de Huizen, ten byzonderen gebruike, gebakken.
Gelukkig voor my was deeze openbaare Bakkery, onder het laatste, 't geen ik in
Genua zag; want ik kon, het overige van myn verblyf, het gezigt van Brood naauwlyks
verdraagen. Eene plaats van wachlyker onzindelykheid, dan die Bakkery, kan men
zich bezwaarlyk verbeelden. De Werklieden, die den geheelen nagt door arbeiden
en over dag rusten, ter oorzaake van de hitte, zyn naakt, uitgenomen een klein
dekzel ter welvoegelykheid, en een paar muilen; maar zy kneeden het deeg met
bloote voeten. Alle deelen der Broodbakkery staan in volmaakte eenstemmigheid
met dit fraaije bedryf. Vyf of zes Ovens waren 'er aan den gang; doch ik verwagtte
veel meer te zien in deeze Bakkery, de Volkrykheid der Stad in aanmerking genomen
zynde. - Wanneer zullen de Staatsbestuuren de nadeelige gevolgen leeren kennen
van zulke uitsluitende Voorregten?
Kunstige Bloemen worden hier vry goed gemaakt. Het
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Schryfpapier is uitmuntend. Men verhaalde my, dat het Papier, in Engeland gebruikt
tot het maaken van Speelkaarten, uit Genua komt.
Myns bedunkens heeft men het Character der Genueezen, in 't algemeen, ten
minsten van de hoogere rangen, niet wel begreepen. 'Er mag, 't is waar, menig een
onkundige, niets beduidende, en naar evenredigheid trotsche, onder den Adel
gevonden worden; doch welk Land is zonder zulke Edelen? Maar 'er zyn, die het
tegenbeeld daar van mogen heeten, aan welken hun Rang hun niet tot schande,
maar tot eere, strekt.
Wat de Verkeering betreft, de lyn van onderscheiding wordt zeer zigtbaar getrokken
tusschen de Edelen en de Onedelen; doch die onderscheiding volgen zy meer die
onmiddelyk op den hoogsten rang volgen, dan het gros des Volks. De laatstgemelden
zyn open en vry in hunne wyzen van doen, zonder slaafschheid, met veel
Republikeinschen geest. Een edel Genuees gedraagt zich, ten hunnen opzigte,
altoos minzaam. Het Volk is meer dan ééns vreeslyk geweest voor zyne Bestuurders,
en toen de Koning van Napels, weinige jaaren geleeden, Genua bezogt, betoonde
het zo groot eene genegenheid voor hem, dat hy, om eerbetooningen en onlusten,
waar in hy geen zin hadt, te ontgaan, de Stad in alle haast verliet.
De openbaare Zeden zyn zeer betaamelyk, en de Policie is vry goed. De vreemde
gewoonte van Cicesbeos, of Cavalieri serventi, werkt hier in volle kragt: maar de
weezenlyke natuur deezer Gewoonte, met alle de verder afgelegene gevolgen, is
al te kronkelig eene doolhof voor een Vreemdeling, om 'er zich in te begeeven.
Ongetwyfeld kan het een ryke bron van Zedeloosheid weezen; maar is het die niet
noodzaaklyk, en is zulks dikwyls voor de ééne der Partyen zo lastig, als het knellendst
Huwelyksjuk kan weezen. Ik heb jonggetrouwde Mannen gekend, van zeer veel
fatsoen, die moeds genoeg bezaten, om aan haare Vrouwen deeze opoffering aan
de Mode te weigeren, die teffens de post van Cicesbeo weigerden waar te neemen;
doch weinigen kunnen langen tyd den vloed des heerschenden denkbeelds
wederstaan.
Zeer oplettend zyn de Genueezen omtrent hunnen Godsdienst; bestendig woonen
zy de Mis by, en zyn verbonden in veele broederschappen van boetedoening; zich
verpligtende om de Zieken te bezoeken en de Dooden
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te begraaven. - Ik had niet veel gespreks met myne byzondere Vrienden, over dit
onderwerp; schoon my nu en dan door anderen Vraagen werden voorgesteld, ten
opzigte van onze Engelsche Kerk. Naardemaal myn eenig doel, in gesprekken over
den Godsdienst, altoos daar heenen strekt, om Liefde te bevorderen, en
Afkeerigheden te verzagten, gedroeg ik my steeds daar mede overeenkomstig, by
die gelegenheden.
Zy, met welken ik in dusdanige gesprekken geraakte, drongen aan op de
noodzaaklykheid van de Biegt. Ik beduidde hun, dat onze Kerk die vertroosting
verschafte voor die dezelve begeerde, en dat elke Secte onder de Christenen, in
geestlyke zaaken, de raadpleeging met de Bedienaaren van het Euangelie toestondt.
Dit oordeelde men niet voldoende; want de Roomsch-Catholyken merken de Biegt
aan, als een onvermydelyke pligt. Ik waagde van verre aan te duiden de
ongelegenheden, welke konden ontstaan uit slegte Biegtvaders, enz. Zy wilden niet
toestemmen, dat 'er eenige ongelegenheden uit konden voortkomen: want dat
naauwlyks ooit een Biegtvader het bestaan had, den Eed van geheimhouding te
schenden; de weinigen, die het immer ondernamen, waren, naa dit Godloos misdryf,
wonderdaadig met stomheid geslaagen!
Allerongerymdst dunkt het den Roomsch-Catholyken hier, dat onze Koning het
Hoofd der Kerke is: doch zy vergeeten, dat 'er geene ongerymdheid bestaan kan,
of men moet een vast punt hebben om dezelve te bewyzen: 't geen allen moeten
toestemmen dat hier geheel ontbreekt. Een Engelschman verstaat, wanneer hy den
Koning het Hoofd der Kerke noemt, daar door niets anders, dan dat de Paus dit
Hoofd niet is. Ik vergunde myne Genueesche Vrienden daarom zich met dit
denkbeeld van ongerymdheid zo zeer te vermaaken als het hun behaagde.
Ik geloof, in de daad, dat zy, ten mynen opzigte, niets anders gevoelden, dan
liefderyk mededoogen; en als ik hun de weezenlyke deelen des Protestantendoms
ophaalde, scheenen zy my aan te merken als een Byna Christen; zeggende
misschien by zichzelven: ‘Gave GOD! dat gy het niet byna, maar geheel, waart!’
Het is opmerkelyk, dat de Genueezen de Engelschen bykans in 't zelfde licht
beschouwen, als wy hun doen: een achterhoudend, trotsch, Volk; zich liever by
elkander vervoegende, dan met Vreemden verkeerende. Nog-
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thans zyn zy zeer in hun schik, wanneer een Engelschman in hunne gezelschappen
wil komen; hunne zeden, taal, en gewoonten aanneemen, en de Zeldzaamheden
hunner Stad bewonderen. Onze Manufactuuren zyn zeer by hun gezogt, schoon
zy in wyze van Kleeding de Franschen meest volgen. Niettegenstaande het te Genua
zeer gebruiklyk is te voet te gaan, doet men dit meest altoos met den hoed onder
den arm: want men zou het hoogst onbeleefd vinden, als iemand in een gezelschap
kwam met het hair door het opzetten van den hoed in wanorde gebragt.

Palemon.
Harders Overdenking.
By een kronkelend Beekje, wiens hobbelende Golfjes, door een ligt Windje, dat uit
het zwoele Westen bloes, bewogen, al dartelend door elkanderen speelden, terwyl
in de kristallyne Stroompjes eene ontelbare menigte bruingeschubde Vischjes al
hobbelend door de Golfjes, ginds en herwaards, zwommen; in een der aangenaamste
streeken van het Land, was PALEMON neêrgezeten op een groen Moschheuveltje,
in de schaduwe van een lommerryk Prieeltje; eene plaats even zo verruklyk voor 't
gezigt, als wegens het gezang der Vogeltjes streelend voor het gehoor, om eenen
wellust te smaken die geen Vorst of Koning ten deele valt.
Welke aangename geuren spreid hier de ruikende Jasmyn door alle streeken,
daar de schoongecouleurde Camperfoely, terwyl zy als met verrukkende
Omhelzingen het geboomte schynt te streelen, hare verkwikkelyke en aangename
geuren wyd en zyd uitbreid, en het oog als betovert. - Hier vertoonen de zagte
Camillen een schoon en levend Veldtapyt. - Al 't gebloemt was verrukkend zo wel
in geur als kleuren, en 't geboomte verkwikte het vrolyk hart door zyne frissche en
koele schaduwen.
Hier, sprak de vergenoegde Harder - hier is de ware verblyfplaats van aardsch
genoegen, van onschuldigen wellust; want door de verrukkendste gezichten word
het begeerig oog verzadigd, zo dra de Zon zagtjes begint uit de Oosterkimmen te
ryzen, en het goud wyd en zyd op de Velden en Akkers te spreiden. - Zagte
dauwdrupjes hangen even als schoone paerlen allerwege op het mals en teder
Gras, en verkwikt het lieflyk ruikend gebloemte, dat zyne verlooren
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kragten op nieuw door dezelve hersteld voelt. - Eene onnagaanbre schoonheid
vertoont zich alom door de ruime Velden - eene schoonheid die tevens vervrolykt,
en het hart tot warme dankbaarheid opwekt.
Hier verschaffen de koele schaduwen van digt ineen gestrengelde takken tegen
de brandende hitte van gloejende Zomerdagen, een verkwiklyken Lommer. - Mensch
en Vee zoekt dan den verfrisschenden lommer of schaduwe of een vlietenden
Stroom, ter verkwikking. ô Gy digt bewassen- en schaduwryke Prieelen, in wier
groene gewelfde daken het vrolyk zingend gevogelte veilige schuilplaatzen zoekt terwyl het gerust en onbezorgd liefelyk zit te kwinkeleeren - met hoe veele
schoonheden - met hoe veele oog en oor verlustigende cieraden, pronkt gy.
Hier was PALEMON op een Moschryk Heuveltje neêrgezeten - een bemoscht
heuveltje tot een zagt Zitbankje gevormd. - Hier was de plaats alwaar hy dagelyks
gewoon was zyn grootste vermaak te smaken. - Hier was de plaats, waar hy
onverzadelyken wellust genoot. - Dan, wanneer de Zon uit den Oosten oprees,
bezogt hy al vroeg deze aangename plaats, en als de dag daalde, en 't alkoesterend
Zonlicht zyn laatste glans aan de Westerkimmen verspreidde, - verfrisschende
Avondstonden, die de vermoeide leden van den arbeidzamen Akkerman verkwikken,
en aan zyne vermoeide en afgesloofde leden wederom de kragten herstellen, - die
het Vee verkwikt, dat met langzamen tred stalwaards komt, terwyl een frissche dauw
het als in eenen damp verbergt, een zagte dauw, welke zich allerwege langs de
Velden verspreid. - ô Welk een vermaak! - welk een wellust schenkt dit oord aan
eene gevoelige ziel. - Juichend paart PALEMON dagelyks zyne gezangen met die
van den vrolyken Landman, die, na het volbrengen van eenen zwaren arbeid, den
Lof zynes Scheppers zingt. - Dan sluit PALEMON den dag met verheugde en dankbare
Avondzangen, die van den Wildzang in de digte bosschen verzeld worde. - Een
stille nagt verkwikt hem met een gerusten slaap. - Hy slaapt gerust tot aan den
morgen, en word door het zangryk Choor begroet, dat de blyde aankomst van den
dag vrolyk verwelkomt.
Hoe verrukkend vertoont zich al de Natuur! - Iedere dag is een opvolging van
vermaak en genoegen. - Iedere vrolyke morgen, die daagt, word van al wat leeft
blymoedig verwelkomt. - Iedere blyde morgen word vervangen van eenen schoonen
middag, welke niet minder door de blyde bosch- en veldbewooners met liefelyke
gezangen verwelkomt word - terwyl de betoverende Nachtegaal met verrukkende
toonen in de bladerryke bosschen al den dag zingt,
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cot in den laten Avondstond, en het luisterend oor vervult met de innemenste
Zangtoonen.
Zo verrukkend is de Natuur, waarin PALEMON al zyn genoegen en vermaak vindt;
dezelve overpeinzende in stille rust op zyn zagt Moschheuveltje gezeten. - Zyne
gevoelige Ziel, op den duur door dezelve getroffen, smaakt den onverbeeldelyksten
wellust. - Gy, ô verrukkende Velden, wie zou door uw schoon niet getroffen worden,
vooral in zulke oorden, waar gy de treffendste bekoorlykheden ten toon spreid! - De
arbeidzame Landman, vermoeid van al den dag te zwoegen, herstelt zyne verloren
kragten - als de koele en verfrisschende Avondstond aankomt. - Vee en Mensch
worden verkwikt, en vermaken zich in de beschouwing van alle de ten toon gespreide
aanminnigheden. - Hoe veel verschilt het vergenoegde Landleven van dat des
vadzigen Stedelings, waar men veele ledige en luie dagen gewoon is door te
brengen. - De eenvouwige Landman verkiest te regt het lugte en gezonde Landleven
ver boven dat van bemuurde en dampige Steden. - In de Steden woont ook bedrog,
dat de eenvouwige Landman niet kent. - Het krielt 'er van Nyd en Listen. - De Steden
zyn gewoonlyk vol bedriegers en valschaarts - daar op het Land niet anders woont
dan opregte eenvouwigheid, en het grootst vermaak. - Hoe gerust leeft de Landman,
en is te vrede met zyn Erf. - Haat, nyd, list en bedrog is hier geweerd, en word 'er
niet gelyk in muffe Steden gevonden. - Buiten woont niet anders dan het zuiverste
het onschuldigste vermaak. - Op het Land woont de diepe eenvouwigheid - daar in
de Steden weidsche pragt, en verkwistende weelde, woont. - Buiten vindt men nog
de ware en zuivere nederigheid en oprechtheid; daar de Steden krielen van
opgeblazen Trotschaarts en gevaarlyke Bedriegers. - Daarom verkiest de eenvouwige
PALEMON het vermakelyk Buitenleven ver boven het woelig en bedorven Stadsleven.
- De logge Stedeling ligt nog te ronken, als PALEMON zich al bevindt in de wyde
Vlakten, en zich verlustigt in de beschouwing van de schoone en milde Natuur. Met
het aanbreeken van den dageraad ryst hy al van zyne Legerstede op - wanneer
zommige Stedelingen zich maar eerst ter rust begeeven - of zich nog wel baden in
dartele, in de schuldigste, wellusten - zeer geschikt om den mensch duizende van
ongemakken op den hals te laden, waar de Landman niet van weet - die de
eenvouwige Landman in 't geheel niet kent. - Wanneer de dartele Stedeling zich
nog maar naauw ter rust heeft begeven, om zyne door den wellust verloren kragten
wat te herstellen - dan wandelt reeds de Veldeling de bekoorlyke wyde Vlakten door,
alwaar hy van al de natuur word aangelagchen, het geen hem een zuiveren, een
onvermengden, wellust schenkt - oneindig edeler.
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dan welke de Stedelingen zoeken in hare dartele vermaken. - Hier word hy op de
verrukkendste schoonheden vergast, terwyl menige Stedeling, menige vadzige
Stedeling, al dat schoon verslaapt; liggende het grootste deel van den dag op zyn
Legerstee te ronken, onaandoenelyk voor wezenlyke vermaken.
PALEMON smaakt alle de genoegens op het zalig land, welke eene stille kalmte
aan de ziel bezorgen. Dit zalig Lot verwisselde hy voor geen Koningskroon, noch
voor het verwyfde leven van menigen dartelen Stedeling. - PALEMON slaapt geruster
op een handvol stroo, of in het malsche Gras, dan de onrustige Vorsten op het zagte
dons. - Wat slaapt de Landman gerust - de dagelyksche bezigheden schenken hem
de zaligste rust zonder eenigen kommer of zorg, door welke veele Grooten der
aarde verteerd worden. - Afgemat van zorgen, brengt veelal de Vorst veele flapelooze
nagten door. Zo veel verschilt de hoogheid by de lage en diepe eenvouwigheid, dat
de laatste ons de hoogste aardsche gelukzaligheden schenkt; terwyl de eerste niets
baart dan geduurige kwelling en verdriet: - want men slaapt veel geruster, zonder
zorgen, op den harden grond - dan op de zagste bedden - wanneer men, afgemat
van zorgen, jammerlyk gefolterd word.
Met het opgaan van den dageraad verlaat PALEMON vrolyk zyne Legerstede. Hy
ziet de Zon uit de kimmen ryzen, en hare eerste stralen op de toppen der heuvels
verspreiden. - Dan lacht hem al de Natuur aan - en in den vroegen morgen word
hy op de verrukkendste schoonheden onthaald - Schoonheden, die de vadzige
Stedeling verslaapt - of die hy ten minsten niet kent, om dat hy, veel te veel verslaafd
aan zyne bedorven levenswys, gewoon is de orde in de Natuur om te keeren;
gebruikende veelal den dag voor den nagt, en den nagt om te waken - den dag op
zyne Legerstede te blyven ronken.
Als de blonde dageraad aanbreekt - dan daagt ook het geluk van PALEMON met
denzelven. - Te gelyk met het opgaan van den dag ryst ook PALEMON's genoegen.
- De schelle Leeuwrik verwelkomt hem in de Velden, terwyl hy al zingende uit het
malsche Gras opryst, en trillende op wapperende Wiekjes de Lugt inroeit. - De bonte
en gespikkelde Melkkoejen lekken vast de zagte paarldruppelen van de jeugdige
Grasscheutjes, en welriekende Kruiden, en geurige Bloempjes. - Al bulkende
verwelkomen zy PALEMON in de groene beemden, terwyl hy alom onthaald word op
de liefelykste balzemgeuren, welke zich wyd en zyd door de ruime Velden
verspreiden. - Al 't gebloemt, door zagte dauwdruppeltjes verkwikt, opent zich, en
lacht de opkomende Zon vriendelyk aan. - De bruin geschubde Vischjes dartelen
vol
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vreugd door de speelzieke golfjes, en vermaken zich dartelende op de hobbelende
baartjes. - Land- en Watervogels beginnen de stemmen zaam te paren, en
vereenigen een geluid, dat allerwege het oor streelt, het hart verrukt, en de ziel in
onvermengden wellust wegvoert - een wellust oneindig hooger te schatten, dan
waarop de Stedeling roemen kan - een wellust, die men te vergeefsch in de Paleizen
der Grooten, of in de Zalen der Vorsten, zoekt. - Dezen wellust smaakt men op het
Land - en op het Land alleen.
Zo woont Buiten het vermaak - het vermaak alleen woont op het Land - het
vermaak dat PALEMON op het Land geniet, zou hy voor geen Koninglyke kroon
verwisselen. - Buiten woont niet anders dan vermaak; - maar in de Steden woont
veel kwelling en verdriet - waarvan ze veelal krielen. - Buiten ademt men eene vrye
Lugt - daar de Steden veelal vol schadelyke dampen zyn, zeer verderfelyk voor de
gezondheid, - en doodlyk voor hun, die met sleepende kwasen zukkelen. - Hoe
heilzaam is het buitenleven voor de zukkelende Zieken! - Hier vergeet men al zyne
zorgen, en de spaarzaamheid is heilzamer, dan de beste Artzenyen.
Dit alles zat PALEMON te overpeinzen aan den kant van een kronkelend Beekje,
welks hobbelende Golfjes, door zwoele Weste Windjes bewogen, al dartelend door
elkanderen speelden. - Dit alles zat PALEMON dagelyks te overweegen in de schaduwe
van een lommerryk Prieel. - Hier zat hy op een zagt Moschheuveltje, en smaakte
dag aan dag de edelste Vermaken.
C. V.D. G.

Cogrif, of het ongelukkig bfzoek.
Eene Vertelling.
(Uit het Fransch.)
Een myner Vrienden voerde my op zekeren tyd te gemoete: ‘COGRIF, gy zit te veel
t'huis, gy ziet geen gezelschap genoeg, en inzonderheid bezoekt gy de Grooten te
weinig; hoe eentoonig dikwyls de verkeering met zommige Grooten moge weezen,
is 'er doorgaans in hun gezelschap meer te haalen dan te verliezen. Ik ken 'er veelen
die u wel gezind zyn; kom ze zien COGRIF, gy moogt u een vriendlyk en heusch
onthaal belooven.’
Ik liet my overhaalen; ik kleedde my aan, en, om eene
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proef te neemen, ging ik dien middag eeten by een Heer, die een talryk gezelschap
wagtte: ‘'t Is noodig,’ sprak myn Gids, ‘dat gy, vóór wy daar komen, eenige
onderrigting hebt van de Gebruiken in dit Huis: de Heer is zeer ligt geraakt; doch ik
zal u op den voet trappen, telken maale als ik u ergens voor wil waarschuwen. Voor
't overige is hy een zeer braaf Man, zeer edelmoedig, verstandig, kiesch.’
Dit laatste bemoedigde my. Ik trad binnen; men diende my aan; het geheele
Gezelschap stond op; ik groette eerst den Huisheer, vervolgens den geheelen kring
van Gasten; my weder tot den Gastheer vervoegende, reikte hy, met de uiterste
beleefdheid, my de hand toe, zeggende: ‘Ik kende u reeds, zonder u gezien te
hebben; doch ik ben verrukt dat men den gelukkigen inval gehad heeft om u hier te
brengen.’ - ‘Myn Heer,’ was myn antwoord, ‘men heeft geen Geweld behoeven te
doen om my hier te brengen.’ St. St. zeide myn Vriend zeer stilletjes, en trapte my
op den voet; my voorts influisterende: gebruik nooit het woord Geweld by myn Heer
* * *, hy heeft 'er een wederzin tegen opgevat, naa dat hy eene Affaire d'honneur
gehad heeft, waarvan hy slegt afkwam. ‘Ach Hemel! was myn antwoord, het smert
my hem reden van stoorenis gegeeven te hebben! - en ik zal het woord Geweld uit
myn Woordenboek doen, zo dikwyls ik in dit huis den voet zet.’ In de daad, ik had
opgemerkt, dat dit woord den Gastheer hadt doen agterwaards treeden, en het
voorhoofd frontzelen. Ik bemerk wel, sprak ik by my zelven, dat men wel zeer op
zyn hoede moet weezen, als men de lieden niet kent.
Ondertusschen vroeg men my na verscheide dingen, myn toestand betreffende.
Eene zeer bevallige Dame voerde my te gemoet: ‘Myn Heer COFRIF, ik stierf van
trek om u te zien: doch ik had niet durven denken dat dit geluk my heden zou
gebeuren.’ - ‘Mevrouw,’ hervatte ik, galant op myne wyze, ‘dan weet ik wie het meest
wint by deeze verrassing.’ St. St., myn waarde COGRIF, spreek nooit van winuen in
dit huis; de Heer kan dit woord niet hooren zonder daardoor ten sterksten getroffen
te worden, zints hy zeker Geding in 't welk hy dagt te zullen winnen, verlooren heeft.
Myn Vriend my dit vermaanende, tradt my zeer gevoelig op den voet. Merk hier op,
dat ik een grooten Likdoom op den voet had, die my geweldig zeer deed, toen myn
Vriend den zynen op 't midden daarvan zette. ‘Hemel!’ sprak ik by my zelven, ‘ik
ben zeer slegt op de zaaken van dit huis afgerigt; men moet hier wel door en door
kundig weezen, om niets kwalyk geplaatst te zeggen!’
Men ging aan tafel; myn brood was wat korstig gebakken; ik ben geen liefhebber
om Houtskool met myne tanden fyn te maalen; ik sneed de korst met myn mes af;
geen minuut was
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ik 'er mede bezig. Myn Vriend dagt ik dat my den voet deeze keer zou stukken
getrapt hebben. Wat hebt gy gedaan? fluisterde hy my in 't oor, onze Gastheer kan
niet verdraagen, dat men de korsten van het Brood snydt, naa dat hy een Maitresse
verlooren heeft, die hy smoorlyk beminde, en gewoon was de korsten van zyn Brood
te snyden. - ‘Ach!’ voegde ik hem toe, ‘wat ben ik lomp! doch waarom hebt gy my
van dit alles niet vooraf verwittigd?’
Ik waagde het onder het Dessert te zeggen: ‘Die Wyn is uitsteekend, zyns gelyken
groeit niet op Parnas, en ik zou honderd Fonteinen, als de Hippocreen, voor een
Stuk van deezen Wyn geeven.’ - Naauwlyks had ik deeze noodlottige woorden
gesprooken, of ik zag rondsom my niets dan donkere gezigten. - Onze Gastheer
werd bleek, en scheen in flaauwte te zullen vallen. - Myn Vriend trad my weder op
den voet; doch hy trilde als een blad, en ik voelde het beeven van zyn voet. ‘Myn
Hemel!’ vroeg ik hem stilletjes, ‘wat heb ik gedaan? wat heb ik gezegd, dat zo
verschriklyk is? - Ik weet niet hoe het te maaken, indien gy my niet uit deeze
verlegenheid redt.’ - In de daad, hervatte myn Vriend, deeze zaak loopt ernstig, en
ik weet niet hoe dezelve te herstellen. Gy hebt van een Fontein gesprooken; dit
woord Fontein is een donderslag in 't oor van onzen Gastheer, zedert hy een klein
bruin Hondje in een Fontein, twee mylen van zyn Landgoed, verlooren heeft. Schrik
bevangt hem op 't hooren van iets, dat tot een Fontein betrekking heeft.
Naa deeze zo veel ontsteltenis baarende onvoorzigtigheid, schoot my niets over,
dan te zwygen op alle Vraagen, my gedaan. Ondertusschen verzogt men my om
te zingen. Weiger het niet, zeide myn Vriend, my weder op den voet treedende,
onze Gastheer heeft een wederzin in allen, die zich laaten bidden; dit heeft op zyn
gestel eene zonderlinge uitwerking. - ‘Maar wat zal ik zingen?’ - Wat u behaagt.
Hier op ving ik een nieuw Airtje aan, waarin by geval de naam van ELISE kwam....
Op dien naam viel onze Gastheer agterover van zyn stoel, alle de Gasten zagen
my woedend aan, de Knegts liepen hunnen Heer te hulp. - Nu werd ik raadloos.
Myn Vriend mogt my op den voet trappen; maar ik stond op, nam myn stok en hoed,
en liep, in die verwarring, ten huize uit; zweerende, dat, indien ik ooit weder in dit
huis trad om te eeten, hongersnood my daar toe zou moeten dwingen.
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Geestig antwoord van den Graave de Vergennes.
De Heer DE LA MOTHE, een Americaansch Fregat, met een Brik uit dat zelfde Land,
op Zee ontmoetende, ontving van deeze beide de gewoone Eereschooten. Hy
beantwoordde zulks door negen schooten, de gebruiklyke Eergroet aan de Vlaggen
van Republieken. - De Engelsche Staatsdienaar te Parys, ten Hove van Versailles
dit verneemende, vervoegde zich onmiddelyk tot den Graaf DE VERGENNES, met
klagten over deezen hoon, als behelzende eene erkentenis der Americaansche
Republiek, en verzogt deswegen verklaaring uit den mond des Franschen
Staatsdienaars. - Deeze, de houding eens grootlyks verwonderden aanneemende,
antwoordde onmiddelyk: Het was misschien een Wedergroet op die, welke gy
voorheen gedaan hebt aan de Corsicaansche Vlag, toen uw Hof wist, dat de Koning,
myn Meester, deeze Eilanders als Muitelingen behandelde!

Staatkundige belydenis aan den Graave de Vergennes
toegeschreeven.
(Uit het Pourtrait du Compte DE VERGENNES.)
Men wil, dat de Fransche Staatsdienaar de Graaf DE VERGENNES, naa dat hy dertien
jaaren aan het roer der Buitenlandsche zaaken gezeten hadt, deeze Staatkundige
Belydenis deed: - Het is volstrekt noodzaaklyk de Engelschen te haaten, ‘- de
Spanjaarden te vleijen - den Keizer niet te beledigen - op een goeden voet met
Pruissen te leeven - de Hollanders in onze belangen over te haalen - de Turken te
beschermen - Rome te eerbiedigen - de opkomende Republiek van America te
onderschraagen - Zwitzerland by te staan - en op het gedrag der Volkplantingen
agt te geeven.’
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Aanpryzing van goedkoope vermaaken.
(Uit de Letters from a Father to a Son, by Mr. J. AIKIN, M.D.)
WAARDE ZOON!

Gy weet, hoe zeer te vergeefsch de Wysgeeren van alle Eeuwen getragt hebben,
de Menschen van zugt tot Vermaak af te trekken, en hunne aandagt te vestigen op
eenig enkel en hoogst Goed, 't geen al het overige voor hun overtollig zou doen
worden. De stem der Natuure sprak in hun binnenste te sterk, dan dat voorschriften
van Kunst dezelve zouden kunnen doen zwygen. De Menschen hebben het altoos
tot een groot voorwerp van hun leeven gesteld, zo veel en zo verscheilenerlei
Vermaak te genieten, als zy zich konden verschaffen. - Het woord in den ruimsten
zin genomen zynde, en het plan des genots wyd genoeg uitstrekkende, zo ten
aanziene van de soort, als van de duuring, zie ik geen reden om in dit oogmerk iets
kwaads te vinden: en verwagt geen voordeel van een Stelzel van Zedekunde voor
de Schoolen, en een ander voor het daadlyk leeven, te vervaardigen.
Derhalven verondersteld, dat het Einde, om Vermaak te neemen, binnen zekere
paalen omschreeven, goedkeuring verdient; dan zyn ook de Middelen, om dit Einde
te bereiken, een geschikt voorwerp om voorgesteld te worden door de zodanigen,
die by ondervinding de Wereld hebben leeren kennen, aan zulken, die deeze lessen
nog behoeven. Ja zelfs is dit een belangryk Onderwerp, en welks ontvouwing binnen
de grenzen ligt der menschlyke Rede.
De raad om onze Begeerten te bepaalen, waar op alle de Zedeleeraars der
Oudheid aandrongen, is eene zeer gewigtige tot het verkrygen van waar Geluk. Het
zou nogthans een misbegrip weezen te stellen, dat de on-
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derdrukking der Begeerten, op zichzelve aangemerkt, tot Geluk leidde. 'Er kunnen
geene Genietingen zonder Begeerten weezen: want, in deeze laatste voldoening,
is alle Genot, zo verstandig als zinnelyk, gelegen. De Wysgeerige Aanhangen,
derhalven, die aandrongen op eene geheele uitrooijing der Begeerten, als noodig
tot Geluk, stonden onder den invloed van eene gekunstelde Wysbegeerte, gegrond
op een misverstand van 's Menschen waare natuur en bestemming.
Maar, aan den anderen kant, zyn onvoldaane Begeerten, of liever zodanige
Begeerten, op welker voldoening wy geen redelyk vooruitzigt hebben, de bronnen
van de grootste verdrietlykheden des leevens. De waare kunst onzer
Geluksbevordering bestaat, derhalven, in onze Begeerten evenredig te maaken
aan de Middelen, welke wy tot derzelver voldoening bezitten; of, met andere woorden,
in smaak te hebben in Verkrygbaare Vermaaken.
Naauwlyks is 'er een Leevenstand, waarin eenige aandagt op dit stuk niet noodig
zy: want de Begeerte is zo geneigd de maat van tegenwoordig genot te
overschreeden by Lieden van den hoogsten, als by Persoonen van den laagsten,
rang. Doch byzonder komt deeze inagtneeming te passe in dien Leevensstand,
waar eene meer of min aanzienlyke opvoeding, en vrye verkeering met Lieden van
de hoogste rangen in de Maatschappy, de streelende denkbeelden van voldoeningen
gekoesterd heeft, welke de middelen doorgaans niet toelaaten te verkrygen.
Beroepen, die men posten van eer en aanzien noemt, komen hier bovenal in
aanmerking, en veelen, daar toe opgeleid, betaalen eene zwaare schatting voor de
voorregten aan hunnen Leevensstand verknogt, ter oorzaake van de geduurig
aanhoudende kwelling, ontstaande uit onvoldoenbaare wenschen.
Het Beroep, 't geen gy verkoozen hebt, verbiedt, op eene byzondere wyze, het
inwilligen van zodanige Begeerten, die het bezit van rykdom vorderen. Om gelukkig
te zyn is het noodig, dat gy goedkoop gelukkig moet worden. En ik verheug my op
de overdenking, dat veele bronnen van genot ten vollen voor u open staan, welke
u, zo zeer als iemand, bykans in staat stellen, om waare Vermaaken te genieten.
Het voor toegestaan neemende, dat gy de hoogste voldoening zult zoeken en
vinden in het volbrengen van de post, waar toe gy geroepen wordt, zal ik thans u
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eenige van die Voorwerpen aanwyzen, na welke gy uit eigen verkiezing moogt
staan, en in welker genot gy uw overschietenden tyd, op de gelukkigste wyze, kunt
besteeden.
Aan het hoofd van alle Vermaaken, die zich aan een Man van Opvoeding
aanbieden, mag ik, met zeer veel vertrouwen, plaatzen het Vermaak, 't welk de
Boeken verschaffen. In verscheidenheid, in duurzaamheid, in gemaklykheid van
verkryging, kan geen ander daar mede om den voorrang dingen, en, in het opleveren
van daadlyk Vermaak, behoeft deeze bron voor weinige te wyken. - Verbeeld u, dat
wy het in onze magt hadden, de Schimmen van de grootste en verstandigste
Mannen, die immer bestonden, op te roepen, en hun te verpligten om met ons in
onderhoud te treeden, over de belangrykste onderwerpen - hoe groot een voorregt
zouden wy dit agten! - hoe verre verheeven boven allen ander gemeen genot! Dan,
in eene welvoorziene Boekery, hebben wy, met de daad, dit in onze magt. Wy
kunnen XENOPHON en CESAR vraagen na hunne Veldtochten; DEMOSTHENES en
CICERO voor ons laaten pleiten; ons in de gehoorzaalen van SOCRATES en PLATO
vervoegen; en betoogingen van EUCLIDES en NEWTON zien. In Boeken hebben wy
de uitgeleezendste gedagten van de bekwaamste Mannen, op de beste wyze,
voorgedraagen. Wy kunnen, naar ons welgevallen, botheid en onbeschoftheid
uitsluiten, en onze deur alleen openen voor vernuft en gezond verstand.
't Is noodloos hier te herhaalen de hooge aanpryzingen, welke aan de beoefening
der Letteren gegeeven zyn door Persoonen, die den vryen toegang hadden tot alle
andere bronnen van Genoegen. In stede van CICERO by u te laaten spreeken, zal
ik u, op eene eenvoudige wyze, myne eigene ondervinding, ten aanziene van dit
onderwerp, opgeeven.
Indien Huislyk genoegen, in de eerste plaats, tot het geluk myns leevens
toegebragt heeft, (en ik zou ondankbaar weezen, als ik dit niet erkende,) moet ik,
buiten twyfel, het Vermaak, 't welk my de Boeken schonken, in de tweede plaats
stellen. Zonder Boeken was ik nooit in staat eenen enkelen dag tot myne volkomene
voldoening door te brengen: met Boeken was nimmer een dag myns leevens zo
donker, of dezelve werd daar
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door eenigzins opgeklaard. Pyn en ziekte zelfs zyn 'er, om zo te spreeken, voor een
wyl, door weg geweerd. Door het gemaklyk middel van een Boek in myn zak te
hebben, wist ik menigmaal lange dagen en nagten, in de onaangenaamste vakken
van myn Beroep, door te brengen met eene gemengde aandoening van
weltevredenheid en ongeduld. Dusdanige voorvallen hebben my een voldingend
bewys opgeleverd van de mogelykheid om goedkoop vermaakt te worden, en van
hoe veel aanbelangs het is, tot de som van het menschlyk Geluk, kleine
oplettenheden niet te verzuimen, om het meeste genot te trekken van het leeven,
zo als het valt.
Leezen mag, in welken zin ook genomen, een goedkoop Vermaak heeten. Een
smaak voor Boeken, 't is waar, kan men kostbaar genoeg maaken: doch dat is de
smaak voor Uitgaven, Banden en Druk. Indien gy u voldoen kunt met het verstaan
van de meening eens Schryvers, op eene gemaklyke wyze, zal een Kroon, aan een
Boekenstalletje uitgegeeven, even zeer uwe behoefte vervullen, als een Guinje in
een voornaamen Boekwinkel. - Leer ook onderscheid maaken tusschen Boeken
die geleezen kunnen worden, en Boeken die gehouden dienen te worden. Van de
eerstgemelde soort zult gy overvloeds genoeg vinden in elke Leesbibliotheek, waar
men voor weinig gelds te recht kan; het gebruik van deeze is voor den Letterminnaar,
om zyn geest, niet om zyn Boekenkas, te vullen. - Geen toestel, geene bepaaling
van tyd en plaats, is noodig tot het genot van Leezen. Uit het midden der drukte en
woeling kunt gy, door de Toverkragt van een Boek, u overbrengen tot de tooneelen
der vroegste eeuwen, en verstafgelegenste landen; daardoor u zelven ontheffen
van tegenwoordige zorge en vermoeienis. ‘Aangenaame buigzaamheid van 's
Menschen geest,’ (roept STERNE uit, als hy een voorval van dien aart in zyn
Sentimental Journey verhaalt,) ‘die zich op éénmaal kan overgeeven aan
begogelingen, welke de verwagting van kommer en lastige oogenblikken doen
verdwynen!’
Het naaste der gemaklyk verkrygbaare Vermaaken, welke ik u wilde aanwyzen,
is dat der Verkeeringe. Een Vermaak van prikkelender aart dan 't geen uit Leezen
ontstaat: naardemaal wy in de Verkeering niet alleen de gevoelens van anderen
ontvangen; maar ook onze eigene
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mededeelen: uit dit wederzyds ontvangen en mededeelen, ontstaat eene
belangneeming, welke Boeken in geene daar aan gelyke maate kunnen geeven.
Geschiktheid tot Verkeering hangt af van den voorraad van denkbeelden in den
geest opgelegd, en het vermogen om dezelve mede te deelen. Deeze zyn, voor
geen gering gedeelte, de uitwerkzels van Opvoeding en hebbelyken Ommegang,
en worden tot een zeker punt begunstigd door aanzienlykheid van rang. - Maar dit
is alleen tot een zeker punt: want wanneer gy komt tot dien rang, waarin zinlyke
lust, bedryfloosheid en uitspanning, begunstigd worden door ruimheid van middelen,
verliest gy meer door de verzwakking der zielsvermogens, dan gy kunt winnen door
eene meerdere beschaafdheid van zeden en fraaiheid van voorstel. En, in de daad,
'er zyn onder ons veelen van den hoogsten rang, wier ommegang zelfs de
laatstgemelde hoedanigheden ter aanpryzing derft, die, aan het gebrek van voeglyke
uitdrukkinge, de grootste ruwheid van taal en gedrag toevoegen. In losbandigheid
is eene ingewortelde laagheid, welke aan de verhevenste Standen zelfs een smet
van onbeschaafde ruwheid aanwryft. Als men in 't gezelschap van die zogenaamde
Aanzienlyke Lieden een luidruftig geschreeuw hoort over Houden en Paarden, als
zy twisten over Speelschulden, als zy daaronder gesprekken van nog ruwer aart
vermengen, kunt gy uit de woorden en stoffe des gespreks niet opmaaken, of gy
luistert na de Heeren die op de bovenkamer zitten, dan na de Stalknegts beneden.
Het is in geenen deele ongemeen, in dat zogenaamd best Gezelschap, het slegtste
Gesprek te hooren.
Indien uw Character en Leevensstand u voor altoos uitsluiten van zulke
Gezelschappen, hebt gy geen reden om over dit verlies te klaagen. Het zal ruim en
ryklyk vergoed worden, door de gelegenheden, welke zich aanbieden, om eenen
vryen Ommegang te hebben met de welopgevoedste en redelykste van beide de
Sexen, by welken voeglykheid van Zeden en verscheidenheid van Kundigheden
altoos op hoogen prys staan, schoon slegts middelmaatig vercierd met de voordeelen
van ruime middelen.
Nogthans wilde ik, met dit alles, u geen te kieskeurigen smaak inboezemen, ten
aanziene van de onderwerpen en den styl der Gesprekken: mits dezelve de wee-
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zenlyke deelen bezitten van gezond verstand en nuttige kundigheid. - Onder de
zodanigen, die maar zeer weinig genooten hebben van de voordeelen eener
beschaafde Opvoeding, treft gy menigmaal Persoonen aan, bedeeld met eene
natuurlyke schranderheid, en eene geschiktheid om aanmerkingen te maaken, die
beide onderhoud en leering verschaffen. Wie zou niet wenschen kennis gehad te
hebben aan FRANKLIN, toen hy nog een Boekdrukkersgezel was, zelfs schoon hy
nimmer opgesteegen ware tot een der uitsteekendste Characters zyner Eeuwe?
Onderrigting, in de daad, kan men krygen van bykans ieder mensch, in stukken,
behoorende tot zyne bepaalde leevenswyze. Geraaken wy in gezelschap waar men
weinig te wagten heeft van algemeene stoffen des gespreks, dan is het best aan
het onderhoud eene wending te geeven tot die bepaalde onderwerpen, in welke zy
bedreevenheid bezitten, en men zal zyn voordeel kunnen doen, zelfs met deeze
minst beloovende stoffen. - Ook is de Mensch, in elken stand, een welwaardig
voorwerp van betragting; en de Beschouwer van den Mensch kan veel onderhouds
haalen uit het waarneemen der Zeden en Begrippen van de onderscheide
Menschenrangen, in derzelver verschillende bezigheden en vermaaken.
Een derde bron van goedkoop Vermaak ontspringt uit de Beoefening der Natuure.
Zo veele voordeelen ten opzigte van de gezondheid, opgeruimdheid van geest,
nuttige kennis, en onuitputtelyk vermaak, vereenigen zich in deeze Beoefening, dat
ik niet zou nalaaten u dezelve op het allernadruklykste aan te pryzen, indien gy niet
alreede een gevestigden smaak voor dit Genoegen u eigen gemaakt hadt.
In dit geval kan ik, wederom, uit eigen ondervinding spreeken. Het beoefenen der
Plantkunde heeft voor my verscheide Zomers doen wegvliegen met een zuiverder
en leevendiger genoegen, dan eenig ander voorwerp, op zichzelven genomen, my
kon verschaffen. Deeze maakte my elk uitryden, elke wandeling, van aanbelang,
en veranderde de steeds wederkeerende kringen en bezigheden in verlustigende
reisjes. Door den indruk deezer aandoeningen, heb ik altoos als geheel overtollig
beschouwd de moeite, genomen door eenige Voorstanders der Natuurlyke Historie,
om de nuttigheid daarvan aan te toonen, ten opzigte van de algemeene oogmerken
des leevens. Veele hunner waarneemingen, ik beken het,
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zyn waar, en mogen dienen om voorstanders tot deeze beoefening te winnen by
de zodanigen, die alles afmeeten naar het rigtsnoer van huishoudelyke waarde;
maar is het niet genoeg een bron te openen van veelvuldig en goedkoop Vermaak,
't geen strekt om de Ziel in kalmte te brengen en te houden, en den geest te vervullen
met waardige begrippen van de Natuur en derzelver Maaker?
Wanneer ik een Mensch geluk aanbied voor een goedkoopen prys, onvermengd
met eenig vernederend mengzel, kan ik hem dan wel grooter zegen schenken? En
niets, in de daad, is gunstiger voor 't genot, dan de vereeniging van
Lichaamsbeweeging, en Uitspanning voor den Geest? Deeze voordeelen vereenigt
de Beoefening der Natuurlyke Historie in de hoogste maate: en zo groot is de
oneindige verscheidenheid der Voorwerpen, welke dezelve oplevert, dat de gestaage
arbeid des langduurigsten leevens ze niet zal uitputten.
De Beoefening der Natuure is in zichzelve goedkoop, en egter kan dezelve
voortgezet worden op een allerkostbaarste wyze, door den toestel van Kabinetten,
gekogte Verzamelingen, door Prenten en Tekeningen. Maar, indien gy u wilt te
vrede houden met het groote Boek der Natuure, en eenige weinigen van de
bekwaamste Verklaarders, gepaard met de rykdommen, die uw eigen vlytbetoon
inzamelt, zult gy voorraad genoeg vinden, om, binnen uw eigen kring, te
beantwoorden aan alle redelyke oogmerken van onderwys en vermaak. - Wy kennen
(*)
een uitsteekend Natuurkundige , die, door eene gepaste te kostligging van den tyd
en het geld, 't geen hy kon uitspaaren van het waarneemen eens gemeenen
Schryfschools, een uitgebreider en naauwkeuriger kennis van de Natuurlyke Historie
bezit, dan te beurte valt aan veele Bezitters van de uitgebreidste Kabinetten. De
herinnering van zyne zedige verdiensten en weetenschaplyk genoegen zal, des
hou ik my verzekerd, u voor altoos dierbaar maaken deeze ryke schatkamers van
goedkoop Vermaak.
Een smaak voor het verhevene en schoone der Natuure, gelyk deeze zich opdoet
in haare grootere Werken, en ontstaande uit de zamenvoegingen der uitwen-

(*)

Mr. WIGG van Yarmouth.
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dige gedaanten, brengt desgelyks eene menigte van uitgeleezene Vermaaken voort,
van welker genot zich, ten allen tyde, weinige Persoonen uitgeslooten vonden. Om
deeze in eene hooge maate te genieten, is 'er eene geestgesteltenis noodig, verrykt
door Letterkunde, en uitgebreid door verbeelding en opmerking: en, in 't byzonder,
wordt daartoe vercischt smaak voor het Dichterlyke. Veel moeite schynt 'er niet vast
te weezen aan het aankweeken van deeze soort van genot: want het komt ongezogt
op in elk geoefenden geest; het gevaar alleen is, dat de begeerte al te schielyk de
voorwerpen zal uitputten. - Meer ongemak wekkende verlangens na 't geen buiten
myn bereik lag, hebben myne verbeelding aangegreepen, op het leezen der
beschryvingen van die treffende tooneelen der Natuure, bezogt door Reizigers, dan
op het bedenken van alle de andere voordeelen, die overvloed van middelen en
ruimte van tyd kunnen verschaffen. Nogthans zou ik, voorzeker, niet wenschen
minder gevoelig te weezen, dan ik ben, voor deezen oorsprong van
genoegenwekkende aandoeningen. Zy mogen onderscheidener en meer veranderd
gemaakt worden, door den smaak, voor 't geen men eigenlyk het Schilderagtige
noemt, in te roepen, of zicb van het Natuurlyk tooneel te vervoegen tot de
naarvolgingen en verbeteringen van 't zelve, door het penseel. Maar dit, begryp ik,
is bykans noodwendig verbonden aan bedreevenheid in de Schilderkunst, en zo
deeze niet dienstbaar gemaakt worde aan de oogmerken dier kunst, zou ik vreezen,
dat men meer zou verliezen door een open te geeven tot eene ligtwalgende
kieskeurigheid, dan men zou winnen door de dingen met een meer geleerd oog te
beschouwen.
Deeze aanmerking zou my eigenaartig brengen om de Vermaaken te overweegen,
herkomstig uit het beoefenen der opcierende Kunsten, en uit de beschouwing van
derzelver voortbrengzelen door anderen. Maar, schoon ik ten vollen overtuigd ben
van het genoeglyk toevoegzel, welk deeze opleveren aan den algemeenen voorraad
van menschlyk genot, komen zy nogthans, ten opzigte van de meeste byzondere
Persoonen, niet wel op de lyst van Goedkoope Vermaaken. Een smaak voor dezelve
moet in de vroege jeugd gevormd, en met veel verstandigheid aangekweekt, worden,
't welk beide op veel tyds en gelds te staan komt. Deeze Vermaaken zyn niet geschikt
voor alle tyden, en voor alle plaatzen, maar vorderen
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toestel en geschikte gelegenheid. Zy worden bezwaarlyk binnen paalen gehouden,
en hebben steeds eene strekking om het gereede en eenvondige te verlaaten, om
het geen meer bearbeid en zamengesteid is na te jaagen.
Een smaak voor de Muzyk schynt my toe, voor zo verre ik uit waarneeming alleen
kan oordeelen, byzonder van deezen aart te weezen. Wanneer deeze als door de
Natuur aangeduid wordt, gelyk zulks soms plaats heest, en vroegtydig gereedlyk
kan aangekweekt worden, is dezelve, buiten twysel, in staat om een der
uitgeleezendste vermaaken op te leveren; maar zal als dan, naar alle
waarschynlykheid, de plaats inneemen van alle andere aangeleerde tot cieraad
strekkende begaafdheden. En, schoon de verkryging daar van, onder de gemelde
omstandigheden, die opoffering waardig mogt weezen, zal, nogthans, zulks te doen
met oogmerk om den smaak voor eenige enkel verlustigende bezigheid te kweeken,
myns oordeels, geagt moeten worden op eene valsche waardeering der dingen te
steunen. - Indien, egter, de ondervinding mogt uitwyzen, dat de Vermaaken der
Muzyk genooten kunnen worden met maatigheid, en enkel om eene aangenaame
verscheidenheid te baaren, zonder de plaats in te neemen van iets meer waardigs,
houden myne tegenbedenkingen op.
Dit zelfde mag gezead worden van het Tekenen en den Smaak voor verscheide
andere verlustigende Bezigheden van dien aart, waaromtrent toevallige
omstandigheden en neiging, door voorzigtigheid geregeld, de keuze mogen bepaalen.
Ik heb u dus, zo ik agt, de bronnen aangeweezen, uit welke gy genoegzaame
Stoffe kunt scheppen van gemaklyk en goedkoop verkrygbaare Vermaaken, indien
gy daar by toebrengt, 't geen volstrekt noodzaaklyk is, zullen uitwendige hulpmiddelen
om gelukkig te zyn iets betekenen - eene Ziel, met zichzelve te vrede. Deeze kan
niemand hebben, dan wanneer hy bewust is van eigen braasheid en deugd. Eene
bewustheid welke gy uzelven moet verschaffen.

Vaarwel.
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De schadelyke gevolgen der ligtgeloovigheid aan de woorden van
een landlooper en kwakzalver, door eene gebeurtenis
aangeweezen.
Door R......M.D.
Belangryke Waarheden, schoon oud, algemeen bekend en toegestemd, verdienen
zomtyds eens opgewarmd en als nieuw voorgedragen te worden; vooral dan,
wanneer men zodanige gebeurtenissen ontmoet, die bewyzen, dat, hoe zeer het
Menschdom van dezelve ten overvloede kundig is, het nochtans niet zelden tegen
deeze overtuiging handelt, en zich zelf daar door de grootste nadeelen berokkent;
indien dit in eenige zaak waar is, zo is het vooral met opzicht tot de Gezegden en
hooggeroemde Geneesmiddelen der Kwakzalvers en Landloopers waaragtig. Een
ieder toch is overtuigd, dat hunne Ziektekunde zo wel als hunne middelen niets
waardig zyn, dat zy niet anders bedoelen, dan om de ligtgeloovigen de beurs te
veegen, en zich verder om hunne ziekte of gezondheid, leven of dood, zeer weinig
bekommeren: dat des niet tegenstaande, nu en dan, (de Hemel gaf dat dit slegts
zeldzaam gebeurde, of altyd nog zo gelukkig als in dit geval mogt afloopen) de een
of ander zich zelf als siagtoffers daaraan overgeeven, zal uit het volgend verhaal
kunnen blyken.
De Vrouw van H.S....., van een zwakkelyk, aandoenelyk, gestel, en bleek
aangezigt, stond, nu omtrent drie maanden geleeden, met haar Kind op de stoep;
een Tirolsche Landlooper, met een Medicyn- of liever een Vergifkasje op den rug,
daar voorby gaande, spreekt haar aldus aan: ‘Wel Juffrouw; gy mogt uw Kind wel
van de borst doen, want gy hebt de teering, en uw Gort eeten zal u niets baaten;
doch ik heb nog wel iets dat in staat zoude weezen om u te kunnen geneezen.’
Deeze aanspraak trof die Vrouw allergeweldigst, te meer, om dat zy, buiten
iemands weeten, zedert eenige dagen des morgens gort Gebruikt had, alleen uit
vreeze dat zy anders te zwak mogt worden om haar Kind behoorlyk te kunnen stillen;
daar nu deeze Knaap dit juist geraaden had, twyfelde zy in het minste het of zyn
ove-
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rig gezegde zoude ook ontwyfelbaar waar zyn, en dat hy haar het een en ander had
kunnen aanzien, zo als hy verzekerde; dat zy nu dierhalven, door een kort
aanstaanden dood, van haar geliefden Man, Kinderen, en vooral van haar
tederstgeliefde zuigeling, zoude gescheiden worden, dit denkbeeld viel haar
ondraaglyk: vergeefsch poogde die Schurk, met haare ontsteltenis zyn voordeel
willende doen, haar zyne Geneesmiddelen als onfeilbaar aan te pryzen; want, hoe
groot ook haar vertrouwen op zyne Ziektekunde was, stelde zy, nochtans, geheel
geen vertrouwen in zyne Geneesmiddelen: zy liep in haare huis, en gaf zich ten
eenemaal aan de sterkste uitwerkzelen eener diepe droefgeestigheid over. Haar
Man, vervolgens te huis gekomen zynde, kon, even weinig als haare naastbestaande
Vrienden, de oorzaak van haare droefgeestigheid ontdekken, die zy zich
voorgenomen had volstrekt geheim te houden, om dat men haar anders mogt willen
noodzaaken van haar Kind te speenen, het welk zy als het grootste ongeluk voor
het zelve hield, en liever haar leven wilde opofferen, dan haar Kind door het
onttrekken van haar zog in gevaar te brengen. Men poogde haar, vervolgens, door
allerleie beweegredenen over te haalen, om eens met my, haar gewoonen
Geneesmeester, in welken zy altyd een groot vertrouwen gesteld had, te
raadpleegen; doch ook dit was vrugteloos, om dat zy bedugt was, dat ik alsdan in
de eerste plaats verlangen zoude dat zy het Kind van de borst zoude doen. Na
verloop van eenige dagen kwam echter haar man by my, met verzoek dat ik haar
mogt gaan zien, dewyl haar zeker iets moest scheelen, schoon men niet wist wat,
en dat ik my vooral toch niet ligtelyk mogt laaten afwyzen. By haar komende, vond
ik dat zy 'er zeer vervallen, bleek-geel van kleur, uitzag, en zeer dorstig was; een
drooge tong, bitteren smaak in den mond, drukkende zwaarte op de krop der maag
en knaagende pyn in de lendenen, had: niet zonder zeer veel moeite, en alleen op
de sterkste verzekering, dat niets anders dan een overmaat van galstoffe in de maag
van dit alles de oorzaak was, liet zy zich beweegen, om van een zagt braakmiddel,
uit eenige weinige greinen braakwynsteen vervaardigd, gebruik te maaken. Den
volgenden dag haar weder bezoekende, vond ik haar zeer opgeruimd van humeur,
uit hoofde der, in allen opzichte, zeer gelukkige uitwerkingen van het
voorgeschreeven ge-
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neesmiddel. Zy verhaalde my toen omstandig al het gebeurde, met byvoeging dat
zy my daags te vooren met de uiterste oplettenheid aangehoord had, of my ook
eenige uitdrukkingen mogten ontglippen, die haar in het denkbeeld der, na haare
overtuiging, volstrekt doodelyke teering, zouden bevestigd hebben; want dat ik het
opentlyk zoude te kennen geeven, verwagtte zy geheel niet, of, dat ik op de
noodzaakelykheid van het Kind te speenen, het welk zy mede voor een bewys
daarvan zoude gehouden hebben, aangedrongen had, in welk geval zy zich volstrekt
voorgenomen had, om geenerhande geneesmiddel te zullen inneemen: dan daar
zy nu geheel van het tegendeel overtuigd was, gaf zy zich verder met blymoedigheid
ten eenemaal aan myne zorge over; verachtende niet alleen haare voorige dwaaze
ligtgeloovigheid, maar zich ook ten uitersten beklaagende, dat zulke schadelyke
bedriegers niet van de straaten geweerd, of hun ten minsten belet wierd van onnozele
onkundige menschen op zulk eene godlooze wyze te mogen misleiden en in
levensgevaar te brengen, zo als zy zelve en door haar ook het zoogende Kind daar
in geraakt waren.
Ik schreef haar vervolgens de noodige Geneesmiddelen voor, en had het genoegen
van, na verloop van veertien dagen, haar gezond, en volkomen in staat om haar
Kind verder te zoogen, te mogen verlaaten, na welken tyd zy tot nu toe ook volkomen
wel gebleeven is.

Amsterdam,
3 July 1794.
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Bedenkingen over de starrekundige ontdekkingen der ouden.
(Uit het Engelsch.)
You heavenly orbs, the glad abodes of life
Effusive kindled by His breath divine
Through endless forms of being, all inhale
From Him their portion of the vital flame,
In measure such, that, from the wide complex
Of co-existent orders, one might arise
One order, all involving and intire.
AKENSIDE.

Het is der opmerkinge waardig, dat 'er verscheide aangelegene Waarheden zyn,
die, Eeuwen geleden, door de Ouden geleerd werden, en eindelyk door de
Hedendaagschen aangenomen zyn, naa het niet ongewoone lot, van verworpen
en met versmaading behandeld te worden, ondergaan te hebben. Dit is in 't byzonder
het geval geweest met de Starrekunde.
Dat de Aarde rondsom de Zon beweege, en dat 'er Tegenvoeters gevonden
worden, zyn waarheden, van overlang bekend, schoon overal, in den beginne, met
smaad en uitjouwing bejegend, toen men ze aan de laatere Geslachten voorhieldt.
Deeze waarheden werden zelfs gevaarlyk voor hun die ze beweerden, gelyk GALILEO,
de beroemde Florentynsche Wysgeer, in de Zeventiende Eeuw, in de Gevangenis
der Inquisitie ondervondt. Nogthans zyn beide deeze leeringen thans zo wel gestaafd
en bevestigd, dat ze eene algemeene goedkeuring wegdraagen. Dus hebben wy,
twee Eeuwen geleden, weder ingevoerd de beroemdste der oude begrippen, terwyl
wy ons gelaaten niet te weeten, dat wy, in eeniger voege, hoogagting verschuldigd
zyn aan die ze eerst beweerden.
Het redelykst Stelzel in zich zelve, en 't geen best overeenkomt met de
naauwkeurigste Waarneemingen, is 't geen, omtrent den Jaare MDXXX, voorgesteld
werd door NICOLAUS COPERNICUS, een beroemd Poolsch Starrekundige, die de Zon
in het middelpunt plaatste, en veronderstelde, dat alle de Planeeten, met de Aarde,
om de
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Zon liepen. Van hier draagt dit Stelzel den naam van het Copernicaansche; doch
het is vreemd, hoe een Stelzel, zo volkomen en onderscheiden beweerd door de
Ouden, den naam ontleent van een zo laat Wysgeer. PYTHAGORAS, PHILOLAÜS,
NICETAS van Syracuse, PLATO, ARISTARCHUS, en veele anderen onder de Ouden,
hebben, op eene menigte van plaatzen, dit gevoelen voorgesteld; terwyl DIOGENES
LAERTIUS, PLUTARCHUS en STOBAEUS, hunne denkbeelden zeer naauwkeurig aan
ons hebben overgeleverd. Dat dit Stelzel, in een vroeger tydperk, niet algemeen
omhelsd wierd, moet geheel aan de kragt des vooroordeels worden toegeschreeven.
PYTHAGORAS dagt, dat de Aarde een beweeglyk Lichaam was, en, wel verre van
het Middelpunt des Heelals te weezen, wentelde rondsom het Gewest des Vuurs,
dat is de Zon, en dat hier uit nagt en dag ontstondt. Deeze kundigheid deedt hy,
naar men wil, op, by de Egyptenaars. - Eenigen schryven dit begrip toe aan
PHILOLAÜS, den Leerling van PYTHAGORAS; doch het is blykbaar, dat hy alleen de
verdienste bezat van den Gemeenmaaker deezes begrips te weezen, en van
verscheide andere Gevoelens tot de School zyns Leermeesters behoorende: want
EUSEBIUS verzekert stellig, dat PHILOLAÜS de eerste was die het Stelzel van
PYTHAGORAS in geschrift stelde. Deeze PHILOLAÜS voegde 'er by, dat de Aarde zich
bewoog in een schuinschen kring, waar door hy, ongetwyfeld, den Zodiac verstondt.
ARISTARCHUS van Samos, die omtrent drie Eeuwen vóór CHRISTUS leefde, was
een der voornaamste Verdeedigers van de Leer, dat de Aarde zich bewoog.
ARCHIMEDES berigt ons in zyn Boek, de Arenario, dat ARISTARCHUS, over dit onderwerp
tegen eenigen der Wysgeeren van zynen tyd schryvende, de Zon onbeweeglyk
plaatste in het middelpunt van eenen wandelkring, door de Aarde in haaren omloop
beschreeven. SEXTUS EMPIRICUS haalt hem ook aan als een der voornaamste
ondersteunders van dit gevoelen. 'Er is ook een plaats by PLUTARCHUS, waar uit
blykt, dat CLEANTHES den Wysgeer ARISTARCHUS van Godloosheid beschuldigde als
een die de rust van VESTA, en van alle de Goden, stoorde; wanneer hy, verslag
geevende van de verschynzelen der Planeeten in derzelver loop, leeraarde dat de
Hemel, of het Firmament der Vaste Starren, onbeweeg-
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lyk was, en dat de Aarde zich bewoog in een schuinschen kring, en teffens om
haaren eigen as draaide.
THEOPHRASTUS zegt, in zyne Geschiedenis der Starrekunde, welke onze tyden
niet bereikt heeft, volgens de aanhaaling van PLUTARCHUS, dat PLATO, in zynen
ouderdom, de dwaaling liet vaaren, welke hy omhelsd hadt, dat de Zon om de Aarde
draaide; zich beklaagende dat hy die niet in het middelpunt, maar de Aarde daar
gesteld had, tegen de orde der natuure. En is het geheel niet te bevreemden, dat
PLATO wederkeerde tot het omhelzen van een denkbeeld, hem vroegtyds
ingeboezemd in de Schoolen van twee beroemde Pythagoristen, ARCHYTAS van
Tarentum en TIMEUS de Locrier, gelyk wy leeren uit de Verdediging des Christendoms
van JERONIMUS tegen RUFINUS. Uit CICERO blykt, dat HERACLIDES van Pontus, een
Pythagorist, dezelfde Leer voorstelde.
Dat de Aarde rond is, en aan alle zyden bewoond, en dat 'er, by gevolge,
Tegenvoeters gevonden worden, is eene der oudste Leerstellingen der Wysbegeerte.
DIOGENES LAERTIUS schryft, dat PLATO de eerste was, die de Bewoonders der Aarde
tegen over ons Antipodes, dat is Tegenvoeters, noemde. Hy meent hier mede niet
dat PLATO de eerste was die dit gevoelen leeraarde; maar alleen dat hy de eerste
was die het woord Antipodes gebruikte: want elders gewaagt hy van PYTHAGORAS
als de eerste die dit leeraarde. 'Er is ook eene uitdrukking in PLUTARCHUS, waar uit
blykt, dat men dit stuk, ten zynen tyde, betwistte. LUCRETIUS en PLINIUS, die dit begrip
tegenspreeken, zo wel als de Oudvader AUGUSTINUS, strekken tot getuigen dat het
ten hunnen dage heerschte.
Wat de bewyzen betreft, die de Ouden aanvoerden voor de rondheid der Aarde
deeze waren de eigenste, die de Hedendaagschen bybrengen. PLINIUS merkt op,
dat het land, 't geen het oog ontwykt der geenen die zich op het scheepsdek
bevinden, nog in 't gezigt blyft der zodanigen, die in 't opperste van de mast zitten:
en besluit hieruit dat de Aarde rond is. ARISTOTELES trok dit gevolg niet alleen uit de
schaduw van de Aarde, die zich by eene Maansverduistering rond vertoont op de
schyf der Maane; maar ook uit deeze byzonderheid, dat men, zuidwaardsaan
reizende, andere Starren ontdekt, en dus de Starren, welke wy voorheen in het
Zenith of elders zagen, derzelver stand ten onzen opzigte veranderen.
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De Omwenteling der Planeeten, om derzelver eigen as, is een ander stuk, 't geen
tot ons tegenwoordig onderwerp behoort. Hoe veel hulps de uitvinding der
Telescopen toegebragt hebbe aan de Starrekundige Waarneemingen der
Hedendaagschen, is bovenal blykbaar uit de ontdekking, dat de Planeeten om
derzelver eigen as omwentelen: eene ontdekking, gegrond op de gezette wederkomst
der vlekken op derzelver lichaam waargenomen; zo dat ieder Planeet twee
beweegingen hebbe, de eene, waardoor dezelve, met de andere, wordt gevoerd
rondsom het algemeen middelpunt; de andere, waardoor zy om haar eigen as draait.
- Maar alles, wat de Hedendaagschen, ten deezen opzigte, gedaan hebben, dient
alleen om aan de Ouden de eere toe te kennen, van de eerste Ontdekkers te weezen.
Hierin staan de Hedendaagschen tot de Ouden, als de Fransche Wysgeeren tot
den grooten NEWTON: de arbeid en reizen deezer Wysgeeren, om de Aarde by de
Poolgewesten, en onder de Middaglyn, te bezoeken ter bepaaling van de gedaante
des Aardkloots, dienden alleen ter bevestiging van 't geen NEWTON deswegen gedagt
hadt, zonder de moeite te neemen van uit zyn kamer te gaan. Op dezelfde wyze
hebben de meeste onzer Proeven gediend, en dienen nog, om de gissingen der
Ouden te onderschraagen; schoon het menigwerf gebeurd zy, dat deeze eigenste
gissingen, welke thans zo algemeen, als waar, worden aangenomen, voorheen
even algemeen verworpen wierden.
Welke ook de gronden geweest zyn op welken de Ouden hunne bespiegeling
grondden, vast gaat het, dat zy klaar begreepen, dat de Planeeten om derzelver
eigen as wentelden. HERACLIDES van Pontus en ECPHANTES, twee beroemde
Pythagoristen, gaven deeze waarheid, voor lang, te kennen, en maakten gebruik
van eene zeer gepaste vergelyking om hun denkbeeld uit te drukken; zeggende dat
de Aarde van het Westen na het Oosten wentelde, gelyk een wiel om zyn as. PLATO
strekt deeze waarneeming uit van de Aarde tot de andere Planeeten. Volgens
ATTICUS, den Platonist, voegde hy, by de algemeene beweeging die de Planeeten
maaken, een ronden loop beschryvende, eene andere, ontstaande uit derzelver
klootsche gedaante, die de Planeeten om haaren eigen as deeden wentelen, terwyl
zy in den algemeenen omloop voortgingen. PLOTINUS schryft mede dit gevoelen
aan PLATO toe; want, van hem spreekende, zegt hy,
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dat PLATO, behalven den grooten ronden omloop, door alle Starren in 't algemeen
waargenomen, dagt, dat zy elk eenen anderen hadden om haar eigen as.
CICERO kent het zelfde begrip toe aan NICETAS van Syracuse, en haalt
THEOPHRASTUS aan ten getuigen van 't geen hy beweert. NICETAS is dezelfde Persoon
als die by DIOGENES LAERTIUS, onder den naam van HYCETAS, voorkomt, wiens
gevoelen was, dat de snelheid van de beweeging der Aarde om haaren eigen as,
en anderzins, eeniglyk ter oorzaak strekte van de schynbaare Omwentelingen der
Hemelsche Lichaamen.
De Maan, die onze Aarde als een Wagter vergezelt, gaf aan de Ouden gelegenheid
om hunne schranderheid te doen blyken. Zy ontdekten, vroegtydig, dat de Maan
geen licht van zichzelve hadt; maar scheen met een glans van de Zon ontleend. Dit
was, volgens THALES, het gevoelen van ANAXAGORAS en EMPEDOCLES, die daar uit
niet alleen reden gaven van de zagtheid des Maanlichts, maar ook van de
onmerkbaarheid der Hette, 't welk onze laatere Proefneemingen bevestigen; want
met alle behulp van Brandglazen heeft men het tot nog niet mogelyk gevonden, de
minste hette door de verzameling der Straalen voort te brengen.
De Waarneemingen, door de Hedendaagschen gedaan, strekken om ons te
overtuigen, dat de Maan een Dampkring hebbe, schoon zeer yl. By eene volkomene
Zonnetaaning vertoont zich, rondsom de schyf der Maane, een schitterende glans,
gelykwydig met den omtrek; welke dunner en dunner wordt naar gelange dezelve
verder van de Maan afwykt. Dit is mogelyk niets anders dan een uitwerkzel
voortgebragt door zulk eene vloeistoffe als de Lugt, die, uit hoofde van derzelver
zwaarte en veerkragt, beneden digter is dan boven. Met een Telescoop kunnen wy
gemaklyk in de Maan gedeelten ontdekken, die helderder en uitsteekender zyn dan
andere, en welke men voor bergen houdt. Wy bespeuren desgelyks andere deelen
laager en niet zo helder, welke valeijen schynen tusschen de bergen. 'Er zyn nog
andere deelen, die, minder lichts te rug kaatzende, een effen oppervlakte vertoonen,
en verondersteld worden verzamelingen van water te weezen. Indien de Maan dan
haare wateren, haaren dampkring, haare bergen en valeijen hebbe, leidt men daar
uit af, dat 'er ook regen, sneenw, en alle andere verschynzels, eigen aan zulk een
stand, plaats hebben; en
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ons denkbeeld van de Wysheid en Magt GODS doet ons eer vermoeden, dat hy ook
Schepzelen voortbragt om daar op te woonen, dan stellen, dat hy zo veel zou gedaan
hebben omtrent een ledig onbewoond lichaam.
De Ouden, die het behulp onzer Telescopen misten, vulden dit gebrek aan met
een schrander doordenken: want, zonder de middelen, welke wy bezitten, hebben
zy alle de gevolgen getrokken, die de Hedendaagschen toestaan; en ontdekten
voorlang door het oog des verstands, wat wy vervolgens door het gewapend oog
des lichaams waarnamen.
Wy zien, uit zommige overgebleevene stukken van hunne Werken, op hoe
verheven eene wyze (eene wyze der Majesteit van de Godheid waardig) zy
doordrongen tot de oogmerken van het Opperweezen, in diens bestemming der
Planeeten, en der menigte van Starren aan het Uitspanzel. Zy beschouwden dezelve
als zo veele Zonnen, rondsom welke Planeeten wentelden, even als in ons
Zonnestelzel. Zy gingen verder, en beweerden, dat deeze Planeeten Inwooners
hadden, welker aart zy zich niet vermeetten te beschryven, schoon zy
veronderstelden dat ze voor ons in schoonheid en waardigheid niet behoefden te
wyken.
ORPHEUS is de oudste Schryver, wiens gevoelen, ten dien opzigte, onzen tyd
bereikt heeft. PROCLUS heeft drie dichtregelen van dien ouden Wysgeer, in welke
hy stellig beweert, dat de Maan eene andere Aarde was, met bergen, valeijen, enz.
- PYTHAGORAS, die ORPHEUS volgde in veele van zyne gevoelens, leeraarde
desgelyks, dat de Maan eene Aarde was gelyk aan de onze, vervuld met Dieren,
welker natuur hy niet ondernam te beschryven, schoon hy zich verzekerd hieldt, dat
ze van eene edeler en fraaijer soort waren dan de onze, en niet onderhevig aan
dezelfde zwakheden.
Het zou zeer gereed vallen de aanhaalingen te vermenigvuldigen die uitweezen
hoe zeer algemeen dit gevoelen was onder de Oude Wysgeeren; doch het zal
genoegzaam weezen eene opmerkenswaardige plaats aan te voeren uit STOBAEUS,
waarin hy ons de gedagten opgeeft van DEMOCRITUS, over de natuur der Maane,
en de oorzaak van de Vlekken, welke wy op de schyf der Maane ontdekken. Die
groote Wysgeer verbeeldde zich, dat deeze vlekken niets anders waren dan
schaduwen, gevormd door de verbaazende hoogte der Maan-bergen,
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die het licht onderschepten van de laagere deelen dier Planeet, waar de Valeijen
gevormd werden, die zich vertoonden als schaduwen of vlekken. PLUTARCHUS ging
verder, verzekerende, dat uitgebreide Zeeën en diepe Holen in de Maan waren.
Zyne gissingen zyn gebouwd op denzelsden grond als die der Hedendaagschen;
want hy merkt op, dat deeze zwaare en uitgestrekte schaduwen, welke zich op de
Maanschyf vertoonen, groote Zeeën moesten bevatten, niet in staat om een zo
helder licht te rug te kaatzen als de vastere duistere deelen, of veroorzaakt worden
door zeer wyde en diepe Holen, die de straalen der Zonne verzwolgen. En
XENOPHANES zegt, dat deeze onmeetlyke Holten bewoond wierden door een ander
Menschlyk geslacht, die juist zo als wy op Aarde leeven.
Het blykt, nogthans, uit eene plaats by PLUTARCHUS, dat, ten zynen tyde, zo wel
als laater, het door veelen betwist wierd, dat de Maan eenige Dampen uitwaasemde,
ter voortbrenging van Regen en andere Weerverschynzelen. Hy hieldt het met de
ontkennende Party, zich verzekerd houdende, dat de Maan verbaazend verhit moest
weezen, door de nimmer ophoudende werking der Zonnestraalen op dezelve; dat
alle vogt 'er zodanig uitgetrokken moest weezen, dat 'er geen voorraad was voor
het opgeeven van nieuwe Dampen; waar uit hy besloot, dat 'er geen Wolken,
Regenbuien of Winden, en gevolglyk ook geen Planten of Dieren, bestonden. Dit
nu is de eigenste rede, welke heden ten dage wordt aangevoerd door de zodanigen,
die zich tegen het denkbeeld van de bewoondheid der Maane aankanten; terwyl
het éénig noodwendig gevolg, daar uit voortvloeijende, is, dat de Inwoonders dier
Planeet geheel van die der onze moeten verschillen, en door hunne gesteltenisse
geschikt zyn voor zulk eene Woonplaats. - Wat hiervan ook zyn moge, het blykt, uit
deeze plaats, dat het gevoelen, hier vermeld, Voorstanders hadt, ook ten tyde van
PLUTARCHUS, die zich niet min vrugtbaar in gissingen betoonden, dan wy, in 't zelve
te onderschraagen.
De Melkweg en de Vastestarren hebben ten voorwerpe gestrekt van onderzoek
voor veele Wysgeeren. Ten aanziene van den Melkweg, (die heldere uitschitterende
riem, welke aan het uitspanzel, te midden van de
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Vastestarren, gezien wordt,) hielden de Pythagoristen staande, dat dezelve voortyds
het Zonnepad geweest ware, en deeze daar de streep, welke wy nog aanschouwen,
hadt agtergelaaten. - De Peripatetici beweerden, volgens ARISTOTELES, dat de
Melkweg gevormd wierd door uitwaasemingen, hoog in het Lugtgewest opgehouden.
Men wil gereedlyk toestaan, dat 'er misslagen waren in hunne gissingen; doch zy
sloegen den bal niet altoos mis. - DEMOCRITUS, niet geholpen door het steunzel eens
Verrekykers, ging GALILEO voor, in op te merken, dat het geen wy den Melkweg
noemen eene ontelbaare menigte van Vastestarren behelsde, de zamenmengeling
van welker afgelegene Straalen de witheid veroorzaakte, waar aan wy den naam
van Melkweg geeven; of, om dit met de woorden van PLUTARCHUS uit te drukken,
was het de vereenigde helderheid van een onnoemelyk groot aantal Starren.
Niet min opgeklaard waren de Ouden in hunne begrippen over de Vastestarren
dan wy zyn: want het is nog niet zeer lang geleden, dat de Hedendaagschen de
denkbeelden deezer groote Leeraaren, ten aanziene van dit onderwerp, omhelsden;
naa dezelve een reeks van eeuwen verworpen te hebben. Het zou tegenwoordig
als iets ongerymds in eenen Wysgeer uitgekreeten worden, wanneer hy twyfelde
of deeze Starren Zonnen waren gelyk onze Zon, die ieder haare eigene Planeeten
hadden, daar om heen wentelende, en onderscheide Zonnestelzels vormende, meer
of min naar het onze gelykende. - Dit denkbeeld nu van eene Veelheid der Werelden
werd algemeen ingeboezemd door de Grieksche Wysgeeren. PLUTARCHUS, naa 'er
een berigt van gegeeven te hebben, schryft, dat hy zo verre was van dit een
wanbegrip te keuren, dat hy het hoogstwaarschynlyk hieldt, dat 'er geweest waren,
en nog waren, ontelbaare, schoon geen oneindig aantal van Werelden, die, zo wel
als de onze, land, water en een uitspanzel, hadden.
ANAXIMENES was een der eersten die deeze Leer predikte. Hy geloofde dat de
Vastestarren onmeetelyk groote Vuurklompen waren, omringd door zekere
Aardklooten, onzigtbaar voor ons, en die derzelver omloopen volbragten. Het is
blykbaar, dat hy, door deeze Aardklooten, zich om deeze Vuurklompen wentelende,
Planeeten verstondt, gelyk aan de onze, ondergeschikt aan haare eigene Zon, en
daar mede een Zonnestelzel uitmaakende.
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Laaten wy, ten besluite, de gevoelens der Ouden, ten aanziene der Comeeten, of
Staartstarren, overweegen. 'Er is geen buitenspoorige vlugt der verbeelding, hoe
wild ook, of dezelve heeft men, in verschillende Eeuwen, gewaagd, om reden te
geeven van de natuur deezer verbaazende Hemelsche Lichaamen, en de
ongeregeldheid van derzelver loop. Zelfs in de laatere Eeuwen hebben een KEPLER
en een HEVELIUS volstrekt in 't wilde loopende gissingen, omtrent de oorzaak deezer
Verschynzelen, ter baane gebragt. - De Heer CASSINI, en naa hem Sir IZAAK NEWTON,
hebben eindelyk zekerheid gegeeven aan de gevoelens der Wysgeeren ten deezen
opzigte, door hunne zeer naauwkeurige Waarneemingen en Berekeningen, of, om
eigenlyker te spreeken, door onze aandagt te rug te brengen tot, en te vestigen op,
het geen voortyds bygebragt was door de Chaldeen en de Egyptenaaren, door
ANAXAGORAS, DEMOCRITUS, PYTHAGORAS, HIPPOCRATES van Chios, SENECA,
APOLLONIUS MYNDIUS en ARTEMIDORUS; want, in het handelen over deeze Starren,
zyn de bepaalingen van CASSINI en NEWTON, de reden, welke zy geeven van de
zeldzaamheid der verschyningen, en de verschooningen, die zy bybrengen, wegens
het nog niet vormen van een naauwkeuriger Theorie, begreepen in de woorden
reeds door SENECA gebezigd. De verschyningen der Comeeten, schryft hy, zyn zo
zeldzaam, dat men nog niet in staat geweest is om een aantal Waarneemingen te
doen, ter bepaalinge of derzelver loop geregeld is, dan niet; doch de Grieken, die
eenigen tyd vroeger Waarneemingen gedaan hebben, leggen zich toe om zulks
naa te spooren.
SENECA onderrigt ons, te dier zelfde plaatze, dat de Chaldeen de Comeeten
hielden voor Lichaamen als de Planeeten, en DIODORUS SICULUS, in zyne
Geschiedenis, berigt geevende van de uitgestrektheid der kundigheden onder de
Egyptenaars, roemt hun wegens de vlytige beoefening met welke zy de Starren en
derzelver loop waarnamen, en merkt op, dat zy zeer oude en zeer naauwkeurige
Waarneemingen verzameld hadden, hun ten vollen onderrigtende van de
onderscheide beweegingen, loopkringen en standen, der Planeeten; 'er byvoegende,
dat zy Aardbeevingen, Overstroomingen, en de wederkomst der Comeeten, konden
voorspellen.
ARISTOTELES, de gevoelens van ANAXAGORAS en DEMOCRITUS ontvouwende, zegt
van den eerstgemelden,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

334
dat hy de Comeeten hieldt voor eene verzameling van veele zwervende Starren,
die door derzelver nadering en het onderling mengelen haarer Straalen voor ons
zigtbaar werden. Dit begrip, verre van wysgeerig, was, nogthans verre te stellen
boven dat van eenige grootere en laatere Wysgeeren, die staande hielden dat ze
uit Lugt geformeerd wierden, even als de Visschen uit Water. - PYTHAGORAS, die
zeer naby kwam aan de tyden van ANAXAGORAS, hadt, volgens het berigt van
ARISTOTELES, een gevoelen der verlichtste Eeuwe waardig; want hy merkte de
Comeeten aan als Starren, die geregeld, doch in eenen langwerpigen kring, rondsom
de Zon liepen, en alleen zich aan ons vertoonden in byzondere deelen van haaren
wandelkring, op groote afstanden van tyd. ARISTOTELES haalt ook de getuigenissen
van HIPPOCRATES van Chios en AESCHYLUS aan, ter staavinge van dit begrip.
STOBAEUS stelt ons het gevoelen van PYTHAGORAS voor, bykans met dezelfde
uitdrukkingen van ARISTOTELES; doch in zeker opzigt klaarder. Hy verbeeldde zich,
schryft hy, dat de Comeeten zwervende Planeeten waren, die alleen op zekere
tyden van derzelver omloop zich vertoonden.
Over het geheel heeft SENECA, meer dan iemand anders, dit onderwerp als een
waar Wysgeer ontleedt. Hy haalt alle de verschillende gevoelens op wegens de
Comeeten, en schynt de voorkeus te geeven aan dat van ARTEMIDORUS, die stelde,
dat 'er een verbaazend aantal van Comeeten was; doch dat derzelver wandelkringen
van dien aart waren, dat ze, wel verre van altoos in ons gezigt te zyn, alleen van
ons konden gezien worden in derzelver uitersten. - Vervolgens redenkavelt hy hier
over zo fraai als bondig; zeggende, waarom zouden wy ons bevreemden, dat de
Comeeten, die zich zo zeldzaam aan de wereld vertoonen, nog niet tot vaste regelen
gebragt zyn, of dat wy, tot dus lange, niet in staat geweest zyn, om te bepaalen,
waar de loop begint en eindigt van Planeeten, zo oud als het Heeläl, en welker
wederkomst, na een zo groot tusschenverloop van tyd, voorvalt? De tyd zal komen,
vaart hy voort, wanneer de Naakomelingschap verbaasd zal staan over zaaken zo
blykbaar: want het geen ons nu duister schynt, zal ten eenigen dage, in het verloop
van eeuwen, en door den vlyt onzer Naakomelingen, geheel opgeklaard
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worden; doch een klein bestek van jaaren, doorgebragt in Studie en het botvieren
aan drift, zal niet helpen tot zulke gewigtige naaspeuringen, als die de bevatting van
zo verre afgelegene lichaamen betreffen.
Gaan wy alle de bygebragte plaatzen na, dan zal men moeten toestemmen, dat
de Hedendaagschen niets bondigs, de Comeeten betreffende, gezegd hebben, of
het wordt in de Schriften der Ouden gevonden: uitgenomen dat de laatere
Waarneemingen hun verschaften, 't geen SENECA zo noodzaaklyk oordeelde, en
dat alleen de uitwerking kon weezen van een lang verloop van eeuwen.
Met één woord, niet tegenstaande alle de voordeelen, welke de Hedendaagschen
boven de Ouden hebben, door de verbaazende opeenstapeling van Waarneemingen
en Berekeningen, en, bovenal, door de uitvinding der Telescopen, zullen de
laatstgemelden altoos eenen verheven rang bekleeden in de Geschiedenis der
Starrekunde.

Eenige, tot dus lange, niet recht begreepene byzonderheden, tot
de natuurlyke historie van den olyphant behoorende.
Door den Heer Corse.
(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. III.)
De Heer CORSE, te Tipura zich onthoudende, hadt gelegenheid, om te zien, op welke
wyzen de Inboorelingen de Wilde Olyphanten vingen; en verscheide Byzonderheden,
behoorende tot de Natuurlyke Historie van dit zeer groot Viervoetig Dier, tot hier tot
gebrekkig bekend, of niet wel begreepen, vielen onder zyne Waarneeming.
De jonge Olyphanten zuigen altoos met den Bek, nimmer met den Snuit, gelyk
de Heer DE BUFFON verkeerdlyk verzekert. De Heer CORSE zag 'er van één dag, tot
van drie jaaren, die aan de Moeder zoogen; doch nimmer dat zy den Snuit gebruikten,
dan om de borst te drukken, 't geen zy, door een natuurlyk Instinct, schee-
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nen te weeten dat diende om de melk te gereeder en overvloediger te doen vloeijen.
De wyze van paaren van het Mannetje en Wyfje, waarover men zo veel byzonders
verteld heeft, is thans buiten alle mogelykheid van twyfel gesteld. Daar de Heer
BULLER, de Luitenant HAWKINS, en veele anderen, een Mannetje met een Wyfje
(*)
zagen paaren, naa dat men ze in veiligheid gebragt hadt in de Keddagh , en
vernamen hoe zulks juist op dezelfde wyze toeging als een Hengst eene Merrie
bespringt.
Zo veel de Heer CORSE kon nagaan, duurt de Zwangerheid van een Olyphant
omtrent twee jaaren: naardemaal een Olyphant jongde, één en twintig maanden en
drie dagen, naa dat dezelve gevangen was. In de maand January 1788, werd deeze
Olyphaut gevangen; men ontdekte, in April of May, dat dezelve moest jongen, en
het Jong, een Mannetje, kwam, op den veertienden van October 1789, te voorschyn.
- By de geboorte was dit Jong vyf en dertig duimen hoog, by de schouders gemeeten,
en, in Maart 1790, haalde het negen en dertig duimen; zynde dus vier duimen, in
bykans even zo veele maanden, gegroeid.

Aanmerkingen, geduurende een zesweeks verblyf in Oxfordshire
en Gloucestershire, in den jaare MDCCXCII gemaakt. In een reeks
van Brieven aan een Vriend.
(Vervolg van bl. 222.)

Vyfde brief.
Gloucester, Aug. 1792.
MYN HEER!

Op den weg na Gloucester, omtrent twee mylen van Oxford, heeft men, van een
hoog opgaanden grond, het schoonste gezigt op die Stad, welke zich, omringd

(*)

Zo noemt men de plaats, rondsom afgeschut met boomen en omtuiningen, waarin de
Olyphanten gedreeven worden door de Jaagers, als zy 'er eenige gevangen hebben.
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door een zeer wyduitgestrekt Landschap, in al derzelver luister vertoont; ter slinker
zyde, in deezen stand gezien, doet zich een groote uitgestrektheid welbebouwd
land op. Van hier tot Whitney, is het land vlak, en ryst bykans onmerkbaar op.
By Ensham staat een groot onbewoond Gebouw, 't geen alzins het voorkomen
heeft van het overblyvend gedenkteken eener mislukte onderneeming. Ik giste dat
het tot eenig Fabriek bestemd geweest was; doch de Postillion onderrigtte my, dat
het een Herberg geweest ware; en nu niet aangehouden wierd, uit hoofde van een
geschil over den eigendom. - Ensham, voorheen een koninglyk, is thans een arm,
Dorp. 'Er zyn nog eenige overblyfzels van eene Abtyd. Onder alle de Huizen zyn
'er slegts drie of vier, die draaglyk mogen heeten. De Kerk is een eenvoudig oud
Gebouw.
Witney, of Whitney, zeven mylen van Oxford, is de Stad in welke de meeste
Manufacturen zyn in dit Landschap; eene plaats van hooge oudheid, en heeft dezelve
de eer van de tyden der Legenden overleefd, om het vertoon te maaken van een
werkzaam leeven en voorspoed geevenden arbeid. Whitney is, nogthans, eer een
volkryke, dan een welgebouwde, Stad, de Huizen staan 'er niet geregeld. De Huizen
van veele byzondere Persoonen geeven blyk van de welvaard der Eigenaaren. Het
Stadhuis is een net gebouw. De Kerk prykt met een vry goeden Toren.
De Dekenfabriek is 'er in een zeer bloeijenden staat. De Handel op 't Vasteland
heeft onlangs vlugt genomen. - Men berigtte my, dat men te deezer plaatze,
weeklyks, tagtigduizend Ponden wol verwerkt. Deeze groote behoefte geeft bezigheid
aan de omliggende Dorpen, ze wel als aan alle de Spinneryen in de Stad. Te Whitney
zelfs houdt deeze Fabriek honderd en vyftig getouwen bezig, en meer dan vier
duizend persoonen van allerlei ouderdom en vermogen leenen de hand, tot het
voortzetten van dien arbeid. - De Waschmolens hebben overvloed van water uit de
Windrush. Het water deezer kleine Rivier wordt verondersteld, iets in zich te hebben,
't geen 't zelve meer dan eenig ander water geschikt maakt tot de bleekery. Ik kan
niet wel twyfelen aan iets, 't geen elk hier zo gereedlyk beweert; doch tevens niet
naalaaten my te herinneren, dat 'er een tyd geweest is, waarin men veronderstelde,
dat het water
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van de Theems het uitsluitend vermogen bezat, om 'er goeden Porter van te brouwen
- en niet die geheele Rivier; maar alleen dat gedeelte, 't welk vloeit van
Westminster-bridge tot Wapping, te welker plaatze het water, zo het eenige
byzondere kragt of eigenschap kreeg, althans die van Zuiverheid niet was. Doch
wy weeten, dat, tegenwoordig, eenige der voornaamste Brouwers, te Londen, het
water van de Theems niet gebruiken, zonder dat het eenige vermindering toebrengt
aan den Porter, dien zy afleveren.
Eer ik Whitney verlaat, moet ik u berigten, dat de Openbaare School voorzien is
van eene vry goede Boekery: eene byzonderheid, welke wy niet altoos aantreffen
in grooter en ryker Steden. Vóór dat ik ter Stad uitreed, werdt het rydtuig omringd
door een hoop bedelende kinderen, wier zingende toon en lastig aanhouden
uitweezen, dat zy tot het bedelen als opgebragt, of in derzelver opvoeding dermaate
verwaarloosd waren, dat zy het uit noodzaaklykheid deeden. Wat men ook zegge
van den voorspoed en welvaard eener Stad waar Manufacturen zyn, dienen
voorwerpen van deezen aart, om iets van de rekening af te trekken.
Niets, byzondere aandagt verdienende, deedt zich op te Minster Lovel, waar ik
vervolgens aankwam, dan de ruïnen van een Klooster, gelegen in eene valei aan
den oever van de Windrush. Zulk een stand, heeft men opgemerkt, werd doorgaans
gekoozen door de aanleggers van Godienstige Gestichten.
Burford is aangenaam gelegen op eene hoogte, ten zuiden van de Windrush, die,
niet verre van hier, in Oxfordshire komt, en de laagere gronden bewatert. De Stad
heeft thans weinig 't geen eens Vreemdelings weetgierigheid uitlokt. Nogthans
verheft zy zich op eenige geschiedkundige vermaardheid; een gevegt naamlyk, 't
welk plaats gehad heeft tusschen ETHELUN, een West-Saxisch Lord, en ETHELBALD,
den Koning van Mercia, waarin de laatstgemelde de nederlaag kreeg, en zyn
Standaart hem ontnomen werd. Ter gedagtenisse hier van hebben de Inwoonders,
veele jaaren daar naa, een Ommegang gehouden, met een Standaart, waar by zy
een Reus voegden: want wat is een Standaart zonder Reus? - Ten huize van Mr.
LENTHALL zyn eenige schoone Schilderyen; maar een toeval verhinderde my dezelve
te bezigtigen.
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Gloucestershire treedt men in te Little Barrington. Lord SHERBORNE's Huis en
Landgoed ter rechterhand laatende liggen, komt men te Northleach, gelegen te
midden van de Cotswold-hills, die het eerst den oogen bieden de schilderagtige
Gezigten, welke de Natuur met eene zo ruime hand aan dit Landschap geschonken
heeft. De Kerk van Northleach is een gebouw van hoogen ouderdom, en behelst
eenige niet onaanzienlyke Gedenkstukken. De Huizen zyn over 't algemeen goed,
schoon de Linnenhandel, waar door deeze Plaats voorheen vermaard was, grootlyks
afgenomen is, ter oorzaake van gebrek aan water. Aan 't einde van Northleach is
een nieuw Tugthuis, zeer goed geschikt ter gevangenisse, en tot den arbeid.
Te deezer Stede nam ik myn middagmaal in the King's Head. Wat iemand eet,
in 't breede te berigten, is zeer onverschillig; doch het is onmogelyk in deezen oord,
en andere, wyd van de Hoofdstad afgelegen, te reizen, zonder waar te neemen,
hoe zeer, in de laatste jaaren, de Herbergen verbeterd zyn. Zulks moet buiten twyfel
toegeschreeven worden aan de verbeteringen der wegen, en de grooter
gemaklykheid in het reizen. Eene reis van een honderd mylen herinnert ons niet
langer aan de wisselbeurtigheden des menschlyken leevens, noch gaat gepaard
met eene ernstige toerusting om zyn Uitersten Wil te maaken, enz., veel min is dit
de bezigheid van drie of vier dagen reizens. De gemaklykheid, waar mede men, 't
zy uit noodzaaklykheid of vermaakshalven reizende, den weg aflegt, moedigde de
Herbergiers aan, om ook het hunne toe te brengen tot veraangenaaming der
reizigeren, en by het noodige het verkwikkende te voegen. Was rans Spek en Eijeren,
veele jaaren geleden, niet het eenige, 't geen men op plaatzen aantrof, waar men
thans onthaald wordt op verscheidenheid van lekkere spyzen?
Wanneer men verder dan Northleach komt, is de weg zeer steenagtig, en het oog
ontmoet, 't geen een tegengif is van alle schoonheid, steenen omheiningen. - In den
avond kwam ik te Cheltenham; den ouden weg te Frogmill verlaaten hebbende.
Men betuigde my te Cheltenham, dat het my onmogelyk zou weezen daar een bed
te vinden, en men verzogt my beleefdlyk, dat ik de moeite niet zou doen om uit het
rydtnig te komen. Naardemaal ik my voorstelde na deeze plaats weder te keeren,
als dezelve meer toeganglyk was, reed ik voort na
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Gloucester, langs een weg, die ten allen tyde vry slegt is, maar nu, uit hoofde van
den onlangs gevallen regen, te slegter. Men schynt egter eenige moeite gedaan te
hebben om den grond vaster te maaken. De steenen, waar mede de weg bestraat
is, worden gebragt van Bristol en Chepstow. In de nabuurschap wordt eene soort
van steen gevonden, die men veel goedkooper zou hebben; doch dezelve kan
geheel niet dienen.
Van de gezigten in Gloucestershire, hebt gy veel hooren spreeken. Wat men
ontmoet, naa Northleach voorby gereeden te zyn, kan in de daad dienen om u te
verlustigen; maar dewyl ik niet kan roemen eene pen te bezitten, in staat om dit
alles met eene genoegzaame verscheidenheid, in het breede, te beschryven, zal
ik voor ééns de pen leenen van den grootsten meester in het met woorden schetzen
van schilderagtige Tafereelen.
‘Het Landschap Gloucester is verdeeld in drie voornaame deelen, de Wolds, of
de hooge bergagtige gronden na het Oosten - de Valei van de Severn in het midden
- en het Woud van Dean in het Westen. Het eerste waren wy doorgegaan by ons
inkomen in Gloucestershire: de hoogte, waarop wy ons tegenwoordig bevonden,
maakte 'er het uiterste gedeelte van. Hier veranderden de hoogten, welke wy bykans
ongemerkt opgeklommen waren, eensslags in een laager grond; en de groote
uitgestrektheid van een wyd land vertoonde zich op eenmaal aan ons oog.
Ik weet niet dat ik immer my sterker getroffen voelde, door de zonderlingheid en
grootschheid van eenig Landschap. De Natuur brengt doorgaans verscheide
Landschappen zamen, door eene gemaklyke wyze van verbinding. Verheft zy den
grond aan den eenen kant, door een langzaamen opgang, zy vereenigt die
gemeenlyk met het land aan de andere zyde, ongevoelig. Wy gaan, zonder het te
bemerken, van den eenen grond op den anderen. Alles geschiedt allengskens.
Maar, wanneer de Natuur in 't stoute werkt, en een meer byzonderen styl aanneemt,
gelyk hier; wanneer zy een land laat opryzen honderd mylen lang (van Londen af)
en dan dien opgang op ééns afbreekt, en ons op den kant van eene steilte brengt,
van waar men in eene wydstrekkende valei ziet, vinden wy ons onmiddelyk getroffen
door de nieuwheid en grootschheid des opengeschooven tooneels.
Het was de Valei van de Severn, die zich voor
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ons opende. Misschien kan in Engeland nergens een afstand zo ryk, en teffens zo
uitgestrekt, gevonden worden. Wy zagen de Rivier bykans van het eene tot het
andere einde, met bogten loopende, veele mylen lang, in eene strekking na het
Noordwesten. Het oog verloor zich in de veelvuldigheid der voorwerpen, welke het
zelve op ééns troffen; het liep, als 't ware, in 't wilde over de wyde uitgestrektheid,
met bewonderende verrukking, eer het bedaard genoeg kon zien, om eenige
zamenhangende waarneemingen te doen. - Eindelyk begint men onderscheidener
te zien, en de gedeelten van het wydstrekkend ruim te beschouwen.
Noordwaards ziet men in de Valei langs den loop van de Severn. De Stad
Cheltenham ligt beneden onze voeten op den afstand van twee of drie mylen. De
Valei scheen vervolgens bepaald door de grensscheidingen van de Bredon-bergen
aan de regter, en door de Malvern-bergen aan de slinkerhand. Recht in 't midden
der Valei, tusschen deeze bergen, ligt Tewksbury, in 't hout gedooken; de groote
Kerk maakt, zelfs op deezen afstand, eene aanzienlyke vertooning. Een weinig ter
regterhand, maar verre in 't verschiet, doen zich de toorens op van Worcester, als
het helder weer is; bovenal wanneer een toevallige valling van het licht dezelve
afscheiden van de bergen van Shropshire, die het tooneel sluiten.
Westwaards heeft men het gezigt op Gloucester. En hier is het opmerkelyk, dat,
daar de voorwerpen in het Noordlykst gedeelte der Valeie bepaald worden door de
bergen van Bredon en Malvern, uit dit oogpunt, de Valei begrensd is door twee
andere Bergen, die, schoon op zichzelve van niet veel beduidenis, een bepaald
character geeven aan dit tooneel, en des te meer dewyl ze beide afgescheiden van
alle andere voorwerpen staan. Een deezer Bergen is bekend onder den naam van
Robin'swood, de ander by dien van Church-down, ter oorzaake van de zonderlingheid
eener Kerke op den top gebouwd. - Tusschen deeze twee Bergen vertoont zich het
groot voorwerp der Valeie, de Stad Gloucester, welke zich als opbeurt boven
boschryke tooneelen. - Verder op dan Gloucester gaat het oog de Valei door op
grooter afstand, tot deeze zich vereenigt met een keten bergen. Meer Westwaards
doet zich een boschgezigt op, zamengesteld uit het geboomte des Landschaps,
veree-
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nigd met het Woud van Dean. Van dit gezigt is de hoofdtrek de mond van de Severn,
waar dezelve eerst het character van grootheid aanneemt, door zich te vermengen
met den Oceaan. Een klein gedeelte daarvan alleen vertoont zich in een scherpen
hoek over het houtgewas heen. Maar het oog, aan het verschiet gewoon, zulk een
waterplas ziende, hoe klein dezelve ook schyne, en op zulk een afstand een bepaalde
gedaante behoudende, besluit tot de volle grootte. Het gebergte van Welch, 't welk
zich verderop dan de Severn verheft, dient om het denkbeeld te vergrooten; want,
door een gelyke horizontaale lyn te vormen langs den kant van het water, zet 'er dit
het vertoon aan by van een Zeeboezem, gelyk dezelve waarlyk is.’
Dus verre de Heer GILPIN; en indien zyne beschryving u niet eenig denkbeeld
geeve van het verrukkend gezigt, 't geen ik heden zag, zal het voor my eene
vrugtlooze pooging weezen dezelve te onderneemen.
Naa eenige oogenblikken getoefd te hebben in de Bell Inn, een Huis
opmerkenswaardig, dewyl het ter Geboorteplaats strekte aan den vermaarden
GEORGE WHITFIELD, waar hy, ten eenigen tyde, de laage bediening van Oppasser
bekleedde, ging ik na het huis van onzen Vriend *****; ik werd 'er, om 'er het minst
van te zeggen, ontvangen op eene wyze, welke myne verwagting in geenerlei opzigt
te leur stelde. De opwagting was vriendlyk zonder overlaading, en gastvry zonder
gemaaktheid.
De Stad Gloucester heeft veele voordeelen, uit derzelver ligging herkonistig.
Gebouwd op eene geregelde hoogte, en verdeeld in vier deelen door twee straaten,
die elkander kruissen op het hoogste punt, wordt gezondheid en zindelykheid op
de minst kostbaare wyze bevorderd. De Straaten, rechte hoeken maakende, geeven
'er eene geregeldheid aan, die alleen vermindert door den ongelyken bouw der
Huizen; doch dit is eene onvolkomenheid met geen wensch weg te neemen.
Gloucester was ongetwyfeld, oorspronglyk, eene sterke plaats; en de
Geschiedschryvers zyn niet spaarzaam geweest in het ophaalen van de veelvuldige
belegeringen, welke zy doorstondt. Van die sterkte, of zelfs van schyn van sterkte,
is thans weinig overgebleeven. Gelyk in alle Steden des Koningryks, zyn de Wallen
en Poorten weggenomen; zints het midden der jongstverloo-
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pene Eeuwe heeft men voor geen binnenlandschen oorlog gevreesd. Een of twee
Poorten heeft men overgelaaten om ons de voorige dagen te herinneren, of om iets
te bewaaren 't geen eerwaardig is van wegen de oudheid, of agtenswaardig om de
schoonheid. De Westpoort, gebouwd onder de Regeering van HENDRIK DEN VIII, is
nog in 't geheel, en, niets van geschut te vreezen hebbende, kan dezelve nog een
reeks van jaaren tarten.
Voor een Vreemdeling is de Hoofdkerk het eerste voorwerp 't welk zyne
Nieuwsgierigheid uitlokt; en men doet aan dit Gebouw niet meer dan regt, wanneer
men verklaart, dat de schoonheden van het zelve het naauwste onderzoek kunnen
doorstaan. Deeze Kerk wordt gehouden voor het volmaaktste voorbeeld van den
Gothischen Bouwtrant in geheel Engeland. Dit denkbeeld is niet volkomen juist, en
betreft het buitenste alleen. Van binnen treft men iets Saxisch en Grieksch aan; de
uitwerking hiervan is niet eenpaarig. De Tooren is een der schoonste Bouwgevaarten
van deeze soort; de evenredigheden zyn allerkeurlykst in agt genomen, en, op een
kleinen afstand gezien, vertoont zich dezelve als kantwerk. Het Glasraam aan 't
Oosteinde, voor het grootste in Engeland gehouden, stak eertyds uit door de
geschilderde Glazen, doch de kleuren zyn verschooten, zo dat men tegenwoordig
alleen kan gissen wat het bepaald wil verbeelden.
De vervaarlyke dikte der Pylaaren, die het dak van het ruim der Kerke
onderschraagen, heeft men geoordeeld dat geene behoorlyke evenredigheid hadt
tot de hoogte; en ik kan zulks niet tegenspreeken. Waren dezelve gegroefd, zulks
zou veel van dit logge voorkomen wegneemen. Dit heeft men alleen aan twee
Pylaaren gedaan. De Heer GOUGH schryft, in zyne uitgave van CAMDEN's Britannia,
dat men, by eene onlangs te werk gestelde uitgroeving deezer Pylaaren, bevonden
hadt, dat ze opgevuld waren met losse ongeregelde steenen. Men verzekerde my,
egter, dat dit een misslag is; ik zou, derhalven, wel wenschen dat men dit werk
doorgezet hadt. De gewoonte, om met zwaare Pylaaren en ronde Boogen te bouwen,
wordt toegeschreeven aan de Normannen; en deeze Hoofdkerk, als mede die van
Durham, Norwich en Worcester, leveren 'er blyken van op.
De Hoofdkerk van Gloucester wordt zeer net en zin-
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delyk onderhouden: eene waarneeming nogthans, die op dezelve alleen niet past.
De meeste Hoofdkerken in Engeland mogen aangehaald worden als tot eere
strekkende van hun wien de zorg daarover is aanbevolen. Om eene Hoofdkerk te
zien, waarin kladdigheid en verwaarloozing de overhand hebben, moet men gaan
in Westminster-abbey; een Gebouw, 't welk men, om de eene of andere reden, aan
de verwoestende hand des tyds heeft overgegeeven, zonder dat een vriendlyke
hand zich uitstrekte om den voortgang van derzelver verval te stuiten.
Een trap van tweehonderd en zes-en-zeventig treden opgeklommen zynde,
bereikten wy den top van het dak. Van daar heeft men een alleruitgestrektst gezigt
over de Valei, in welker middenpunt Gloucester ligt. Van deeze hoogte ziet men dat
de Stad in de gedaante van een Kruis gebouwd is; eene byzonderheid van
Godsdienstigen eerbied, welke, met de veelvuldige overblyfzels van Godsdienstige
Gestigten in dezelve, aanleiding gegeeven heeft tot het Spreekwoord: Zo zeker als
God in Gloucester is! Dit, ten minsten, dunkt my de waarschynlyke oorsprong van
deeze uitdrukking; want met alle myne vooringenomenheid voor eene Stad, aan de
vriendlykheid van veelen welker Inwoonderen ik reeds de hoogste verpligting heb,
kan ik 'er niet van zeggen 't geen PETRONIUS van Athene verklaarde, ‘dat het
gemaklyker valt 'er een God dan een Mensch te vinden.’
Men treft in deeze Hoofdkerk verscheide fraaije nieuwe Gedenktekens aan, die
tot eere strekken der Kunstenaaren, schoon hunne naamen de vermaardheid niet
verkreegen hebben van een ROUBILLIAC, een BANKS, of een BACON. Het
Grafgedenkteken van EDUARD DEN II, die onmenschlyk vermoord werd te Berkeley
Castle, is het opmerkenswaardigste van de oude Grafplaatzen. Men heeft 'er eene
Afbeelding van in RAPIN's Historie; doch het is onlangs met zeer veel naauwkeurigheid
in Plaat gebragt door Mr. BONNER, en, zo ik meen, geschikt voor BYLAND's Antiquities
of Gloucestershire. De groote offeringen aan de Kist, die de overblyfzels van deezen
ongelukkigen Monarch besloot, stelden de Abten in staat om deeze Hoofdkerk te
stigten.
Koning HENDRIK DE VIII rigtte den Bisschoplyken Zetel van Gloucester op. De lyst
der Bisschoppen klimt slegts tot vier-en-twintig op; doch mag op eenige ver-
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maarde naamen boogen; als HOOPER de Martelaar, FOWLER, BENSON en WARBURTON.
By deezen mag ik voegen een naam, die door de Inwoonders vermeld wordt als
geen gering cieraad op de lyst der Bisschoppen, de tegenwoordige Bisschop TUCKER,
wiens geleerde en vaderlandlievende arbeid bewondering verwekt heeft, zelfs dan
wanneer dezelve somtyds geen dankbaarheid baarde. Het Land is iets aan den
Hoogeerw. TUCKER verschuldigd; doch 'er was een tyd van staatkundige dolheid,
wanneer zyn raad, was dezelve opgevolgd, het Volk onder grooter verpligting aan
hem zou gebragt hebben. Hy is thans in zyn tachtigste jaar, en geniet eene vry
goede maate van gezondheid; doch, om zyne eigene woorden te gebruiken, ‘de
Klok heeft voorslag geslaagen.’
Het oude Abtdy Capittelhuis is voor omtrent anderhalve eeuw in eene Boekery
veranderd; de Collegie Boekery geheeten. Onlangs heeft men 'er eenige gisten aan
gedaan; doch de verzameling is klein.
De Kerken van Gloucester zyn gemaklyk; doch meest oude Gebouwen, waarin
men niets opmerkenswaardigs ontmoet.
Het Ziekenhuis is, boven alle uitzondering, het beste Gebouw van die soort in
geheel Engeland, naar deszelfs grootte. Het is zo wel ingerigt, dat alle hinderlyke
stank geweerd worde, en de kieskeurigste bezigtiger daar van geen den minsten
hinder heeft. Weinige huizen van byzondere persoonen zyn zo geschikt om de
herstelling der Zieken te bevorderen. De vertrekken zyn hoog en ruim, en krygen
genoegzaame lugt. 'Er zyn, door elkander, honderd Patienten in, die opgepast
worden door bekwaame Mannen van de kunst.
Toen de Koning en Koningin, in den Jaare MDCC-LXXXVIII, zich hier bevonden,
preezen zy dit Gestigt grootlyks, en de Bestunrders, zich wenschende te bedienen
van de Koninglyke goedkeuring, hebben deeze omstandigheid met gouden letteren
vermeld in de Vergaderplaats. - Dit Ziekenhuis wierd gestigt uit openbaare giften
en ersmaakingen; en wordt onderhouden door eene jaarlyksche inschryving.
Bisschop BENSON voorzag de noodzaaklykheid van zulk een Huis voor deeze Stad,
en besprak 200 Pond St. tot dit einde.
Ik ben, enz.
(De Zesde Brief by eene volgende gelegenheid.)
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Vertoog over de vooringenomenheid op 't eerste gezigt.
Ad poenitendum properat, cito qui judicat.
SENECA.

Hy krygt zeer ligt berouw, die schielyk oordeel velt.
(Uit het Engelsch.)
De Physiognomie, of, zo als LAVATER schryft, de Physiognemonie, schynt eene
grooter maate van aanmaatiging in zich te hebben dan eenige andere soort van
natuurlyke of verkreegene kundigheden, tot welke de Mensch kan geraaken.
Of de Physiognomie tot zekere regelen kan gebragt, en, gelyk andere
Weetenschappen, geleerd worden, zo als de gemelde Schryver beweert, mag men
ten minsten in twysel trekken, zo niet tegenspreeken, op de sterkste gronden van
redenkaveling en ondervinding. - Het is onbetwistbaar, dat wy ons eenig begrip van
iemand kunnen vormen op het eerste aanzien; doch, daar wy zelden, of nooit, eene
reden kunnen bybrengen, waarom wy zulk een begrip van iemand opmaaken, zo
volgt, dat, indien wy het recht gevat hebben, zulks by toeval ontstaat, of uit eene
soort van Instinct voorkomt, of een heimlyke kennis, geheel onmededeelbaar; en
hebben wy het recht getroffen in eene menigte van gevallen, wy kunnen onze kennis
niet mededeelen aan anderen, en uit deezen hoosde, is de Physiognomie geene
Weetenschap, welke wy, even als andere, kunnen onderwyzen. Dezelve is, ten
hoogsten genomen, eene soort van Instinct, den Mensch gegeeven, even als het
Instinct aan de Dieren geschonken, om het ééne soort van gewas van het andere
te onderscheiden, en hun voor kwaade toevalien te behoeden. Waarom wy, op het
enkel aanzien van iemand, overhellen om hem lief te hebben of te haaten, een goed
of kwaad gevoelen van hem te hebben, kunnen wy even min zeggen dan waarom
een Dier, terwyl het graast, schadelyke planten vermydt, en zich alleen met heilzaame
voortbrengzels der aarde voedt.
Ik meen eene vry groote maate van Physiognomie-kunde te bezitten, en grond
te hebben om daarop te roemen, indien 'er eenige roem in steeke, of indien ik
dezelve kon mededeelen. Ik word, zonder te weeten hoe, geleid om een zeker
denkbeeld van iemand, op het eerste gezigt, te vormen, en dit denkbeeld heb ik
nooit in éénig geval verkeerd bevonden. Ik heb, 't is waar, in den loop eener naauwer
kenniskryging, reden gekreegen om het te veranderen; dan eene langduuri-
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ger verkeering heeft my geleerd, dat myn eerste denkbeeld, gevormd zonder eenigen
ommegang in 't geheel, het éénig waare was.
De meeste Menschen hebben deeze soort van kennis in eene meerdere of mindere
maate; doch men mag twyfelen of dezelve veel tot hun genoegen toebrengt, of
dezelve niet voor misvatting bloot staat, en of, daar vooroordeel een onkruid is, 't
welk in 's menschen hart sterken wasdom bekomt, het niet gevaarlyk is dezelve
anderen aan te pryzen, of bekend te maaken.
Waren de Werken van LAVATER algemeen bestudeerd, dan, des hou ik my
verzekerd, zouden wy welhaast de Eeuw der Onbeschoftheid beleeven; ieder over
eens anders Character oordeelende, zonder den minsten grond. Physiognomie, zo
zelfs als hy dezelve verklaard heeft, is eene gissende Weetenschap. Gy kunt het
recht, maar ook mis, hebben, en gy bezit niets dan de ondervinding, om u omtrent
het een of ander te verzekeren; en de ondervinding zal u iemands Character doen
kennen, zonder dat gy u de moeite geest, om, op het eerste gezigt, over hem te
oordeelen. Der Menschen Characters, indien de Physiognomie wis ging, moesten
altoos dezelfde blyven, 't geen wy weeten dat zeldzaam het geval is; het Character
van het Kind, den Jongeling, den Man en den Grysaart, verschillen zeer veel; terwyl
de veranderingen in het uitzigt de zodanige niet zyn als de verandering van Character
veroorzaakt, maar te wege gebragt worden door de vermeerdering der jaaren, of
liever door de vordering van den gezonden sterken Mensch tot ontbinding.
Kunnen wy dan niets weeten door iemands Gelaad op te neemen? Ja, zeer veel;
wy kunnen zeggen of hy te onvrede dan vergenoegd, ziek of gezond, oud of jong,
is: doch dit zelfs kunnen wy niet zeggen zonder gevaar van dwaaling; want de
weezenstrekken van zommige Menschen zyn niet zeer geschikt om de
Gemoedsbeweegingen aan te duiden; daarenboven verschillen wy in onze
denkbeelden over gezondheid en ziekte. Veele Menschen, inzonderheid die zich
op Letteroefeningen toeleggen, zien 'er ouder uit dan zy met de daad zyn, terwyl
anderen, door gezondheid van gesteltenisse, netheid in kleeding, en vlugheid van
beweeging, zich veel jonger vertoonen dan zy weezenlyk zyn.
Maar toen ik de pen opvatte was myn oogmerk niet tegen het Stelzel van LAVATER
te schryven. Het heeft veel schoons, behelst veel onderrigts, en doet aan alle kanten
(*)
de Godsvrugt en Menschliefde van den Schryver doorstraalen . Myn oogmerk was
te klaagen over eene soort van Physiognomische

(*)

LAVATER is een man van vernuft en schranderheid, niet weinig vermaaks kan men uit zyn
Werk haalen; maar ik vrees dat het geen schranderheid zal geeven aan de zodanigen welke
de Natuur deeze gave geweigerd heeft, en geen hebbelykheid van naauwkeurig letten aan
de zulken die door gewoonte onoplettend zyn; en, indien het onkundigen aanzette tot
voorbaarige oordeelvellingen, vrees ik, dat het meer kwaads dan goeds zal doen. BEATTIE's
Elements of Moral Science.
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kennis, welke in Engeland plaats gegreepen heeft langen tyd vóór dat LAVATER zyne
Physiognomische Waarneemingen begon.
Ik bedoel die gelukkige bekwaamheid, welke zommigen bezitten, om de Menschen
op het eerste gezigt te kennen, uit zekere tekens en kenmerken, die in het Stelzel
van LAVATER niet voorkomen.
Lieden van Fatsoen kennen het Character van iemand uit de Krul van zyn hair,
uit de Sneede van zyn kleed, uit de Buiging welke hy by de intrede in een Gezelschap
maakt, en oordeelen overeenkomstig met die kennis. Zy hebben desgelyks een
zeer scherpziend oog, niet alleen om iemands Character te ontdekken, maar ook
wat hy komt doen. Zy kunnen uit het gelaad en de houding leezen of hy komt om
eene Rekening te ontvangen of te betaalen, en regelen hun gedrag daarvolgens;
een voeglyken ernst en destigheid aanneemende, of een bevalligen lach, naar de
omstandigheden het eischen. - Een Gemeen Man is, op zyne wyze, geen gering
Physiognomist; wanneer hy zyne Rekening vertoont, ontdekt hy met den eersten
opslag of dezelve betaald zal worden, dan niet. Als hy een Groot Man ontmoet met
een glimlach op 't aangezigt, stelt hy vast, dat deezen iets ontbreeke, eene levering
van nieuwe waar, een langer borgen, of misschien, eens in zeven jaar, een stem.
Eene bedreevenheid in deeze soort van Physiognomie spaart een groot deel van
noodeloos gesprek, en kan, by gevolge, veel onaangenaame twistredeninge
voorkomen, die anders zeer gereed kan ontstaan uit het onderhoud van twee lieden,
waar van de een schuldig is, en niet kan betaalen, en de ander moet hebben, maar
geen geduld kan neemen. Een aanzienlyk Winkelier in Westminster, zeer verre
gevorderd in de Gelaadkennis zyner Kalanten, verzekert my dat hy veel werks
afdoet, in de uiterste stilte Wanneer hy eene Rekening overgeest aan een Edel
Kooper, hy wagt niet langer dan dat deeze tyds genoeg heeft om dezelve te leezen,
en krygt, onder dit leezen, een allernadruklykst antwoord, zonder dat die Heer een
enkel woord voortbrengt, en maakt zyn Dienaar, meer of min nederig, naar dat hy
het besluit opmaakt uit het geen hy gezien heeft.
Op openbaare plaatzen steeken veelen uit in het kennen van den rang en staat
der lieden die het Gezelschap uitmaaken, niet uit hunne Weezenstrekken alleen;
maar ook uit hunne Kleeding. Maar het is deeze soort van Physiognomie, (ik moet
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hier dit woord, hoe oneigen ook, gebruiken) waarover ik zeer moet klaagen.
Misschien is 'er een tyd geweest, dat de Kleeding en zelfs het Uitzigt, eenige
aanduiding gaf van den rang en leevensstand der voorkomende Persoonen; maar
ik weet niet hoe deeze onderscheiding thans geheel vervolgen schynt. De Kleeding
is zo geheel en al willekeurig geworden, dat, indien wy dezelve ten kenmerk namen
van Rang of Middelen, wy gevaar zouden loopen van vyftigmaal op één dag
bedroogen te worden.
Daar zit een ernsthaftig en deftig - uitziend Heer in 't zwart, met een witte, dik
gepoederde, groote pruik. Hy schynt in diepe gepeinzen verzonken, en geheel geen
agt te slaan op 't geen hem omringt. Wie is hy? - Gy zult zeggen een Bisschop, diep
in gepeinzen over de verhevenste waarheden, geheel afgescheiden van en verre
verheven boven de zaaken deezer wereld. - Neen, het is een Actiehandelaar, wiens
Vrouw zeer onlangs begraaven is, en die de gevoeligste spyt heeft, dat de voorspoed
der Fransche Wapenen aan den Rhyn de Fondsen zo zeer hebben doen daalen.
Niet verre van deezen ziet gy een lustig vrolyk Heertje, gelaarsd, in rydgewaad,
met het hair naar de eerste mode opgemaakt, en een zweep in de hand; hy geeft
zich veel werks met de Dames, en laat nu en dan, enkel om deeze te vermaaken,
een dubbelzinnigheid of twee hooren, en vertelt een grappige historie, die hy besluit
met een luidrugtigen lach. Gy hebt reeds beslooten dat hy een kind van Fatsoen is,
en de waarschynlyke Erfgenaam van een ryken Baron. Schynbaarheden zyn
bedrieglyk; hy is een eerwaardig Geestlyke, aan wien een Edelman, uitsteekende
in het beloonen van verdiensten, een veel opbrengende Standplaats gaf, enkel om
dat hy zyn Voorspraak wierd, in 't welk geen man van eenige deugd of verstand
hem wilde ten dienste staan.
Maar welk een onbeschofte is hy, die zich in zo veel goed gezelschap indringt
met een kleed waarvan men de draaden kan tellen, met vuil linnen, met een hoed
en pruik die een Smous van de straat niet zou opraapen? - Waarschynlyk een arme
hond, die een brok komt bedelen, of een ongelukkig Man, die voortgeholpen wil
worden door een gifte - of misschien - Neen, die Man heeft tachtig duizend Ponden
Sterling in de Fondsen, en zou, om zyn eigene woorden te gebruiken, ‘dit geheele
Gezelschap kunnen koopen en verkoopen,’ ware het niet, dat hy nooit eenig ding
kogt, of hy moest, by den verkoop, driemaal 'er de waarde voor krygen. Hy heeft
van daag zuiver zeshonderd Ponden gewonnen, door eene kleine ryzing in de
Fondsen; en staat nu gereed om zyn maaltyd voor vier stuivers te houden, en
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dan weder te keeren na de Vliering van een huis, in een der geringste straaten van
de gansche Stad.
In tegenstelling van deeze treedt 'er een Heer in, fraai gekleed; hy haalt een
gouden Snuifdoos uit den zak, ziet op een goud Horlogie hoe laat het is, en vertoont,
in 't kort, in alles zo zeer den Heer van Fatsoen, dat elk gereed is hem op 't nederigst
te groeten. Hy roept om zyn koets, stapt 'er met een trotsche houding in, en belast
den koetsier in St. Jamesstreet stil te houden. - Deeze is waarschynlyk een Man
van Middelen, of een Staatsman. - Neen, hy is een Linnen-handelaar, die, binnen
weinige weeken, aan zyne schuldeischeren, twee ten honderd, op eene edelmoedige
wyze, zal aanbieden.
Dusdanig is de uitwerking onzer keurige onderkenning der Characters, wanneer
de Kleeding eeniglyk ten grond strekke waar wy op afgaan. Mejuffrouw MODELY,
zeer bedreeven in de etiquette, en door en door bedreeven in 't geen men eene
volkomene Opvoeding heet, bezit een opmerkenswaardige bedreevenheid om der
Menschen Character, op 't eerste gezigt, te kennen. Want men moet in aanmerking
neemen, en misschien moest ik dit vroeger hebben opgetekend, dat lieden van
deezen stempel, geheel door 't uitwendig voorkomen geleid, (terwyl LAVATER en
diens Leerlingen hunne naspeuringen op de hoedanigheden van de Ziel te werk
stellen,) Mejuffrouw MODELY, en elke Dame, die weet, op welk eene wyze behoorelyke
onderscheidingen te maaken, alleen letten op 't geen in de Beurs huisvest, en daar
over oordeelen naar 't geen uit de Beurs moet komen, te weeten fraaije Kleederen,
en een grootsche Equipagie. Diensvolgens heeft deeze Dame by zich zelve een
schaal van verdiensten opgemaakt, opklimmende van Niets tot Voortreffelykheid;
naar deezen regelt zy de Eerbetooningen, welke zy bewyst, de agtgeeving, welke
zy betoont, en haar gezelschap op dagen van bezoek. Met eenen enkelen oogslag
weet zy, dat een Man, in een gemeen of gekeerd Kleed, niets moet waardig weezen,
en hy wordt beneden op de schaal geplaatst; naast hem komt de Heer in een
eenvoudig Gewaad. die, schoon weinig waardig, nogthans boven den eerstgemelden
te keuren is; deeze wykt, op zyne beurt, voor eenen die geborduurde Kleederen en
Kanten draagt, enz. Iemand, die te voet komt, is baarblyklyk minder, dan hy die te
paard verschynt; die alleen te paard zit, is ongetwyfeld veel minder dan hy, die een
Knegt te paard agter zich heeft; maar alle deezen moeten wyken voor Persoonen,
die in Rydtuigen komen; en die hebben, naar gelange van de cierlykheid der
Rydtuigen, eenen hooger of laager rang.
Zulk eene kundigheid van de Characters verkrygt Mejuffrouw NODELY, enkel door
de Persoonen te zien; en gelykt deeze kundigheid zeer veel op die iemand van de
Boeken magtig wordt,
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door enkel de Tytelbladen te leezen. Ik wil, egter, niet op my neemen te beweeren,
dat zy nimmer mistaste. Volmaaktheid moet men onder de menschen niet zoeken.
In den voorleden Winter danste zy op een openbaar bal, zo zy meende met een
Lord, en 't was een Paruikemaaker; geen maand geleden werd zy, by het uitgaan
der Opera, in haare koets geleid door iemand, dien zy voor van hoogen rang aanzag;
doch zy ontdekte naderhand, dat hy niet meer was, dan de Kamerdienaar van een
Bisschop.
De Physiognomie, welke van het uitwendig voorkomen afhangt, wordt menigmaal
uitgestrekt tot zyne Manieren. 't Geen men onbedwongenheid, bevalligheid en
deftigheid, noemt, misneemt men veelal voor vernuft, verdienste en eer. Een stug
en styf intreeden in een kamer heest menigmaal iemand grootlyks benadeeld, terwyl
een ander, door het bevallig dansen van een menuet, zyn fortuin maakte. - Zo
partydig zyn wy omtrent de kundigheid, welke wy by het eerste zien van iemand
ons vormen, dat het ons altoos smert, wanneer wy door nader kennis het tegendeel
verneemen. Daar is treffende lelykheid zo wel als treffende schoonheid. Geen van
beiden, nochthans, steekt uit in bestendigheid; ook wordt het goed en kwaad in de
wereld niet zeer gestoord door zulke vooringenomenheden.
Daar wy dan zulk eene sterk overhellende neiging hebben, om over onzen Naasten
te oordeelen volgens het eerste voorkomen, moeten wy tragten zulks te doen op
beginzelen, welke ons niet bedriegen. Een Domkop kan bevallig weezen, een, die
op den oever staat van bankroet te speelen, het aanzien van een ryk man hebben.
Houding en Kleeding, derhalven, zyn ongeschikt om het Character te bepaalen; ten
hoogsten genomen onderrigten deeze ons, dat de een een bekwaam Dansmeester,
en de ander een ligtgeloovig Kleermaaker, gehad hebbe.
Doch wy mogen ons verzekerd houden, dat, indien de eerste indruk van iemands
Character ongunstig is, en wy daar op voortgaan, wy hem onregt aandoen, dan
zelfs wanneer wy ons gevoelen niet uitbrengen.
Het weezenlyk Character van een Mensch is met geen enkelen opslag van het
oog te ontdekken: want de Mensch is zulk een zamengesteld weezen, zo geduurig
veranderende in zyne begrippen, dat wy, zelfs naa eene langduurige verkeering,
zelden in staat zyn om te bepaalen, wat juist zyn Character is. Kunnen wy dan
veronderstellen, dat wy, op 't eerste gezigt, zullen ontwaar worden, wat jaaren van
ommegang, zeldzaam, ten vollen ontdekken? - Het is, gelyk ik in den beginne
aanmerkte, mogelyk, dat wy het treffen. Ik weet het by bevinding; maar, dewyl het
onmogelyk is reden van ons begrip te geeven, en het zeer onredelyk is, een gevoelen
zon-
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der grond van reden aan te kleeven, voegt het ons zeer omzigtig te weezen, en
voor ons zelven te bewaaren, 't welk, ontdekt, ten nadeele van een ander zou kunnen
dienen.
Wy voegen by dit Vertoog

Eene anecdote, van effen betreffende.
Onze beroemde Spectatorschryver J. VAN EFFEN, die gewoon was zich naar den
eersten smaak van zynen tyd en ryk te kleeden, schoon hy niet ruim van tydlyke
middelen bedeeld was, wandelde met zyn Boezemvriend TH. VAN SNAKENB RG buiten
Leyden! Op eenigen afstand kwam een ryke Vrek, armoedig gekleed, doch, ten
aanziene zyner Middelen, den Heer VAN SNAKENBURG bekend, aanstappen. VAN
SNAKENBURG hieldt VAN EFFEN staande, keek hem, en beurtlings den VAN EFFEN
onbekenden Man, aan; zeggende: ‘Op “dit oogenblik zie ik twee groote Bedriegers”
- Wie? vroeg VAN EFFEN. -, U, en dien Vriend!’ gaf hem VAN SNAKENBURG te houden;
met byvoeging: ‘Elk ziet u voor een ryk, en dien Man voor een arm, Man aan!’ - VAN
EFFEN lachte hartlyk over deezen inval van den geestigen SNAKENBURG.

Zedelyke bedenkingen.
Is 'er wel eene sterker spoorslag, die ons tot deugdsbetragting moest aanzetten,
dan onze eigenliefde? Eigen behoud, eigen welzyn, is tog de grond, waar uit alle
redelyke wezens werkzaam zyn; en schoon wel de meeste menschen verkeerde
middelen aanwenden, om zich gelukkig te maken, dit neemt echter niet weg, dat zy
wanen door dezelve dit oogmerk te bereiken. De wellustige heeft geen ander
oogmerk; hy waant, door zyne driften, en wellustige neigingen, op te volgen,
zichzelven geluk te verschaffen: dan zyne verkeerde redenering misleid hem
jammerlyk, en de rampzalige uitkomst bevestigt zulks maar al te zeer. Het is een
zeer kort genot van iets, dat slegts de zinnelyke vermaken streelt; maar de
beklagenswaardigste gevolgen heeft, om dat ze den mensch, en in den tyd, en na
dit leven, ongelukkig maken. - Dan geheel andere gevolgen heeft eene stipte
deugdsbetragting; deze verzorgt ons een aangenaam, een gerust, vergenoegd en
vermakelyk leven. - Men heeft geene inwendige beschuldigingen van kwalyk
gehandeld te hebben, welke beschuldigingen onze allerbeste vermaken vergiftigen;
integendeel, door de deugd te betragten, heeft men de medebewustheid van wel
gehandeld te hebben, en dit geeft in 't gemoed die kalmte, welke
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's menschen waar geluk uitmaakt, en, dat alles overtreft, de deugd maakt hare
betragters na dit leven bestendig gelukkig. Maar is het dan niet de grootste
dwaasheid, de deugd te veragten, die ons bestendig gelukkig maakt, en de ondeugd
aan te kleven, waardoor wy voor altoos rampzalig worden? - Moest de liefde, welke
wy ons zelven verschuldigd zyn, ons niet aanzetten, om als wyzen redelyk, en niet
als dwazen zo redeloos, te werk te gaan, dat wy ons eigen welzyn moedwillig
verwaarloozen? - Indien wy treeden buiten de grenzen der deugd, dan benadeelen
wy aanstonds ons zelven, en anderen lyden daardoor ook den meesten tyd schade;
om dat het algemeen altoos lyd by het nadeel van een van deszelfs leden; daar en
boven stryd een kwaad gedrag tegen de wyze inzigten en oogmerken van den
alwyzen Schepper. - Deze wil dat de goede orde op de best mogelyke wyze zal
bewaard worden: maar deze orde verstoor ik zo dra myne gangen afwyken van het
regte spoor, en ik mis in het beantwoorden aan myne bestemming.
Al wie zynen evenmensch benadeelt, legt doorgaans ook de hand aan zyn eigen
verderf. - Want hy, die zich toelegt om bestendig zynen naasten te benadeelen, die
legt den grond om de Maatschappy tot haren ondergang te doen neigen, en de
zuilen, waarop een staat gevestigd is, te doen waggelen, om dat men de byzondere
leden, waaruit eene Maatschappy bestaat, niet kan benadeelen, zonder dat het
geheele lighaam daar by lyden moet, even zo min als een deel van 's menschen
lighaam kan lyden, zonder dat de geheele mensch dat gevoelt, en 'er by lyden moet.
Het is eene oneindige en aanbiddelyke Wysheid, die gezorgd heeft, om elk mensch
klaar te doen weeten, wat regt en wat onregt zy - daarin heeft de wyze Schepper
voorzien, ten einde de mensch niet zoude dwalen om zyne ziele met eene
genoegzame kragt van waarheid te versterken, waaraan men veilig alle menschelyke
bedryven toetzen kan. Dat dit waarheid zy, zal elk, by een nauwkeurig onderzoek
van zichzelven, weldra ondervinden. Wie wél handelt, gevoelt eene aangename
aandoening, voortvloejende uit eene bewustheid dat hy wél gedaan heeft - dan zo
dra men kwalyk heeft gehandeld, verliest het gemoed die aangename aandoening;
en daar te voren in de ziel eene bedaarde rust en kalmte plaats had, daar word
dezelve door onrust gekweld, en verliest al hare vorige kalmte. - Het gemoed is als
eene onstuimige zee, rusteloos in beweging. Het geweten klopt, en men kan zich
de verkeerd gepleegde bedryven niet herinneren, of aanstonds worden wy onrustig,
en nochtans is er geen deel van ons geluk zo voornaam, dan de rust van 't gemoed,
en in tegendeel geene onzaliger omstandigheid, dan een onrustig geweten. - Nooit,
zal ieder moeten betuigen, is men geluk-
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kiger, dan dat het geweten, die ligtende fakkel, die alle de schuilhoeken van het hart
doorzoekt, zegt: dat men wél doet, dat men zyn pligt betragt. - Daar men in tegendeel
nimmer ongelukkiger leeft, dan gestadig door zyn geweten beschuldigd, en scherp
verweeten te worden: mensch! gy hebt kwalyk gehandeld.
Wanneer men 's menschen gesteldheid wel in overweging neemt, dan zal men
dra bevinden, dat dezelve van dien aard zy, dat men omtrent zeer veele zaken
volmaakt, onkundig is, dat wy van zeer weinige maar bekrompe kennis hebben, en
'er slegts wat van weten, alleen uit derzelver eigenschappen. - Onze kennis zullen
wy dierhalven bevinden als zeer bepaald en bekrompen. - Dan zal deze onkunde
ons wel ongelukkig maken? - Eene uitgebreide kundigheid brengt zeker veel toe
om ons geluk te verwyderen en uitgebreider te maken. Dan de wezens der zaken
kunnen wy niet opspeuren; al wat men daaromtrent met zekerheid weet, leeren ons
derzelver volmaaktheden; en daar van niets meer te weten, maakt daarom ons niet
ongelukkiger. - Dit is eene wyze schikking van onzen oneindigen Maker, dat die ons
ongeluk niet volstrekt doet afhangen van eene volmaakte kennis van zaken, of van
eene gebrekkige kunde van dezelve. - Dat dit eene waarheid is, bevestigt de
dagelyksche bevinding overvloedig; want onze kennis kan in veele opzigten, omtrent
eene menigte van zaken, vry uitgebreid zyn, zonder dat dezelve den minsten invloed
maakt op ons geluk of ongeluk. - Dan men mag omtrent het waarnemen zyner
pligten geenzins onverschillig zyn; want van derzelver meerdere of mindere betragting
hangt volstrekt ons geluk of ongeluk af.
Wanneer wy menschen in voorspoed leven, dan vloeit ons alles toe; aan eer,
aanzien en achting, hebben wy geen ge brek, - een overvloed van vrienden komen
ons, van alle kanten, hunne opwagtingen aanbieden. - Van de wereld worden wy
geroemd; van de schuimloopers bezogt; van de vleiers aangebeden. - Wanneer het
fortuin ons aanlagt, vloeit ons alles toe, ieder wil onze vriend zyn, ieder met ons
gemeenzaam verkeeren. Dan zo dra keert ons het geluk den rug niet toe, of wy
geraken in veragting - alle menschen verlaten ons, en by welken wy de voorwerpen
van vleijing en aanbidding waren, zyn wy dan de voorwerpen van bespotting - de
voorwerpen van veragting.
Het is niet de lage, maar de ondeugende, man, die onze veragting verdient. - Hy,
die op eene schelmagtige wyze de goederen van zyn evenmensch vervreemt, is
gevaarlyker dan een openbare dief. - Hy, die zich heimelyk door bedrog zyns
naastens goederen eigen maakt, is de gevaarlykste roover. - Voor de laatste kan
men zich nog wagten, om dat zy in 't openbaar u aanvallen; dan de eerste leggen
u
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lagen, die vaak niet te voorzien zyn. - De laatste komen voor in hunne ware gedaante;
de eerste vermomd onder den schyn van deugdzaam en godvrugtig. De laatste
eindigt doorgaans zyn leven aan de galg, of op het rad; en al dikwils herstelt de
eerste, schoon zomwylen oneindig meer geroofd hebbende dan de laatste zich in
zyne vorige eer.
De deugdzame man is ook de standvastige man; hy laat zich niet verleiden, noch
van 't regte spoor afbrengen. Schoon alles verandere, hy blyft onveranderlyk.
Elk mensch bykans hoort men klagen over zynen toestand in de wereld; weinigen,
doorgaans zeer weinigen, zyn te vrede met den staat, of het beroep, waarin zy door
de goede Voorzienigheid zyn geplaatst. - Yder waant, dat hem het zwaarste lot is
ten deele gevallen, om dat hy dagelyks moeijelykheden ontmoet, van welke hy denkt
dat een ander bevryd is. - ô Gy dwazen, weet gy dan niet, dat 'er in deze
beneden-gewesten niets volmaakts te vinden is; en alles wat men by de hand vat,
hoe schoon het ook schynen moge, altyd heeft het zyne onvolmaaktheden - altoos
heeft het zyne ongunstige zyden. Hy, die dat niet geleerd heeft, zal zich in alles,
wat hy by de hand vat, in geduurige belemmeringen vinden, en nimmer één oogenblik
gelukkig leeven. - Dan, ieder handele, gelyk het betaamt, in den toestand waarin
hy zich bevind, of in het beroep, waarin hy geplaatst is. Wie dat doet, zal zeer veele
gelukkige dagen hebben, en waarlyk bevinden, dat hy altoos meer stof tot
dankbaarheid, dan tot murmureeren, heeft.
Veelal kent men niet eerder de waarde van eenig ding, voor dat men het verliest.
- Wanneer wy menschen iets genieten, van nog zo eene waarde; wy zyn 'er zo
geene bezitters van, of wy worden 'er weldra onverschilig omtrent, zo nog niet veel
erger, zo wy 'er niet van walgen. - Wanneer het ons ontnomen word - wanneer het
voorby is, en wy het voor altyd moeten missen - dan helaas beklagen wy ons, al
hebben wy het zelfs veracht onder de genieting. - Zal ons het volgende meêr
vermaak, meêr genoegen, geven? - Neen, gewisselyk niet Zo dra wy 'er aan gewoon
zyn, en de nieuwigheid is 'er af, dan haken wy al aanstonds naar wat anders. - Wy
leeven als by geduurige veranderingen. - Dan 's menschen zwakheid straalt nergens
meer in door, dan even in zulk een gedrag. - Hoe zwakker wy inmiddels in verstand
zyn des te meer haken wy naar verandering. Wy zyn den kinderen gelyk, die, het
geen zy zo gestreeld en geliefkoosd hebben, bykans op het zelfde oogenblik kloppen,
slaan, en verachtelyk van zich werpen. ô Dwazen, zullen wy dan altoos als
verstandelooze kinderen handelen!
Zich zelven altyd gelyk te blyven, is het werk van een verstandig, van een wys,
man; hy laat zich niet ligt bewegen,
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noch omzetten. - Hy blyft, in weerwil van alle aanlokzelen, alle verleidingen, pal
staan, even gelyk een onbeweeglyke rots in het midden der golven, die het geloei
der winden en het geklots der baren weerstaat, schoon eeuwen lang door dezelve
geweldig aangevallen; dan de onstandvastige man weerstaat de geringste aanvallen
der verleidingen niet. - Hy laat zich, even gelyk de ligte golven, door de minste
aanvallen bewegen. - Een zagtblazend windje maakt, zo dra het zich laat voelen,
aanstonds eene beweging in de ligtgevoelige golfjes. - Even zo schielyk word de
onstandvastige man bewogen op elken aanval die hem van buiten aankomt, dezelve
moge zo kragteloos wezen als hy wil. - Men zwaait den onstandvastigen werwaards
men begeert, nu naar dezen, en dan wederom naar geenen kant, en men kan niet
vertrouwen, dat hy een oogenblik dezelfde zal blyven.
C. V.D. G.

Byzonderheid van Dr. Arbuthnot.
Dr. ARBUTHNOT klaagde, dat hy deeze wereld moede was, en het hem verveelde in
zo veel slegt gezelschap te leeven. Eene zeldzaame klagt in den mond eens Heers
van ARBUTHNOT's stempel; bekend voor een Man van vernuft, wiens geest altoos
zwanger scheen van boertige denkbeelden, en meest alles, indien niet eeniglyk,
een belachlyken draai gaf, misdryven niet uitgeslooten. - Dat voor zulk een Man,
aan wiens verbeelding bykans elk Character, en iedere Gebeurtenis, een blyspel
verschafte, de Dood welkom kon weezen, dewyl het Leeven hem smaakloos
gewerden was, levert een droevig, doch spreekend, bewys op van de gegrondheid
der spreuke: Dat het Hart, zelfs te midden van het lachen, smerte hebbe! of dat zy,
die best geschikt en bekwaamst zyn om anderen te vervrolyken, niet altoos zelve
vrolyk zyn, en dat hunne Vrolykheid menigmaal het uitwerkzel is van eene moeilyke
pooging, bovenal te werk gesteld om Hoogmoed te voldoen, en de lastige
medgezellinne van kwelling des geests.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Kan een kundig geneesheer een naturalist zyn?
Onder de vooroordeelen, waarover men in onze dagen zo algemeen hoort klaagen,
is 'er één, het welk, zo wel uit hoofde van deszelfs ongerymdheid, als uit hoofde
van het liefdelooze, 't welk daarin opgesloten ligt, reeds voorlang moest verbannen
zyn, en het welk, echter, niet slegts by den grooten hoop, maar ook by eene meer
beschaafde klasse van menschen, nog geduurig ingang vindt; ik bedoel dat
denkbeeld, als of het onderzoek der natuur, in den uitgebreidsten zin, den mensch
van het geloof aan de waarheden des Euangeliums zou aftrekken, en dat hy, die
diep in de geheimen der natuur zocht in te dringen, daardoor het grootste gevaar
zou loopen, om een Naturalist, dat is te zeggen, volgens het algemeen heerschend
denkbeeld, een mensch zonder Godsdienst, althans zonder geloof aan eene
Openbaaring, te worden.
Ik durf gerust beweeren, dat die Natuurkundigen, welke, door hunne gevoelens
en gedraagingen, aanleiding gegeven hebben tot het vellen van zulk een ongegrond
en liefdeloos vonnis over allen, die zich op de kennis der natuur toeleggen, den
naam van Geleerden in deze wetenschap met geen het minste recht kunnen draagen;
maar dat zy slegts de eerste beginselen derzelve gevat hebben, of misschien tot
de klasse der zodanigen behooren, die hun gebrek aan wezenlyke kunde, door
iedele vertooning, zoeken te verbergen.
Dit is toch het algemeene lot van alle wetenschappen, dat zy, die 'er het minst in
gevorderd zyn, dezelve het meest tot oneer verstrekken; dat dwaaling, misbruiken
en zotheden, die alleen haaren grondslag hebben in onkunde en verwaandheid,
vaak aan deze of geene wetenschap ten laste gelegd wordt, daar zy alleen by de
onkundige beoefenaars derzelve moet t'huis gezocht worden: en dat men hier de
rede moet zoeken, waarom eene
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wetenschap, die, welbeoefend, den weg tot waarheid en deugd zou aanwyzen, wel
eens een middel ter bevordering der ondeugd kan worden.
Juist dit is ook het geval met de Natuurkunde. Men waant, dat zy het ongeloof
bevordere, om dat 'er onder hun, die deze wetenschap hoog schatten en beoefenen,
voormaals mannen waren, en thans nog zyn, die over de natuur op zodanige wyze
spreeken, dat men hierdoor op het vermoeden komt, of zy wel gunstig omtrend den
Godsdienst denken, daar zodanige taal veeleer hunne wezenlyke kunde moest
verdacht maaken.
Hoe minder vorderingen een geletterde gemaakt heeft, zo in de uitbreiding als in
de beschaaving zyner kundigheden, zo veel te meer loopt hy gevaar, om op zyne
denkbeelden te steunen, om onbedagtzaam en overhaast te werk te gaan in het
maaken van gevolgtrekkingen, om langzaame en tevens verkeerde vorderingen in
die wetenschap te maaken, om onverzettelyk zyne aangenomen begrippen te blyven
omhelzen, om eene stoute taal te voeren, als uit de hoogte te spreeken, en zich op
verkregen kundigheden te verheffen. Is het dan wel te verwonderen, dat menig een,
die misschien één of twee Collegien over de Natuurkunde heeft bygewoond, en van
de wonderbaare kragten en wetten der natuur aanvanglyk begint te keuvelen, niet
met dien betaamlyken eerbied spreekt van Godsdienstige verborgenheden, dat hy
God en de natuur met elkander verwart? Is het te verwonderen, dat, naar maate
zyne jaaren, en met dezelve zyne ervaring en kundigheden, toeneemen, naar maate
dus dezelfde God, die zich in zyn Woord geopenbaard heeft, ook in de geheele
natuur, en in zyn byzonder bestuur, meer en meer door hem gekend word, hy ook
naar die maate tot zyne voorgaande Godsdienstige denkbeelden terug keert?
Men mag, uit dien hoofde, de Les van POPE aan de Aankomelingen in de
Dichtkunst wel toeroepen aan hun, die de natuur en derzelver kragten en wetten
willen doorsnuffelen,
A little learning is a dang'rous thing,
Drink deep, or taste not the Pieman spring.
There shallow draughts intoxicate the brain,
But drinking largely sobers us again.

ALPHONSUS de X, Koning van Kastilie, toegenaamd de
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Wyze, moet het waarlyk in de Natuurkunde niet ver gebragt hebben, indien hy, gelyk
men van hem verhaalt, in de daad gezegd heeft, dat, byaldien God hem by de
Schepping geraadpleegd had, de wereld in veelen opzigte beter zou geweest zyn,
dan zy tegenwoordig is. - Geheel anders denkt de Natuurkundige; elke keten van
gewrochten en oorzaaken leidt hem met zyne gedachten op tot God, den alwyzen
en besten Vader. Zyn vorschend oog ontdekt den Schepper, zo wel in het majestueus
Onweder, als in den verkwikkenden Lente-regen. Alom vertoont zich aan hem
De Cirkel, dien geen mensch met woorden,
Geen Geest met denken, meeten kan,
Wiens middenpunt aan duizend Oorden,
Wiens omvang niemand meeten kan.

Dezelfde onuitspreeklyke grootheid, dezelfde onnaspeurlyke wysheid, dezelfde
onbeperkte goedheid, ontdekt hy zo wel in de zon, als in den koornhalm, die door
haar bestraald wordt. Hy mag zyn oog wenden werwaards hy wil, hy mag peinzen
zo veel hy wil, altoos ontmoet hy voorwerpen, die zyn verstand, met behulp van alle
zyne kundigheden, niet bevatten, niet doorgronden, kan; hy ontmoet verborgenheden,
die zyne reden moet eerbiedigen, die hem in 't stof doen nedervallen en aanbidden.
Wie, die zich op de kennis der natuur toelegt, heeft meer gelegenheid om de
aanbiddelyke eigenschappen van het Goddelyk Opperwezen te ontdekken, en zich
van de waarheid en heilryke uitwerkzelen der Goddelyke Openbaaring te overtuigen,
dan de Geneesheeer? Hoe naauwkeuriger hy den mensch, die als 't ware eene
wereld in 't klein is, beschouwt, hoe meer hy, in de waarneeming van zyn beroep,
de lotgevallen en de inwendige gesteldheid der menschen gadeslaat, en dus als
doordringt tot deszelfs geheimste geschiedenis, zo meer zal hy ook menigvuldige
en treffende bewyzen van de almagt, wysheid, geregtigheid en liefde, van het
Opperwezen, en tevens van de voortreffelykheid van den geopenbaarden
Godsdienst, ontdekken.
De naauwkeurige beschouwing van 's menschen lichaam vertoont hem een
konstig werktuig, het welk, zo wel in zyn geheel, als in deszelfs byzondere deelen,
de naboot-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

360
sende konst beschaamd maakt, ja waarby al wat het menschelyk verstand ooit
verzonnen, wat menschen handen ooit gewrocht, ja waarop geheele natien
getrotseerd, hebben, als niets is. - In dit werktuig is alles, zelfs het kleinste vezeltje,
bezield met iets, 't welk de hand van den sterveling nooit kan mededeelen - het
Leven; het bezit vermogens, die volstrekt eene meer dan menschlyke oorzaak
moeten hebben, vermogens om te kunnen toeneemen, om gevaaren te ontduiken
of weerstand aan dezelve te kunnen bieden, zelfs om geledene schade te kunnen
vergoeden. - Dit konstig geheel is de woonplaats van iets, 't welk, door zyne
voortreffelykheid, kragten en werkzaamheden, zynen Goddelyken oorsprong, en
het naauw verband, het welk 'er is tusschen den Schepper en zyne schepselen, zo
duidelyk aan den dag legt. - Hy ziet.....
‘Ja,’ hoor ik, dunkt my, zeggen, ‘hy ziet ook, wat Wysgeerige Natuurönderzoekers
gezien hebben: hy ziet een almagtig, wys en goedertieren, Opperwezen, den
Schepper en Onderhouder van alles, den Vader der Natuur, den grootsten
Werkmeester, die eens een onnavolgbaar konststuk vervaardigde, het welk duizende
van jaaren van zelfs voortwerkt. Hy ontdekt, hoe schoon, hoe verheven, hoe heilig,
de natuur is, hoe zy zich zelf altoos gelyk blyft, hoe onveranderlyk haare wetten,
hoe geregeld de loop van alles, hoe onuitputtelyk haare kragten, hoe eenvouwig
haare middelen, hoe heerlyk haare gewrochten, hoe overeenkomstig haare deelen,
zyn, ja hoe zy ons tot de waare volmaaktheid opleidt.’
Maar neen! dat alles ziet de Geneesheer niet ten eenemaal op die wyze, hy
ontdekt wel eens dingen, die hier tegen inloopen. Ik zal, tegen deze hemelhooge
loftuiting ter eere van de Natuur, slechts eenige weinige bedenkingen opperen,
welke de Geneesheer, in de dagelyksche beoefening der Geneeskunde, geduurig
bewaarheid zal vinden.
De Natuur vertoont haar betoverend schoon in een welgebouwd Lichaam, en in
de onschuldige Ziel van een gezond Kind, en in de evenredige ontwikkeling van
beiden. Doch wanneer dat zelfde lieve wigtje door de alverwoestende kinderziekte
overvallen word, wanneer dat engelachtig gelaat op de wanstalligste wyze word
opgezet, wanneer de bloejende kleur der roosenroode wangen met eene zwarte
korst word verwisseld, wanneer de spreekende
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oogen gesloten zyn, wanneer een schorre stem de plaats van zagte toonen vervangt,
is dan de natuur nog zo schoon, zo bekoorlyk? Waar is hier de hooge, de heilige
en weldaadige, natuur, die, met alle haare wetten, kragten en werkingen, niets dan
de hoogst-mooglyke volmaaktheid en gelukzaligheid der Schepselen bedoelt? Ontdekt men haar insgelyks in deze bekoorlyke gedaante, wanneer besinettelyke
ziekten op den aardbodem woeden, menschen en vee dooden, en geheele streeken
als ontvolken; of wanneer zy de oevers van den Taag doet beeven, Calabrien
verwoest, Messina omkeert, en de bekoorlykste landsdouwen met een vuurstroom
overdekt? - Is zy nog de schoone natuur, wanneer zy den bewooneren der Alpische
bergen met het krop-gezwel, en den Amerikaan met den worm, die tusschen huid
en vleesch knaagt, bedeelde? Is zy nog de weldaadige verzorgster, wanneer zy
allerlei ziekten en ongemakken onder de stervelingen verspreidt?
‘Maar dit alles,’ (dus spreeken haare Vereerers,) ‘dit alles dient tot instandhouding
en de welvaard van 't geheel; dit alles behoort tot de overeenstemming in de natuur:
de onheilen en de ondergang van zommige persoonen moet over 't geheel de
algemeene welvaard bevorderen.’
Dat men dit aan die ongelukkigen herinnere, die door de kinderziekte hun gezicht,
door andere toevallen hunne gezondheid, verlooren hebben, of van tyd tot tyd als
sneeuw voor de zon verdwynen; laaten zy gevoelen hoe veel troost 'er voor hun
opgesloten ligge in het denkbeeld, dat hunne smart, hunne ellende, moet strekken
ten algemeenen nutte, dat andere hunner Natuurgenooten langs dien weg grootelyks
bevoordeeld moeten worden, en dat het de goede, de wyze, de beste, de
beminnenswaardige, de heilige, de verheven Natuur, is, die, ten behoeve dier
algemeene overeenstemming, en ter bereiking van de hoogst-mogelyke
gelukzaligheid van het Heeläl, hem krank, blind, gebrekkig, ja zelfs geheel ongelukkig,
doet zyn. - Welk eene vergoeding zal dit voor hem weezen?
Men neeme 'er slegts de proef van by een Jongeling, wien eene woedende teering
in den bloei zyner jaaren uit dit leven dreigt weg te rukken; men zoeke hem dat
grondbeginsel overtuigend in te boezemen, dat de mensch met dezelfde
onverschilligheid, waarmede de man die zyn
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wereld verstaat, na dat hy al zyn geld, zonder hoop op herstel, verspeeld heeft, van
de speestafel opryst, zo ook van het toneel dezer wereld aftreeden, en eene
ongewisse eeuwigheid instappen, moet. - Wat zal de uitwerking zyn?
Neen! te vergeefsch predikt men aan lydenden en ongelukkigen de
Overeenstemming der natuur, en hoe schoon het zy ten beste van het geheel te
lyden, en zyn leven op te offeren: hier is geen troost en bemoediging te vinden, dan
alleen in den Godsdienst. - Dagelyks is de Geneesheer getuige van de rust en
vrede, dien zy haaren beminnaaren verschaft.
Die verzekering, dat de almagtige en goedertieren Vader der Schepselen niet
slegts het geheel maar ook deszelfs byzondere deelen, en dus het lot van elk der
stervelingen, bestiert; dat niets in dit leven, niet het minste kwaad, ons wedervaaren,
geen hair van ons hoofd vallen, kan, zonder den wil van onzen hemelschen Vader;
dat Hy zo wel de dagen van den Slaaf als van den Monarch in zyne handen heeft;
dat zyn bestier onnaspeurlyk, maar altoos liefderyk, zyne bestraffing altoos vaderlyk,
is, en het lyden van dezen tyd niet te waardeeren zy tegen de heerlykheid, die aan
ons geopenbaard zal worden; - de verzekering van dit alles geeft moed en kragt
wanneer de natuur het ergste dreigt; geeft stille tevredenheid en geduld in de
langduurigste wederwaardigheden, en baart de zagtste kalmte en vrolykste
gewaarwordingen by de hevigste smarten. - De troostredenen van een stervenden
aan zyne achterblyvende vrienden, en zyne reeds stamelende verzugtingen tot den
Allerhoogsten, moeten het ongevoeligst hart treffen - - zulk een toneel moet door
hart en aderen dringen! - Rondom de veege bedsponde is alles in traanen van
droefheid en medelyden gedompeld - en hy, het voorwerp dier droefheid, hy ligt
gerust en wel te vrede: - de levendigste hoop en de zaligste vooruitzichten geeven
vleugelen aan den geest, die reeds gereed is, om dien broozen tabernakel te
verlaaten. Nog in den jongsten nood verheft hy zich hemelwaards, en beveelt
stervende zyn Geest in de handen van zynen Verlosser. - Is in dit alles niets meer
te vinden, dan alleen de uitwerksels eener verhitte inbeeldingskragt? - Ik laat het
aan anderen over om dit denkbeeld te bestryden; slegts ééne Vraag zal ik doen:
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Waarom verheft niet die zelfde inbeeldingskragt den stervenden Wysgeer, of waarom
hy haar niet? Wat is de rede, dat de Geneesheer den gewaanden Wysgeer zo
zelden, en den Christen zo vaak, gerust de eeuwigheid ziet instappen? - Meer dan
eens was ik aan de bedsponde van den stervenden sterken Geest; maar nooit zag
ik een van hun sterven met de vrede van den Christen. Doorgaans ontdekt men in
den eersten eene zigtbaare onrust; hy kan den stryd niet verbergen, die in zyn geest
plaats heeft; zyn ziel is in de vreeslykste beweeging, en zoekt te vergeefs naar licht
en troost. - En wat hun betreft, die, uit onkunde en blinde navolging, de voetstappen
dier gewaande Wysgeeren volgen, die geene andere rede voor het verachten van
den Godsdienst, als voor het verwisselen van hun gewaad, hebben, deze zyn altoos
de zwaksten van alle in wederwaardigheden, rampen, levensgevaar en den dood.
- In het laatste geval, in 't byzonder, beschouwen zy de zaak uit een geheel ander
oogpunt dan te vooren; de betoveringen eener zinnelyke wereld vallen dan geheel
weg: en dan zyn zy doorgaans zeer gereed, om de dwaasheid hunner
grondbeginselen te erkennen, en met een opregt berouw over dezelve tot den
Godsdienst te rug te keeren. - Geen wonder, dat men uit dien hoofde den stervenden
nooit alleen laat; geduurig is hy omringd van zyne medebroeders, die tot aan zyn
einde hem in zyn ongeloof zoeken te bewaaren. In hunne tegenwoordigheid durft
de lyder geen blyk geeven van eenige twyfeling aan de echtheid zyner voormaalige
grondbeginselen; vrees voor schimp en bespotting houdt hem te rug; maar met dat
al gevoelt zyn hart de wezenlyke behoefte, en dorst naar wezenlyke troost en
bemoediging, die deze gewaande Wyzen hem niet kunnen geeven. - Zo ging het
VOLTAIRE: zo ras zyne Vrienden ontdekten, dat hy in zyne grondbeginselen begon
te wankelen, en niet ongenegen zou zyn om zich met de Christelyke Kerk te
verzoenen, trokken zy een Cordon rondom hem; en zy, die door hem tot het ongeloof
verleid waren, werden nu de werktuigen die hem dwongen om als een Ongeloovige
te sterven. - Gewis eene merkwaardige omstandigheid, die men misschien nog niet
uit dit oogpunt beschouwd heeft.
Van soortgelyke toneelen is de beoefenende Genees-
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heer een getuige: dagelyks ontmoet hy soortgelyke vrugten van Geloof en Ongeloof.
Hoe kan men nog den Geneesheer voornaamlyk beschuldigen van Naturalistery?
En gy, die met uwe verderflyke Schriften de wereld in dit vooroordeel versterkt
hebt, wreede DE LA METTRIE, hoe ontzagchelyk was uw einde! Uw buik was uw God!
- Om aan wellust en overdaad den vryen teugel te kunnen vieren, schreeft gy dat
schandelyk Geschrift, l'Homme machine. Uw buik was ook uw moordenaar. - Met
dezelfde trotschheid, waar door gy met de onwrikbaare waarheden van den
Godsdienst den spot dreef, verwierpt gy insgelyks de regte hulpmiddelen. In den
bloei uwer jaaren, onder de vreeslykste pynen, en op den rand van het graf gesteld,
zaagt gy te laat, dat uwe waanwysheid u het leven kostte; met dit knaagend
denkbeeld gingt gy, zonder de vertroostingen van den Godsdienst te kunnen
smaaken, en zonder de hoope eener zalige Onsterflykheid, de Eeuwigheid in.
De gedachte des doods brengt my andermaal te rug op de zo hoog geprezen
Natuur. Is zy nog zo schoon in die laatste oogenblikken des levens, of in het ontzielde
lyk? - Zy mag beminnenswaardig zyn onder 't lommer der boomen, en in 't groen
der velden, by het ruisschen van een beekje, en onder het suiselen van een zagten
wind, by 't gezang van den Nachtegaal, en by het kirren der Duive; maar is zy het
ook in het Ziekvertrek, en aan andere oorden, waar de ongemakken des levens
woeden, en het menschelyk lichaam verteeren, of ook den Geest belemmeren? En echter is en blyft zy dezelfde Natuur. - Doch deze haare aanbidders en vereerers
noemen haar dan slegts, wanneer zy iets fraais, iets beminnenswaardigs, vinden,
en niet dan, wanneer 'er iets afschuwlyks voorkomt. Het schoone en verhevene
moet alleen van haar afkomstig zyn - doch het kwaade, nadeelige en schadelyke,
komt alleen van vooroordeelen.
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Het uittrekzel van de dulle-kervel met een gewenscht gevolg
gebruirt, in een Cephalaea.
Door J. Heller, Med. & Chir. Doctor.
De Dulle-Kervel (Folia Cicutoe) behoort tot die Geneesmiddelen, die in alle handen
niet dezelfde uitwerking hebben, en daarom van zommige Geneeskundigen, als
een onnut en gevaarlyk Geneesmiddel, verworpen word; terwyl anderen hier van
de voortreflykste uitwerkingen in de allerhardnekkigste Ziekten meenen
waargenomen te hebben. Wat my betreft, ik heb 'er zomtyds de heilzaamste
uitwerkingen van gezien, en wel in Ziekten die alle andere Geneesmiddelen
weerstonden: het volgende geval kan hiervan mede tot een bewys strekken.
Een jonge Jufvrouw (in de twintig jaaren oud) van een zwak en aandoenlyk gestel,
had anderhalf jaar aan een meest aanhoudende hevige hoofdpyn (Cephaloea)
gesukkeld; die zich zomtyds zo geweldig verhefte, dat zy het naauwlyks draagen
kon. De pyn bepaalde zich voornamentlyk omtrent de Sutura Sagittalis, en strekte
zich uit naar het agterhoofd en de zyden.
De Menses waren in den loop der Ziekte opgestopt, en de Neusgaten droog,
zonder de minste ontlasting van eenig water- of snotterig vogt.
Daar deeze Ziekte zo lang geduurd had, had men niet nagelaaten een menigte
zo in- als uitwendige Geneesmiddelen (door kundige Geneesheeren
voorgeschreeven) te beproeven; zelfs had men een Spaansche Vliegplaaster op
het hoofd gelegd, en verscheiden dragten gezet; doch zonder de minste vrucht.
Wanneer men zomtyds, om de aanhoudende slaapeloosheid, een rustmiddel had
toegediend, vermeerderde de pyn zo geweldig, dat men, na dit eenige reizen
beproefd te hebben, 'er niet meer toe durfde overgaan. Eindelyk wierd ik door deeze
jonge Jufvrouw geraadpleegd, en vond (behalven het gemelde) haar pols klein en
ingetrokken.
Ik diende haar terstond het Uittrekzel van de Dulle-Kervel (Extract. Cicutoe) toe,
waar van ik haar, de eerste drie avonden, 3 Aazen, tot een pilletje gemaakt, liet
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gebruiken, en klom vervolgens hier mede op, tot dat zy 's avonds en 's morgens 6
pillen, of 12 pillen daags, gebruikte. Op het gebruik van de eerste pil had zy geruster
geslaapen, en vond zich 's morgens geheel verkwikt; welke uitwerking zy, de geheele
behandeling door, van deeze pillen ondervonden heeft. De pynen verminderden
spoedig onder het gebruik van dit Geneesmiddel, en de Lyderes is in den tyd van
ruim 2 Maanden volkomen hersteld, naar welken tyd, namentlyk zedert het Jaar
1790, ik niets meer van haar vernomen heb.
Na dat myne Lyderes, eenige dagen, 12 pillen daags met het gewenscht gevolg
gebruikt had, liet ik het verder gebruik staaken; dan welhaast vermeerderde de pyn,
en ik wierd genoodzaakt met het gebruik der pillen wederom een begin te maaken.
De Neus begon eerst een waterig en vervolgens een snotterig vogt te ontlasten; de
Menses vertoonden zich weder; en myne Lyderes herstelde, zonder eenig ander
Geneesmiddel, (een zagt laxeermiddel uitgezonderd) dan het Extract. Cicutoe,
gebruikt te hebben.

Ophelderingen van de natuurlyke historie des olyphants.
(Ontleend uit de Philosoph. Essays of Mr. foucher d'obsonville.)

Aan de Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
MYNE HEEREN!

‘In UE. Mengelwerk, No. VIII deezes Jaars, las ik eene en andere Byzonderheden
tot de Natuurlyke Historie des Olyphants behoorende, door den Heer CORSE,
overgenomen uit de Asiatic Researches, en daar opgegeeven als zodanige stukken
betreffende, welke men, tot nog toe, niet wel begreepen heeft; zy liepen over het
Zuigen, de Voortteeling, en den tyd des Dragts, deezer viervoetige Dieren. By het
leezen viel my in, over de drie Byzonderheden, in het opgemelde Werk des Heeren
D'OBSONVILLE, breedvoeriger, omtrent het zelfde, ge-
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leezen te hebben. Ik sloeg het na, en vond dat myn geheugen my niet geheel en al
bedroog. - Ik oordeelde het geen hy schreef der Vertaalinge, en eene plaats in UE.
Mengelwerk, waardig. Keurt Gyl. het ook zo, dan zal ik, met genoegen, zien, dat
deeze myne Vortaaling geplaatst worde. - Vertaaling, schryf ik; doch ik heb het
oorspronglyke eenigzins verkort, en my, om den wil dat uw Werk in aller handen
komt, ten opzigte van het Paaren min uitvoerig uitgedrukt dan de Schryver. Ik volgde,
het oorspronglyk Fransch niet bezittende, de Engelsche Overzetting van den Heer
THOMAS HOLCROFT, die, in den Jaare 1784, eene Vertaaling van het Fransche Werk
heeft uitgegeeven, onder den Tytel: Philosoph. Essays on the manners of various
Foreign Animals; with Observations on the Laws and Customs of several Eastern
Nations. Written in Frensh by Mr. FOUCHER D'OBSONVILLE, and translated into English
by THOMAS HOLCROFT, Eene Vertaaling, welke het zonderling voorregt heeft, van
onder des Schryvers oog vervaardigd, en door hem naagezien, te zyn.
‘Indien deeze Proeve van Vertaaling uit dit Werk UE. mogt behaagen, en ik van
UE. een wenk kryge, dat myn verdere arbeid, aan de Vertaaling van de
Waarneemingen omtrent een en ander Dier, in dit Werk voorkomende, besteed,
UE. niet ongevallig zou weezen, zal ik my daar toe gaarne, van tyd tot tyd, verledigen.
Ik blyf, enz.
(*)

E.S. .
****
(†)

Van de vroegste Eeuwen af is de Olyphant een voorwerp geweest der
bewonderinge van Geleerden en Ongeleerden; en 'er is, mogelyk, nog geen Dier,
meer de

(*)
(†)

De Heer E.S. willen wy gaarne den wenk geeven, dat hy ons nu en dan een Stukje uit dat
Werk schenke; hy zal daardoor de Uitgeevers hoogst verpligten.
De Olyphant wordt in het Persisch Fill, in het Sanscritisch Kasgam, geheeten; in Indostan
noemt men dit Dier Hati, en in Tamoul Anei.
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aandagt des Wysgeers waardig. Zyne grootte, zyne sterkte, zyne schranderheid en
aandoenlykheid, en een Instinct dat schynbaar het Verstand zeer naby komt, kennen
hem eene uitsteekenheid toe.
De Olyphanten teelen in veele Landen voort; doch ik zal alleen het een en ander
opgeeven van die in Indie gevonden worden. Tegenwoordig komen de Olyphanten
in grooten getale voor in die deelen van het Schiereiland, welke gelegen zyn aan
de Noord-noord-oost kant van het Gebergte van Komahu, en aan den
tegenovergestelden uithoek, waar de Bergketen in 't Zuiden raakt aan Kaap Comorin.
Omtrent deeze laatstgemelde alleen zal ik eene en andere Waarneeming
mededeelen.
Ik bevond my te Coemboutour, eene Stad in Neder-Maissour, ten tyde dat de
Bevelhebber van dien Oord, onder HYDER ALI, last gaf tot de groote jaarlyksche Jagt,
waar toe tusschen de twee en drie duizend Boeren gebruikt worden. - De Olyphanten,
welke men vangt in dit Zuidlykst Gebergte van Indie, zyn van de grootste. Ik heb 'er
twee of drie gezien tusschen de twaalf en dertien voeten hoog; in moed worden zy
bykans gelyk gesteld met die van Ceylon, en ook met deeze menigmaal verward,
schoon het lang geleden zy, dat zy eenige of ten minsten zeer weinige van dit Eiland
gehad hebben; want, dewyl de Hollanders meester zyn van alle de Zeehavens,
verkiest de Koning niet dat zyne Onderdaanen te veel gemeenschaps met hun
hebben; en de uitvoer van de meeste Waaren des Lands is verboden: weshalven
de handel alleen gedreeven wordt met kleine Vaartuigen, niet geschikt tot den
overvoer van Olyphanten.
Veele Schryvers hebben gewaagd van de Tekenen van Eerbiedenis die de
Ceylonsche Olyphanten van die uit andere Landen ontvangen. 't Geen misschien
aanleiding gegeeven heeft tot deeze veronderstelling is, dat de Ceylonsche
Olyphanten, het hoogst geagt zynde, bewaard worden ten dienste der aanzienlykste
Heeren; waarom men de andere leert tekenen van vrees of ontzag in derzelver
tegenwoordigheid te betoonen. Niet te min gaat het vast, dat, onder de meeste
Dieren, zelfs van dezelfde soort, een voorkomen van meerdere stoutheid en moed
genoegzaam is om dergelyke uitwerkzels te wege te brengen.
Wanneer men den Verkoopprys der Olyphanten be-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

369
paalt, meeten zy of de hoogte, van het middelste van den rug, 't geen het hoogste
gedeelte is, of de lengte, van den wortel des Snuits af tot het begin van den Staart;
want zy gebruiken deeze beide wyzen van meeten, en de waarde wordt bepaald
door zekere bekende evenredigheden, en het getal der Cubieken in de hoogte of
in de lengte. Dus zal, al het overige, wat den Ouderdom en de gevorderdheid in
Leering betreft, gelyk gesteld zynde, wanneer een Olyphant van eene kleine gestalte
tachtig of honderd Pagodas elke Cubiek kost, een ander, van twaalf of dertien voeten
hoog, geschat worden op honderd en vyftig, twee honderd, of mogelyk meer,
Pagodas.
De Indiaansche Olyphant eet, in een vryen staat leevende, vrugten, kruiden, de
(*)
toppen der boomen, en koorn. Hy is bovenal gesteld op het zaad van de Bamboo ,
't welk, in gedaante en smaak, zeer gelykt op Tarwe; zyn voedzel, in den getemden
staat, verschilt hier van niet veel. Nu en dan worden zy onthaald op koeken, gemaakt
van gekookte ryst, Tarwenmeel, doorkneed met boter en hef van zuiker, waar by
zy eenige vlessen Arak voegen.
De gewoone tred deezer Dieren is langzaam en voorzigtig, schoon niet log, als
men de grootheid in aanmerking neemt; wanneer zy eenig gevaar willen ontwyken,
of hun vyand aanvallen, verlengen en versnellen zy hun tred, zo dat zy het kunnen
uithouden tegen een Paard, op een korten galop; doch niet op een vollen. De
Indiaansche Jaagers hebben opgemerkt, dat zy lichter te rechter dan te slinker zyde
afwyken; waarvan zy zich zomtyds bedienen om 'er een af te zonderen, en aan te
vallen; maar dit gebrek leeren zy door onderwys ligt af. Gaarne loopen zy in helder
water; zy kunnen langen tyd, en

(*)

Indien wy groote dingen met kleine mogen vergelyken, geeft het Stroo, 't welk de Koornhalmen
onderschraagt, op het eerste gezigt, eenige gelykheid met de Bamboo; en, 't geen de
gelykvormigheid nog treffender maakt, is, dat de Bamboo een Graan heeft in een air
begreepen, gelykende op haver; doch in kleur, grootte en smaak, heeft het zaad van de
Bamboo meer gelykheids op kleine Tarwe. Het is een sterk voedzel, en wordt menigmaal, in
stede van Ryst, gebruikt door de Inwoonders van de hooge Bergketen, die het Schier-eiland
verdeelt.
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met gemak, zwemmen, bovenal als zy het doen in eene menigte by elkander, mits
de golven of de stroom niet zeer sterk zyn.
Wilde Olyphanten leeven, gelyk meest alle andere Dieren, die van kruiden en
vrugten bestaan, in kleine Maatschappyen. De Opperste is altoos aan 't hoofd van
de bende, en treedt, in geval van gevaar, vooruit, wanneer zy alle hunne kragten
tot de gemeene zaak vereenigen; men heeft desgelyks waargenomen, dat die
voorganger veelal van Wyfjes omringd is. - Verscheide kundige Indiaanen hebben
my egter verzekerd, dat men nu en dan Olyphanten ziet, die schynen beslooten te
hebben volstrekt alleen te leeven; maar een Olyphant, in dien staat, wordt ligt door
eene soort van dolheid aangegreepen, welke hem aanzet om mensch en beest te
vervolgen en te dooden. Eenigen willen, dat de Olyphanten, die zich tot deeze
afgezonderde leevenswyze begeeven, zulks doen uit dorst na wraak. Wat hiervan
ook zyn moge, zo dra het bekend is, dat een deezer dolle krankzinnige Olyphanten
zich vertoond heeft, vergaderen de Inwoonders van verscheide Dorpen, en weeten,
door het een of ander middel, binnen kort, dit Dier uit den weg te ruimen.
De Graaf DE BUFFON my de eere aangedaan hebbende, om te verzoeken, dat ik
hem wilde ontvouwen, op welk eene wyze de Olyphanten zuigen en paaren, zal ik
tragten hier te neder te stellen wat ik hem toen mondeling gezegd heb.
Een jonge Olyphant, twee of drie maanden oud, die omtrent de hoogte beeft van
een Vaars van anderhalf jaar, in een huis tegen over de plaats myns verblyfs te
Coemboutour, dien ik geduurig gelegenheid had om waar te neemen, zag ik te
meermaalen, zo ras het Wyfje nederlag, een der mammen grypen en in den Bek
neemen, terwyl de Snuit, zonder iets uit te voeren, op het lyf der moeder rustte. Dit
Dier is, by de geboorte, onmiddelyk door den reuk verwittigd van de tegenwoordigheid
der melk, een vogt, 't welk zyn Instinct verlangt, maar, even als elk ander viervoetig
Dier, is het de Bek des Jongs, die het zuigen verrigt. 't Is waar, ik heb menigmaal
gezien, dat dit Jong, inzonderheid als het stondt, met zyn Snuit aan de mammen
van de Moeder speelde. Doch ik veronderstel dat het niet mogelyk is, voor een zo
jongen Olyphant, op die wyze, eenige weinige drup-
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pels melk daar uit te trekken; ik zeg eenige weinige druppels, want eene hoeveelheid
van eenig belang is eene volslaagene onmogelykheid; dewyl de opening in den
Snuit als toen nog te klein was om de mam voeglyk te omvatten. Zodanig speelen,
oppervlakkig gezien, heeft misschien de dwaaling veroorzaakt van eenige Reizigers;
terwyl anderen, in opmerking neemende dat de Olyphanten doorgaans hun dorst
lesschen met het water door den Snuit in de keel op te pompen, als een waarschynlyk
gevolg daar uit opmaakten, dat zy op dezelfde wyze zoogen; doch, wat ook tot dit
schryven aanleiding moge gegeeven hebben, het is ongetwyfeld eene dwaaling.
Wat het Paaren der Olyphanten betreft, hierover kan ik alleen spreeken volgens
hooren zeggen; doch dit, door daadlyke bewystukken geschraagd, zal misschien
eenige maate van geloof verdienen. Menigmaalen heb ik de Oppassers en Jaagers
van Olyphanten gevraagd, of zy deeze Dieren ooit hadden zien paaren in den vryen,
of in den gevangen, staat? Allen hebben zy my verhaald, dat een tam Wyfje, schoon
zeldzaam, zwanger wordt; doch dan was het by een wilden Olyphant, met welken
het voorheen geleefd hadt. Eenige van deeze Indiaanen voegden 'er by, zo zy
verzekerden uit ooggetuigen, dat het Wyfje, geholpen door het Mannetje, zich op
den rug werpt, op eene plaats die van zelve eenigzins hol is, of door de tanden van
het Mannetje hol gemaakt, waarop het Mannetje haar nadert. De hedendaagsche
Reizigers door den Heer DE BUFFON aangetoogen, hadden bykans 't zelfde berigt
(*)
ontvangen .
Naa dat ik den Heer DE BUFFON myne gedagten over deeze twee Vraagen hadt
medegedeeld, schreef ik aan den

(*)

Ik heb by een Reisbeschryver, wiens naam my vergeeten is, geleezen, dat hy menigmaal de
Olyphanten op Ceylon hadt zien paaren, op de wyze der andere viervoetige Dieren; doch
daar deeze Persoon slegts een Reiziger is, die voorgeeft dit mentgmaal gezien te hebben,
geeft dit dikwyls zien weinig klems aan zyn getuigenis: te meer, daar het bekend is, dat de
Olyphanten in dit bedrys, gelyk veele Dieren, het oog der Menschen ontwyken. [In het berigt
't geen my aanleiding gaf tot deeze Vertaaling, komen de Heeren BULLER en HAWKINS voor
als ooggetuigen, die met deezen Reiziger zamenstemmen. Zie boven, bl. 336.]
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Heere GENTIL, een Colonel van het Voetvolk, en een myner Vrienden, wiens
gevoelens hy desgelyks wenschte te weeten, aangaande deeze byzonderheden.
Deeze Officier, die, door een zamenloop van omstandigheden, gelegenheid te over
hadt, om kundigheden op te zamelen, betreffende veele weetenswaardige stukken,
antwoordde my onverwyld: ‘dat hy, zo wel als ik, de jonge Olyphanten hadt zien
zuigen; dat zy daar toe alleen den Bek bezigden: hier van bezat hy eene aftekening,
welke hy voorhadt den Heer DE BUFFON aan te bieden.’ - Wat het Paaren betrof,
voegde hy 'er nevens, ‘dat zyn gevoelen geheel van het myne verschilde; naardemaal
de Oppassers der Olyphanten, door hem ondervraagd, hem verzekerden, dat zy
deeze Dieren, wilde en tamme, hadden zien paaren by bespringing;’ tot staaving
van welk gevoelen hy 'er byvoegde, ‘dat de meeste Wyfjes, te wederzyde van den
nek, de huid geschaafd hadden, 't geen hy toeschreef aan het vasthouden en wryven
der tanden by het paaren.’
Desniettegenstaande komt my de door my gestelde Paarwyze beter overeen met
de gesteldheid der Teeldeelen by het Mannetje en Wyfje, en zal die Paarwyze even
goed de schaaving aan den nek kunnen oplossen.
DIODORUS VAN SICILIE en andere Ouden hebben, volgens ARISTOTELES, gezegd,
dat zy paaren even als andere viervoetige Dieren. Doch, daar deeze laatstgemelde
Wysgeer zyn berigt alleen van anderen hadt, is het niet vreemd, dat hy zich buiten
staat vondt om zekerheid ten deezen aanziene op te doen; en schynt het tot heden,
(*)
naa zo veel meer gelegenheden tot onderrigt, nog niet ten vollen uitgemaakt .
Ik heb desgelyks getragt het gevoelen van anderen, die my met hunne vriendschap
vereerden, en verkeerd hadden in de streeken waar de Olyphanten voorkomen, in
te neemen. De Heeren DE LAURISTON, DE LA GRENéE, DE RUBEC, DE NOIRFOSSE en
DE MAISONPRé, hebben allen, schoon in verschillende standen, gereisd als oplettende

(*)

De Latynsche Overzetting van ARISTOTELES te deezer plaatze, Subsidit foemina, clunibusque
submissis, insistit pedibus ac innititur; mas superveniens comprimit, atque ita munere venereo
fungitur, legt de Heer D'OBSONVILLE overeenkomstig met zyn gevoelen uit.
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waarneemers, met de bekwaamheid om zich by het Landvolk verstaanbaar uit te
drukken, en hun te verstaan; zy allen verzekerden my, het zelfde berigt, als ik, van
de Indiaansche Jaagers ontvangen te hebben.
De tamme Staat belet niet dat de Olyphanten hunne tyden hebben, dat zy paarziek
zyn. Het Wyfje betoont zich alsdan ongemaklyk; maar blyft, desniettegenstaande,
zagtaartig en gehoorzaam. Het Mannetje, in tegendeel, wordt menigmaalen woedend,
en breekt zomtyds los: hy zwerft dan om, nu eens traag, dan weder snel, loopende;
zyn Cornac, of Bestuurder, is, op die tyden, niet buiten gevaar: en hy zou groote
wanorders aanrigten, indien 'er geen Mannen waren, die, by tusschenpoozen, zyne
woede tegengaan, door ontstooken toortzen op lange pieken hem voor te houden,
met welken zy zich gelaaten gereed te zyn hem in de oogen te steeken. Deeze
dolheid om te paaren, heeft men waargenomen, is allergeweldigst in de Olyphanten,
die geheel volgroeid waren, eer zy in de bosschen gevangen werden.
De grootste kragt van den Olyphant is in zyn Snuit, of Neus, gelegen, een
Lichaamsdeel zo overkunstig gevormd, dat het een meesterstuk is van buigzaamheid,
kragt en aandoenlykheid. Wat de sterkte des Olyphants voorts betreft, schoon hy
gemaklyk drie duizend Ponden gewigts kan draagen, 't welk het vermogen van eenig
ander Dier te boven gaat, is het egter zeker, dat zyne kragten, naar evenredigheid
van de grootte, minder zyn, dan van veele andere viervoetige Dieren.
Het Lyf van den Olyphant is kort, gedrongen, en ongeschikt om verscheidenerlei
soorten van lasten te draagen: want, indien men de Schouders en de Billen vry en
onbelast zal laaten, blyft 'er slegts een kleine plaats, om te belaaden, over.
Doorgaans wordt hy belaaden met een Hoze, een soort van Plat, omringd met een
klein hekje, en beschermd door een verhemelzel, onder 't welk de Vorst gemaklyk
gezeten is; doch hy kan slegts twee of drie Heeren by zich hebben. Andere soorten
van Hozen hebben zy voor den oorlog geschikt, die iets ruimer zyn; doch deeze
bevatten zeldzaam meer dan vier of vyf strydbaare Mannen, gewapend met Boog,
Pylen, Werpspietzen, Donderbussen en Handgranaaten. Ik twyfel zeer, of 'er
mogelykheid is om op den rug des Olyphants een Hoze te plaatzen, waarin acht of
tien Soldaaten plaats genoeg zouden hebben om zich van hun wapentuig te
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bedienen. - Oude Schryvers, nogthans, van zeer veel gezags, na den tyd van
ALEXANDER, schynen te verzekeren, dat, ten hunnen dage, deeze Indiaansche
Krygstorens op de Olyphanten geplaatst, zeven of achtmaalen het aantal Krygslieden
bevatten, 't welk 'er thans in geplaatst wordt; doch dit zyn blykbaare dwaalingen.
De Olyphant is zeer vatbaar voor dankbaarheid, verbittering, hoogmoed, nayver
en verknogtheid. Wat deeze zedelyke hoedanigheden, die eene soort van Instinct
schynen aan te duiden, zeer gelykaartig aan 't geen wy Verstand of Opmerking
noemen, betreft, zal het genoeg zyn te melden, dat hy in den tyd van twee of drie
jaaren alles leert van zyn Cornac, die schreilings op zyn nek zit, en over hem gebied
voert; luisterende naar diens stem of de drukking van diens hand, gewapend met
een scherpen haak, Ankoche genaamd, verhaast of vertraagt hy zyn stap; hy gaat
op den buik leggen om met te meer gemaks beklommen te worden, of biedt zyn
poot aan om 'er op te stappen, en is zyn meester met zyn Snuit behulpzaam, of ligt
hem op. Hy vat een misdaadiger aan, werpt dien in de hoogte, en trapt hem,
nederkomende, dood. Moet hy tegen een anderen Olyphant of wild Beest vegten,
hy vereenigt beleid met moed. Is hy genoodzaakt zich tegen een Tyger te weer te
stellen, hy kent de grootheid van 't gevaar waarin hy verkeert; zich zelven bezittende
in de hitte des gevegts, schoon gewond, is hy zeer zorgvuldig om zyn Snuit op te
heffen, of zodanig te rigten, dat dezelve buiten het bereik blyft van zynen Vyand;
tragtende intusschen hem een slag toe te brengen, geschikt om hem te vellen, om
hem onder zyn pooten te verpletten, of, zyn Snuit opkrommende, doorstoot hy hem
met de slagtanden. - Een welonderweezen Olyphant zal in 't midden van vuurgeweer
voorttreeden; het schieten van schaphaanen of het gebulder des geschuts niet
ontziende; maar, schoon hy, slegts met een yzeren keten gewapend, een vreeslyke
slachting in den oorlog kan aanrigten, wordt hy zelden in den stryd gebruikt, nu de
vuurwapens zo algemeen zyn geworden. Hoewel men overtuigd is, dat van den
Olyphant, geheel tam gemaakt zynde, weinig te vreezen is, dugten zy nogthans,
dat hy, door wonden woedend gemaakt, schrik en dood zonder onderscheid van
vrienden en vyanden zou verspreiden: in den Kryg wordt hy dus weinig gebruikt,
dan om vertooning te
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maaken, om van verre te zien en gezien te worden, en dus blyft hy een voorwerp
waarop men het munt. Indien de Olyphant deel neemt in het gevegt, moet hy met
snellen vaart loopen, om de gelederen des vyands te breeken: daarenboven moet
hy met yzer beschut zyn, om een snaphaanskogel te kunnen doen afstuiten: en
behoort zyn Cornac een of twee andere Indiaanen agter zich te hebben, om hem,
in gevalle van ongelegenheid, te vervangen, en desgelyks zo gewapend, dat zy
voor geen snaphaanskogel behoeven te dugten. Men zou eene inrigting kunnen te
werk te stellen, die, hoe hachlyk ook, ten behoedmiddel strekte tegen de wilde
woede des Diers. De Cornac is, gelyk wy vermeld hebben, voorzien van een
Ankoche, ten bestuur; dit werktuig moest dan twee punten hebben, en één derzelven
genoegzaam sterk en scherp, om, in den uitersten nood, den Olyphant onmiddelyk
te dooden, door dit wapentuig in het zagtste gedeelte van den kop te stooten.
Nooit is de Olyphant, uit den aart zagt en omzigtig, van zelve wreed, en betoont
geen trek om te beledigen, gelyk de Buffel en de Rhinoceros. Het is doorgaans met
moeite dat men hem overhaalt om andere Dieren te bestryden, of aan te vallen:
schoon in andere opzigten gehoorzaam, weigert hy dit in den beginne met afschrik
en balstuurigheid. Ik twyfel niet of zulks ontstaat zomtyds uit vrees; doch het zou
verkeerd zyn dit algemeen vast te stellen. Olyphanten, die grooten wederzin
betoonden om een zwak kuiken te dooden, ten einde hun aan het bloedvergieten
te gewennen, vogten nogthans met behendigheid en moed, als zy volstrekt getergd
waren.
Eene gebeurtenis, waar van de Baron DE LAURISTON ooggetuigen was, is zeer
geschikt om ons een denkbeeld te geeven van het aandoenlyk en zagtaartig
Character des Olyphants. Geduurende den laatsten oorlog, dreef zyn yver, en zekere
omstandigheden, hem na Laknaor, de Hoofdstad van Soubah, een
Onderkoningschap van dien naam, op een tyd, dat eene kwaadaartige Ziekte de
grootste vernieling onder de Inwoonderen aanrigtte. De voornaamste straat na de
poort van het Paleis lag bedekt met zieken en stervenden, op den grond uitgestrekt,
op het oogenblik dat de Nabob 'er volstrekt door moest. Het scheen onvermydelyk,
dat de Olyphant, in zyn voortloopen, op veelen deezer elendigen moest trappen en
hun
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verzeeren of dooden, als men niet ophieldt en vooraf den weg ruim maakte; doch
men hadt haast, en daar en boven voegde zulk eene tederhartigheid niet aan een
Prins van dat aanzien. De Olyphant, nogthans, zonder dat hy zyn tred scheen te
vertraagen, of eenig bevel ten dien einde te ontvangen, boodt de liggenden bystand
met zyn Snuit, schoof eenigen weg, rigtte anderen op, en stapte bezyden de overigen
heen, met zo veel beleids en voorzigtigheids, dat hy geen Mensch verzeerde. Een
Asiatisch Prins en diens Slaaven betoonden zich doof voor de stem der Natuure,
terwyl een Beest aan die zagte inspraak gehoor gaf.
De Olyphanten doen, by veele gelegenheden, den Indiaanen groote diensten; by
voorbeeld, indien een Leger een rivier moet overtrekken, haalen de Cornacs deeze
Dieren met woorden, en het uitbieden van een smaaklyk onthaal, over, om een
zwaarder last dan gewoonlyk op te neemen; waarop zy gewillig over de rivier trekken
en wederkeeren, en zomtyds zo diep in het water, dat men het uiterste van den
Snuit alleen kan zien. Eenige Reizigers hebben gedagt dat zy, dus belaaden,
zwommen; doch het is zeker dat zy loopen, dat men de diepte der riviere vooraf
peilt, en dat zy, dus belaaden, geen stap zouden kunnen voortgaan, wanneer het
voor hun te diep was om grond te vinden. Zy komen ook te passe om Kanon op de
toppen van zeer hooge bergen te brengen, om Schepen in de diepte, of daar uit op
strand, te haalen, enz. Dan ik laat af in een breedspraakig verhaal te treeden van
deeze werkzaamheden, reeds beschreeven door meest allen, die in Indie geweest
zyn. Daarenboven heeft de Heer DE BUFFON de meest optekenenswaardige byeen
verzameld uit de verhaalen der geagtste Reizigeren, en bovenal uit die van den
Heer DE BUSSI, die, terwyl hy den Staat en de Oostindische Maatschappy diende,
met lof bekend was in deeze streeken.
Niet alleen gehoorzaamen de Olyphanten aan de stem hunner Oppasseren, als
deezen die Dieren op eenen afftand gebieden; maar eenigen zullen, in derzelver
afweezen, ongewoone bevelen, hun vooraf gegeeven, volvoeren. Ik heb twee
Olyphanten bezig gezien met een muur omver te werpen, 't welk de Cornacs hun
bevolen, en waar toe zy deeze Beesten aangemoedigd, hadden, door de belofte
van Vrugten en Brandewyn. Zy vereenigden hunne kragten, en, hunne Snuiten, die
tot voorkoming van ver-
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zeering met leder bekleed waren, opkrommende, stieten zy tegen het sterkste
gedeelte van den muur, en gingen, met herhaalde stooten, voort; steeds lettende
op en met hunne oogen nagaande wat uitwerking het deedt: in 't einde deeden zy
op den waggelenden muur een hevige pooging, en liepen 'er beide van af, om door
de vallende ruïnen niet beschadigd te worden.
Geduurende den laatsten oorlog hadden veele Franschen gelegenheid om waar
te neemen, dat een Olyphant, die een wonde door een Kanonskogel ontvangen
hadt, naa twee of drie maalen na het Hospitaal gebragt te zyn, waar hy zich op den
grond nederwierp om verbonden te worden, alleen derwaards ging. De Chirurgyn
deedt aan het Beest wat hy noodig oordeelde, en bediende zich zelfs van een
brandmiddel; dan, schoon de pyn het zomtyds een klaagend geluid deedt slaan,
betoonde 't zelve geene andere tekens dan die van dankbaarheid, aan hem, die,
door kortstondige pynlyke middelen, zyne geneezing tragtte te bevorderen.
Ik zou hier veel kunnen byvoegen van de Vermogens en Bekwaamheden deezer
Dieren; doch alleen nog zeggen, dat de Olyphant, in een zeer korten tyd, de meening
leert begrypen van de woorden der geenen die met hem omgaan, en, met eene
bewonderenswaardige vaardigheid, geleerd wordt de gewigtigste diensten te doen.
Eén ding is 'er waaromtrent de Olyphant geen onderwys behoeft, en dit is
dankbaarheid; op het zien of hooren dat zyn Meester, of liever zyn Weldoener, in
gevaar is, vergeet hy zichzelven.
Eenige van de Indiaanen hebben een byzonderen eerbied voor de Witte, of liever
Roomkleurige, Olyphanten; want doorgaans zyn ze meer of min donker graauw; de
Naamen van beroemde Mannen, die van de vroegste tyden af een witten bereeden,
worden by hun bewaard. Ik heb nooit zogenaamde Witte Olyphanten gezien; doch,
ten deezen opzigte berigten ontvangen, welke zekere maate van geloofwaardigheid
verdienen. Zy komen hier op neder - dat de Witte Olyphanten doorgaans
middelmaatig van grootte zyn, en geen byzonder geslacht uitmaaken; dat zy een
zwak gezigt hebben; dat het weinige hair, 't geen zy hebben, van dezelfde kleur met
de huid is, niet geheel wit, maar eenigzins gesprenkeld; en eindelyk, dat, ter plaatze
waar ze nog het hoogst geagt zyn, die hoogagting niet ontstaat uit hoofde van eenige
boven
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andere uitsteekende bekwaamheden, maar om dat de witte kleur, zeer zeldzaam
onder deeze Dieren, een Zinschets is van Zuiverheid. - Uit alle die byzonderheden
durf ik bykans opmaaken, dat dit gewaande onderscheid niet tot de zogenaamde
Speelingen van de Natuur behoort; maar eene soort van Melaatsheid is, van welke
de ongesteldheid in het celagtig weefzel der pooren van de huid de aanleidende
oorzaak kan weezen.

Aanmerkingen, geduurende een zesweeks verblyf in Oxfordshire
en Gloucestershire, in den jaare MDCCXCII gemaakt. In een reeks
van Brieven aan een Vriend.
(Vervolg van bl. 345.)

Zesde brief.
Gloucester, Sept. 1792.
MYN HEER!

Schoon ik niet behoore tot het aantal der zodanigen, op welken de regels van
JUVENALIS passen,

Quos mire afficiunt inscripta ergastula carcer
Rusticus, zou het nogthans, om verscheide redenen, onvergeeflyk in my weezen, geen
byzonder oog van opmerking te slaan op het Landschaps Gevangenhuis van
Gloucester.
Ik behoef by u niet te herhaalen wat zo dikwyls gezegd en geschreeven is over
den slegten staat der Gevangenissen in dit Koningryk, en bovenal over de
onvoegelyke behandeling der Gevangenen. Alle braaven en denkenden hebben
geklaagd, dat eene Gevangenis zo verre te kort schoot om te voldoen aan de
oogmerken, welke dezelve ten oogmerk hadt om te bereiken, dat ze veeleer ten
Kweekschool van Ondeugd dan ter Strafplaats van dezelve diende, en dat veele
honderden, althans in de Hoofdstad, bykans onschuldig in de Gevangenis geworpen,
uit dezelve als Snoodaarts kwamen. Wanneer de oude wyze van het behandelen
der Gevangenen ten
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besten toeging, bevondt men, dat de Gevangenis de vereischte werking niet deed
op hun hart: want, daar dezelve alleen bestondt in de berooving van vryheid, konden
zy gemaklyk bedagt weezen op middelen om hunne snoodheid voort te zetten, en
door de onderlinge verkeering elkander styven en sterken in alle schandlyke
bedryven.
De eerste Man, die een stap voorwaards deedt om de verkeerdheden van onze
Gevangenhuizen te verbeteren, en dezelve te maaken 't geen zy moesten weezen,
in elk menschlievend en welgeregeld Staatsbestuur, was wylen JOHN HOWARD, die
(*)
den edelen bynaam van den WELDAADIGEN, met zo veel regts, verdiende - Een
waardig Baron deezer Landstreek, Sir G.O. PAUL, onderscheidde zich, kort naa de
uitgave des eersten Deels van HOWARD's Werken, in het voortzetten van de oprigting
eens Hospitaals, volgens de beginzelen door dien nuttigen Schryver te neder gesteld.
Hy vondt veele hinderpaalen te boven te komen, veele vooroordeelen te overwinnen.
De ondersteuning, nogthans, welke zyne Mederegters hem booden, stelde hem in
staat om de zaak tot een gelukkig einde te brengen.
Ik had heden het geluk om dit Gevangenhuis te bezigtigen, en smaakte daarby
een grooter genoegen dan ik immer genoot by het bezien der Verblyfplaatzen der
Grooten deezer Aarde; dewyl ik my verzekerd hield, dat, wanneer dit Gevangenhuis
by aanhoudenheid bestuurd worde volgens het thans aangenomen plan, zulks zeer
veel zal toebrengen om de slegten te verbeteren, en aan de Maatschappy verscheide
waardige Leden te schenken, die dezelve anderzins geheel zou verlooren hebben.
De groote misslag in alle Gevangenissen, uitgenomen de weinige, welke ingerigt
zyn op het Plan der Gevangenis te Gloucester, bestaat hier in, dat de Gevangenen
van allerlei soort, geheel snooden en minder boozen, verlof hebben om met elkander
te verkeeren; en, zo lang

(*)

Deezen Menschenvriend hebben wy niet ongedagt gelaaten, maar, in ons Mengelwerk, te
meermaalen van hem, en niet in 't voorbygaan, gewaagd. Men zie Nieuwe Algem. Vaderl.
Letteroef. V D. 2de Stuk, bl. 332 en 481. Voor 't Jaar 1792, 2de Stuk, bl. 161 en 244, enz.
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dit duurt, kan men met geene mogelykheid verwagten, dat hunne Gevangenis op
hun eenig ander dan een slegt uitwerkzel zal hebben. In dit Gevangenhuis wordt
het aan geen twee Gevangenen, om welk misdryf ook zittende, vergund in dezelfde
kamer te weezen, of elkander te zien, uitgezonderd op de uuren des arbeids, en dit
nog is geregeld naar gelange van hun gedrag.
Het Gebouw werd begonnen in 't Jaar MDCCLXXXIII, en in omtrent vier jaaren
voltrokken. Het is verdeeld in pleinen en kwartieren, met gaanderyen, enz. 'er zyn
meer dan driehonderd Cellen; elk deezer is een zindelyke langwerpige kamer, met
een bed, en verderen voeglyken toestel. Het geheel heeft een zo zuiver en tot de
gezondheid geschikt voorkomen, dat een Vreemdeling dit Gebouw in 't eerst zou
neemen voor een Huis, geschikt tot het dryven van een of ander Handwerk. De
Bouwmeester was wylen Mr. BLACKBURN, wiens oordeel, in dit slag van Gebouwen,
hem een onderscheidenden naam verworven heeft. Het kost bykans veertig duizend
Ponden St., eene som die de logezetenen afschrikte, tot zy begreepen dat de prys
niet hoog, maar veel eer laag, gesteld was.
Ten einde gy eenig denkbeeld zult kunnen vormen van het nut, 't welk men mag
verwagten van een Gevangenhuis, volgens dit Plan ingerigt, zal ik u de
hoofdbyzonderheden daar van opgeeven. - De Gevangenen zyn verdeeld in vier
Classen, naar maate van de door hun gepleegde misdryven.
Die van de eerste en hoogste Classe zyn opgeslooten in donkere Cellen, zonder
gemeenschap met iemand, behalven den Kapellaan, den Chirurgyn, de Bestuurders
als zy den staat der Gevangenissen opneemen, den Oppasser, die hun ten minsten
eenmaal daags moet bezoeken, het zuiveren van de Cel bezorgen, en alles, wat
der gezondheid kan benadeelen, wegneemen. - De Gevangenen van de tweede
Classe zitten in lichte Cellen, even zeer als de voorgemelden van de verkeering
afgeslooten. Deeze beide worden aangemerkt als strafplaatzen voor balstuurige
Gevangenen, en om de tugt van het Gevangenhuis kragt by te zetten. - De derde
Classe bepaalt den Gevangenen tot zyn eigen Cel, zo verre, dat het hem vry staat
de buitenlugt te neemen voor zo veel uuren op elken dag, als de verdeelingen van
het plein toelaaten; want slegts één Gevangenen van een Classe mag 'er
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zyn op den zelfden tyd. Op Zondag, en andere dagen van Godsdienstoefening,
wordt elk Gevangenen afzonderlyk na de Kapél gebragt; en, mits zyn of haar gedrag
geregeld en welvoegelyk geweest hebbe, mag hy of zy, op Zondagen, de buitenlugt
scheppen op het plein, in gezelschap van die tot zyne of haare Classe behooren. De Gevangenen van de vierde Classe worden ten allen tyde tot hunne Cellen
bepaald, uitgenomen geduurende den tyd der Godsdienstoefening, en den tyd tot
het eeten geschikt, wanneer zy mogen verkeeren met anderen van hunne Classe,
op de plaats in de open lugt. - Gy zult, myn Vriend! terstond erkennen de nuttigheid
van deeze rangschikking en maate van opgeslootenheid naar het gedrag der
Gevangenen.
De Gouverneur van het Gevangenhuis, gelyk hy genoemd wordt, heeft een
Jaarwedde van 200 Ponden St; maar geen vervalletjes, hoe genaamd; uitgenomen
de op zekeren prys bepaalde vergunning voor meer dan gewoone bedding, volgens
Reglement toegestaan, en zulk een gedeelte van de voordeelen, uit der Gevangenen
arbeid herkomstig, als de Bestuurders hem toeleggen. Hy mag geen der Gevangenen
slaan, dan alleen in geval van zelfverdediging; men vordert van hem af, dat hy met
bedaardheid, doch strikt en zonder eenige partydigheid, handelt. - De Oppassers
worden in boete beslaagen over vloeken en zweeren, en het geld komt in de Bos
der Gevangenen; Dronkenschap doet hun de post verliezen; zy mogen geen geld
ontfangen, of iets, hoe genaamd, vraagen. - De Werkbaas heeft een Jaargeld van
50 Ponden St. Hy komt in als een Hulp van den Gouverneur, en heeft het opzigt
over den arbeid der Gevangenen: hy moet vlytbetoon aanwakkeren onder de
Schuldenaars en Gevangenen wegens andere misdryven, die genegen zyn om te
werken; want wie, in dit Gevangenhuis, lust heeft om te werken, wordt gebruikt, en
een gedeelte van de winst bewaard ten hunnen dienste. Hy houdt een lyst van de
Werktuigen en Gereedschappen aan de Gevangenen gegeeven, en neemt die van
hun af als zy uitscheiden met den arbeid, om ze 's nagts op te sluiten.
De post van den Kapellaan is wel ingerigt om de uitwerking deezer afzonderende
Gevangenis te onderschraagen. Hy moet alle Woensdagen en Vrydagen, 's morgens,
op vastbepaalde uuren, de Gebeden leezen, en el-
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ken Zondag, op Kerstyd en op Goeden Vrydag, preeken. Menigmaal moet hy alle
de Gevangenen gaan zien, zonder dat 'er de Gouverneur, of eenig ander der
Huisbedienden, by is; onderzoek doen naar hunne omstandigheid, en den staat der
Cellen waarneemen. Hy moet zich vervoegen by elk Gevangenen, die zyn raad en
bystand in 't geestlyke verzoekt. Godsdienstige en Zedekundige Boeken worden
hem gegeeven, en hy deelt ze naar goedvinden uit onder de Gevangenen in
eenzaamheid zittende, als hy denkt dat een hunner eene gesteldheid van geest
heeft om voordeel van zodanig onderwys te trekken. Het is aan hem gelaaten het
Avondmaal toe te dienen, op zulke tyden, en aan zulke Persoonen, als hy 'er toe
geschikt keurt. - Naardemaal deeze Gevangenis gebouwd werd door menschen
van een onbekrompen hart, en tot de beste oogmerken, kan men niet denken, dat
zy daar mede strydig handelden in het stuk van den Godsdienst. Diensvolgens is
het hier een regel, dat, schoon de Kapellaan, tot het bezoeken der Gevangenen
aangesteld, tot de Kerk van Engeland behoort, nogthans een Gevangene, die
verklaart van eene andere Geloofsgezindheid te weezen, het bezoek mag ontvangen
van een Leeraar dier Gezindheid. - Ik ben te breedvoeriger geweest in de opgave
van de pligten des Kapellaans, dewyl ik weet dat ze over 't hoofd gezien, of op de
slofste wyze waargenomen, worden in de meeste Gevangenhuizen; en dewyl het,
in eene Gevangenis op deezen voet ingerigt, van het uiterste aanbelang is, dat
dezelve met alle stiptheid en yver volvoerd worden. Men heeft daarom in de
aanstelling eens Kapellaans zeer veel zorgvuldigheid gebruikt, in gevolge van een
Aanspraak van Sir G.O. PAUL, over dit onderwerp, aan zyne Mederegters.
Door lieden, die geen belang hadden om my te misleiden, ben ik onderrigt, dat
men, in geen geval, het minst van het oorspronglyk Plan is afgeweeken. De Heeren,
die dit Gevangenhuis onder hun opzigt hebben, allen Lieden van ruime middelen
zynde, en zelven verheven boven alle omkooping, hebben dit verderf ook uit alle
gedeelten van deeze Instelling geweerd, en de goede uitwerkzels hiervan vertoonen
zich allezins op het duidlykste.
In de Gevangenhuizen in de Hoofdstad, en in veele andere, heeft eene zeer slegte
gewoonte plaats, welke
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tot schande strekt van een Land, 't geen op Menschlievenheid en goede Tugt roem
draagt. Ik bedoel, dat men den Gevangenen toestaat Drinkgeld, of andere Gelden,
te vorderen van anderen, als zy in de Gevangenis komen. Zulks is hier volstrekt
verboden, en kan het ook, uit de Gesteltenis der Gevangenisse zelve, geen plaats
grypen.
Een Reglement is gedrukt ten dienste der Gevangenen, ten einde zy naauwkeurig
mogen weeten, wat van hun geëischt wordt, en wat zy in hunnen staat moeten
volbrengen. Dit Reglement is aangeplakt in de Cel van elken Gevangenen, en wordt
daarenboven ééns in elke maand in de Kapél voorgeleezen. Allen Spel is te
eenemaal verboden. De Gevangenen moeten zich zindelyk houden, en men let
zeer zorgvuldig op de reinheid hunner Cellen en Persoonen. By het inbrengen komt
de Gevangene eerst in het Lazaret, waar de Chirurgyn hem onderzoekt. Wordt hy
ziek bevonden, het Ziekenhuis is zyn verblyf; doch, gezond zynde, na die Afdeeling
gepast, welke voor hem geschikt is, en voorzien met de Gevangenhuis-kleeding;
zyne eigene kleederen worden, naa gereinigd en genommerd te zyn, in de
Kleederkamer gebragt, en bewaard tot den tyd dat zyne Gevangenis ten einde loopt.
De voordeelen van der Gevangenen arbeid zyn verdeeld in vier deelen; twee
deezer worden aan den Gevangenen betaald, een aan den Gouverneur en Opzigter
der Werken, en het ander komt in de algemeene beurs. Hieromtrent hebben eenige
schikkingen ter keuze der Gevangenen plaats. Weeklyks wordt een gedeelte van
hunne winst betaald; zy mogen daar voor noodwendigheden, bestaanbaar met de
voorgeschreevene Regelen, koopen, die alle onmaatigheid in drank, enz. weeren.
- Dit is het hoofdzaaklyke van 't geen zulke Gevangenen betreft, die eigenlyk gezegde
Misdaadigers zyn. Ik heb alleen de zodanige vermeld die tot dit Gevangenhuis
byzonder behooren. Zy zyn daarenboven onderworpen aan de algemeener Regelen,
bekragtigd door eenige onlangs uitgegeevene Parlements Acten.
De eenzaame of afgezonderde Gevangenis, schoon, naar het gevoelen van de
meerderheid der zodanigen die dit onderwerp doordagt hebben, de best mogelyke
wyze om jonge Misdaadigers (en door die behandeling
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is het te hoopen, dat zy allen vervolgens tot die soort zullen behooren,) te regt te
brengen, heeft nogthans haare bestryders. Zeker Schryver heeft onlangs dezelve
als streng en dwinglandisch uitgekreeten, en breed uitgeweid over de Gezellige
Aandoeningen. Maar, indien hy zich de moeite gegeeven hadt om te leezen (doch
dit slag van lieden is niet zelden te wys om te leezen,) dan zou hy zyne
Tegenwerpingen geheel voorgekomen of beantwoord gevonden hebben. Het wordt
toegestaan, dat zy, die Eenzaamheid in 't algemeen met eene onverzagte strengheid
wilden opleggen, wel zouden doen met de verhardende uitwerkzels daarvan te
overweegen op eene ziel met misdryf overlaaden, en afgesneeden van die hebbelyke
bedwelming, welke by den snoodaart alle opmerking verbandt; zy zouden dan
gewaar worden dat dit iets meer is, dan de enkele wyze van gevangen houden,
willekeurig opgelegd. ‘Eenzaamheid,’ schryft de meermaals aangehaalde Baron
G.O. PAUL, ‘met behoorelyke in agtneeming op de uitwerking daar van, zal, twyfel ik
geenzins, den verhardsten Misdaadiger verbeteren, en zonder die in agtneeming
behoort dezelve nimmer opgelegd te worden.’ Zo zeer is hy overtuigd van de
noodzaaklykheid dier optettenheid, dat hy 'er byvoegt. ‘Indien het immer gebeurde,
dat de Overheden verwaarloosden te letten op het nagaan der gevolgen van hunne
Gevangenzetting, of vervielen tot onkunde van, of ongevoeligheid voor, den staat,
tot welken zy de Overtreeders verwyzen, dan zou het de pligt weezen van het Hof,
of de Kwartierszittingen, onmiddelyk alle straffen van eenzaame opsluiting op te
schorten, in zulke verwaarloosde Gevangenhuizen. In geen geval vermoedt de Wet
den Regter onkundig van den staat der Gevangenisse, tot welken de veroordeelde
verweezen wordt. En wat de eenzaame of afgezonderde Gevangenis aanbelangt,
deeze moet niet langer stand grypen, dan dat men op de Gevangenen let. Het Plan,
volgens 't welk ons Gevangenhuis is ingerigt, zal men bevinden, dat veele groote
voordeelen, ónafhangelyk van het denkbeeld van Eenzaamheid, bezit. Op
Eenzaamheid moet strikt aangedrongen worden, tot dat dezelve Opmerking te wege
brengt; doch dan iets der Opmerkinge als een onderwerp aangeboden worden.
Volstrekte, algeheele en
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onafgebrooke, Eenzaamheid zou den geest of verwilderen of verstompen; en, zo
ik my verbeelde, zelden te regt brengen.’
De Voorstanders, derhalven, van Afzondering in de Gevangenhuizen, zyn geenzins
onkundig, dat dezelve, om behoorlyke uitwerking hervoort te brengen, naar gelange
der omstandigheden, moet geregeld en gewyzigd worden. 't Zy men de Eenzaamheid
als eene straffe beschouwe, of aanmerke als een middel om de Slegten te
verbeteren, nimmer hebbe men dezelve zonder onderscheid op te leggen. Niet
onderscheidende Strafoefeningen strekken alleen om alle Misdaaden te verwarren.
Om deeze tegenwerping kragtloos te maaken, zyn 'er, gelyk ik u vermeld heb,
onderscheide Graaden van Afgezonderde Gevangenis, geschikt voor een soort van
Menschen, die eene daar aan beantwoordende maate van schuld, weerbarstigheid,
of hardheid van harte, hebben.
Geen Plan, in de daad, beloofde immer een beteren uitslag; doch geen Plan kan
men verwagten dat eene volkomene uitwerking zal voortbrengen. Het tegenwoordige
is nu in zyne kindschheid. Het verloop van eenige weinige jaaren zal toonen, of, en
in welk eene maate, hetzelve volvoerbaar is; in het eerste voorkomen verdient het
ongetwyfeld de voorkeuze boven de gewoone handelwyze in de Gevangenissen:
dewyl niets zo verkeerd of slegt kan zyn: en het hangt van de Overheden, en het
Volk zelve, af, of de beloofde voordeelen met de daad zullen stand grypen.
Maar ik heb alle de openbaare voordeelen, ontstaande uit de Inrigting van 't
Gevangenhuis te Gloucester, u niet vermeld, daar ik nog geen woord gesprooken
heb van de wyze, op welke een ander slag van Gevangenen behandeld wordt. De
wyze van behandeling der om Schulden gezetten was altoos een deel des
onderzoeks by den Heer HOWARD, en gy, die zyn Werk geleezen hebt, zult u zeker
wel herinneren, dat hy zich naauwlyks ooit voldaan vondt over 't geen hy zag en
hoorde. Ik behoef u de tooneelen niet voor den geest te schilderen, welke de
Gevangenissen van King's Bench en Fleet opleveren. Of het Plan, hier gevolgd, de
voorkeuze verdient, laat ik aan uw eigen oordeel.
Elk Schuldenaar, hier gezet, heeft, zo verre het gebouw der Gevangenisse toelaat,
een onderscheiden Slaapvertrek, met den noodigen toestel, op 's Landschaps kos-
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ten: verkiest hy iets meerder, tot meerder geryf en gemak, hy mag het zich
aanschaffen, zonder voor die vergunning iets buitengewoons te betaalen. Heeft hy
lust om te werken, hem wordt werk gegeeven, en een derde gedeelte van zyne
winst komt aan den Gouverneur, en den Opziender der Werklieden: heeft hy
gelegenheid dat hy werk kryge, buiten het geen in het Gevangenhuis te werken
gegeeven wordt, hy mag dit volvoeren, zonder tusschenkomst van de Oppassers
der Gevangenisse, of 'er iets voor te betaalen. - Eene uitzondering is hier op,
naamlyk, wanneer de Stoffe of de Werktuigen van zulk een aart of zo omslagtig
zyn, dat het niet voeglyk is dezelve in de Gevangenis toe te laaten - eene
uitzondering allerredelykst.
Veele Schuldenaars zag ik werken, en men verhaalde my, dat eenigen, wegens
vry groote sommen gezet, zich door werken 'er uit gered hadden. Niet verre van de
Gevangenis is een huis, waarin men het gewerkte, door de Gevangenen, verkoopt.
Het bestaat meest uit Handwerken van de gemeenste soort. Ik kogt eenige
kleinigheden van gedraaid werk, en eenige weinige Tekeningen met pen en inkt
gemaakt, zeer net uitgevoerd, door iemand onlangs om schuld gezet; doch die,
door dit middel, zich uit ongelegenheid redde, en nu bezig is aan kunstwerken van
eene hoogere soort.
Maar, dewyl het zomtyds gebeurt, dat een Schuldenaar zo verre van zyne Vrienden
verwyderd, of des geheel ontbloot is, dat hy allen bykomenden onderstand derft,
en het vermogen niet heeft om de vier stuivers van zyne Schuldeischers te krygen,
of dat hy niet kan werken, of geen genoegzaamen arbeid ten zynen onderstand
verrigten; in zulke gevallen kunnen, op het inleveren van een Getuigschrift van het
Geregt, of van eenige andere agtenswaardige Persoonen uit de woonplaats des
Schuldenaars, inhoudende, dat hy geen Vrienden heeft, en een waardig voorwerp
is van weldaadigheid, de Regters, die deeze Gevangenis bezoeken, of twee hunner,
zulk een Gevangenen ontheffen van het betaalen zyns aandeels in de algemeene
beurs, of mogen hem bystand verleenen in het verkrygen van vier stuivers der
Schuldeischeren. - Ik heb hier alleen nog by te voegen, dat de Schuldenaars in elk
gedeelte huns gedrags bestuurd worden volgens regelen van een vry strenge,
schoon in geenen deele drukkende, tugt. Zy worden belet
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te speelen, overdaadig te drinken, en alles, wat hun ten nadeele kan strekken, wordt
hun onthouden.
Dit zyn eenige der Inrigtingen en Wetten, welke men volgt in het bestuur van een
Gevangenhuis, opgerigt, niet zo zeer om te straffen, maar veeleer om te verbeteren.
Heb ik in de opgave hier van de perken van myne voorgaande Brieven, één enkel
onderwerp betreffende, overtreeden, ik heb alleen, te myner verschooninge, in te
brengen, dat dusdanig een onderwerp belangryk moest zyn voor u, en voor een
ieder, die den tegenwoordigen deerlyken en deerniswaardigen staat der
Misdaadigeren in ernstige overweeging neemt.
Waarschynlyk zullen wy, door zodanige middelen, de Misdaaden niet verbannen;
doch zy zullen, vlei ik my, vergezeld gaan van omstandigheden, die in het pleegen
minder schriklykheids hebben, en gevolgd worden van een heilzaamer berouw, naa
dat ze gepleegd zyn. Andere Straffen mogen nog noodig blyven; maar deeze zullen
meer uitwerkings doen, en op den Misdaadiger en op het Gemeen. Zints de oprigting
van dit Gevangenhuis, heeft men hier slegts twee voorbeelden van doodstraffe
gehad. De plaats der Strafoefening is een plat, zich verre boven het dak der
Gevangenisse verheffende; het ziet over de geheele Stad heenen; en deeze kan
getuigenis draagen van die ontzettende verrigting. Waar vertooningen van dien aart
niet veelvuldig zyn, laaten zy gewoonlyk eenen diepen indruk agter. In de Hoofdstad
zyn ze zo algemeen, dat, indien ik het zo mag uitdrukken, niemand het der moeite
waardig oordeelt ze te gaan zien.
Indien ik geene verkeerde begrippen, dit stuk betreffende, heb ingezoogen, is het
uiterste, 't geen de Wetgeevende Magt kan doen, de gewelddaadigste snoodheden
maatigen of verminderen. Dezelve geheel te verbannen, is boven menschlyk bereik:
en zy, die na volmaaktheid in deezen staan, zullen waarschynlyk meer te kort
schieten in eenig goed te doen, dan zy, die zich met een min hoogvliegende hoope
streelen.
Waren de Gevangenhuizen in 't algemeen geregeld naar het Plan, van 't welk ik
u thans eenig, schoon onvolkomen, berigt gegeeven heb, de voordeelen daarvan
zouden desgelyks algemeen weezen: voor tegenwoordig zyn ze tot nog bepaald
aan twee of drie Landschappen. Waarom de Hoofdstad in deeze gewigtige
Hervorming
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niet voorgegaan is, kan ik niet begrypen, daar dezelve zints lang voorgegaan is in
alle de misbruiken, welke om Hervorming schreeuwen.
Ik weet, 't is waar, in Middlesex wordt thans een Gevangenhuis op dit Plan gestigt,
wat het Gebouw aanbelangt; en ik hoop, dat de inwendige Inrigting even zeer ten
algemeenen beste zal strekken; doch ik weet 'er niets meer van; en ik vrees
eenigermaate, dat één Gevangenhuis, alleen tot afzonderlyke opsluiting geschikt,
naauwlyks toereikend zal weazen om een tiende gedeelte te bevatten van de
Voorwerpen, die deeze wyze van Hervorming zouden behoeven.
Een afgelegen Landschap heeft een veel beter kans om de voordeelen van het
Plan, op het gunstigste, te vertoonen; want de Volkszeden, een honderd mylen van
de Hoofdstad, verschillen zo veel van de Zeden der Bewoonderen zelve, als de
eenvoudigheid van een Kind onderscheiden is van de listigheid eens volwassen
Mans.
Maar ik vrees, dat myn geschryf u zal verveelen. In myn' volgenden hoop ik u op
vrolyker tooneelen te brengen; want myn rydtuig staat gereed om my te voeren na
Cheltenham, die Zetel van Vermaak en Geluk.
Ik ben, enz.
(De volgende Brief ter naastkomende gelegenheid.)

Aanmerkingen over het behandelen der dienstboden.
Non recordaberis quis sis, & quibus imperes? nonne cognatis? nonne
naturâ fratribus? nonne a Jove oriundis?
EPICTETUS,

Dissert. XIII.

(Uit het Engelsch.)
Geene klagten bykans algemeener, dan die gestort worden over het slegt Gedrag
en de verregaande Verdorvenheid der Dienstboden. Hunne agtloosheid, luiheid en
losbandigheid, worden by veelen onder de grootste kwellingen des leevens gerekend.
Dit gaat zo verre, dat wy te meermaalen Heeren hebben hooren betuigen, dat
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zy liever zichzelven bezorgden, dan geplaagd wierden met domheid en
onbeschoftheid van Dienstboden.
Naardemaal de Menschlyke Natuur dezelfde is in alle Leevensrangen, moet 'er
eene verborgene oorzaak weezen van dit wydstrekkend kwaad; schuilende in den
Staat van Dienstbaarheid zelve, of in de uitoefening van dat Gezag, 't welk de
hoogere rang van Heer geeft boven den Dienstknegt. Veelvuldige waarneemingen
doen my overhellen, om het over 't algemeen in de laatstgemelde byzonderheid te
zoeken.
Het is een Spreekwoord geworden: Een goed Meester maakt een goed Knegt.
Geen gestel bykans is zo hardnekkig en onhandelbaar, 't welk niet vermurwd en
verzagt wordt door zagtheid en menschlievende behandeling; en, aan den anderen
kant, is 'er bykans geen zo zagt en onderwerpelyk, of het wordt stug en weerbarstig
door kwaade behandeling en onderdrukking.
Van deeze waarheid zie ik dagelyks voorbeelden; en myne twee Vrienden,
PUSILLUS en POMPILIUS, zullen my thans een sterkspreekend bewys opleveren.
PUSILLUS heeft in zyn dienst genomen den Zoon van een eerlyken en vlytigen
Boer, een wakkere Knaap van vyftien jaaren - en dus van dien ouderdom, waarin
slegtheid begint uit te botten, en, indien dezelve gekoesterd wordt door ledigheid,
of niet bedwongen door geschikte tugt, welhaast tot een verbaazende hoogte
opgroeit. Zyn Meester hieldt hem gestadig in Bezigheid, en behandelde hem met
een gepast mengzel van Strakheid en Toegeevenheid: en dewyl de Jongen goede
beginzels hadt, hem door zyne Ouders ingeboezemd, werd PIETER, binnen korten
tyd, een allerbest Knegt.
POMPILIUS, aangemoedigd door dit voorbeeld van zyn Buurman, nam een anderen
Zoon uit het zelfde braave Huisgezin: deeze was één jaar jonger dan zyn Broeder;
doch even wakker, goed geaart, en geschikt. THOMAS was niet weinig in zyn schik
met deeze bevordering: en, dewyl zyn Heer een weidscher leevenswyze hieldt, een
schitterender Livery gaf, dan PUSILLUS, en het beneden zich rekende naauwkeurig
agt te slaan op zyne Dienstboden, kreeg THOMAS, in den beginne, meer tyds waarin
hy zyn eigen meester was. Hy verhief zich deswegen een weinig boven zyn Broeder
PIETER. 't geen niet kon naalaaten by deezen het beginzel van Nyd eenigzins op te
wekken.
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Het leedt niet lang, of de dingen begonnen een ander gelaad aan te neemen, en
THOMAS bevondt, dat hy niet zo geheel gelukkig was, als hy, in den beginne, gedagt
hadt. Zyn Heer behandelde hem met meer trots- en gestrengheid; niet alleen gaf
hy hem allerlei scheldnaamen, maar sloeg hem met de zweep over ongewillige
misdryven; liet hem een uur met de paarden op straat staan wagten, riep hem van
tafel als hy zat te eeten, zondt hem om boodschappen op onvoeglyke uuren, laat
in den avond, door regen en sneeuw; en met dit alles bekeef hy zyn doen, zonder
reden en zonder maat. Terwyl PUSILLUS (gelyk elk verstandig Heer behoort te doen)
dikwyls liever eene kleine ongelegenheid verdroeg, dan dat hy zyn Knegt, buiten
volstrekte noodzaaklykheid, aan eenige ongemakken van dien aart blootstelde. ‘Doch,’ (riep POMPILIUS uit by PUSILLUS, die hem zomtyds over dit doen berispte,)
‘waar voor betaalen wy onze Knegts?’ - ‘Och, THOMAS’ voegde hy 'er by, ‘is een
onbeschofte domme Rekel, hy zal nooit een Knegt worden!’ En als hy dit hem ten
laste lei, hadt THOMAS onvolkomen uitgevoerd 't geen zyn Meester de moeite niet
genomen hadt hem onderscheiden te beveelen.
In 't kort, de Heer en de Knegt scheenen in een staat van geduurige vyandschap
te leeven: de Heer wagtte op gelegenheden om zyn misnoegen tegen zyn Knegt
bot te vieren, die, op zyne beurt, uit geen ander beginzel dan dat van vrees
handelende, meer bezorgd was om 's Meesters verwyten te ontgaan, dan om zyne
(*)
bevelen uit te voeren, en diens genegenheid te winnen. POMPILIUS in de daad sprak
nooit tegen hem, dan om hem te beknorren. En, dewyl Dienstboden dezelfde
aandoeningen hebben, en even juist als hunne Heeren redenkavelen over zaaken
die zy begrypen, kan men niet naalaaten vast te stellen, dat zulk eene behandeling
hunne wraakzugt gaande maakt. THOMAS nam diensvolgens

(*)

Ten voorbeelde dat Knegts den hoon van een veragtend zuygen voelen, kan het volgende
dienen. De Broeder van Lord ANSON hadt eene Reis in het Oosten gedaan: als zy te Aleppo
kwamen, ging zyn Knegt van hem af, voor reden geevende, dat zyn Heer, op eene Reis van
3000 Mylen, geen drie woorden tegen hem gesprooken hadt.
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alle gelegenheden waar, om zyn Heer die mishandelingen betaald te zetten: en,
dewyl lotgenooten in lyden natuurlyk met elkander overeenstemmen, liet THOMAS
geenzins na, als hy zulk een Makker aantrof, 't welk niet zelden gebeurde, met
deezen in een Bierhuis te gaan, waar zy den boezem voor elkander uitschudden:
dit gedrag verschafte zyn Heer meer regtmaatigen grond om hem door te stryken,
en zou THOMAS welhaast, in gevolge van al dit bedryf, een hebbelyk dronkaart
geworden weezen; doch, eene verregaande mishandeling van zyn Heer ontvangen
hebbende, waarschuwde hy deezen, dat hy uit zyn dienst wilde vertrekken; die hem
daarop onmiddelyk weg zondt, met weigering van een Getuigenis te zullen geeven.
Gelukkig nam een Heer, daar omstreeks woonagtig, die met POMPILIUS overhoop
lag, THOMAS zonder Getuigenis aan, en vondt hem, door eene goede behandeling,
een braaf Knegt.
De Knegt van PUSILLUS nam dagelyks in bekwaamheid toe. Zyn Meester gaf hem
met bedaardheid bevelen, onderwees hem in zyn pligt, en overtuigde PIETER, by
alle gelegenheden, dat hy diens belang zo wel ter harte nam, als zyn eigen. PIETER,
van den anderen kant, deedt, uit eerzugt om zyn Heer te behaagen, veele dingen
uit zichzelven, en zonder 's Meesters bevelen af te wagten; en daar de zaaken van
zyn Heer te bezorgen hem geheel inneemt, vindt PUSILLUS het dikwyls zyn belang,
met zyn Knegt te overleggen, die, omtrent zaaken welke onder zyn begrip vallen,
zomtyds beter oordeelt dan zyn Heer.
Met één woord, POMPILIUS gaat te werk naar den grondregel der Dwingelanden,
Oderint dum metuant. ‘Laaten zy my haaten, als zy my slegts vreezen!’ De grondregel
van PUSILLUS is recht het tegenovergestelde, Colant me potius quam timeant. ‘Dat
zy my veeleer eerbieden, dan vreezen!’ en zy worden overeenkomstig daar mede
behandeld.
Ik vermeet het my niet te handelen over de wyze, op welke de Dames met haare
Dienstmeisjes te werk gaan: het gebeurt niet zelden, dat, onder haare zagte
regeering, de Dienstmeisjes in zeker voege haare Vriendinnen en Vertrouwelingen
zyn; en Knegts worden zomtyds met eene meer dan broederlyke genegenheid
bejegend.
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Ook zal ik hier niet uitweiden over de Dienstboden in de hoogste Leevensstanden;
dewyl ik vrees dat zy meer nadeels lyden uit hoofde van de verwaarloozing, of uit
kragt van de voorbeelden, hunner Heeren, dan van derzelver Gestrengheid. Zy
bootzen de Ondeugden hunner Meesteren naa, of worden verleid door de Weelde
en Buitenspoorigheid, welke maar al te gemeen in zulke Huisgezinnen heerschen,
om wellustig en losbandig te worden, terwyl zy, om aan die hebbelyk gewordene
ondeugden te voldoen, als zy uit den dienst en in eenig bedryf gekomen zyn,
(*)
eerloozen en overgegeeven snoodaarts worden . En wanneer zy, nog in dienst
zynde, een goed deel van den nagt moeten opblyven om hunne Heeren op te wagten
als deezen aan de Speeltafel zitten, of hunne Mevrouwen als zy tot den vroegen
morgen op haare Assemblés, van verschillenden aart, toeven, is het hun niet zeer
kwalyk af te neemen, wanneer zy, om het verlies van nagtrust te vergoeden, eenig
vermaak zoeken, niet schuldeloozer dan dat hunner Heeren en Mevrouwen.
Indien 'er, derhalven, geene Hervorming komt in de Leevenswyze by lieden van
hoogen Rang, zullen alle poogingen der weldaadige en liefderyke Instellingen ter
beschaaving van de Jeugd, en tot opwekking van Vlytbetoon, vergeefschen arbeid
doen; de Zeden van dit slag van Volk worden onfeilbaar bedorven in den eersten
dienst, welken zy krygen onder lieden van de groote Wereld.
Ik zal deeze Proeve besluiten met de Vertaaling van een gedeelte van SENECA's
Brief over dit onderwerp; een Brief, die niet alleen zo veel Christlyks ademt, maar
ons teffens eene maar al te leevendige schets geeft van de verregaande Weelde
en Trotsheid onder de Romeinen van zynen tyd: tot welken Staat wy, egter, met
maar al te rasse schreden, schynen te naderen, deels uit eene soortgelyke oorzaak
- den invoer des Rykdoms, der Weelde en Verwyfdheid, der Asiatische Volken, die
misschien de ongevergde beledigingen, welke zy van de Europeaanen ontvangen
hebben,

(*)

De veelvuldige Huisbraaken en Diefstallen, in Londen, worden doorgaans gepleegd door
tusschenkomst van slegte Dienstboden.
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zullen wreeken, door langzaamerhand de Zeden hunner Overwinnaaren te bederven,
en hun, op hunne beurt, een prooi te doen worden van een deugdzaamer en
krygshaftiger Volk.

Seneca aan Lucilius.
‘Het was my zeer aangenaam te verneemen, uit eenigen uwer Nabuuren op het
Land, dat gy zo vriendlyk en gemeenzaam leeft met uwe Slaaven. Het is, in de daad,
niets meer dan ik mogt verwagten van uw gezond en veelverlicht verstand. Maar
zyn zy waarlyk onze Slaaven? - Neen, zy zyn Menschen, zy zyn onze Medegenooten,
zy zyn onze nederige Vrienden. Zyn zy onze Slaaven? Neen, zy zyn alleen onze
Mededienstknegten, indien gy in agt neemt dat wy allen onder de heerschappy
staan van de Fortuin. Ik kan, derhalven, my van lachen niet wederhouden over de
zodanigen, die zich besmet zouden rekenen, indien zy genoodzaakt waren met
hunne Mededienstknegten te eeten.
Doch waarom? Alleen om dat eene alleronvoegelykste gewoonte het voor een
Heer noodig gemaakt heeft, om, als hy aan tafel zit, opgepast te worden door een
hoop Slaaven, rondsom hem staande. Hy eet meer dan zyn maag kan verstuuwen,
en terwyl hy, dus greetig de spyze inslingerende, zyn dikken buik uitzet, durven
zyne Slaaven de lippen niet beweegen, of een enkel woord spreeken. Het minste
gefluister wordt met een slag betaald gezet. De toevalligste en buiten eigen wil
voorkomende omstandigheden ontgaan de straffe niet. Te hoesten, te niezen, te
hikken, of de stilte des gezelschaps te stooren, door eenig geraas, is een groote
misdaad.
In deezervoege blyven de Slaaven den geheelen avond vasten en stom. Vanhier
komt het dat de Slaaven, die niet mogen spreeken in het byweezen hunner
Meesteren, die schade vergoeden door ruim genoeg agter hun rug te praaten; terwyl
zodanige Slaaven, dien het vergund wordt niet alleen in de tegenwoordigheid hunner
Heeren te spreeken, maar zediglyk met hun te kouten, niet zelden gereed gevonden
zyn om hun eigen leeven voor dat hunner Heeren op te offeren, om een gevaar, 't
welk het leeven hunner Heeren dreigde, af te
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weeren. Zy spraken by hunne Gastmaalen; doch waren geheel stil by het ondergaan
van pyniging.
Uit dien zelfden ongerymden hoogmoed ontstaat het Spreekwoord: Een Mensch
heeft zo veele Vyanden als hy Slaaven heeft. Helaas, zy zyn onze Vyanden niet;
maar wy maaken ze zo.
Ik verzwyg veele andere wreede en onmenschlyke bedryven ten deezen aanziene:
Als dat men de Slaaven niet behandelt of zy Menschen, maar mishandelt als of zy
Beesten, waren; dat, wanneer men aan tafel zit, de een gebruikt wordt om het
uitspuwzel weg te neemen, een anderen om de brokken op te raapen, die de dronken
gasten laaten vallen; terwyl een derde staat om het kostlyk gevogelte te snyden, en
dit met een behendige kunstgreep doet; zwaaijende zyn bedreeven hand rondsom
den borst en den romp, en dit net gesneedene in den schotel uitspreidt.
Ellendige Sterveling! die tot geen ander oogmerk leeft, dan om de Spyzen voor
te snyden! schoon hy misschien veragtlyker en ellendiger is, die, ter voldoening van
zyn smaak, deezen armen knaap eene zo beuzelagtige kunst geleerd heeft: om
(*)
welke te leeren de Noodzaaklykheid hem alleen gedrongen heeft .
De Hoofdsom myner Voorschriften, ten aanziene van dit onderwerp, komt hier
op neder. - Dat gy op zulk eene wyze leeft met uwe Minderen, als gy zoudt wenschen
dat uwe Meerderen met u deeden. - Waardeert de Menschen niet naar hunne
bezigheden; maar schat hun naar hunne Zeden; deeze hangen van den Mensch
zelve af; 't geval schikt hem het andere toe. Hy moge, wat zyn Persoon betreft, Slaaf
weezen; maar mogelyk is zyne Ziel vry. Zal het hem tot misdaad toegerekend
worden, dat hy een Slaaf is? Zeg my, wie is geen Slaaf? Deeze Mensch is een Slaaf
zyner wellustige Neigingen; een ander van zyne Gierigheid; een ander van zyn
(†)
Eerzugt; en allen zyn wy Slaaven van Vrees . Hier is een Man van Burgemeesterlyke
Waardigheid, die zich ten Slaaf maakt van een ryk oud

(*)
(†)

Hier hebben wy, om reden, eenige mishandelingen der Slaaven, door SENECA vermeld,
agterwege gelaaten.
Deeze uitdrukking schynt te zinspeelen op de Stoicynsche Leer, betreffende de Driften.
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Wyf. Daar is een Rykaart verslaafd aan eene kleine kistige Dienstmaagd. Ziet onze
jonge Heeren van het meeste aanzien, de Slaaven van Tooneelspeelsters en
Zangeressen.
Wat nu kan schandlyker zyn dan deeze vrywillige Slaaverny? Dat, derhalven,
deeze kieskeurige Knaapen u niet afschrikken van u gemeenzaam zelfs omtrent
uwe Slaaven te gedraagen, of ten minsten van hun zonder een noodloozen trots te
behandelen. Dat zy veeleer u beminnen en eerbieden dan vreezen.
Hoe, zegt gy, wilt gy dan dat wy onzen Slaaven de vryheid geeven, en de Heeren
uit hun hooger stand nederdaalen? Wie zo spreekt, zou het voegen te vrede te
weezen met het geen den Goden genoeg is, die alleen geëerbied en bemind worden.
Maar Liefde is onbestaanbaar met Vrees. - Veel wyzer, derhalven, handelt gy, myns
bedunkens, daar gy door uwe Slaaven niet wilt gevreesd worden; daar gy hun alleen
met woorden kastydt, en het voor de Dieren overlaat dat zy met hardheid en slagen
geregeerd worden.’
Ik voeg hier nog by, dat CICERO, PLINIUS, en alle wyzen en braaven onder de
Romeinen, over hunne Slaaven met dezelfde tederheid en menschlievenheid
spreeken. - Indien dan de Slaaven volstrekt noodzaaklyk zyn in onze
Zuikerplantadien, dat wy dan ten minsten hun behandelen met zo veel
menschlykheids als zy deeden die het Euangelie niet kenden. - Verre van met den
Gouverneur TRELAWNY, nu veertig jaaren geleeden, boertende te zeggen: ‘Wat
betekent het lyden en de dood van een handvol Buitenlandsche Menschen, indien
wy beter Waar ter Markt kunnen brengen!’

Zedelyke bedenkingen.
Het School der Natuur is voor den mensch zeer leerzaam. Indien men daar vlytig
zynen tyd in besteed, kan men zeer groote vorderingen maken in de beste der
Weetenschappen die het gemoed vercieren en den redelyken mensch eer aandoen.
Men ontmoet in de natuur millioenen van voorwerpen, welke onze naauwkeurigste
opmerking dubbel waardig zyn, en, opmerkzaam betragt, een aantal wonderen
opleveren,
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welke ons allen verbazen. - Slaat men zyne oogen hemelwaard - Zon, Maan en
Starren - de Hemel met deszelfs volheid - welk een ontzagbarend gewrogt! - Slaat
men het gezicht op de Wolken welke in onzen Dampkring hangen - zyn zy geene
verbazende gewrogten van Almagt en Vermogen? - Daar vergaderen zich de dampen
om onzen aardbol te besproeijen; van daar valt de vrugtbre regen op het aardryk,
die Mensch en Vee, Kruid en Planten, verkwikt. - Van daar hoort men de rommelende
Donders rollen, en men ziet de schitterende Blixems uitschieten. - Van daar loeijen
de huilende Wervelwinden. Hoe verbazend is hunne kragt en uitwerking! - Wie
bestuurt en regeert dit alles? - Wie anders dan de Almagtige, die in den Hemel
woont, die den Donder, den Blixem en de Winden, uitzent, en laat woeden in den
beneden Dampkring. - Dan, keert men te rug tot de aarde, en merkt men op wat
deze al bevat, zo wel in hare ingewanden, als op hare oppervlakte. - Hare
ingewanden zyn vervuld met de Wonderen des Allerhoogsten. - De Aarde is vol van
zyne Heerlykheid, en de Zee is overal vervuld met Waterbewooners. - Uit de aarde
spruiten de Grasscheutkens tot wonderbaar voedzel voor de beesten, - het koorn,
dat het hart der menschen versterkt, en allerlei voedende en genezende Kruiden.
Wie is het die aan dit alles groei en wasdom geeft? - Wie besproeit het aardryk met
eenen milden, met eenen malschen, regen? - Wie bewatert op zynen tyd dezen
ganschen Hof? Is het niet de Almagdge, die regen en zonneschyn, alles, schenkt
op zynen tyd, die het Koorn vermenigvuldigt, duizendvoudig en meer. - Die ook uit
dien zelfden grond alle Gewassen en Boomvrugten doet voortkomen, om den
mensch te voeden en verkwikken. Het aardryk is vol van Gods heerlykheid, en het
werk zyner handen verkondigt zynen lof! - Mensch en Vee worden hier overvloedig
gevoed en verkwikt. - Wie schenkt ons het verkwikkelyk Ooft? - Wie doet de zappige
Peer en de smakelyke Appel bloozen aan hunne steelen? - Wie stort het verkwikkelyk
vogt in de edele Druif - en maakt de zoetzappige en bloozende Persik voor ons zo
smakelyk? Is het niet de God der Natuur die aan alles den groei en wasdom schenkt
- de voedende en verkwikkende kragt? - die Vee en Menschen onderhoud, - den
bloesem en de rypheid schenkt aan alle de, Vrugten des Aardryks, die we zien
groeijen door eene verborgen kragt - en zien ryp worden, schoon wy de wyze op
welke, door onze yverigste en vernuftigste navorsingen, niet kunnen uitvinden? Wie is het, die aan ons menschen het leven - en een Vernuft, geschonken heeft,
waar door wy zo veel edeler zyn, dan het redelooze Vee,
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en in deze beneden Gewesten boven al het geschapen uitmunten? Wie doet u zo
ver boven al het geschapene, ô Mensch! wie doet u uitschitteren, boven al wat men
in de Natuur ontmoet? - Is het niet de Oneindig Groote - de Algenoegzaame God die den Hemel en de Aarde heeft voortgebragt? - Die de dingen, welke geen bestaan
hadden, by hare wording riep even als of zy bestaan hadden? - Die enkel sprak:
‘daar zy ligt,’ en op het zelfde oogenblik ‘was 'er ligt?’ Is het niet die Oneindige - die
Groote God, - door wien tot heden toe nog alles word in stand gehouden, alles wat
geschapen is - alles wat eenmaal aanwezen ontvangen heeft - van het allergeringste
tot het allergrootste, tot het verhevenste - van het minste Stofje tot de
ontzagbarendste groote Werken, welke wy in de Natuur aantreffen? - Die dat alles
tot het allergeringste toe gadeslaat - en wel gadeslaat, zonder zich daar over in 't
minst te vermoeijen? - Hoe groot is God dierhalven, de eenige Oorsprong van alles?
- Hoe billyk is het, dat wy, met rede begaafde Wezens, dien God toebrengen al den
lof, den prys, de eer en de dankzegging tot in alle Eeuwigheid! - God te vreezen,
Hem alleen te dienen en te eerbiedigen - Hem boven alles tot het eerste en
voornaamste doel onzer liefde te stellen - en aan den Mensch - onzen evenmensch,
alle goedwilligheid te betoonen, - dien zo te behandelen, als wy zelve van hem
wenschen behandeld te worden, zyn deze niet de hoofdpligten, uit welke alle onze
andere moeten voortvloeijen, en die onze overige daden en handelingen regelen
moeten? Dan kunnen wy den eersten dezer pligten wel beter leeren kennen, dan
langs den weg der beschouwing zyner Werken - en hoe kunt gy, ô Mensch! van
uwe verpligting omtrent uwon evenmensch meer overreed worden, dan wanneer
gy in aanmerking neemt, dat wy alle afhangelyke Wezens zyn?
De minsten oordeelen of gevoelen regt van zick zelven, of schatten hunne waarde
op den juisten prys; men gevoelt of te hoog, of te laag, van zich zelven. - Den
meesten tyd doet onze eigenliefde ons een liefdeloos oordeel vellen over anderen,
dat niet zeer gunstig is, en wy gevoelen zeer hoog omtrent ons zelven. Hoog te
denken van zyn eigen vermogen, en laag van eens anders, is immers een bewys
van een zeer bekrompen verstand. Ken u zelven, is een nuttige en allerheilzaamste
les; dan tevens eene les, die weinig ingang heeft in de harten der menschen. Der
stervelingen hart is veeltyds opgeblazen en laatdunkend, en zet zelden den toegang
open tot goede en nuttige vermaningen - hier van daan is het, dat de allerbeste, de
heilzaamste, raad en vermaningen zo weinig
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vrugt doen by de menschen. Hoe dwaas is dierhalven veelal ons bestaan niet. Hoe onvergeeflyk veelal uw gedrag, ô Menschen! - Zal men zich verheffen, die een
mot, een worm, gelyk is - zal men zich laatdunkend betoonen - daar men in
beschouwing van 't geheelal, en in vergelyking tot den oneindigen Schepper, waarlyk
nog minder is, dan een druppel aan den emmer, en een stofken aan de weegschaal.
- Verhef u dan niet, ô dwaze Sterveling! boven alles wat gy op aarde ziet, of u in
deze beneden gewesten bejegent. - Gy zyt slegts ook maar geschikt om dien schakel
in de geschapenheid vol te maken, gelyk alle de andere zoorten, die even zo
noodzakelyk als gy zyn, om aan het plan te voldoen, dat de oneindige Maker zich
gevormd had, in het groote Scheppingswerk, waarin het geringste niet kan gemist
worden, om dat dit even als het groote in dat welberaamd plan gevorderd word, en,
by gebrek hier van, de groote Schepper in zyne oogmerken en bedoelingen zou
missen. - Dan denk daarom niet, ô dwaas! dat gy uit uzelven noodzakelyk zyt, en
de Schepper uit dien hoofde van u zou afhangen, als of Hy u niet missen kon, om
in zichzelven alle die volkomenheden en algenoegzaamheden te bezitten, die tot
een allervolmaaktst en allergelukzaligst Wezen vereischt worden.
Wy menschen zyn die Schepzelen op dezen aardbol, door den grooten
Werkmeester verordend, en in dier voege geschapen, dat wy de eenigste zyn, onder
zo veele menigten van andere soorten van Wezens, van welke wy omringd worden,
die eenige begrippen kunnen vormen van de onbegrensde volkomenheden van
onzen grooten Schepper. Het is onze bestemming, de verordening van redelyke
Wezens alleen maar, om aan dat groot en alwys doel onzes Makers te voldoen. In
dat wel verordend plan van den oneindigen Formeerder aller dingen, moesten 'er
op onze planeet Wezens gevormd worden, welke met verstand en reden begaafd
zyn, vermogens, om uit de gewrogten in de Schepping tot den Schepper zelven te
redeneeren. - Wanneer wy dan de Werken Gods bespiegelen, en ons in derzelver
grootheid verlustigen - welke grootsche denkbeelden moeten ons dan niet bezielen
van dien God, welke de eenige Formeerder is van al het geschapene. Dan hoe
onverantwoordelyk is ons gedrag dan niet, wanneer wy roekeloos verwaarloozen
met te beantwoorden aan onze groote bestemming, en het oogmerk, dat God heeft,
in ons als redelyke Wezens te vormen.
Wat speelt de mensch niet vaak met het dierbaarste dat hy in de Wereld bezit,
met zyne Gezondheid, - maar voorwaar nog slimmer met zyn dierbaar Leven. Hoe
veele duizende levens worden 'er niet onbezonnen en allerroekeloost gewaagd,
aan de onkundigste Kwakzalvers; aan menschen, die
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noch kennis hebben van het Lichaamsgestel; noch iets verstaan van de Ziektekunde;
noch iets weeten van de middelen, dienstig voor de ongesteldheden; noch iets
verstaan van de mengkunde, of de zamenvoeging der middelen. Menschen, die
geen geregelde Geneeskunde altoos bezitten; maar 'er slegts op uit zyn, om den
gemeenen man te bedriegen, en hem geld uit den zak te praten; die zich op duizend
kuuren beroepen welke zy aan Lyders verrigt hebben, welke anderen niet hebben
kunnen helpen, terwyl ze verzwygen hoe veelen door hen ongelukkig, en om 't leven
zyn gebragt geworden. Onderwyl vertrouwt men gerust zyn leven aan een hals, die
niets weer, die nergens kennis van heeft, dan van bedriegen. - Zo zorgeloos speelt
men met zyne gezondheid en met zyn leven, daar men geen kleed, of geen schoen,
zou laten maken, zonder alvorens zorgvuldig onderzogt te hebben, of de Werkbaas,
welken men gebruikt, zyn Ambagt verstaat; zonder alvorens wel overtuigd te zyn
van deszelfs bekwaamheden. - Dan nog onverschoonelyker is het, omtrent zyn
eeuwig welof ongelukkig zyn, zo onagtzaam te wezen, als de meeste daaromtrent
te werk gaan. - Verdartelen niet veelen hun bestendig geluk; en offeren ze dus niet
een goed van oneindige waarde op aan niets beduidende beuzelingen, die haast
vergaan en dan niet anders agterlaten, dan beklagenswaardige uiteinden; veelal
de gevolgen van eene dartele en ongebonde wyze van leven?
Menschen, die altyd van zichzelven spreeken, zyn doorgaans bekrompen
vernuften. - Het kan niet missen, of hy, die den mond vol heeft van zichzelven, moet
de verachting en spot van anderen worden. - Veel te spreeken - veel snappen, veel
wawelen, vermoeit de hoorders geweldig. - Een snapper mag men in een zeker
opzicht houden voor eene plaag der Maatschappy. Dan zichzelven in alle gevallen
op te halen, en by te brengen, is een walg voor anderen om aan te hooren. Zyn
eigen lofprediker te zyn, vind geen ingang by anderen, en de toehoorders van zulk
eene lofrede verveelen zich weldra. - Zal de pogcher, de zwetzer, zulks niet zelve
dra begrypen, wanneer hy slegts maar een weinig opmerking gebruikt! Zyne
toehoorders beginnen te geeuwen, en wenden alle poogingen aan om den redenaar
van zyn stuk af te brengen, en een anderen weg heen te leiden. - Laten wy dan ons
zelven altyd zorgvuldig wagten van nimmer te veel te spreeken. Laten wy onze tong
breidelen, en eenen wagt voor onzen mond zetten, op dat 'er niet te veel uitga. Dan vooral drage een yder zorge, dat hy nimmer de Trompetter van zyn eigen lof
zy.
C. V.D. G.
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Onkunde der Otaheiteren.
Noodzaaklykheid is de groote Drysveer en Gids des Menschdoms in hunne
uitvindingen. Nogthans doet 'er zich zulk eene groote ongelykheid op in eenige
deelen hunner vorderingen, en eenige Volken komen zo verre by andere agteraan,
in bykans gelyke omstandigheden, dat wy dit moeten toeschryven aan eenige
toevallen in hunne geschiedenis, of aan eenige byzonderheden, voortkomende uit
hunnen staat, van welke wy geene kennis draagen.
Het Volk op het Eiland Otaheite, in de Zuider Stille Zee, overtreft verre de meeste
Americaanen in de kennis en beoefening veeler Kunsten; nogthans bleek het, dat
de Otaheiters, toen Capitein WALLIS hun eerst ontdekte, de Kunst om Water te
kooken niet hadden uitgevonden, en geen vat bezaten 't geen tegen het vuur bestand
was; zy hadden geen meer denkbeeld dat Water heet gemaakt kon worden, dan
dat het door de Koude tot een vast Lichaam kon stollen.

Aartig zeggen wegens de vryverklaaring van America.
Wanneer het te Londen bekend werd, dat het Hof van Versailles de Americaansche
Gezanten voor Gevolmagtigden erkend, en dus de Onafhanglykheid der
Americaansche Staaten toegestemd, had, ontstond aldaar eene hooggaande
verwondering, met verbaasdheid vergezeld. Men zeide, ‘dat dit Voorval, gelyk een
Electrieke Schok, het geheele Volk met één en denzelfden slag getroffen had.’ Hierop gaf iemand te verstaan: Men behoefde zich des niet te verwonderen,
naardemaal Dr. FRANKLIN de Vlessen gelaaden en den Conductor bestuurd had!
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Bespiegelingen over de werken Gods in de natuur, geschikt om
de oneindige grootheid van derzelver Maker daar uit te leeren
kennen.
Het oogmerk der Godheid in het voortbrengen van 't Geheelal, het voornaam doel
van den Alwyzen Schepper in het groote Scheppingswerk, kan men gevoeglyk in
tweeërlei opzigten begrypen, en om zyne goedwilligheid en liefde, die beminnelyke
Godsdeugden, te kunnen betoonen en aan den dag te leggen, en om, door dat
Almagtig gewrogt, de voortbrenging en vorming aller dingen, zyne Eer en
Heerlykheid, ten toon te spreiden. - Welke Heerlykheid en Eer, had 'er geene
Schepping, geene Voortbrenging der dingen, uit Niet plaats gehad, den Schepper
alleen maar zouden zyn bekend gebleven. De Algenoegzame, daar Hy alle
gelukzaligheden, van Eeuwigheid alle volkomenheden en algenoegzaamheden, in
zich zelven bezat, had wel geene Schepzelen, geene Wezens, buiten zich, noodig,
om Hem deze oneindige en algenoegzame gelukzaligheid te bezorgen; dewyl God
deze alle bezat in zich zelven voor de Schepping, even als na derzelver wording.
De vorming der dingen heeft Hem dierhalven niet gelukzaliger, niet algenoegzamer,
gemaakt, dan vóór de Schepping.
Schoon dit eene onveranderlyke waarheid zy, behaagde het nochtans den grooten
Schepper, het in zyn eeuwig wysberaamd Plan zo te schikken, om zyne
volkomenheden aan redelyk werkende Wezens luisterryk ten toon te spreiden; en
uit dien hoofde is het ook onloochenbaar zeker, dat God alles gewrocht heeft, om
zich zelfs wil, om zyne Majesteit en Heerlykheid bekend te maken, en hiertoe was
het noodig, dat 'er Wezens aanzyn ontvingen, vatbaar om daarvan iets te kunnen
begrypen. - Wy mogen dus gerust en veilig besluiten, dat God de Wereld geschapen
heeft om zich zelfs wil, te meer, naardien Hy ons in zyn Woord heeft la-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

402
ten aankondigen, zelve ons bekend maakt, ‘Zo heeft de Heere dus alles gewrogt,
om zich zelfs wil,’ - en hier in openbaart zich eene diepte van wysheid, eene
oneindige diepte van zaligheid! - eene zaligheid, die zich van tyd tot tyd al meêr en
luisterryker heeft beginnen te vertoonen, naar mate de verstandige Wezens op den
aardbodem begonden te vermenigvuldigen, en wyder te verspreiden. - Naar mate
die Wezens, welke vatbaar zyn voor oneindige gelukzaligheid, zich wyds en zyds
begonden uit te breiden - en hoe langer de Schepping geduurd heeft, hebben de
onbegrypelyke Godsdeugden, en de luisterryke glans derzelve, zich al schooner
en heerlyker beginnen te vertoonen. - Om nu hieromtrent het groot doel te treffen,
blykt vanzelve, moest de Schepper, in de uitvoering van zyn van Eeuwigheid
voorgenomen Plan, zorgen, dat 'er, by de Wording der dingen, Wezens wierden
gevormd, vatbaar voor de bewondering van de grootheid huns Scheppers.
Noodwendig moesten 'er verstandige Wezens, onder alle de Schepzelen, met welke
het Geheelal vervuld wierd, gevormd worden. - Wezens, welke vermogens bezaten,
om, uit de verbazende menigte en grootheid der voortgebragte Werken, tot Hem te
kunnen redeneeren, welke dezelve heeft voortgebragt. - Die zich tevens konden
verbazen over de oneindige grootheid, almagt en wysheid, van den
allesvermogenden Werkmeester, de eenige oorzaak van het bestaan, het aanwezen,
van het Geheelal.
Ten anderen is het groot oogmerk der Godheid, in het voortbrengen van 't
Geheelal, loutere goedwilligheid en liefde. - Hy, welke de Schepping uit een ander
oogpunt beschouwt, en God niet aanmerkt als de Bron van alle goedwilligheid en
liefde, moet een geheel bedorven, een ten eenemaal boos, hart bezitten, een hart
dat geheel kwaaddenkend is; want zulk een beschouwt de dingen met een verkeerd
gezicht. - Want vertoonen zich niet overal, werwaards men het oog wend,
bedoelingen van des Scheppers goedwilligheid en liefde? - Is niet in al de Natuur
eene verrukkende schoonheid, die op de ruimste, en op de overvloedigste, wyze
ten toon gespreid word? - Overal vertoont zich orde, overal overvloedige mildheid,
om te voorzien in alle de behoeften, in al het gebrek der onderscheide geschapen
Wezens - overal onnagaanbare schoonheid. - Het aardryk is overal vervuld vrugtbaar in allerlei geboomten, kruiden en plan-
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ten. - Het aardryk brengt voort allerlei kruid, zaadzajende naar zynen aart - welke
alle wederom geschikt zyn tot voedzel voor Menschen en beesten. - Mensch en
vee vind hier overvloedig onderhoud - alles draagt de duidelykste kenmerken van
liefde en goedheid - alles verkondigt de eer en heerlykheid van zynen Maker en
Onderhouder - alles ademt liefde en goedheid - alles is vol van 's Makers
Schepzelsmin. - Slaat men 't oog op de verbazende verscheidenheid der voorwerpen
in de Natuur, op de menigvuldige onderscheiden zoorten van Schepzelen, en de
onnagaanbare menigte in elke zoort - welke uitmuntende vertooning! - welke bewyzen
van onberekenbare goedheid! - Hoe worden onze zinnen gestreeld door verschillende
voorwerpen, die ons bejegenen, die den geheelen Mensch in opgetogenheid
wegvoeren - alle zyn zy blyde Verkondigers van 's Heeren lof - alle Predikers zyner
liefde - zyner onschatbare goedheid. - De Algenoegzame heeft geene behoeften
om te voldoen. - Dan zyne goedheid heeft voorzien in alle de behoeften zyner
Schepzelen. - Zyn geluk kan niet uitgebreider worden; dan het geluk zyner
Schepzelen kan vermeerderd en uitgebreid worden. - En, om dat geluk te
vermeerderen, moet al het geschapene medewerken; wat straalt hier anders in
door, dan onafmetelyke goedheid en liefde des Scheppers? Deze goedheid verspreid
zich door alle de rangen der onderscheiden Schepzelen. - Een zeker geluk word
genoten van alle de geschapen Wezens, zo wel van die de laagste classe, dan die
den hoogsten rang, in de Schepping bekleeden. Dit geluk daalt af, en klimt naar
mate de voorwerpen zyn, waartoe het bepaald word. - En zeker, wat kan men anders
van den oneindig goeden God verwagten, wat anders, dan dat hy aan alle de
Wezens, door hem voortgebragt, de hand zal blyven houden, en dat zyne goedheid
tevens aan allen dat geluk zal bezorgen, waarvoor zy wegens hunnen aart vatbaar
en geschikt zyn?
Dan tot Wezens, die God verordend heeft, om uit zyne groote Werken iets van
zyne onbegrensde volkomenheden te kunnen bevatten, behoort op dezen aardkloot
alleen de Mensch - wy redelyke Wezens. - En het is ook onze bestemming, om aan
dat groot alwys oogmerk van onzen Maker te voldoen - hieraan te beantwoorden,
blyft onze eenwige verpligting. De on-
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eindige Schepper heeft in zyn Scheppings-plan, in dat wel verordend Plan, ten doel
gehad zyne Eer en Heerlykheid te verbreiden; maar tevens ons menschen te
schikken tot de eenige Wezens, die daar bevatting van kunnen hebben. - En wy
geven volstrekt geen agt op onze bestemming, als wy roekeloos verwaarloozen
met hieraan niet te beantwoorden. - ô Welk een onvergeeflyke misdaad!
Wy zyn dan die Schepzelen, die eenige Wezens in deze beneden Gewesten,
alleen van God geschikt om zyne groote Werken te bespiegelen, en ons in de
beschouwing van dezelve te verlustigen - en waarlyk geen aangenamere bezigheid
voor een redelyk werkend Wezen, dewyl men, in het onderzoek der Werken Gods
in de Natuur, zulk een ondoorgrondelyke diepte van wysheid ontdekt, dat dezelve
nimmer door eindige Wezens kan worden uitgeput - daar by is het de
alleraangenaamste en vermakelykste bezigheid voor elken mensch, die uit deze
volheid, uit de volheid der Schepping, de oneindige Grootheid, de onbepaalde
Almagt en Wysheid, des Makers, uit de voorhanden zynde Schepzelen, zeg ik,
poogt te ontdekken. - Dan elk mensch moet verbaasd staan, en door eene
bedwelmende verwondering opgetogen, wanneer hy de onafmetelyke grootheid,
en de onberekenbare kleinheid der geschapen Wezens nagaat, welke alle geschikt
zyn, om zamen een volkomen geheel uit te maken - wanneer hy verder in zyne
bespiegelingen bepeinst de juiste orde, die in al het geschapene gelegd is. - En,
schoon hier en daar eene schynbre wanorde schynt plaats te grypen, verdwynt dat
denkbeeld heel schielyk by een nauwkeurig onderzoek van zaken, en men vind in
de gansche Schepping geene gaping, of sprongen van het eene uiterste tot het
andere; maar eene zagte opklimming en nederdaling, die ons als ongevoelig van
het een tot het ander leid.
Dan wanneer men zyne aandagt slegts alleen bepaalt by de enkele bespiegeling
der Schepping - slegts alleen alles met een vlugtig oog oppervlakkig beschouwd wanneer men op deze wyze alleen het gezicht hemelwaards verheft, en men
beschouwt by een schoonen avond, of in een stillen nagt, het wyde Hemelruim, dat
allerverbazendsd Hemelruim, waarin millioenen van Werelden hangen, die zich in
hunne kringen bewegen en omdraijen; bewegen in eene juiste orde - draijen en
wenden, zonder dat
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de een tegen de andere aanbotst. - Als men dan van deze verbazende grootheid
uit de Hoogte nederdaalt in deze beneden Gewesten, en aldaar alles beschouwt,
van het allergrootste tot de meestmogelyke kleinheid van Wezens, door welke wy
ieder in zynen kring omringd worden, als wy dit alles nagaan, en maar slegts
oppervlakkig bespiegelen, met welk eene verbazende verwondering zullen wy ons
dan niet aangedaan vinden over de Wonderen van Gods groote magt, en met den
Godgewyden Dichter moeten uitroepen: ‘Hoe groot zyn uwe Werken, ô Heere! Gy
hebt ze alle met Wysheid gemaakt.’
Maar hoe veel hooger klimt onze verbazing nog, wanneer wy ons onderzoek
bepalen by de eerste beginzelen, de grondbeginzelen, waaruit de Stoffen zyn
zamengesteld, en by de onbegrypelyk schoone vorming van dezelve. - De eerste
beginzelen der Stoffe, waaruit de Wezens zyn gevormd, zyn zo onnadenkelyk fyn
en klein, dat ze het scherpziendst oog niet slegts ontsnappen; maar dat ze met de
vergrootendste glazen zelfs niet kunnen nagespoord worden, en de verdeeling van
dezelve gaat zo ver, dat ze ons bedwelmt; en, ô verbazende Grootheid van den
Schepper! hoe klein ze ook zyn mogen, alle zyn ze gekenmerkt met een zeker
onderscheid, waardoor ze onderling van elkander verschillen. Dit is eene
onafmetelyke Wysheid en Almagt! Ondertusschen, de Almagtige heeft ze gevormd,
en zo gevormd, dat ze juist geschikt zyn, om wederom alle de onderscheiden Wezens
uit te kunnen zamengesteld worden. - Dus heeft de Groote Schepper deze
grondbeginzels, die onnagaanbaar fyne deeltjes, geschikt ter vorming van alle
zoorten van ligchamen; terwyl, onder die gevormde ligchamen, 'er millioenen van
dezelve zoo verbazend, en onnagaanbaar kleine gevonden worden, dat ze niet
slegts voor 't bloote oog onzigtbaar, maar met de meest vergrootende glazen
bezwaarlyk zyn na te gaan. - Is het niet verbazend, dat men diertjes ontdekt, zo
onnagaanbaar klein, dat 'er een groot aantal van dezelve in eenen enkelen
waterdruppel gevonden worden, waarin zy zich ruim bewegen en leeven kunnen.
- In eenen enkelen druppel een oneindig getal diertjes te ontdekken, welke alle door
den grooten Schepper leven ontvangen hebben; onderscheiden deeltjes gekregen,
waardoor zy zich ongemeen vlug bewegen; zich voeden met aas nog oneindig
kleiner dan zy zelve zyn, en op hunne wyze voortteelen,
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en ieder zyn byzonder zoort in stand houden. Verbazende waarheden! Hier staat
de grootste kunstenaar opgetogen, opgetogen over de vorming van Diertjes, zo
onberekenbaar klein, dat slegts een enkele druppel waters voor dezelve een wyde
Oceaan is. LEUWENHOEK ontdekte in zo veel water, in dat ruim, 't geen een enkele
zandkorrel kan beslaan, eenige honderd diertjes, welke zich geregeld bewogen,
onbedenkelyk vlug waren, huns gelyken voortteelden, en van anderen in vorm en
maakzel zigtbaar onderscheiden waren. - Wie zou het gelooven, werd het niet
onwedersprekelyk gestaafd door de overtuigendste proeven? - In onderscheiden
druppelen waters, van onderscheiden plaatzen genomen, en van verschillende
zoorten uit het groeibare, of van staande of bedorven water, in deze allen ontdekte
Hy in eenen enkelen druppel millioenen van diertjes. - Maar, ô verbazende Almagt,
hy vond zulk eene verscheidenheid, zo veele byzondere diertjes, zo veele zoorten,
dat het alle bevatting te boven ging. Is dat niet onnagaanbaar groot, aan zo veele
millioenen byzondere diertjes elk iets byzonders mede te deelen, waardoor zy zich
onderling, en van alle andere, onderscheiden? Deze verscheidenheid heb ik zelve
meêr dan eens in verschillende druppelen van vuil gootwater, of water getrokken
op onderscheide kruiden, waargenomen. - In eenen druppel van dezelve ontdekte
ik eene groote menigte van onderscheiden diertjes, waar van 'er zommige waren
van eene schroefwyze gedaante, welke zich verkortten of verlengden, naarmate zy
zich uit of in schroefden; de kopjes waren in evenredigheid van de ligchaampjes
ongemeen groot - dan de ligchaampjes zetten zich uit als zy de kopjes inwaards
trokken, en verdunden als ze die weer uitstaken. - Hoe verbazend is dit alles. - Hoe
vervuld is de gansche natuur - welk eene verscheidenheid in dezelve - waarlyk, dit
alles meer overdenkende, moet ons redelyk werkende Wezens in verwondering
wegvoeren over de oneindige grootheid van onzen Maker. - Billyk mag men vragen:
waarin blinkt eens Werkmeesters grootheid meêr in uit, in het verbazend groote
zyner Werken, of in de onnagaanbare kleinheid van dezelve? - Wie zou het gelooven,
hadden de vergrootglazen het ons niet onwedersprekelyk geleerd - wie zou het
gelooven, dat het in de slooten stinkend water door millioenen van diertjes in coleur
wierd veranderd, zo dat deszelfs oppervlakte
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zich nu eens roodachtig, en dan eens groen, vertoont. - Deze gecoleurde oppervlakte
is niet anders dan eene verzameling van een onnoemelyk getal van millioenen
diertjes, die zich daar in eene tallooze maatschappy vereenigen.
Hier vertoont zich de Natuur oneindig ryk, en vormt 'er als onderscheiden Werelden
in het vloeibaar element; mogelyk zo ryk in menigte van Wezens, als 'er op de
oppervlakte van den aardbol gevonden worden. - Mogelyk zyn de wateren oneindig
voller van Wezens, dan het drooge. - ô Oneindige Almagt! Algenoegzame Alwyze
Schepper! hoe groot - hoe verbazend, zyn uwe Werken! - Ik dank U, Hemelsche
Vader, dat Gy my eenige trekken van uw alvermogen en grootheid hebt leeren
kennen uit uwe Werken! Ik dank U, dat Gy myne aandagt bepaald hebt tot zulke
zaken, welke veeler aandagt en opmerking onwaardig - veel te gering, schynen. Ik dank U, Hemelsche Vader, dat Gy me leert, hoe Gy overal, en in de
allerveragtelykste en onzienelykste voorwerpen zelfs even zo wel groot zyt, als in
die heerlyke en majestueuse werken, welke wegens derzelver grootheid aller oogen
tot zich trekken! - Wanneer myne aandagt het allereerst bepaald wierd by de
ontzagwekkende grootheid van des Scheppers werken - by het onmeetbaar ruim,
in welke zulke ontzaggelyke gevaarten hangen, als wy by eenen schoonen
avondstond, of in eenen helderen nagt, boven onze hoofden zien hangen, welke
alle zich binnen hunne kringen wenden en drajen - als ik bepaald wierd by derzelver
onmeetelyke afstanden van elkanderen, zo dat een kogel, met de zelfde snelheid
blyvende voortgaan, als hy by de uitschieting van het kanon heeft, eenige honderd
jaren werk zou hebben, om den afstand te doorloopen, welke eenige Starren van
onzen aardkloot, en den onbegrypelyken afstand, dien zy van elkanderen hebben,
terwyl die zelfde kogel, met de eigen snelheid voortgaande, eenige duizend jaren
zou werk hebben, om van den eenen pool den anderen te bereiken. - Wanneer
myne aandagt by deze oneindige Grootheid van Gods werken, voor de eerste keer,
bepaald wierd, gevoelde ik my in eene bedwelmende verrukking weggevoerd. - Dan
welk eene verbazing moet elk aandagtig gemoed niet vervoeren, wanneer men de
aandagt vestigt op de onbegrypelyke, de onnagaanbare, kleinheid van Gods Werken!
- Hier is de Schepper niet minder
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groot in deze onnadenkelyke kleinheid, dan in de ontzaggelyke grootheid zyner
Gewrogten.
Alle deze ontdekkingen zyn geene harzenschimmen, maar steunen op
onweersprekelyke proeven.
Inmiddels is myn oogmerk deze aangenaame Stoffe te vervolgen, indien God
myne gezondheid spaart, my lust en gelegenheid schenkt, om myn voornemen uit
te voeren.
C. V.D. G.

Beschryving der kraamkoortzen, ten betooge der
noodzaakelykheid, om, zo spoedig als doenlyk is, den raad van
een kundig geneesmeester daar tegen in te roepen.
Door R. - M.D.
Dat, niet zelden, Kraamvrouwen, vooral de zulke, die ten tyde van haare dragt sterke
eetsters geweest zyn, in de eerste dagen na haare bevalling, door eene vry hevige
Koorts, zomtyds met ylhoofdigheid, ja zelfs met eene geheele razerny, vergezeld,
overvallen worden, leert de dagelyksche ondervinding; dat deeze Koorts, wanneer
de toevallen niet al te geweldig zyn, veelal, in het begin, voor een Zogkoorts
aangezien, hierom als onschadelyk geacht, en dierhalven ook zeldzaam een
Geneesmeester tydig genoeg daar over geraadpleegd word, zullen veele
Geneeskundigen met my reeds dikwerf ondervonden hebben: daar ondertusschen,
door dit verzuim, de ongelukkige Lyderessen niet zelden in het grootste gevaar van
haar leven te kunnen verliezen geraaken, zal eene beschryving der kentekenen en
aart deezer Ziekte velligt niet geheel onnut zyn, om dat Leezers en Leezeressen
van dit Maandwerk, schoon anders niet gewoon geneeskundige Schriften te
doorbladeren, hier door in de gelegenheid gesteld worden, om dezelve te kunnen
leeren kennen, en teffens aangespoord, om, by het voorkomen van zodanige
verschynzelen, terstond van hunnen Arts de benoodigde hulp te verzoeken: terwyl
zy teffens hieruit zullen kunnen zien, dat zodanige middelen, die door eene blinde
onkunde, of verjaarde vooroordeelen, afgekeurd worden, alleen in staat zyn, om de
hevigheid van deeze Ziekte te verminderen, en, by een tydig en gepast gebruik,
zelfs geheel weg te neemen.
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Wel gevoedde, gezonde, Vrouwen, als mede de zulke, die, in haare dragt, het zy
door eene prikkelende stof in de maag, of al te scherpe vochten, daartoe aangezet,
of die uit verkiezing, vooroordeel of gewoonte, veele en voedzaame Spyzen genuttigd
hebben, zyn aan deeze Koortzen meer dan anderen blootgesteld.
De eerste verschynzels, die eene zodanige Kraamkoorts doorgaans aankondigen,
zyn eene drooge zomtyds beslaagene tong, nu eens met meerderen dan minderen
dorst, een trek tot zuuragtige, koude, dranken en fruiten, een afkeer van vleesch,
vette spyzen, chocolaad, koffy en dergelyken, vergezeld van oprispingen, walging,
neiging om over te geeven, spanningen en rommeling der ingewanden,
benaauwdheid, onrustige, kortafgebrookene slaap met angstvallige droomen, ook
wel geheele slaapeloosheid, hoofdpyn, duizelingen; zomtyds een gevoel van eene
koude rilling en huiveringen door den rug en alle de ledemaaten, waar by zich als
dan gewoonlyk nog voegen eene aanmerkelyke zwelling van den onderbuik, en
eene spoedige vermindering, zomtyds ook wel geheele opstopping, der
Kraamzuivering.
Dat ondertusschen alle deeze verschynzelen, of liever zommige van hun, niet
afzonderlyk juist deeze Ziekte alleen, en volstrekt geene andere, kunnen te kennen
geeven; zo ook dat zy zich alle, of gelyktydig in een en het zelfde voorwerp, zouden
moeten vertoonen, dit zal men, zo ik vertrouwe, beter begrypen: 'er zyn veele andere
ongemakken, waaraan de Kraamvrouwen onderhevig zyn, welke uit hunnen aart
gedeeltelyk dezelve, of ten minsten zommige van deeze verschynzelen,
medebrengen, dan die teffens ook nog door anderen vergezeld worden, waardoor
een kundig Arts gelegenheid heeft om de eene ziekte van de andere behoorlyk te
kunnen onderkennen: ook hangt de menigte en hevigheid deezer toevallen, behalven
van de gevoelige gesteldheid der Lyderessen, ook nog af van de hoeveelheid,
kwaadaartigheid, den trap der ontbinding en zitplaats van de Ziektestoffe; zeker is
het ondertusschen, dat de meeste der opgetelde verschynzelen zich in het eerste
tydperk van deeze Ziekte reeds vertoonen.
Deeze worden gevolgd door eene eerst ligter, dan heviger, in den beginne wel
eens eene afgaande, doch vervolgens aanhoudende, Koorts, die meestal van
ylhoofdigheid, niet zelden van eene geheele razerny, vergezeld
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word. In dit tydperk der Ziekte ziet men doorgaans, dat de Natuur zich langs den
een of anderen weg poogt te ontlasten, en dit geschied dan of door het braaken, of
door eenen loop, of ook wel door een sterken vloed; het eerste gebeurt zeldzaam,
maar is doorgaans heilzaam, mits 'er geene ontsteeking mede vergezeld gaa; het
tweede en derde ondervind men dikwyls, maar beide zyn gevaarlyk. Indien de
Ziektestof naar boven alleen ontlast wordt, dan houd de Koorts weldra op, uit hoofde
dat als dan de werkende oorzaak daar mede doorgaans weggenomen is; maar
byaldien dit door herhaalde stoelgangen, met of zonder daarby komende braakingen,
geschied, dan volgt 'er gewoonlyk eene aanmerkelyke verzwakking op, die niet
zelden het leven der Lyderesse in gevaar brengt; het zelfde heeft ook plaats wanneer
zulks door eene sterke storting geschied, om dat, in beide deeze gevallen, de
Ziektestoffe tot eene groote hoogte van rotting is opgeklommen, voor en aleer deeze
ontlasting door de Natuur volgt, en 'er ook veele rottige deelen in het bloed
opgenoomen zyn, waardoor dit al te zeer ontbonden word, en gevaar loopt geheel
tot bederf over te gaan. Iets, het geen deeze Ziekte by zommigen nog al aanmerkelyk
verzwaart, bestaat in de gevolgen der ylhoofdigheid of razerny, om dat de Lyderessen
alsdan menigmaal zeer tegen haare bloedverwanten en vrienden schynen ingenomen
te zyn, en zich niet gemakkelyk door haar willen laaten helpen, dat 'er niet zelden
eene onoverkomelyke afkeer van alle Geneesmiddelen mede vergezeld gaat, en
men, in beide zodanige gevallen, zomtyds genoodzaakt word, om tot harde middelen
zyn toevlugt te moeten neemen; dit, ondertusschen, vind meerendeels plaats by
sterke gestellen; by zwakker ontstaan gewoonlyk Zenuwtrekkingen, opspringingen
en trillingen der spieren of peezen, en aanhoudende zwaare flaauwten.
Deeze Koortzen behooren tot dat soort, welke men aanhoudend afgaande
(continuoe remittentes) noemt, dat zyn zodanige, die niet geheel aflaaten, maar
welke by verheffing en vermindering voortgaan tot het einde der ziekte toe.
En dit vind men, of in den dood, of wanneer de Ziektestof door de werkingen der
Natuur alleen, of wel door haar ondersteund van gepaste hulpmiddelen door de
kunst aangebragt, weggenomen is; of eindelyk wan-
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neer deeze Ziekte in eene andere overgaat, en dit laatste gebeurt maar al te dikwyls,
en treft doorgaans de sterkste, en uit haaren aart drooge, gestellen; alsdan volgt
'er gemeenlyk op, eene zomtyds veele jaaren, zomtyds levenslang, aanhoudende
krankzinnigheid of wel razerny, welke beide by vlaagen toe- of afneemen, naar
maate toevallige oorzaaken of aangewende Geneesmiddelenvan buiten aankomen,
of toegediend worden.
Deeze beschryving, vertrouw ik, dat volkomen in staat zal zyn, om een ieder van
het groot gewigt te kunnen overtuigen, dat 'er in gelegen is, om al aanstonds, by
het waarneemen der eerste verschynzelen, die deeze Koortzen voorafgaan, den
raad van een kundig Arts in te roepen: ten anderen, zal men daaruit ook kunnen
zien, dat 'er, vooral in het begin der Ziekte, geene andere dan ontledigende middelen,
het zy braak- of purgeermiddelen, of inspuitingen, van nut kunnen zyn, en waarvan
men de keuze, met aflegging van alle zotte vooroordeelen of kwalyk geplaatste
vreeze, ten vollen aan den Geneesheer moet overlaaten, om dat deeze best weet
te oordeelen, hoe veel de kragten der Lyderesse gedoogen, waar de zitplaats der
Ziektestoffe is, en langs welke wegen, en door welke hulpmiddelen, dezelve kan
en behoort uit den weg geruimd te worden; want in deeze Ziekte, zo als in veele
anderen, word het gezegde van den grooten Geneesmeester CELSUS ten vollen
bevestigd, (Aestimatio causoe soepe morbum solvit,) ‘eene volledige kennis van
de oorzaak neemt dikwyls de geheele ziekte weg.’
Veelligt zal ik in het vervolg gelegenheid vinden, om iets meerder over deeze
Ziekte en derzelver Geneeswyze, uit myne Waarneemingen, te kunnen mededeelen.

Waarneemingen, den broodboom, en de speceryen op de Fransche
eilanden, betreffende.
Door G.A. Olivier, D.M.
Schoon de Mensch zich menigmaal blootgesteld vindt aan gevaaren van den kant
der vreemde Volken, en aan eene menigte onaangenaamheden van den kant zyner
Medeburgeren, wanneer hy den grond wil verryken met een daar aan niet eigen
voortbrengzel, schynt de Natuur zom-
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wylen hem te meer de hand te bieden om wel te slaagen, naar gelange het hem te
meer moeite koste.
Om hiervan een in 't oogloopend voorbeeld by te brengen; één enkele
Koffyboom-plant, met moeite verkreegen, te Parys in de Stoof der Kruidtuin
opgekweekt, en na Martinique door de onvermoeide zorge eens naarstigen Mans
overgevoerd, heeft alle de Koffyboomen voortgebragt, welke thans in America
geplukt worden, en zo ryken winstgeevenden tak van handel opleveren.
Aan eenen ander Inwoonder, niet min pryzenswaardig door de diensten, welke
hy gedaan, dan door de zwaarigheden welke hy beproefd, heeft, is Frankryk
verschuldigd den invoer van de fyndere Speceryplanten, in haare Americaansche
Volkplantingen, te weeten de Nagel- de Nootemuskaat- en Kaneelboom. Deeze
heeft men eerst op Isle de France en Bourbon gebragt, en vervolgens overgevoerd
na Cayenne, St. Domingo en Martinique. Men kan 'er niet wel aan twyfelen of
derzelver Voortbrengzels zullen binnen kort niet behoeven te wyken voor die wy,
tot dus lange, alleen hebben moeten ontvangen uit de handen van een jalours
nabuurig Volk. De Proeven van deeze kostbaare Voortbrengzels, na Parys gezonden,
geeven vasten grond aan deeze hoope. Een Brief, door den Heer MARTIN uit Cayenne
geschreeven, gedagtekend 6 Feb. 1792, zet 'er nieuwe sterkte aan by. In denzelven
leezen wy, dat de Nagelboom zeer overvloedig voortteelt in die lugtstreek; dat veele
Boomen reeds draagen. De Kaneelboom slaagt desgelyks gelukkig in die
Volkplanting, en binnen kort zal men Kaneel kunnen afleveren. De Peperboom groeit
'er wonder tierig. Met reden verlangt men, dat uit Frankryk eene Reis gedaan worde
na Isle de France, om Cayenne Nootemuskaatboomen toe te schikken; de
Volkplanting bezit 'er niet meer dan drie; één deezer is gebleeken een
Mannetjesboom te weezen; de twee andere hebben nog niet gebloeid. - Eindelyk
meldt hy ons dat de Broodboom (Artocarpus L.) daar vermenigvuldigt, en men boven
de vrees, van denzelven te zullen verliezen, verheven is.
Naardemaal men, tot heden toe, meer prys gesteld heeft op, en meer werks
gemaakt van, alles wat strekt om den Ryken zinstreelend genot te verschaffen, dan
van 't geen voorraad kon verschaffen aan de noodwendigheden van het behoeftig
en veel talryker gedeelte
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der Maatschappye, kan het geen wonder baaren, dat, daar de Boomen, die
Speceryen draagen, zo beroemd geworden zyn, de Broodboom, wiens Naam alleen
zyne verdiensten kenmerkt, nog bykans geheel onbekend is, en eerst zeer onlangs
de eerste beginzels van aankweeking verkreegen heeft. Het zal, derhalven, geen
wraakbaare arbeid weezen als ik eenige verspreide kundigheden byeen verzamele
van dien Boom, welke eene zo uitgebreide nuttigheid kan aanbrengen, waar dezelve
aangebragt en voortgekweekt kan worden.
Eenige Reizigers, als RUMPHIUS, en meer byzonder Lord ANSON, gewaagen van
den Broodboom; dan het is aan Capitein WALLIS, naa zyne wederkomst van den
Tocht na de Zuider-Zeeën, en aan die nog laater Otaheite, en andere Oost-Indische
Landschappen, bezogt hebben, dat wy eenige naauwkeuriger kundigheden, ten
aanziene van dien Boom, verschuldigd zyn.
Capitein DAMPIER vermeldt, dat 'er op Guam, een der Isles Latrones
(Dieven-eilanden), eene zekere Broodvrugt gevonden wordt, welke groeit aan een
Boom van grootte als onze groote Appelboomen, met donker groene bladen. Hy
beschryft de Vrugt als rond, en aan de takken hangende als onze Appelen, van
grootte als een stuivers broodje; rypende, wordt dezelve geel en zagt; doch de
Inwoonders verzamelen de vrugten groen, en droogen ze voor het vuur tot zo lang
het buitenste zwart worde. Dit zwarte schraapen zy 'er af, en nuttigen het binnenste,
dat zagt is, en in witheid na verschgebakken brood gelykt; men vindt in de Vrugt
noch zaad noch pit, en dezelve wordt, in den tyd van vier-en-twintig uuren, hard.
Acht maanden in 't jaar draagt deeze Boom vrugt, geduurende welken tyd de
Inboorelingen geen ander brood gebruiken. Volgens het getuigenis diens Reizigers
heeft men op alle de Isles Latrones deeze vrugt in ruimen overvloed; doch tekent
op, nooit gehoord te hebben, dat dezelve elders voorkomt.
RUMPHIUS schryft, dat de takken van deezen Boom kort, krom, en schaars van
bladeren voorzien, zyn; deeze bladeren rusten op een kleinen dikken steel; vyf of
zeven derzelven maaken een tros, op het uiterste van den tak, niet ongelyk aan
een roos. Zeer groot zyn deeze bladen, en hebben van onderen een dik knobbelig
bekleedzel; aan wederzyden zyn ze verdeeld in vier of vyf diepe insnydingen, en
elke afsnyding loopt in een punt uit.
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De langte deezer bladen is omtrent anderhalf voet, de breedte iets minder. Uit alle
deelen van den Boom komt, by insnyding, eene melkagtige, lymerige en sterk
kleevende, stoffe. Tusschen de bovenbladen hangen fnazels, die zagt, katoenagtig,
omtrent een hand lang, en een duim dik, zyn. De Vrugt, die tusschen de bladeren
groeit, is hartvormig van gedaante, en krygt de grootte van een kinderhoofd. De
oppervlakte is dik, groen, en geheel vervuld met zeshoekige oneffenheden, als
diamanten gesleepen, doch zonder punten. Hoe vlakker deeze oneffenheden zyn,
hoe minder zaadkorrels men 'er in aantreft, en hoe meer binnenst van een lymerige
Zelfstandigheid. Het binnenste gedeelte van den bast is van eene vleeschige
Zelfstandigheid, vol door elkander heen loopende draaden, die op Wol gelyken. Het
vleeschagtige gedeelte van deeze Vrugt krygt in het midden meer zagtheids, en is
daar eene kleine holte, zonder pit of zaad; uitgenomen in eene soort, die men slegts
zeldzaam aantreft. - De Inwoonders van Ambon bereiden het draadig vleesch van
deeze Vrugt met het sap van den Kokusboom; eenigen roosten het in olie; anderen,
als de Inwoonders van Sumatra, laaten het binnenste gedeelte, 't geen zagt is,
droogen, en bewaaren hetzelve, om 'er zich, by andere Spyzen, als brood, van te
bedienen. Zeer aangenaam van smaak is deeze Vrugt, zy voedt sterk, en is byzonder
dienstig voor die zwaare vermoeijenissen moeten ondergaan. Het melkagtige vogt,
't geen uit den stam zypelt, maakt, met Olie van Kokusnooten gekookt, een zeer
goede lym.
Op het Oostlyk deel van Sumatra treft men deezen Boom aan. In het Maleits heet
dezelve Soccus, of Soccumcapas. Dezelve groeit omstreeks de Stad Bantam, op
Java, Balega en Madura, waar dezelve bekend is onder den naam van Saccum. In
volgenden tyd heeft men ontdekt, dat deeze Boom desgelyks groeit op Isle du Prince,
of Prinsen Eiland, in de Straat van Sunda, waar de Fransche Schepen, op de reize
na China, hout en water haalen.
Naar het berigt van Lord ANSON, in zyne Reis na de Zuid-Zee, zyn 'er twee
Boomen, zeer algemeen voorkomende op de Isles Latrones, bovenal op het Eiland
Tinian; men wil dat ze ook tot eenige Philippynsche Eilanden behooren, naamlyk
de Rima, of Broodboom, en de Ducdu. Het Verhaal van ANSON, raakende
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den eerstgemelden, stemt overeen met het opgegeevene uit DAMPIER. Wat de Ducdu
betreft, deeze gelykt, zo in gedaante als in bladen, zeer op de Rima; alleen zyn de
bladen van de Rima veel langer, en zo diep getand niet. De Vrugt komt, ten aanziene
van de grootte, zeer na aan de Vrugt des Broodbooms; doch gelykt in gedaante op
een Meloen. Dertien of vyftien zaadkorrels vindt men 'er binnen, zo groot als een
kleine kastanje; gebraaden zyn die pitten zeer lekker. In de vrugt van de Rima treft
men geen zaad of pit.
Even als RUMPHIUS drukt zich Capitein COOK uit, en geeft ons byna dezelfde
berigten van den Broodboom en de Vrugt, met byvoeging, dat, naardemaal deeze
Vrugt geen geheel jaar duurt, men een middel uitgedagt heeft om dit mangel te
gemoet te komen, door 'er een deeg van te maaken, Mahia genaamd.
Op Batavia zegt COOK den Soccum gevonden te hebben, van het zelfde geslacht
als de Broodboom op de Zuidzee-Eilanden; doch zo veel minder in hoedanigheid,
dat hy, buiten de groote gelykvormigheid in Boom en Vrugt, denzelven niet tot het
zelfde geslacht zou t'nuis gebragt hebben.
Ter wegneeming van deeze laatste zwaarigheid, herinnert ons JOHN ELLIS, dat
(*)
'er, in de Oost-Indiën, twee soorten van Broodvrugten zyn , de eene zonder pit en
zaaden, de ander met een groot aantal Zaadkorlen. Beide deeze soorten houdt men
voor goed; doch de eerstgemelde agt men de beste. De laatstgenoemde alleen trof
Capitein COOK op Batavia, aan, schoon de een zo wel als de ander daar groeit.
Gemelde Schryver merkt op, dat te Batavia, waar de grond zo ryk in wasdom is
voor de Inwoonders, en waar de vrugtbaarheid der Aarde eenigzins vergoeding
schenkt voor de ongezondheid der Lugtgesteltenisse, deeze Vrugt als niets gerekend
wordt onder de ontelbaare menigte van andere Vrugten veel streelender voor den
smaak, dat zy niemands zorg ter opkweeking uitlokt; en het spreekt vanzelve hoe
veel invloeds dit moet hebben op de hoedanigheid der Vrugt: hy voegt 'er by, dat,
daar deeze Boom vier maanden des jaars geen vrugt draagt, en Capitein COOK zich
juist

(*)

FORSTER gewaagt, in zyne Waarneemingen, van vier of vyf Verscheidenheden in de
Broodvrugt; I Stuk, bl. 218.
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in dien tyd te Batavia bevondt, het zelfs, wanneer men den Broodboom vlytig oppaste,
zeer bezwaarlyk zou gevallen hebben, juist over de hoedanigheid der Vrugt te
oordeelen.
Zeer gereed kan men begrypen, dat alle de deelen tot de Bevrugting van deezen
Boom, die eene Vrugt zonder scheede draagt, onvolkomen zyn. Het gedeelte, 't
welk de manlyke deelen bevat, ontwikkelt zich niet. De vrouwlyke deelen zyn mede
gebrekkig. Hieruit volgt, dat men geen Pit of Zaad konne hebben, en deezen Boom
alleen voortplanten door Stekken of Afzetzels; schoon het teffens blyke, dat dezelve
afstamt van een Broodboom met Zaaden voorzien.
Dr. SOLANDER deelt ons eene opmerking mede van Oude Lieden op Otaheite en
de nabuurige Eilanden, die hem verhaalden, hoe het hun nog zeer wel heugde, in
vroegeren tyde, eene groote menigte Broodvrugten met Zaad gezien te hebben;
maar dat men de soort van Boomen, die dezelve voortbragten, in geene agting
hieldt, uit hoofde van de voorkeuze, welke men gaf aan de Vrugten zonder korrels,
die zy door Stekken voortkweekten. Zeer waarschynlyk is het die handelwyze, welke,
allengskens, de deelen, die ter Bevrugting behooren, onvolkomen gemaakt heeft.
Dit zelfde heeft men gezien in verscheide Gewassen, in Europa.
Hoogstwenschlyk zou het, buiten twyfel, weezen, dat men het aankweeken van
deezen Broodboom in het Zuiden van Europa kon invoeren, en het spreekt van
zelve, dat, kon men den Zaadvoortbrengenden Broodboom krygen, welke tog de
oorspronglyke Boom is, de andere ons niet ontgaan zouden.
Intusschen dat wy in de verwagting leeven, dat dit Werelddeel, zo digt bevolkt,
voor 't welk deeze voedzelverschaffende Boom eene onuitspreeklyk groote weldaad
zou weezen, dit heil te beurt valle, door de medewerking eens Reizigers, eener
altoosduurende dankerkentenis waardig, mogen wy verzekeren, dat America den
Broodboom weelig ziet tieren. De Heer MARTIN, die, door zynen arbeid in het Vak
der Planten, den grond van Cayenne verrykt heeft met eene menigte nieuwe
Voortbrengzelen, 't geen hem aller agting waardig maakt, schryft, in den
bovengemelden Brieve, dat hy tusschen de vyf en zeshonderd Broodboomen, dit
jaar, der Volkplantinge leverde, met byvoeging, dat hy Vrugten verza-
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meld heeft, die van tachtig tot honderd Zaadkorrels inhadden, van grootte als een
Kastanje, en, op onderscheide wyzen toegemaakt, van denzelfden, zo geen beter,
smaak.

Waarneemingen van den heer Fries, op het bevriezen van
kwikzilver.
(Ontleend uit de Nova Acta Academioe Scientiarum Imperialis Petropolitanoe. Tom.
V.)
‘Het doen bevriezen des Kwikzilvers door Kunstkoude was eene ontdekking van
ruim het midden deezer Eeuwe, en men heeft naderhand ontdekt, hoe dat Halve
Metaal, by strenge Winters, in de Noordlyke Gewesten, zo van de Oude als van de
Nieuwe Wereld, bevroos. Veele Proeven zyn deswegen, van tyd tot tyd, genomen.
De keurigste van Dr. GUTHRIE hebben wy, een geruimen tyd geleden, onzen Leezeren
(*)
medegedeeld . Wy twyfelen niet, of de volgende korte Waarneeming van den Heer
FRIES zullen zy, met genoegen, hier geplaatst vinden.’
****
De Heer FRIES bevondt zich te Oustioug-velikor, eene Stad in het Landsbestuur van
o

Vologhda, duizend Wersten van Petersburg, op 64 58′ Noorder Breedte gelegen,
waar hy eene zeer strenge Koude ondervondt, en, te dier gelegenheid, Proeven
nam op de Bevriezing van Kwikzilver.
Op den 14 van November 1786, N.S. was de Kwik in den Thermometer, volgens
de Schaal van REAUMUR, tot 30½ Graad beneden het Vriespunt gedaald. De Heer
FRIES stelde toen gezuiverde Kwik in een Porceleinen Kop aan de open lugt bloot,
en vondt dezelve tot een

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1791. Tweede Stuk, bl. 529. Te deezer plaatze
vindt de Leezer 't een en ander, tot de Hist. der Bevriezinge van het Kwikzilver behoorende.
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stremzel bevroozen den volgenden morgen ten drie uuren, wanneer de Kwik gedaald
was tot 34 Gr. maar, naa verloop van drie uuren, klom de Thermometer weder tot
30 Gr., en de bevrooze Kwik herkreeg de voorige vloeibaarheid.
Den 13 van December stondt de Thermometer, van zes uuren 's avonds tot drie
uuren den volgenden morgen, op 51 Gr. De Heer FRIES bevondt het Kwikzilver, aan
die Koude blootgesteld, geheel hard. Hy bragt het in zyn kamer, en brak het in drie
stukken; in drie minuuten ontdooide het in dit vertrek; doch de Koude, welke hy in
het behandelen voelde, was bykans ondraaglyk. Die zelfde Kwik weder buiten
brengende, werd dezelve, in minder tydsverloop dan één uur, een zo vast lichaam,
dat het den slag van een hamer kon verduuren. Geduurende deeze gansch strenge
Koude, was het weêr zeer stil, doch de lugt nevelagtig; de Vogels vielen dood uit
de lugt neder; de Honden scheenen 'er een voorgevoel van gehad te hebben,
althans, vóór dat dezelve aankwam, strekten zy zich op den vloer uit, en huilden op
eene meer dan gewoone wyze.
Op den 19 van Jan. 1787, toen de Kwik in den Thermometer tot 60 Gr. daalde,
kromp dezelve, kort daar op, geheel in den Bol, en bevroos.
Uit deeze Proeven blykt, dat Kwik, aan de open lugt blootgesteld, veel schielyker
door de Koude wordt aangedaan, dan die in den Thermometer is; dit zou men van
vooren wel hebben mogen besluiten; dan de Heer FRIES merkt op, dat de
(*)
Thermometers de waare Gesteldheid van de Lugt niet aanwyzen, wanneer zy
beneden de 30 Gr. staan; ten zy de Koude van zulk een duur is, dat het geheele
Werktuig daar van konne doordrongen worden, gelyk het geval was in de laatst
vermelde Proeve; en zelfs toen moest de Buis verwarmd worden door 'er de hand
op te leggen, om voor te komen dat de Kwik daarin niet bevroos vóór dat dezelve
in den Bol kon zinken.

(*)

Men begrypt, dat hier van Kwik-Thermometers gesprooken wordt; die met Wyngeest gevuld
behouden de vloeibaarheid op 35 Gr. en laager. Zo dat dezelve in de hooge Noordsche
Gewesten met meer voordeels dan de eerstgemelde kunnen gebruikt worden. Zie onze Algem.
Vaderl. Lett. te voorgemelde plaatze, bl. 517.
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Berigt van een Noordsch volk, Baschkirs geheeten.
Door den Hoogleeraar Pallas.
(Overgenomen uit de Voyages chez les Peuples Kalmouks & les Tartares.)
De Hoogleeraar PALLAS, zich op den grooten weg van Orenburg na Ufa bevindende,
trof daar de Winterverblyven en Wooningen der Baschkirs aan; van welk Volk hy
het volgende berigt geeft.
De Baschkirs verschillen van andere zwervende Volkshoopen daar in, dat zy,
geduurende het strenge Wintersaisoen, vaste Huizen van hout bewoonen, gebouwd
op de wyze der Russen. Tot vervulling van de dringende behoefte van hun Vee
verzamelen zy hooi, 't welk zy op hoopen zetten rondsom eenige groote boomen.
Hunne Huizen zyn doorgaans klein, en de kamers, even als die der Tartaaren,
zyn voorzien van breede banken, welke tot Slaapplaatzen dienen. Het voornaamste
stuk Huisraad in de hut van een Baschkir is een vry groote lederen Vles, van
gedaante als een Flaçon, staande op een houten voet, en bestendig vol zuure Melk.
Terwyl hun Vee hun Melk verschaft, en zy een goeden vooraad van Honig hebben,
leeven zy vrolyk, en drinken niets dan zuure Melk, of Mede; doch, dewyl zy zeer
zeldzaam hunne Vaten reinigen, kan men ligt begrypen, welk een geur 'er opgaa
uit dit onuitputbaar Melkvat.
In den Winter, en als zy op reis zyn, vullen zy het gebrek van hunnen gewoonen
Drank aan, door kleine Kaasjes, gemaakt van zeer zuure Melk, en in den rook
gedroogd, welke zy tusschen de vingeren fyn kruimelen, en in 't water doen. In den
Voortyd drinken zy ook het sap van den Berkenboom, 't welk zy verzamelen door
zeer diepe insnydingen in die boomen; welke handelwyze een groot aantal
Berkenboomen doet sterven. Hunne gewoonste Spyze is een dunne Soep, welke
zy scheppen met breede lepels, op geene zeer hebbelyke wyze; een gedeelte komt
in den mond, en een gedeelte loopt by den baard neder. Zy zaaijen, 't is waar, eenig
koorn; doch schaars genoeg voor het weinige 't geen zy behoeven. Dewyl zy in
staat zyn Paarden en Byen te hou-
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den, en zich konnen vergenoegen met een werkloos leeven, is het niet te wagten
dat zy Landbouwers zullen worden. Brood is by hun in geen daaglyks gebruik. Een
Baschkirsche Vrouw kneedt, met ongewasschen handen, een koek, met water en
een weinig zouts, begraaft dien onder de heete haardassche, steekt dien vervolgens
aan een stok, en houdt denzelven voor het vuur om 'er een korst aan te krygen.
Langen tyd zyn de Baschkirs zonder Khans geweest, en al hun Adel is allengskens
in de Burgeroorlogen gesmolten. Tegenwoordig verkiest elke Stam, of Wolost, één
of meer Ouden, of Starschini. De Natie bestaat uit vier-en-dertig Wolosten, welke
men, in den Jaare MDCCLXX, op 27,000 Familien berekende. Hunne Taal is de
Tartaarsche, zeer veel verschillende van die te Kasan gesprooken wordt.
Wat den Krygsdienst betreft, verkiezen zy zelve hunne Hoofden, en de Officieren
van de kleine Benden; maar de Regiments Hoofden, Attamans geheeten, worden
door de Russische Bevelhebbers uit de meest verdienstlyke Starschines gekoozen.
Hunne gewoone Wapenen zyn een Boog, Pylen, een Lans, een gemalieden Kolder,
en een Helm; maar veelen zyn gewapend met Zabels, Snaphaanen of Pistoolen,
en eenigen met al dit wapentuig.
De Baschkirs zyn zeer goede Ruiters, en uitsteekende Boogschutters, waardoor
een kleine Bende Baschkirs niet alleen verzekerd is de overwinning te zullen
behaalen over een veel grooter getal van Kirgisiaanen; maar een enkel Regiment
van Baschkirs doet dikwyls groote Krygstochten, in 't midden van een Kirgisiaansche
Horde, zonder ooit geslaagen te worden.
Eene Krygsbende van Baschkirs levert een vertoon op, in verscheide opzigten
zonderling. Elk Ruiter kleedt zich naar zyn welgevallen, of zo als hy kan; allen
nogthans draagen zy eene lange kleeding. Elk heeft een handpaard, 't geen hy voor
den stryd bewaart, en een 't welk zyn voorraad draagt; grootendeels bestaande uit
gedroogd Koorn, 't welk zy tot Meel maalen met handmolens, die zy medeneemen.
Ieder hoop van honderd heeft een Standaard van verscheide kleuren; die van
elkander verschillen in elk Regiment, gelyk ook de wapenen doen. In het optrekken
houden zy geen orde, en het is alleen wanneer zy halte houden dat men iets ziet
van 't geen naar rangen of gelederen zweemt.
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's Winters woonen de Baschkirs in de gemelde hutten, 's Zomers in verplaatsbaare
(*)
Jourts . In de keuze tot een Winterverblyf slaan zy meer agts op de vrugtbaarheid
van den grond, dan op de nabyheid van het water. Sneeuw kan hun, ten dien opzigte,
genoeg voldoen. Een Dorp behelst van 10 tot 50 Hutten, en eene Zomerlegering
alleen van vyf tot tien Jourts; weshalven een groot Winterdorp zich in verscheide
Zomerlegeringen verdeelt.
Schoon de Winters hier lang en streng vallen, laaten de Baschkirs hun Vee bykans
geheel aan zichzelve over. Deeze ongelukkige Dieren moeten, uit nood, eenige
verdorde en bevrooze planten, of een weinig mosch, van onder de sneeuw krabbelen.
Alleen bezorgen zy een weinig hooi's aan zwakke Beesten, en die buitenstyds
jongen. Hunne Kameelen laaten zy ook voor zich zelven zorgen; alleen slaan zy
oude kleeden om het lyf heenen, welke zy 'er aan vast naaijen. Te deezer oorzaake
is al hun Vee afzigtig mager omtrent den Voortyd; maar in den Zomer is het niet
alleen fris, maar vet.
Om Melk te krygen binden zy, over dag, de Veulens en Kalven aan touwen by
hunne Jourts gespannen, en laaten ze alleen 's nagts by de moeders loopen. Zy
hebben opgemerkt, dat het jonge Vee, dus schraal opgebragt, de strengheid der
Winterkoude veel beter verdraagt dan 't geen zy den vryen toegang geeven om al
den tyd te kunnen zuigen.
Beide de Sexen onder de Baschkirs draagen hembden, doorgaans van ruw linnen,
lange broeken en laarsjes, of muilen. Het Vrouwen opperkleed van fyn Laken of
zyden Stoffe, van vooren met knoopen, en met een gordel om den middel. De hals
en borst zyn bedekt met eene soort van net, met stukjes geld om den rand.
De Baschkirs zyn ruuwer, slordiger, en onhebbelyker in hunne leevenswyze en
ommegang, dan de Kasansche Tartaaren; maar zy zyn, met dat alles, gastvryer,
vriendlyker en vrolyker, bovenal in den Zomer. Zy maaken geen werk van Rydtuigen;
Mannen en Vrouwen beminnen het Paardryden, en stellen veel in schoone Paarden
en ryke Paardekleeden. De Zadels voor de Vrouwen zyn van die der Mannen
onderscheiden, door fraaijer en breeder bekleedzels. Een gezadeld Paard ziet men
veelal staan voor elke Jourt. De hebbelykheid, welke

(*)

Deeze Jourts zyn eene soort van Barakken.
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zy verkreegen hebben, van bestendig te paard, of op hun hakken, te zitten,
veroorzaakt dat meest alle Mannen krom van knieën zyn. 's Nagts slaapen zy met
de kleederen aan, en leggen zich ter ruste op beestenvellen; hier door zyn zy
zeldzaam zonder ongedierte; inzonderheid dewyl zy minder wasschingen hebben
dan andere Mohamedaanen. Een eerlyke Ouderdom is onder hun in hooge agting,
overeenkomstig met de Zeden der Oosterlingen, en wanneer zy hunne Vrienden
op een Feest of te gast noodigen, belooven zy hun, ten aandrange van hun verzoek,
dat zy by de Oude Lieden zullen zitten.

Iets over de mystike dichtstukken der Persiaanen en Hindus.
(Getrokken uit de Asiatic Researches, or Transactions of a Society instituted in
Bengal, for inquiring into the History and Antiquities, the Arts, Sciences and Literature,
of Asia. Vol. III.)
Het onderwerp der Proeve over de Mystike Dichtstukken der Persiaanen en Hindus,
waarvan wy hier eenig berigt mededeelen, is eene zonderlinge soort van Poëzy,
geheel bestaande uit eene Godsdienstige Huwelyks Zinspeeling; schoon dezelve,
in den eersten opslage, niet anders schynt te ademen, dan de Gevoelens van de
wellustigste en losbandigste Liefde.
De Voorzitter der Bengaalsche Societeit, Sir W. JONES, aan wien wy deeze Proeve
verschuldigd zyn, waarschynlyk voelende, dat zommigen zyner Leezeren mogten
twyfelen, in hoe verre Opstellen van deezen aart verdienden overgezet te worden
uit het Oorspronglyk Oostersch in het Engelsch, laat vooraf gaan twee Dichterlyke,
en in Dichterlyke verrukking geschreevene, plaatzen over de Liefde tot GOD, uit den
grooten Godgeleerden en Wiskundigen BARROW, en van den Staatkundigen NECKER,
en beweert, dat deeze, in het Sanscritisch of Persiaansch overgezet, aangemerkt
zouden kunnen worden als korte begrippen van het Stelzel der Vedántis en Sufis;
naardemaal zy zamenstemmen in de Zielen der Menschen af te beelden als
verschillende alleen in maate, niet in soort, van den Godlyken Geest, waarvan zy
Deelen zyn, en in welken zy eindelyk zullen verzwolgen worden -
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dat de Liefde tot GOD alleen weezenlyk en egt is, terwyl die tot alle andere
Voorwerpen bedrieglyk is, en ongerymd - dat 'er een voor alles gaand Verbond
plaats hebbe tusschen de Menschen en hunnen Schepper, en wy alleen die
Aandoeningen moeten koesteren, welke het Denkbeeld daarvan vernieuwen, en
onze Zielen aftrekken van ydelheid en harsenschimmen; met eene groote
verscheidenheid van hoogvliegende en geheimzinnige begrippen van soortgelyken
aart.
Schoon men deeze Begrippen niet geheel en al naar zynen smaak moge vinden,
schoon men weinig voordeels moge verwagten van eenige poogingen, om den
Godsdienst een stoffe te maake van Geestverrukkend Gevoel, eerder dan van een
Zedelyk Beginzel - zal het nogthans een voorwerp van weetgierigheid blyven, de
overeenkomsten naa te gaan van onderscheide Mannen, in wyd van den anderen
afgelegene Werelddeelen, ten deezen aanziene, en te ontdekken hoe vleeschlyke
en geestlyke Driften onderling van elkander denkbeelden en taal ontleenen; en
soms dezelve vereenigen tot een tweeslachtig mengzel.
Dezelfde twyfel, welken het Lied der Liederen van Koning SALOMO verwekt heeft,
is ontstaan by de Dichtstukken van den zoetvoerigen en wellustigen HAFIZ; in eenige
van welken de Letterlyke meening, en in andere de Figuurlyke, de overhand schynt
te hebben. De driftige Bewonderaars van HAFIZ vergeestlyken alles in zyne Verzen,
zyn wyn, zyne reukwerken, zyne hairvlegten, zyne omhelzingen en kusschen. De
groote MAULAVÍ verklaart uitdruklyk, dat de Sufi Dichtstukken ‘een driftig Verlangen
uitboezemen, doch met geene vleeschlyke Genegenheid; dat zy den Drinkbeker
lustig doen rondgaan, maar geen stoflyke Drinkbeker: dewyl by deezen Aanhang
alles Geestlyk is, en Verborgenheid in Verborgenheid omwonden.’
Ten voorbeelde hiervan kan strekken een Hindu Herderlyk Tooneelspel, onder
den tytel van Gítagóvinda: het onderwerp van 't zelve is de Liefde van CRISHNA en
RADHA, of de wederzydsche Aantrekking tusschen de Godlyke Goedheid en 's
Menschen Ziel. Dit Dichtstuk was het werk van eenen JAYADEVA, gebooren in Cenduli,
't geen zommigen gelooven dat in Calinga ligt; doch 'er is eene Stad van dien naam
in Berdwan, welker Inboorelingen hem voor hunnen Stadgenoot groe-
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ten. Van dit Dichtstuk geeft Sir JONES eene Overzetting; alleen zulke weelderige
uitspattingen overslaande, als niet wel strooken met den Europischen smaak; doch
'er geen enkel beeld of gedagten invlegtende.
De Gítagóvinda vangt aan met deeze schilderagtige verbeelding: ‘Het Uitspanzel
is met wolken verdonkerd; de Landen zyn zwart van Tamala-boomen; dat de
Jongeling, die in het bosch zwerft, vreeze voor de donkerheid des Nagts - gaa heen,
myne Dogter! breng den omdoolenden t'huis in myne boersche wooning!’ - RADHA
zoekt hem langen tyd vergeesch: wanneer eene Jongedogter haar vrolyk aanspreekt,
en eene fraaije beschryving geeft van de schoonheid van het Jaargetyde, en deeze
besluit met eene allerwellustigste afbeelding van HERI, haaren Minnaar (HERI is een
naam aan CRISHNA gegeeven,) zich vermaakende in een kring van Jongedogteren.
- Dit denkbeeld wekt den minnenyd van RADHA, die de tederste klagten uitboezemt,
en haare Vriendin bezweert, om Hem by haar terug te brengen. - HERI, intusschen,
zich RADHA herinnerd hebbende, verzaakt de andere Jongedogters, en stort, in
treurige eenzaamheid, zyne jammerklagten uit over Haar afweezen. - De vertrouwde
Jongedogter, hem in dien troostloozen toestand aantreffende, geeft eene
alleraandoenlykste beschryving van de verlegenheid zyner Beminde. Hy zendt haar
te rugge met een vriendlyke boodschap, welke de Jongedogter overbrengt, en haar
aanspoort om HERI te bestemder plaatze te ontmoeten. - RADHA, door zwakheid
buiten staat om hem te gemoet te treeden, keert de Jongedogter, de Vertrouwelinge,
tot HERI weder, en maalt den verlegen toestand zyner Beminde af; die, by het zagt
Maanlicht, op haaren Minnaar peinst, en, aangegreepen door eene vlaag van
Minnenyd, viert zy zich bot in het uitboezemen haarer getroffene verbeelding, dat
HERI de liefkoozingen ontvangt van eene mededingende Schoonheid. - Met het
aanbreeken van den Dageraad, ziet zy haaren Minnaar aan haare voeten, en bestraft
hem over zyn uitblyven, en verouderstelde ongetrouwheid. Hy vertrekt, en de
Vertrouwelinge bepleit zyne zaak. Weldraa keert hy weder, en verzoekt, op den
aandoenlyksten toon, haare vergiffenis. - RADHA laat zich bevredigen: en, by het
weder vallen van den avond, wekt de Jongedogter RADHA op, om zich te vercieren,
en te haasten na den Hof van HERI. - Zy trippelt door
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het bosch heenen, en wordt, aan zyne Deur komende, door schaamte overweldigd:
wanneer de Jongedogter haar bemoedigend aanspreekt in een schoon
Huwelyksdicht. Waar op RADHA den Hof van HERI intreedt, en met verrukking
ontvangen wordt.
Dit is het beloop van het Heilig Tooneelstuk, vervuld met alles wat verliefd en
teder is, en gekleed in het voeglyke gewaad van een Herderszang. - Sir JONES heeft
het niet ondernomen om dit Opstel te vergesstlyken, noch ons den sleutel gegeeven
om die heilige Schatten te ontsluiten. En veelen, het Stuk leezende, zullen om zulk
een sleutel niet denken.

Aanmerkingen, geduurende een zesweeks verblyf in Oxfordshire
en Gloucestershire, in den jaare MDCCXCII gemaakt. In een reeks
van Brieven aan een Vriend.
(Vervolg van bl. 388.)

Zevende brief.
Cheltenham, Sept. 1792.
MYN HEER!

Kort naa het eindigen van mynen laatsten, toog ik op reis met ..... om een bezoek
af te leggen op deeze Plaats van, op zyn tyd wederkeerende, Vermaaken en
vervrolykende Verlustigingen. Ik heb reeds te verstaan gegeeven, dat de weg van
Gloucester na Cheltenham de aangenaamste in het geheele Landschap niet is: en
wy vonden ons te minder geschikt om 'er genoegen op te smaaken, toen wy dien
langs trokken, door een toevallige bykomende Storm- en Regen-bui, die ons op een
groot gedeelte van denzelven vergezelde. Nogthans helderde de lugt te eenemaal
op eer wy te Cheltenham kwamen, en een gedeeltlyk kwaad werd een algemeen
goed: het overige van den dag was volmaakt schoon weêr.
Onlangs hebt gy veel van Cheltenham hooren spreeken. Een treurig voorval deedt
'er gerugten van loopen, die ten ondergange deezer Plaatze zouden hebben kunnen
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strekken. Ik behoef u naauwlyks te herinneren, dat aan de werking van de Mineraale
Wateren te deezer Stede de Ongesteldheid werd toegeschreeven, welke de
Vrolykheid der Natie deedt taanen, en, voor een tyd, de gemoederen der Menschen
vervulde met onheil spellende tekenen. Geduurende één of twee jaaren naa deeze
slegte gerugten, ondervonden de Cheltenhamsche Wateren eene droeve schaarsheid
van Bezoekers. Grillige Lieden naar de Mode vreesden dat zy ongeestig zouden
worden, en Domkoppen dat zy hun verstand zouden verliezen. Maar de heerschappy
des Vooroordeels duurt zelden lang. De besten mogen voor een tyd bedroogen
worden, en de slegtsten tragten dit bedrog nog eenigen tyd te doen stand houden;
sed magna est veritas & prevalebit.
Een tydig te werk gesteld onderzoek, en een weinig opmerking des gezonden
verstands, overtuigde welhaast het Algemeen, dat de Cheltenhamsche Wateren
niets meer konden uitwerken om de Kwaal, waar op ik doelde, te wege te brengen,
dan eenige andere wateren. Het Volk bekwam weder van de nietsbeduidende
vreeze; en geduurende de twee laatste Bad-saisoenen is deeze Plaats zo druk
bezogt, dat deeze drukte aanleiding gegeeven heeft om veel aan te bouwen.
Eenigen, die op een goeden kans af Huizen bouwen, hadden een plan om een
geheele Straat aan te leggen, van de hoofdstraat te Cheltenham tot de Bron, met
eene Colonnade, onder welker beschutzel het gezelschap den geheelen weg
onverhinderd kon afleggen, zelfs by het slegtste weêr. Dan slegts weinige van deeze
Huizen heeft men begonnen; voor het hoekhuis van de straat, van weinig beduidenis,
eischte men in koop 2000 Ponden Sterlings; doch men moest zich met de helft dier
somme te vrede houden. Men heeft het aanleggen van den Wandelweg onder de
Colonnade opgegeeven; doch, ten einde het Publiek weete welk een fraai stuk het
derve, heeft men een intekening ontworpen, voor eene Afbeelding, hoedanig het
zou geweest zyn, als het voltooid ware: men vraagt de maatige som van één Guinje
voor deeze Prent. Ik twyfel grootlyks, of de onderneemers deezer Afbeeldinge 'er
zo wel by zullen staan als HARRY FIELDING, toen hy liet aankundigen: ‘EURIDICE, een
Tooneelstuk, zo als het gewraakt werd op het Koninglyk Tooneel, Drurylane.’
Ik heb altoos gedagt, dat onze Engelsche Eigenaars
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van Openbaare Plaatzen eene groote dwaaling begaan, met den wispeltuurigen en
veranderlyken aart des Smaaks van het Gemeen over 't hoofd te zien. Eene
Openbaare Plaats wordt nu en dan opgepropt tot zulk eene maate, dat het
ongelegenheid baart; veele Persoonen kunnen 'er niet in; hierop is men terstond
bedagt om dezelve te vergrooten. En ik durf zeggen, dat zy in de meeste gevallen,
als zy dit bestonden, niet slaagden. Want, behalven dat Publiek welgevallen een
onzeker ding is, waarop men minder staat kan maaken dan op eenig ding my bekend,
de wind niet uitgezonderd, zou het altoos een goede staatkunde in deezen zyn, het
denkbeeld leevendig te houden, dat zulk een Plaats verbaazend vol loopt, zo dat
deezen buiten blyven, die niet in tyds gezorgd hebben om plaatzen te bespreeken.
Het Publiek, ik verstaa hier door de Liefhebbers van Vermaak, hebben groot
behaagen om te komen op volle plaatzen; daar eene kleine vergadering in den
Schouwburg, en by andere Vermaaks-gelegenheden, het genoegen wegneemt, en
de Vertooners of Verschaffers van 't gezogte vermaak den lust beneemt.
Cheltenham heeft tegenwoordig het goed geluk van in den Smaak te vallen, zo
dat 'er wel eenige Huizen ten intrek meerder mogten weezen; doch niemand kan
zeggen, wat eene verandering in den Smaak van het Publiek kan te wege brengen.
Om van geene andere oorzaaken van wispeltuurigheid en veranderlykheid te reppen,
wie kan verzekeren, dat, in het verloop van eenige weinige jaaren, Mannen en
Vrouwen niet wys genoeg zullen worden, om te begrypen, dat zy den tyd, aan een
Badplaats doorgebragt, met even veel voordeels t'huis, of reizende, kunnen slyten?
- Maar ik veronderstel dit alleen als mogelyk; en onderwerp het, als een Gissing,
met den diepsten eerbied, aan de uitspraak van haare Majesteit de Mode.
Doch, wat hier van ook zyn moge, de Volks-zamenvloeijing is tegenwoordig te
Cheltenham grooter dan 'er gevoeglyk kan geborgen worden. Dames van de Ton
hebben haaren intrek by Barbiers; Lords en Hertogen kunnen bezwaarlyk voor
eenigen tyd te regt in Herbergen. Elk vertrek, kamertje en hoek, is vol. In deeze
toedragt van zaaken is het beste, 't geen een Vreemdeling kan verwagten, een paar
goede paarden, om hem elders heen te voeren. - Ik moet nogthans aanmerken,
dat,
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niettegenstaande deeze overgroote drukte, eene heusche Behandeling en maatige
Betaaling hier de Orde van den Dag zyn. Deeze omstandigheid oordeel ik my te
meer verpligt wel uitdruklyk te melden, daar ik misschien my wat vry zal uitlaaten
over den aart en de natuur der Plaatzen, waar men de Wateren gaat gebruiken, eer
ik deezen Brief sluite.
Cheltenham mag op eene aanmerklyke Oudheid boogen, schoon 'er weinig
optekenenswaardigs, in de Geschiedenis van deeze Stad, voorkomt. Meerendeels
bestaat dezelve uit ééne Straat, omtrent eene myl lang, voor guure winden wél
gedekt door de nabygelegene bergen. Veele der huizen zyn in een bevalligen smaak
gebouwd, en, daar de voorgevels meestal na den weg staan, brengt zulks veel toe
aan de gunstige vertooning. De Kerk is, gelyk veele andere Kerken, in de gedaante
van een Kruis gebouwd; de achtkante Tooren strekt aan dezelve niet alleen tot een
hoofdcieraad, maar levert een schoon voorwerp op, van verscheide plaatzen, hier
naa te melden, te zien. Het Kerkhof is een der fraaiste die ik immer zag; het wordt
beschaduwd door een dubbele ry Lindeboomen. Van daar langzaam opgaande,
komt men, door een laan van hooge Olmen, aan de Bron, welker Water veele jaaren
zeer beroemd geweest is. Boven de Bron is een andere wandelplaats, de
Bovenwandeling geheeten, en wel geschikt voor die niet vermoeiende vermaaken,
welke de vrolyke Lieden, die deeze Wateren drinken, neemen.
De Cheltenhamsche Wateren, waar over verscheide Verhandelingen het licht
zien, zyn voorzien met zouten, zwavel, staal en kalkaarde; men wil dat ze Ontlasting
bevorderen en tevens Versterking te wege brengen. In welk eene maate, en in welke
gevallen, dezelve dienst doen, komen wy zeldzaam te weeten. Voorheen was men
gewoon Registers te houden van de Geneezingen, op zulke plaatzen te wege
gebragt, opgemaakt door den Arts en onderschreeven door de Geneezenen. Dit
wilde Dr. CAMPBELL weder in gebruik gebragt hebben, by elke eenigzins
merkwaardige Bron, of Bad, in het Koningryk, om redenen zo blykbaar, dat ze niet
behoeven opgehaald te worden. - Gy begrypt, myn waarde Heer, dat deeze Schryver
in de goedheid zyns harten zich verbeeldde, dat de meesten aan deeze
Gezondheidsplaatzen komen om Gezondheid te haalen. - Helaas! indien dit
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het geval ware, waarom zouden wy dan Danszaalen en Tooneelen noodig zyn?
Want, indien men zegt, dat deeze, in zeker opzigt, eenige Geneeskragt hebben,
dan mogen wy antwoorden, dat, dit zo zynde, die Geneesmiddelen ruim zo goed
te Londen kunnen worden ingenomen, waar de Ingredienten blykbaar beter zyn,
en ze daarenboven, myns bedunkens, doorgaans beter gemengd worden.
Volgens de berigten, welke men leest, werd deeze Geneeskragtige Bron eerst
ontdekt in den Jaare MDCCXVI; doch, naar myn oordeel, moet dit hooger gebragt
worden; myn bewys hiervoor ontleen ik uit een Grafschrift in de Kerk, van deezen
woordlyken inhoud:
FRANCISCUS OWEN,

Herefordiae natus
Oxoniae artium } Magister.
Cheltenhamiae Ludi } Magister.
Hic mortale suum deposuit, Oct. 9. MDCCII, Exspectans resurrectionem futuri.
Nu kan ik niet vinden, dat Cheltenham eenige Ludi; of Spelen, hadt, vóór dat de
ontdekking der Geneeskragtige Bron Volk na die Stad lokte. Misschien was deeze
Heer OWEN de eerste, die de gewigtige post van Ceremonie-meester hier waarnam.
De Vermaaken zyn te Cheltenham dezelfde als op andere Plaatzen ter
Zomer-uitspanning bezogt; Bals, Tooneelspelen, Kaartpartyen, enz. enz. enz. Het
openbaar Ontbyt is zints eenigen tyd afgeschaft. De tegenwoordige Bende
Tooneelspeelders bezit meer talenten, dan men doorgaans op 't land aantreft, en
de Schouwburg wordt druk bezogt. Ik vermeld dit, nogthans, geenzins als een gevolg
van de verdiensten der Acteurs en Actrices; want, al waren zy de slegtste die immer
den voet op eenig tooneel zetten, zouden de Brongasten zich niet kunnen onthouden
van na den Schouwburg te gaan. Tyd, die lastige en niet ontwykbaare vyand, valt
dubbel lastig op zodanige plaatzen; en de Brongasten zyn ten hoogsten verpligt
aan den Beschikker op 't vermaak, die hun een draagelyk voorwendzel bezorgt om
den tyd te dooden. - De Ceremonie-meester stelt men dat 600 P. St. 's jaars te
Cheltenham zuiver overhoudt; en ik hoor dat de tegenwoordige een zeer verdienstlyk
Heer is. Het moet zon-
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derling voorkomen, indien 'er anders, in iets dat van de Mode afhangt, iets
zonderlings is, dat hier te Bath, enz. enz. de Ceremonie-meester een volslaagene
oppermagt bezit over de zodanigen, die, op andere plaatzen, geen bedwang altoos
willen dulden op den aart en den duur hunner Vermaaken. BEAU NASH was, zo ik
het wel onthouden heb, onder de eersten deezer Ceremonie-meesters, en geen
overheerschende invloed van Democratische Beginzels zal waarschynlyk hunne
Souverainiteit doen waggelen. Ik weet niet of het uitvoerbaar zou weezen deeze
Instelling in de Hoofdstad over te brengen; doch het is hoogst waarschynlyk dat een
Souverain, met volslaagene Oppermagt bekleed, van grooten dienst zou weezen
in het regelen onzer Openbaare Vermaaken, en het voorkomen van die onvoegelyken onbeschoftheden, waaraan het beste gedeelte der Toehoorderen zich blootgesteld
vindt, door onbehoudenen van allerlei slag.
Het leeven der Brongasten is zo eenzelvig, dat het Dagverhaal van éénen enkelen
dag voor het Dagverhaal van het geheele Saisoen kan dienen, althans met zeer
weinige veranderingen. In den morgen verzamelt het Gezelschap aan de Bron, waar
elk de Wateren drinkt, en praat met zyne Vrienden en Vriendinnen over het gebeurde
den voorgaanden avond, en schikkingen maakt op de Bezigheden van den nu
aanvangenden dag; een algemeen heen en weder slenteren duurt tot negen uuren,
wanneer het Gezelschap vaneen scheidt om het Ontbyt te gaan neemen.
Staande den tyd, dien men by de Bron vertoeft, wordt het Gezelschap onthaald
op Muzyk, door vyf Muzikanten. De geleerde en uitnoodigende Schryver van de
Cheltenhams Guide, of de Gids te Cheltenham, heeft hierover eene aanmerking,
die ik overschryvenswaardig keur, of ten uwen gebruike, of ten uwen vermaake, zo
als het u behaagt. ‘Dit,’ schryft hy, handelende over de Muzyk, ‘dit is een onthaal,
't welk, over het algemeen, groot vermaak schenkt aan lieden van allerlei ouderdom,
en het is hoogwaarschynlyk, dat de toevoeging daarvan aan de natuurlyke
schoonheden der Plaatze het zyne toebrengt om de werking der Wateren te beter
te doen gelukken; want, de geesten in beweeging gebragt en op de aangenaamste
wyze gestreeld zynde door de harmonie der Speeltuigen, worden de aandoenlyke
vezels buigzaamer, en de onder-
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scheidene Zintuigen beter geschikt tot de vrye uitvoering haarer verschillende
werkzaamheden.’ - Zulks is eene bydraage tot de veelvuldige kragten aan de Muzyk
toegekend. Deeze kan de beet van een venynig Insect geneezen, een Leger ter
overwinning aanvoeren, het Hart eens woestäarts lenigen, Rotzen vermurwen, en
knoestige Eiken doen buigen - en de Werking van Ontlasting bevorderende Wateren
helpen. - Deeze laatste uitwerking, egter, moet ik voor erkend aanneemen; dewyl
ik geene Proef gedaan heb. A posteriori kan ik derhalven niets zeggen; maar a priori
moet ik bekennen, dat de Talenten deezer Muzikanten my niet voorkwamen de
Geesten op de aangenaamste wyze te streelen.
Naa het Ontbyt gaan eenigen der Brongasten een speelritje, te Wagen, doen;
maar de meesten vergaderen in de Huizen tot onthaal geschikt, leezen de
Nieuwstydingen, enz. of wandelen op de straaten heen en weder tot dat vermoeijenis
hun huiswaards dryft. 'Er zyn geen wandelplaatzen naby de Stad waar men het
schoon gezigt des omliggenden lands kan genieten. - Eindlyk komt de tyd om zich
aan te kleeden en te middagmaalen, en neemt drie of vier van de anders verveelende
uuren weg. In denzelfden kring loopt men rond, heden, morgen, overmorgen, en
nog eens overmorgen.
Ik laat u oordeelen hoe groot een ramp een regenagtige dag, in zulke
omstandigheden, moet baaren. De naargeestigheid der Hoofdstad in Slachtmaand
kan 'er niet by vergeleeken worden. Altoos, myn waarde Heer, heb ik gedagt dat
'er meer kwellings dan vermaaks is in de uitspanningen der lieden van de groote
wereld. Ledigheid op zichzelve is een straf zo groot, dat het ons met rede
verwondering baare, waarom zo veelen zich die vrywillig aandoen. Naauwlyks ken
ik eene leevenswyze, welke de voorkeuze niet verdient boven die van volstrekte
ledigheid, en zodanig is, met zeer weinige uitzonderingen, de leevenswyze der
Brongasten. - Ledigheid is, ondertusschen, de éénige kwelling niet, aan welke zy
zich blootgeeven. Zy onderwerpen zich aan ongelegenheden van veelerlei soort,
jammerlyke en kostbaare intrekken, zwaare knevelaarven, en over 't geheel aan
eene Geldverspilling, op welke het onmogelyk is, met eenig genoegen, terug te
zien. Wat, by voorbeeld,
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kan zo belachlyk weezen, als te zien, dat Mannen en Vrouwen van aanzien en
verstand zich zetten, om, met ruime hand, het elendigst spel, een worp van drie
gelyken, met den teerling te speelen; en over het welslaagen daarvan met verrukking
te spreeken by alle voorkomende gelegenheden. Deezen morgen hadt een jong
Heer van aanzien een Kinderspeelgoed gewonnen, en die winst was de stoffe van
het onderhoud te Cheltenham!
Welke uitwerkzels de Bronplaatzen hebben om gezondheid aan de Zieken te
verschaffen, kan men afneemen uit het getal der Zieken, die, in de daad, een zeer
klein gedeelte van het geheel uitmaaken, Bath of Bristol misschien uitgezonderd.
Margate, Brighton en Cheltenham, zyn enkel Verlustigingsplaatzen, en de
voeglykheid of onvoeglykheid van dezelve te bezoeken kan men zelden uit eenig
ander oogpunt dan dit beschouwen. Wanneer de verkwisting toeneemt, en de
naavolging van het leeven naar de Mode meer algemeen wordt, zullen deeze
Plaatzen, naar evenredigheid, meer bezoeks krygen; en de Hoofdstad zal, voor
eenige maanden in 't jaar, den naam krygen van een hoogst ongezond verblyf.
Overal waar de last des tyds drukt zullen weinige dingen behaagen. Op zichzelve
nietsbeduidende kleinigheden worden voor Lediggangers van aangelegenheid. Het
tegenwoordig Brongezelschap vindt zich, tot verbaazens toe, vermaakt met het oog
te vestigen op eene Vrouw van aanzien, die, op verscheide wyzen, 't zelve verlustigt.
Zy danst, en aller oog is op haar geslaagen; zy gaat na de Bron, elk volgt haar.
Haare Kleeding is een voorwerp van belang, niet om de fraaiheid of smaak welke
daarin doorstraalt, maar om de zonderlingheid; uitgedoscht als eene Indiaansche
Prinses, rookt zy Tabak volkomen op de wyze der Oosterlingen. De schoonheid
van haar gelaad ligt, ten spyt der aanschouweren, bedekt onder een dikke laag
blanketzel, en de welgevormdheid van haare enkels kan men alleen gissen uit de
properheid van haare laarsjes. Men verhaalt my, dat zy Meestresse der Mode is;
dat Cheltenham zonder haar niets zou beduiden; dat zy milddaadig is, en veel aan
de armen geeft. Dit laatste kan veel afdoen. Immers zal men moeten toestemmen,
dat, wie de armen gelukkig maakt, verschoond mag worden als zy zichzelve belachlyk
aanstelt.
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Ik vrees, myn Heer, dat ik langer op dit onderwerp stil gestaan heb, dan eenigen
van onze Vrienden, aan welken ik weet dat gy deezen Brief zult toonen, goed zullen
keuren. Doch ik kan my zelven niet ligt onttrekken aan zekere wyze van denken. Ik
ben geen vyand van vermaak; in tegendeel, ik wensch, by voorkomende
gelegenheden, deel te neemen in de meeste, welke by ons plaats vinden. Maar ik
wenschte, dat de Liefhebbers van een vermaaklyk leeven bedagten dat zy redelyke
Schepzels zyn, en dat de tyd ons niet geschonken is om denzelven, als kinderen,
te verbeuzelen.
Onmogelyk was het my, hier, even als by andere Bronnen, niet op te merken, dat
de jonge Juffrouwen zeer gereed een stoutheid van voorkomen aanneemen, weike
onbevallig en onvoeglyk is. Verkeeringen tusschen jonge lieden van beiderlei Sexen
worden hier op eenen zeer gemeenzaamen voet voortgezet; want een jong Heer
is, in de daad, een zo noodig vereischte by eene Familieparty, dat, indien men niets
zeer bekend slegts van hem weete, hy zelden ongenoodigd gelaaten wordt.
De Brontyd te Cheltenham duurt tusschen de vier en vyf maanden, naar gelange
het weêr zich toedraage. Het gezelschap beloopt doorgaans boven de vyfhonderd.
De Inwoonders der Stad stelt men op omtrent twee duizend. Eenige nieuwe Huizen
worden 'er gebouwd, waar voor men zeer veel vraagt: de voordeelen van op goed
geluk af huizen aldaar te bouwen, waar van ik reeds gesprooken heb, hangen
noodwendig af van den prys, dien de Mode, van jaar tot jaar, stelt op het bezoeken
deezer Bronplaatze. De aanwas der Volkrykheid, in eene Stad die voornaamlyk
bestaat uit op zyn tyd wederkomende Trekvogels uit de Hoofdstad, moet zich vry
gelyk blyven; de voordeelen van Vreemdelingen te trekken, onvast zynde, zyn niet
altoos zeer wenschlyk, noch altoos aanleidelyk tot eerlykheid. Deeze aanmerking
hebbe men als eene algemeene, en niet byzonder tot deeze Plaats behoorende,
op te vatten.
Het eenig Handwerk, 't welk te Cheltenham gedreeven wordt, is het maaken van
Katoenen Kousen; de Vrouwen en Kinderen van de laagste soort vinden bezigheid
in het gereedmaaken en spinnen van het gaaren voor de Kousenweevers.
Ik ben, enz.
(De volgende ter eerste gelegenheid.)
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Hortensia, of het aanbelang der openhartigheid tusschen
egtgenooten.
Eene nieuwe Zedelyke Vertelling, door den Heer De Marmontel.
HORTENSIA van Livernon was begaafd met hoedanigheden, welke men menigvoud
veréénigd aantreft by de schoone Sexe, schoon dezelve doorgaans met elkander
in tweestryd zyn. Zy werd gebooren met eene deugdzaame ziel, een teder hart, en
eene leevendige verbeelding. Zy hadt desgelyks twee met elkander onbestaanbaare
Opvoedingen ontvangen. De eene onder het oog van eene uitsteekende Moeder,
die haar bestendig aanmaande tot Voorzigtigheid en Zedigheid; de andere van
haaren Spiegel, die haar elken morgen zei, dat zy schoon was, en gevormd om
aller harten te vermeesteren.
Zy trouwde aan den Marquis DE VERVANNE, in het bloeiends van haare jeugd en
schoonheid, en leefde met hem drie jaaren in een onafgebrooken gelukstaat. Het
éénige, 't welk men op dit Paar te zeggen hadt, bestondt hierin, dat zy in gezelschap
te naauwlettend op elkander waren.
Ongemerkt, egter, werd de gesteldheid haars Mans op haar min in 't oog loopend,
en men merkte op, dat zyne Vrouw min onverschillig was ten aanziene van de
Bewonderaars die haar omringden. Wanneer een van beiden niet stipt op het
bestemde uur kwam, zag men dat de ander min dikwyls op het horlogie keek, en
niet langer zo afgetrokken scheen. ‘Nu,’ (dus sprak men in den kring hunner
kennissen,) ‘beginnen zy redelyk te worden. 't Is zeer voegelyk, dat, naa de eerste
verregaande vervoering, zulk een hevige drift wat bekoelt. Hun gezelschap zou
ondraagelyk geworden zyn, indien zulk eene verkleefdheid aan elkander langer
geduurd hadt.’
Maar, schoon een hoop Bewonderaars de jonge HORTENSIA omringde, en schoon
zy, zonder een uit dezelve uit te kippen, hunne hulde niet scheen te versmaaden;
schoon de Marquis, daarenboven, van zynen kant, zyne Egtgenoote niet vergezelde
met de onaflaatende geduurigheid, welke een Man een zo lastig weezen maakt in
't oog van den Aanbidder der bekoorlykheden zyner Vrouwe, bleef alles getuigenis
draagen van hunne gelukkige Egtvereeniging, en zes jaaren waren verstreeken
zonder het minste wolkje van ongenoegen; wanneer men, op het onverwagtst
vernam, dat deeze Egtgenooten gescheiden waren, dat HORTENSIA terug gezonden
was aan baare Moeder, op het oude Kasteel van Livernon, 't geen deeze Dame in
een afgeleegen Landschap bewoonde.
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Dit nieuws gaf stoffe tot duizend gissingen; maar niemand kon zeggen, wat hy
bepaald dagt over deeze ongelukkige gebeurtenis. HORTENSIA, uit den aart bevallig
en goedaartig, vergaf men het gereed, om haare schoonheid en geluk: en, noch de
kwaadaartigheid van haare eigene Sexe, noch de losbandige tongen der Mannen,
konden haar eene dwaaling van aanbelang ten laste leggen. Zelfs verondersteld
zynde, dat zy onbedagt een verkeerden stap begaan had, zo kon haar Man, die
zyne voorgaande galante zeden weder hadt aangenomen, en geen onverschillig
aanschouwer was van nieuw opdaagende Schoonheden, niet geheel vrygesprooken
worden. - Naa alles wel gewikt en gewoogen te hebben, hadt HORTENSIA zich met
zo veel welvoegelykheids gedraagen, dat men, vóór deeze gebeurtenis, nooit iets
ontdekt hadt 't geen het minste vermoeden kon baaren. Doch, 't geen VERVANNE
boven al aan berisping onderhevig maakte, was de hardheid van hart, met welke
men zeide, dat hy zyner weenende Vrouwe den troost geweigerd hadt van in haare
ballingschap haare eenige Dogter te mogen medeneemen; en diensvolgens
beschouwde de fatsoenlyke Wereld hem, zints dien tyd, als een onnatuurlyk Monster.
Voor VERVANNE was het van geen beduidenis, wat men van hem mogt zeggen in
eene Wereld, waar hy niet langer gezien werd, en waarin hy niet wilde verkeeren.
Hy werd verteerd door een zielsverdriet van eene geheel andere soort; het
zielsverdriet om uit zyn hart te verbannen het denkbeeld eener Vrouwe, door hem
zo lang bemind.
De trouwloosheid, haar ten laste gelegd, hadt, helaas! maar al te zeer het
voorkomen van eene onbetwistbaare baarblyklykheid: en het zou eene overmaat
van zwakheid geweest zyn, eene verschooning te zoeken, waar geene verschooning
kon plaats hebben. ‘Hoe,’ mogt hy zeggen, ‘hoe kan ik twyfelen aan haare schuld,
naa haar gezien te hebben in de armen van eenen trouwloozen Vriend, die my zo
veel beleefdheids bewees, met geen ander oogmerk, dan om my van mynen Vrede
te berooven. Met de versoeilyke kunstenaaryen der vleitaale, waarop hy zo
meesterlyk is afgerigt, verleidde hy, ongetwyfeld, het ongelukkig Schepzel, dat
onschuldig na hem luisterde, misschien zonder te bemerken welk een valstrik haar
gespannen werd. Welk een schande voor de Maatschappy zyn de Snoodaarts, die
dus speelen met de Eer, met den Vrede, van een geheel Gezin! - 't Is de trotsheid
der Vrouwen, haare Coquetterie en ligtgeloovigheid, welke haar bederft! Maar wy,
die onze jeugd doorbrengen in het uitvinden van kunstenaaryen, om over haare
zwakheid te zegepraalen, met welk eene strengheid straffen wy haar, indien zy
ongelukkig der verleidinge
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ten prooije vallen! Hoe zeer verfoei ik in een ander een misdryf, waaraan ik zelve
even zeer schuldig staa! En, met welk eene gestrengheid straf ik eene zwakke
Vrouw, veel min misdaadig dan ik! Nogthans, helaas! naa haar aangebeden te
hebben, bemin ik haar nog genoeg om medelyden met haar te hebben, en haar val
te beklaagen! Maar, door eene onwederstandlyke aandrift voel ik my tegen haar
opgezet, en het zou ondoenlyk weezen voor myn hart, met het haare zamen te
stemmen. Ik ben nimmer gebrekkig geweest in het volbrengen van myne belofte
aan haar. Zy, zy alleen, heeft haare beloften verbrooken, en my bedroogen. Aanbad
ik haar ten eenigen tyde, ik wil haar nooit weder zien; het zou my bysterzinnig
maaken. Steeds zou ik haar beschouwen als in de armen van een Medeminnaar.
Dat denkbeeld is by my onuitwischbaar, en zal my plaagen zo lang ik leef!’
Daarop zich herinnerende haare bedrieg lyke liefkoozingen en tedere taal, zelfs
in tegenwoordigheid van den verraadlyken D'ONVAL, dien zy beminde, riep hy uit:
‘Neen, neen, nooit zal de herinnering van haare trouwloosheid uit myne geheugenis
gewischt worden; het beeld van mynen Medeminnaar is voor my als een schriklyk
Spookzel, dat altoos tusschen ons beiden zal staan! Zy verlangt haare Dogter! Neen, myne Dogter is de haare niet langer. Zy heeft allen regt op haar verbeurd!
nimmer zal myne Dogter he nen gaan, en de kunst leeren, om een ligtgeloovig
Egtgenoot te vleijen en te bedriegen!’
De troostlooze VERVANNE bleef dus, negen lange jaaren, eenzaam en vergunde
niemand by hem te komen. Zyne Dogter werd zorgvuldig in een klooster opgevoed:
zy hadt nu en dan vryheid om aan haare Moeder te mogen schryven: doch haare
Brieven moesten onder het oog der Abtdisse komen. De Marquisinne drukte, in
haare antwoorden, alleen in algemeene bewoordingen, haare smert uit over de
scheiding van haare Dogter; maar het moederlyk hart stortte duizend tederheden
uit: en onder de wyze raadgeevingen, waar mede haare Brieven waren opgevuld,
werden gehoorzaamheid aan haaren Vader, en onderwerping aan diens wil, steeds,
als de heiligste pligten, aangedrongen.
VERVANNE, aan wien zyne Dogter deeze Brieven mededeelde, las en herlas
dezelve in stilte. Maar wanneer hy zich aan bedenkingen overgaf, riep hy menigmaal
zugtende uit: - ‘Hemel! hoe veele alleruitmuntendste bekwaamheden heeft een
oogenblik van zwakheid onteerd! Hoe veel goedheids, en deugds, mogelyk, is
vernederd door eene onbedagte drift’
HORTENSIA sprak, in haare Brieven, weinig van zichzelve,
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en vermeldde bykans nimmer iets van den staat haarer gezondheid. Hoe zeer haare
Dogter SYLVIA, op het ernstigst, begeerde des eenig berigt te bekomen, kwam de
Moeder niet verder dan tot de bekentenis, dat zy zich verzwakt voelde. Dus tragtte
zy veeleer haar verval van kragten te bedekken, dan te erkennen.
Voor de oude Mevrouw, haare Moeder, was dit maar al te blykbaar. Mevrouw DE
LIVERNON zag de toeneemende verzwakking, en poogde een hulpmiddel daar tegen
te vinden. - ‘Ach! myne waarde Moeder,’ sprak HORTENSIA, ‘het hulp-middel, of liever
de eenige verzagting, voor my zou weezen, dat ik myn Kind zage!’
Drie dagen daar naa ontving VERVANNE van Mevrouw DE LIVERNON den volgenden
Brief: ‘Myn Heer! ik kan voor u niet langer verbergen, dat de gezondheid myner
Dogter zeer zigtbaar afneemt. Zy verlangt zeer haar Kind te zien. In den staat, waarin
zy zich gebragt vindt, kunt gy de wreedheid niet hebben om haar deezen troost te
weigeren. Weldra, helaas! zal zy u ten prooi laaten van een langduurig en
onverligtbaar berouw: want uw hart is goed, en zal, in het einde, regtvaardig weezen.
Spaar uzelven, ten minsten, de bittere gedagte, van aan eene Moeder het genoegen
geweigerd te hebben om haare Dogter te omhelzen en haar het laatst Vaarwel te
zeggen, eer zy - Ik kan dat wreede woord niet schryven. - Ik ben eene Moeder, en
voel het oogenblik, wanneer ik niet langer Moeder zal weezen. - Vergun ons, myn
Heer! deeze laatste gunst. Ik smeek ze u op myne knieën af. Binnen ééne maand
zult gy uwe SYLVIA weder hebben!’
Op het leezen van deezen Brief werd het hart van den ongelukkigen VERVANNE
door droefheid vaneen gereeten. - ‘Is 'er dan niets,’ boezemde hy uit, ‘is 'er dan
niets dan de dood, die in myne oogen den misslag van een zwak sterveling kan
verzoenen? Om haar te straffen heb ik haar negen jaaren in ballingschap doen
zugten; en, op dit oogenblik, nu zy, mogelyk, den laatsten adem uitblaast, haast ik
my niet om haar te zeggen, dat ik het haar vergeef! - Ja, myn hart vergeeft haar
alles; en ik wilde myn leeven verbeuren om het haare te verlengen. - Maar welk
eene ontmoeting: welk eene pyniging zo voor haar als voor my zelven! Zal ik heenen
gaan, en haar verbysteren door een verwytend stilzwygen? Zal ik heenen gaan, en
in een hart, door kommer uitgeput, zoeken na gevoelens, niet van Liefde, (want de
enkele naam van Liefde moet voor altoos by ons haatlyk weezen,) maar van
edelmoedige en opregte goedwilligheid. Ach! indien enkele Vriendschap,
(Vriendschap, waarvan agting de ziel uitmaakt,) ons kon vereenigen, zou ik heenen
gaan,
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en my voor haare voeten nederwerpen. Doch kan de Egtgenoot, wiens gezigt niet
kan verdraagen worden zonder schaamte, en de Vrouw, wier schande hy
onophoudelyk moet zoeken te vergeeten, ooit Vrienden weezen? Neen, medelyden
gebiedt my haar nimmer weder te zien. Dan, dat ik haar den laatsten troost niet
weigere. Beledigde Liefde heeft geen regt om de Natuur geweld aan te doen.’ - Den
volgen den morgen vertrok SYLVIA, vergezeld van eene vertrouwde Dienstmaagd,
na Livernon.
Helaas! met welk een smert was de vreugde gemengd, die deeze jonge Juffer
gevoelde, op het zien van haare Moeder! Zy herinnerde zich haar gezien te hebben
in den bloei der schoonheid, en zy kon haar thans naauwlyks herkennen. In stede
van de roozen, die voorheen op haare wangen gloorden, verspreidde zich een vuurig
rood op de bleekheid haarer vermagerde kaaken; en het vuur eener sluipkoortze,
die haar verteerde, blonk in haare door smert hol staande oogen. Doch, schoon zy
meer veranderd geweest ware, zouden haare traanen, haare ontroering, haare
hygende boezem, en de vreugdegil, welke zy gaf, op het zien van haare Dogter, de
Moeder hebben aangeduid. - Een Moeder alleen kan, in de daad, deeze
onnavolgbaare aandoeningen uitdrukken Alles is onverschillig, met haare rederheid
vergeleeken. Alles is koud, in vergelyking met haar hart. Zo ras zy haare dierbeminde
SYLVIA aan haaren boezem zou drukken, was al haar geleeden leed vergeeten.
De nagten bragt zy in treurigheid door; maar als de morgenstond haare Dogter
aan haar wedergaf, scheen de natuur haare smerten op te schorten, en SYLVIA dagt
dat haare Moe der uit een zagten slaap opwaakte. - Bykans eene maand verliep 'er
in de uitboezemingen van wederzydsche tederheden, de streelendste
gemeenzaamheid, en den aandoenelyksten ommegang. De Lessen, welke HORTENSIA
aan haare Dogter gaf, ademden niets dan deugd; maar in deeze gesprekken, waar
in de Vader ten allen tyde inkwam, werd de naam van Egtgenoot bykans nimmer
genoemd; geen ééne klagte omtrent hem ontglipte de lippen van haar, die hy dood
deedt treuren.
In 't einde, in spyt van de begogeling, waar in de Moeder de Dogter poogde te
houden, voelde zy zich afgemat, en, denkende dat zy nog maar weinige dagen
leevens overig hadt, besloot zy SYLVIA te laaten vertrekken, 't zy om haar de smert
te bespaaren van haar uiteinde by te woonen, 't zy om de oogenblikken der
ontbindinge zichzelve gemaklyker te maaken.
‘Gaa heen, myn dierbaar Kind,’ zo sprak zy, ‘keer tot uwen Vader weder. Gy zult
den Winter by hem doorbren-
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gen, en in den Voortyd, indien ik zo lang leeve, zult gy hem beweegen om toe te
staan dat gy my weder bezoekt. Zeg hem alles wat teder is in den naam uwer
Moeder, die hem altoos beminde, en altoos zal beminnen!’ Toen haare traanen met
die van het schreiend Kind mengelende, gaf zy haar een Koffertje, nevens een
sleutel; haar verzoekende, te zweeren, dat zy het nooit zou openen, vóór dat zy niet
meer onder de leevenden zou weezen. SYLVIA beloofde dit met een eed, en vertrok
met een door droefheid geheel beklemd harte.
VERVANNE wagtte met ongeduld op de wederkomst zyner Dogter. ‘Hoe
verlegenmaakend,’ riep hy uit, ‘is het zich met de strengheid van een haatend hart
te gedraagen, terwyl het geen haat voedt, en wreed te weezen met eene gevoelige
Ziel! Ach! Indien 'er, om haar ten leeven en gezondheid weder te brengen, niets
meer noodig ware dan al myne gevoeligheid in haare armen af te leggen; indien zy
den moed hadt om dit te begeeren, jaloursche en beledigde liefde, ja zelfs eer,
bezwaarlyk vergeevende eer, zou te vergeefsch my poogen te rug te houden. Ik
zou heenen gaan om haar te zien, en het leeven eener ongelukkige Vrouwe te
redden.’
Deeze aandoeningen, zo natuurlyk voor een welgeplaatst hart, en nogthans zo
ongemeen, verkreegen nieuwe kragt, toen zyne t'huisgekomene Dogter hem
verhaalde, in welk een staat zy haare Moeder verlaaten hadt, wanneer zy hem
vermeldde al het tedere, met welks overbrenging HORTENSIA haar belast hadt. - ‘Ach!
myn waarde Vader!’ voegde SYLVIA 'er weenende by, ‘hoe is het mogelyk dat eene
zo deugdzaame Vrouwe, eene Vrouwe die u aanbidt, die nooit heeft opgehouden
van u te beminnen, die nimmer van u spreekt dan met de uiterste hoogagting, die
my duizendwerf herhaald heeft, dat myn eerste pligt was myn Vader te eerbieden,
te beminnen, en hem gelukkig maaken; hoe is het mogelyk dat zy wegkwynt en
sterft, asgescheiden van haaren Egtgenoot? Gy hebt zints lang my stilzwygen
opgelegd ten opzigte van deeze voor my onverklaarbaare scheiding, en ik heb altoos
dit verbod gehoorzaamd - maar’
Op deeze woorden viel VERVANNE haar in de reden; zeggende: - ‘Dogter! daar
zyn Familie-geheimen, welke het voegelyk is dat geheimen blyven voor iemand van
uwe jaaren. Uwe Moeder betuigde geen verlangen om my te zien, deedt zy wel?’ Zy deedt het niet volstrekt. - ‘Wel! hou u dan gerust, dat tusschen een Man en Vrouw,
die zo veel agtings voor elkander behouden, eene rede moet weezen voor zo lang
eene afscheiding, om welke te weeten het Kinderen niet past zich nieuwsgierig aan
te stellen.’
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SYLVIA liet, in gehoorzaaming van 's Vaders bevel, af van eenigen verderen aandrang;
en vondt, zo ras zy alleen was, in traanen en zugten eenige verligting.
De Dienstmaagd, die SYLVIA op de reis na haare Moeder vergezelde, hadt gezien
dat de jonge Juffer over dit Koffertje zat te schreien, 't welk zy zorgvuldig op haar
schoot hieldt. Zy merkte op, dat deeze dit bedryf in eenzaamheid vaak herhaalde,
en, zonder het Koffertje te openen, de oogen treuris op 't zelve gevestigd hield, of
't zelve kuschte met alle tekenen van eerbied en tederheid.
Ongerust over de oorzaak en de uitwerking van deeze aanhoudende treurigheid,
oordeelde zy zich verpligt, hiervan den Vader verslag te geeven. Zy deedt hem in
de gelegenheid komen om zyne Dogter te zien, op het oogenblik, als deeze, met
oogen vol traanen, het Koffertje beschouwende, de woorden herhaalde: ‘Moet ik
dan onkundig blyven van haar Geheim, tot dat zy niet meer zal weezen!’
‘Dogter,’ sprak de Marquis, wat is die kleine schat, ‘welks gezigt by u die ontroering
verwekt?’ - eeze schat! myn Heer! antwoorde zy: Ja, 't is, in de daad, een schat, en
ik bid den Hemet, dat het my nooit geoorloofd moge weezen dezelve bekend te
maaken; ik beloofde myne Moeder dit Koffertje niet te zullen openen dan naa dat
zy - - Zy kon het niet verder uitbrengen; traanen en snikken smoorden haare stem.
- - ‘Hebt gy de Sleutel,’ vroeg VERVANNE. - Ja, ik heb dien; maar ik zal nimmer de
gelofte, aan myne Moeder gedaan, verbreeken. -, Jonge Juffers van ‘uwe jaaren,
SYLVIA, vallen nieuwsgierig.’ - Ach! neen myn Heer! Ik durf ten minsten voor my
zelve instaan. - ‘Gy zoudt dit met meer zekerheids kunnen doen, als gy het Koffertje
my in bewaaring gaaft, en zelve den Sleutel hieldt.’ - SYLVIA gehoorzaamde en gaf
het Koffertje over; doch met dien wederzin, welken wy gevoelen, als wy afscheiden
van iets, ons overdierbaar.
(Het Vervolg in 't naastkomend Stukje.)

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

441

Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve over bovenmaatigen rouw, of droefenisse.
(Uit het Engelsch.)
- - Some grief shows much of love,
But much of grief shows still some want of wit.
SHAKESPEARE.

Geen Hartstocht, of Aandoening onzer Ziele, valt moellyker te verstaan en te
ontvouwen, dan de Rouw, of Droefenisse. Dezelve is van het allervermengdste
soort; ons opleidende, wanneer wy ons tot onderzoek zetten, tot duizenderlei
bedenkingen, aanmerkingen, en, mogen wy 'er byvoegen, tot onoplosbaarheden.
De Rouw, van den eenen kant beschouwd, doet zich op als redelyk, vol
genegenheids en regtmaatig; doch, van een anderen kant bezien, nadert dezelve
tot dwaasheid, wreedheid en ongerymdheid. - Dezelve verschilt van alle andere
Hartstochten; sterker, smertlyker en langduuriger, uitwerkzelen hervoortbrengende,
als mede het geluk en de bedryven deezes leevens in eene grooter maate stoorende.
Even zeer wraaken wy de geheele afweezigheid als de overmaate; doch op zeer
verschillende gronden. De eigenlyke maate, hoe verre wy aan den Rouw bot mogen
vieren, kennen weinigen, en, als men die kent, kan men zich 'er niet aan houden;
dewyl dezelve altoos werkt naar gelange van den voorafgaanden staat van zwakheid
of sterkte, van verwyfdheid of manlykheid, bedagtloosheid, of diepdenkenheid, onzer
algemeene gesteltenisse.
De hoofdoorzaak van den Rouw, van die Droefenisse, welke vergezeld gaat van
de geweldigste uitwerkzelen, is de dood van eenen teerbeminden Vriend of
Bloedverwant. Droefenis over de Onheilen van anderen mag eigenaartiger
Medelyden heeten, en verschilt van die,
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waarover wy spreeken, door ons aan te zetten tot het te werk stellen van zodanige
maatregelen, als kunnen dienen om het onheil te verligten, of geheel weg te neemen:
terwyl de andere en alle haare werkzaamheden enkel bestaan in de aandoening
des gemoeds van den overblyvenden; en tot geen ander nuttig einde iets vermogen.
In de daad, dezelve heeft haare nuttigheden in het algemeene zamenstel; zy maakt
een gedeelte uit van die genegenheid, welke ons aan elkander hegt, goedwilligheid,
onderlinge verdraagzaamheid, baart; het geheel uitblyven daarvan merken wy aan
als een te en van een ongevoelig hart.
De Dood eens Vriends van langbeproefde wederzydsche toegenegenheid is,
ongetwyfeld, een van die rampen, waar tegen wy, te vergeefsch, de kragt onzer
Wysbegeerte en de Vertroostingen des Christendoms stellen. De moed van een
Mensch is zwakheid, wanneer de genegenheid weigert haare behulpzaame hand
te bieden. Van alle verliezen zyn de onherstelbaare het moeilykst te draagen, en
van al zulke verliezen kan men de Dood van een Vriend, dien wy bemind hebben,
en die ons weder beminde, niet vooraf beschouwen zonder afschrik, en niet
ondervinden zonder boezemsmerte. Vriendschap is het kostlykste, verzagtendste,
onschuldigste en heilzaamste, inmengzel in den beker des leevens. Wanneer deeze
ons ontvalt, denken wy dat ons alles ontvallen is, en wy houden al het overblyvende
voor laf, smaakloos en onnut. De Ziel wordt te midden van de zamenleeving treurig,
vindt zich eenzaam onder de menigte, en hooploos, schoon omringd van
ondersteuning: de beste steun is weggenomen: de droevige rouwdraager geeft zich
zelven over aan de knaagendste bedenkingen over het voorheen gebeurde, en
wanhoopt aan geluk in het toekomende.
De Droefheid over het verlies van een Vriend, hoe groot ook, kan nog verzwaard
worden als 'er het verbreeken van den band der Bloedverwantschappe bykomt. De
verlooren Vriend kan een geliefd Kind, een Egtgenoot, eene Vrouw, een Broeder,
eene Zuster of ander Nabestaande, weezen. In zodanige gevallen is het verlies te
onherstelbaarder: naardemaal, by alle welgeplaatste harten, die betrekkelyke
genegenheden de sterkste banden van Vriendschap zyn, en, ééns verbrooken, niet
weder aaneengehegt kunnen worden; terwyl het niet onmoge-
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lyk is, zelfs in vry ver gevorderde jaaren, weder Vrienden te verkrygen, gelyk aan
die ons door den dood ontrukt zyn. Maar, wanneer Droefheid ontstaat uit eene
vereeniging van Liefde en Bloedverwantschaplyke Toegenegenheid, dan zal dezelve
ongetwyfeld in de geweldigste gedaante te voorschyn treeden.
Veele voorbeelden ontmoeten wy dagelyks van de heillooze uitwerkzelen van
geweldigen Rouw. By eenigen brengt dezelve eene verdooving en geheele
opschorting van alle vermogens te wege, welhaast in den dood eindigende. - By
anderen, daar de Droefheid lugt vindt in traanen en uitboezemingen van smert, blyft
dezelve, des ondanks, aan het hart knaagen, droogt de leevensbron op, en doet
het ongelukkig voorwerp ontydig ten grave daalen. - By nog anderen veroorzaakt
die Droefenis eene onmiddelyke verbystering van zinnen, welker herstelling soms
twyselagtig is, en soms oogenbliklyk voorgekomen wordt door eene daad van
wanhoop. - Het is eene treurige gedagten dat dit de gevolgen zyn van eene naauwe
deugdzaame verknogtheid. Het algemeen gevoelen des Menschdoms is gunstig,
ten aanziene van die ongelukkige Rouwdraagers. Te hooren zeggen, dat iemand
van Rouw gestorven is, verwekt eene gemengde aandoening van de tederste agting
en genegenheid.
De maat van Droefenisse hangt, in alle gevallen, af van zekere omstandigheden
onzer Lichaams- of Zielsgesteltenisse. De Vrouwen zyn over 't algemeen meer
overhellende tot Droefenisse dan de Mannen; 't welk deels ontstaat uit een hoogeren
graad van tederheid in de Ziels- en deels van zwakheid en ligt aandoenlykheid der
Lichaamsgesteltenisse. In de daad, zy zyn meer onderworpen aan bovenmaatigheid
in alle deugdzaame Hartstochten dan de Mannen. De sterke gezondheid des
Lichaams, de rustigheid der Ziele, en altoos veranderende afwendingen der Mannen,
beletten hun al te lang op één denkbeeld staan te blyven. Zy kunnen zich buiten
begeeven op de werkzaame tooneelen der bedryfvolle wereld, verscheide bezigheid
vorderende verbintenissen aangaan, die de Ziel onledig houden, en verwydering in
veelerlei opzigten verschaffen aan de aandagt, die, op één enkel voorwerp, by
aanhoudenheid, gevestigd, bysterzinnigheid zou hervoortbrengen. Vrouwen hebben
deeze voordeelen niet; zy kunnen zich niet bedienen van
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die plaatsveranderingen, welke verandering van denkbeelden medebrengen.
Misschien zyn de Vrouwen desgelyks door de pligten der Sexe aan een meer
beperkten kring van vermaaken bepaald, en stellen, uit dien hoofde, hooger prys
op de Vriendschap dan de Mannen; dewyl de vertroostingen der Vriendschappe
noodzaaklykst zyn in een staat die der eenzaamheid het naaste bykomt. Wy houden
ons, daarenboven, verzekerd, dat, in alle betrekkingen, van Dogter, Zuster, Vrouw
of Moeder, haare verkleefdheden sterker zyn dan die der Mannen.
Op deeze aanmerkingen mogen eenige uitzonderingen vallen: ik had niet ten
oogmerke een regel vast te stellen boven uitzonderingen verheven, en is het niet
noodig de Sexe ten koste van de waarheid te behaagen: doch ik denk, dat het
gestelde zich op de Vrouwen in 't algemeen laat toepassen, en, dit toegestaan
zynde, heb ik alles wat ik tot myn oogmerk verlang.
Droefenis zal ook in maate veranderen naar den ouderdom, dien men bereikt
heeft. De Droefenis van Kinderen is ras voorbygaande; die van de Jeugd meer
treffend en geweldig; doch voor verligting vatbaar. ‘In het afneemen der jaaren,’
zegt Dr. JOHNSON, ‘is de Droefheid van korten duur: 't zy dat wy met gemak draagen
't geen wy langen tyd gedraagen hebben, of dat wy, ons in die jaaren bevindende,
waarin wy ontdekken, dat op ons minder agt geslaagen wordt, ook minder op anderen
agt geeven; of dat wy met een vlugtiger oog nederzien op rampen, aan welke wy
weeten dat de hand des doods welhaast een einde zal maaken.’ - Maar, schoon by
Oude lieden de Droefenis zelden van langen duur zy, moet men toestemmen, dat
ze dikwyls, in zulke gevallen, de droevigste uitwerkzels baarde. De vroegtydige
Dood van een slegten Zoon, of zyn Leeven, indien hy 't zelve doorbrengt in eene
aaneenschakeling van misdryven, zonder hoope op beterschap, heeft de gryze
hairen van veele Ouders met kommer doen ten grave daalen. In 't laatste geval,
nogthans, moeten wy aanmerken, dat de Droefenis waarschynlyk vermengd is met
aandoeningen van eene andere soort, met verontwaardiging, afschrik, gewonde
hoogmoed en te leurgestelde hoope.
Verschillendheid van Gesteltenisse zal ook onderscheide graaden van Rouw en
Droefenisse te wege brengen. Vrolyke, weinig diepdenkende, Persoonen zyn
zeldzaam
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vatbaar voor deeze Aandoening, in eene vry groote, en, mag men 'er mogelyk
byvoegen, in eenige beminnelyke maate. Hunne Droefenis moge geweldig weezen,
doch dezelve is enkel eene aandoening der zenuwen, verwekt door de naare
vertooning des Doodbeds, en het gezigt van een leevenloos lichaam, dat, korten
tyd geleeden, geheel vrolykheid, leeven en lust, was. Dezelve verdwynt vry schielyk,
en ruimt gereed plaats in voor meer vermaaklyke denkbeelden, laat weinig spooren
agter, en zelden eene vertederde herinnering des overledenen. - Onbedagtzaame
Losbollen, zy, die met den Godsdienst niets ophebben, of in een steeds herhaalden
kring van vermaaken rondloopen, zyn nog minder geschikt om door Droefenisse te
lyden. - Het weezen der Rouwe bestaat in liefde tot den afgestorvenen, welke Lieden
van den beschreeven stempel doorgaans betoonen door hun zeldzaam te bezoeken
als zy ziek zyn, door zich zo schielyk en zo ver mogelyk van hun te verwyderen als
zy den laatsten adem hebben uitgeblaazen; ten einde zy alles vermyden wat strekt
om hunne Vermaaken te stooren, door hun te herinneren wat aller Menschen eindelyk
lot is. Van zodanige Persoonen kunnen wy onmogelyk waare Vriendschap verwagten,
of ooit hoopen dat zy ons met waare Droefenisse zullen betreuren.
De maat en duurzaamheid der Droefenisse zal veel, en misschien altoos, afhangen
van de maate der sterkte of zwakheid der Ziele, onafhangelyk van alle andere
bedenkingen. De Droefheid van een verstandig Man verschilt zo veel van die van
eenig ander Mensch, als zyne daaden daarvan zouden onderscheiden zyn in eenig
ander bezwaarend geval. Menschen van een goed hart, doch zwak verstand, lyden
veel by geweldige en door geen rede betoomde Droefenisse. Wy weeten allen, hoe
bezwaarlyk het is een troostloozen troost te schenken; wy onderstaan het zelden
met eenige hoop op een gelukkigen uitslag; weetende dat de Lyder best aan
zichzelven worde overgelaaten. Heeft de Rouwdraagende niets in zich om de
overmaat zyner Droefenisse op te weegen; kan hy met geen genoegen agter-, met
geene hoope voorwaards zien; kan men hem niet beweegen om de zaak in en by
het licht van den Christlyken Godsdienst, of als een Wysgeer, te beschouwen; dan
moeten wy zyne geneezing aan de werking des tyds aanbeveelen, en aan die
verzwakking der Geheugenisse, welke zo wyslyk ge-
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schikt is om den last der menschlyke elenden te verligten.
Menschen, in tegendeel, van een sterker geestgesteltenisse, die den aart der
Smerte, hun overgekomen, naagaan, de einden, waartoe dezelve strekt, overwoogen,
en het oog tot de hand, die kastydt, opgeheeven hebben, die weeten op welk een
prys het menschlyk leeven geschat, en met welk eene schaale de geneugten en
ongeneugten tegen elkander moeten opgewoogen worden, zullen niet bedroefd zyn
als de zodanige die geene hoope hebben. Hunne Droefenis is opregt, doch manlyk;
duurzaam, maar onderwerpelyk. Zy treuren in stilte, zonder de wegen der hemelsche
Voorzienigheid te bedillen door uitgeboezemde klagten. Zy denken met de tederst
gevoelige Rouwe om den hun ontrukten - misschien weggerukt te midden van
gezondheid, eer, rykdom, en nutheid in hun geslachte! Nogthans voeden zy de
nederige hoope, dat de Afgestorvene hun slegts eene dagreize vooruit gegaan is,
dat zy eerlang by hem weder zullen komen - wederkomen - om nimmer op nieuw
te scheiden.
De Droefenis van zwakke Zielen vervoert hun menigmaal tot het storten van
geweldige luidrugtige klagten, gepaard met handwringingen, - bedryven die aan het
Godlasterende grenzen, en tot een gedrag, zo kwellend en martelend voor hunzelven
als lastig voor hunne Vrienden, en onteerend voor de naagedagtenis des
Overledenen. Zy storten over allen dezelfde weeklagten uit, zonder onderscheid te
maaken tusschen wegneemingen, die men onder de goedgunstigste schikkingen
des Hemels te tellen hebbe, en die meer ondoorgrondlyke en schielyke tugtigingen,
welke gepaard gaan met zeer bedroevende omstandigheden, en misschien met
oneere voor de overblyvenden; tusschen het vreedzaam Sterfbed, waarop een
Christen zynen laatsten leevensadem met de streelendste gerustheid uitblaast, en
het schandelyk Schavot, waarop een verhard veroordeeld Overtreeder voor zyne
misdryven boet; tusschen de zagte ontbinding van de welvoorbereide, en geheel
aan GODS schikking onderworpene, Ziel; en het schielyk einde van hem, die in een
oogenblik wordt weggeraapt, met alle zyne misdaaden op zyn hoofd.
De Tyd, heeft men gezegd, is het Geneesmiddel der Droefenisse; en mogelyk
zal dezelve, in de meeste gevallen, die kragt betoonen. Zeker gaat het, dat de Men-
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schen, zo de Rouw niet eenige lichaamskwaale heeft aangebragt, zelden na eenig
ander hulpmiddel omzien. Doch, waar de Droefenis diepe wortels geschooten heeft,
moge de Tyd dezelve verzagten en geregelder doen worden, nogthans zullen 'er
duizend geringe omstandigheden voorkomen om dezelve leevendig te houden, en
nadeelige uitwerkzels te wege te brengen. Een beter middel dan de Tyd kunnen wy
vinden in den Christlyken Godsdienst, in de verpligtingen, welke dezelve oplegt, en
in de vertroostingen, welke dezelve verschaft.
Laaten wy, in de eerste plaatze, overweegen wat Droefenis en Rouwe is; dat,
met sterke Liefde tot den Overledenen een nog grooter maate van Zelfliefde gepaard
gaande, deeze ons aanzet om dien Dood meer te betreuren, onzent- dan
zynenthalven. Niemand, vertrouw ik, zal zeggen, dat 'er iets betreurenswaardigs is
in den Dood van een braaf Man. Waarom dan al die Droefheid, welke onzen Geest
afmat, onze Gezondheid benadeelt, onze Leevensbezigheden verhindert, en ons
afkeerig maakt van de pligten, der Maatschappye verschuldigd, te vervullen? - Wy
kunnen zo onkundig niet weezen, dat wy niet zouden weeten, dat zulk eene
bovenmaatige Droefenis den Dooden geen voordeel kan aanbrengen, noch eenig
nut doen aan de Leevenden. De Overledene is heenen gegaan na de plaats voor
alle Menschen bestemd, om de Belooning te ontvangen, voor de Deugd weggelegd.
Hy is nu verre boven het bereik van alle de moeilykheden en bekommernissen, die
den Mensch op 's leevens loopbaane vergezellen en drukken. Hy heeft de smertlyke
beproevingen van ziekte en smerte doorgeworsteld, met onbezweeke Godsvrugt,
en een onwankelbaar vertrouwen. Wat is 'er in dit alles om de bovenmaatigheid der
Droefenisse te regtvaardigen? Verregaande Rouwe over zulk eenen grenst aan
benyding zyner Gelukzaligheid.
Zoudt gy, indien het in uwe magt gesteld ware, hem weder te rug roepen? Zoudt
gy, voor een enkel oogenblik, de gedagten huisvesten, om uw Vriend uit zynen
tegenwoordigen Staat weder te brengen tot zynen voorigen? Of, indien gy denkt,
dat gy u zoudt kunnen regtvaardigen in het uitboezemen van zulk eenen verkeerden
wensch, van welk een aanbelang zyt gy in de schaal van menschlyke verdiensten,
dat de besluiten der hemelsche Voorzienigheid, om uwent wille, moeten veranderd
worden? -
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Gy zyt een Christen en gy belydt de gevoelens van een Christen. In wiens hand wilt
gy dan de beschikking van 's Menschen geluk plaatzen? Denk veeleer, uit wiens
hand gy nu wenscht die magt te ontneemen. Beef, dat gy zo verre genaderd zyt tot
den rand der murmureeringe van den Godloozen, en de vermetelheid des
Godlasteraars. - Beef, dat gy, voor een oogenblik, hebt durven morren tegen de
Wysheid van hem, in wien gy betuigt te leeven en te beweegen, en van wien gy uw
bestaan ontvangen hebt.
Men zal mogelyk zeggen, dat de hartbreekendste Droefheid, wegens het verlies
van een Vriend, kan plaats hebben, zonder eenig vermoeden of oogmerk om de
wyze schikking der Voorzienigheid, in hem weg te neemen, te bedillen. - Het zy zo;
en gy moogt het verdedigen, met te zeggen, dat gy een Vriend verlooren hebt,
hoedanig een de geheele Wereld u niet weder kan geeven; dat gy jong zyt, en niet
weet zulk een Vriend weder te vinden, dat de proeve gevaarlyk, en de gelukkige
uitslag bykans onmogelyk, is; of dat gy oud zyt, wanneer het te laat is om nieuwe
verbintenissen aan te gaan, en dat gy verweezen zyt om den avondstond uws
leevens te slyten in een treurig herdenken van een geluk, 't welk u niet meer kan
ten deele vallen.
Zyt gy volkomen verzekerd, ô Mensch! dat het is gelyk gy het nederstelt, en uit
zal loopen zo als gy voorzegt? Hebt gy alles wat Vriendschap heeten mag in dien
Overledenen bezeten? of is de Wereld zo verhard, zo ongevoelig, dat 'er geene
verbintenis overblyft voor deugdzaamen Ouderdom, geene verbintenis die het laatste
tydperk uws bestaans zo gelukkig kan maaken als het eerste.
Dit zyn enkele begogelingen, meer strekkende ter eere van den Gestorvenen,
dan bestaanbaar is met de orde der dingen in de Zedelyke Wereld. - Gy kent u
zelven weinig, indien gy denkt, dat al uw geluk met uwen Vriend ten grave gedaald
is, of dat het geluk van eenig Mensch geheel van een ander Mensch moet afhangen.
‘Ten aanziene van de hevigste en smertvolste Droesenisse,’ om my van de
woorden eens uitmuntenden Schryvers te bedienen, ‘welke ontstaat uit het verlies
der zodanigen, die wy met tederheid beminden, staat aan te merken, dat de
Vriendschap, tusschen Sterve-
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lingen, op geenen anderen voet kan worden aangegaan, dan dat één van beiden,
in eenig volgend tydperk, zal moeten weenen over het verlies van den anderen.
Deeze Droefheid zal altoos den Overblyvenden eene vertroosting verschaffen,
geëvenredigd aan zynen Rouw; want de smerte welke hy gevoelt, hoe groot dezelve
ook moge weezen, is zyn Vriend ontgaan.’
In het afgaan onzer leevensdagen beginnen wy onszelven aan de Vermaaken
des leevens te onttrekken, en de botviering aan Droefenisse kan eenigermaate tot
een zo belangryke zaak medewerken. Maar in den vroegen leeftyd zich aan
buitenspoorigen Rouwe over te geeven, uit het denkbeeld dat ons Geluk met onzen
Vriend begraaven is, en dat gy nimmer een ander zult kunnen wedervinden, is de
hoogste lofreden over den Dooden, ten koste van de Leevenden. Misschien heeft
uw Vriend eenige hoedanigheden bezeten, welke gy niet gereed in eenen anderen
zult aantreffen; doch bedenk welke deeze waren, of zy volstrekt noodzaaklyk tot uw
Geluk behoorden, dan of zy alleen tot uw Vermaak medewerkten? of gy in het
treuren daarover u niet zelfzoekend aanstelt? en of gy, deeze dervende, waarlyk
iets verliest?
Onderwerping aan den Godlyken Wille is een redelyke Verpligting, welke op alle
Menschen rust; en die, gepaard met eene regtmaatige waardeering des Menschlyken
Leevens, niet kan missen af te weeren wat waarlyk smertlyk en onvoeglyk is in
Droefenisse. - Wat wy ook mogen verliezen in den Dood van eenen Vriend, het
ontslaat ons niet van de overblyvende Pligten deezes Leevens. Veel min behoort
het ons te berooven van de herinnering, dat het Menschlyk Leeven een
zamenmengzel is van Vreugde en Droefenisse; dat het derhalven een staat is van
Beproeving, van voorbereiding tot iets van meerder belangs.
De veelvuldige herinnering hiervan behoort by ons de rechtmaatige hoogagting,
die wy voor onze naastbestaanden en dierbaarsten in dit leeven hielden, niet te
verminderen. Wy moeten de Droefenisse niet te schielyk verdryven, of ons
overgeeven aan de koude en gevoellooze begrippen eener troostlooze Wysbegeerte;
in tegendeel, wanneer wy den Dood onzer Vrienden in dat licht beschouwen, 't welk
de Christlyke Godsdienst ons schenkt,
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zullen onze Zielen het rechte evenwigt verkrygen tusschen de uitspoorigheid van
tederheid en van gevoelloosheid. Gelyk de bekende kortstondigheid deezes Leevens
onze Driften behoort te maatigen, zo behoort dezelve ook onze Oogmerken te
bepaalen, en ons te leeren, dat wy, 't geen wy genieten, met maatigheid moeten
genieten, en dat onze begeerte nooit de grenzen van nederige hoope behoort te
overschreeden.

Waarneeming wegens eene zeer byzondere borstziekte, en berigt
van het geen men deswegen by de opening van het lyk ontdekt
heeft.
(Uit het Latyn vertaald.)
De Heer van ..... oud 26 jaaren, had, uit hoofde van sterke verhitting, reeds eenige
reizen eene Bloedspuwing gehad, waarby zig in de maand Augustus eene
aanhoudende Koorts voegde, welke men voor eene Zinkingkoorts hield. De Lyder
bespeurde geen pyn in de zyde, maar wierd gekweld door een geweldigen hoest,
met het uitwerpen van eene etteragtige stoffe met eenige striempjes bloed vermengd,
welke vervolgens tot eene sleepende Koorts, vergezeld van eene sterke
engborstigheid, en eene aanhoudende loozing van etteragtige fluimen, overging.
Omtrend het midden der maand September hield deeze etterloozing op, nu en dan
ontstond 'er eene drooge hoest, terwyl de engborstigheid en sleepende Koorts
bleeven voortduuren; men vermoedde, dat de oorzaak daarvan in den onderbuik
gezogt moest worden.
Op den 6 January des volgenden jaars, zag de Schryver den Lyder voor het eerst;
zyn spraak was vry, maar de ademhaaling kort; de pols zeer snel; het lichaam
vermagerd; de wangen, voornamelyk de linke, roozekleurig, zo als men gewoonlyk
by teeringachtigen waarneemt; de pis had een etterachtig bezinkzel; de eetlust en
slaap waren goed, met een maatigen dorst; de onderbuik was, zo als uit alles bleek,
niet bezet; de inameding was gemakkelyk, maar 'er volgde terstond een drooge
hoest op; de lichaamsbeweegingen waren moeijelyk, niet by gebrek van kragten,
maar alleen uit hoofde
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der belette ademhaaling. Uit de ongemeene beklemdheid der borst, oordeelde de
Schryver, dat zig in beide de borstholten etter moest bevinden, en wel in een nog
beslooten zak, uit hoofde van de gemakkelykheid waar mede de Lyder op beide
zyden konde liggen, van den droogen hoest, en der voorafgaande borstziekte zonder
pyn. Voorts was 'er geen ander kenteken, dan dat de Lyder verhaalde, dat hy,
geduurende den tyd van deeze Ziekte, altyd eene zonderlinge gewaarwordinge in
de linkerborst gevoelde, voornamelyk als dan, wanneer hy, te bedde liggende, zig
van de eene na de andere zyde omkeerde.
Een der gewoone Geneesheeren geloofde, dat 'er eene slagaderspat (Aneurisma)
plaats vond, en hiervan wilde hy alle de toevallen afleiden. Hy bleef ook in dit
gevoelen volharden, toen zelfs, wanneer de ziekte reeds aanmerkelyk verslimmerd
was; voorgeevende, dat 'er nu nog eene verettering der Long zoude by gekomen
zyn. Na verloop van agt dagen, ontdekte de Lyder op die zelfde plaats, alwaar hy
te vooren die zonderlinge gewaarwording had gehad, eene zekere beweeging, die
men, nadat de Lyder behoorlyk geplaatst was, met de vinger ontdekte, tusschen
de tweede en derde valsche ribbe, op den afstand van omtrend twee handen breedte
van den ruggraat, plaats te hebben, en die volkomen met de ademhaaling
overeenkomstig was; zo dat het scheen, als of dit gedeelte der borst, by de
inademing, door zekere vloeistoffe wierd uitgezet, welke by de uitademing weder
opgetrokken wierd.
De Schryver oordeelde, dat dit volstrekt geene slagaderspat, maar een etterzak,
en wel zodanige, die met het borstvlies (Pleura) vereenigd was, zyn moest. Op den
26 February wierd, in 't byzyn van verscheide Geneesheeren, de Operatie verrigt,
nadat vooraf de opperhuid door een bytend middel was doorvreeten, dewyl de Lyder
een afschuw van het mes had; maar door de wond ontlastten zig niet anders dan
eenige weinige droppelen bloed, en, in stede van etter, lugt: men stak toen een
plukzel ter lengte van een duim, en die tot in de borstholte doordrong, in de gemaakte
opening.
By het eerste verband, 't welk 32 uuren daar na gedaan wierd, bevond men, dat
dat gedeelte van het plukzel, 't geen tot in de borstholte gestrekt had, met etter, en
het overige met bloed, doortrokken was, zonder dat men op dien tyd, of naderhand,
eenige uitdringende lugt
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meer ontwaar wierd: de Lyder, doof voor alle vermaaningen, wilde, hoe zeer men
hem daarom bad, niet op de linker-, maar altyd op de rechterzyde liggen, waardoor
de opening, nu aan zich zelf overgelaaten, binnen den tyd van 8 dagen, en het
uitwendig zweertje binnen 4 weeken, genas, ondertusschen dat eene uitteerende
Koorts hand over hand toenam: op den 30 Maart, toen de wond byna geslooten
was, ontlastten zig evenwel tog nog eenige weinige taaje etterachtige deeltjes;
vervolgens alles weder geneezen zynde, kon men 'er geene beweeging meer
ontdekken. By de aanhoudende uitloozing van etterstoffe kwam een sterke doorloop,
de ligging des Lyders bleef bestendig op de rechter zyde, en eindelyk op den 30
May volgde zyn dood.
Toen het Lyk op den rug gelegt was, zag men de rechter zyde van de borst
aanmerkelyk opgezet; de onderbuiks ingewanden bevond men volmaakt gezond;
de linker long was hier en daar aan het borstvlies gegroeid; een etterzak, in het
midden aan het borstvlies gehegt, voornaamelyk onder de tweede valsche ribbe,
had de grootte van een ganzen-ey, was half gevuld met eene in kleur en vastheid
volmaakt gelyke etterstoffe, als de Lyder van boven ontlast had; bedraagende ten
naasten by een bierglas vol; het litteken der borststeek bevond men omtrend eene
lyn hooger, dan de zak; het onderste gedeelte der Long was rood en ontstooken,
het bovenste was gezond. Aan de rechter zyde vond men eene etterborst, bevattende
omtrend vier groote bierglaazen vol dunne stoffe, waarin eenige verdikte deeltjes
dreeven, voorts, even zo als in de andere zyde, zonder de minste reuk; de Long
had de grootte slegts van een vuist; de luchtpypen in beide de Longen waren vol
etter; 'er waren geen knoestgezwellen, en het Hart was gezond.
Het bleek, dierhalven, dat, by de Operatie, het mesje den etterzak wel geraakt
had, maar slegts even, en dat het liggen des Lyders, op de tegengestelde zyde, al
te veel gelegenheid tot het sluiten der gemaakte opening heeft gegeeven, waarom
dezelve dan ook tot geene behoorlyke ettermaaking konde gebragt worden, te meer,
daar de overige Geneesmeesters hiertoe ook hunne toestemming niet wilden geeven.
De ontlaste lugt is niet uit de borstholte, maar uit de Long zelve, voortgekomen, en
hierdoor kwam het, dat de Lyder daar door ook geene verligting konde bespeuren,
als mede dat men
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by de volgende verbanden, toen het lidteken reeds gemaakt was, 'er niet meer van
ontdekte. Dat men, na dat alles geneezen was, niets meer op het gevoel van den
etterzak ontdekken konde; dit wierd veroorzaakt om dat ter dier tyd die zak gebrooken
was, gelyk de uitgeworpene stoffe duidelyk aanwees.

De wording der bergen.
(Overgenomen uit A View of Nature, in Letters to a Traveller among the Alps, by
richard joseph sullivan, Esq. F.R.S. & F.A.S. Uitgegeeven in 1794.)
De oplossing, welke men gegeeven heeft, wegens de voortbrenging van eenige
Bergen, door het vaststellen van Vulcanische uitbarstingen, werd naderhand, door
zeer kundige Mannen, toegepast, om reden te geeven van het bestaan aller Bergen,
welke zy ook mogten weezen. De Heer PALLAS ondernam het, door 't geen hy voor
ontwyfelbaar gebeurde zaaken hieldt, het oude gevoelen te wederleggen, dat de
Bergen uit het water hervoort kwamen. Hy reisde, op bevel der Keizerinne van
Rusland, door de Landen haarer Heerschappye in Europa en Asia, en bevondt, in
den loop van een naauwkeurig en vermoeiend onderzoek, dat de hooge eerste
ketens van Bergen in Siberie alle Granit waren, met een grondslag van Quartz,
meer of min gemengd met Spats, Mica, en kleine gedeelten van Basalten, zonder
orde verspreid, en in ongeregelde brokken. Deeze oude rotzige zelfstandigheid, en
het Zand voortgebragt door derzelver ontbinding, hieldt hy voor den grondslag van
het geheele Vasteland. Die Granit vondt hy nimmer in laagen of beddingen; ze was
in klompen, of in hoopen, boven elkander opeen gestapeld, en nooit het minste
merkteken of den geringsten voetstap vertoonende van Versteening, of den indruk
van iets geörganiseerds. Daarenboven beweerde hy, dat, behalven deeze eerste
Bergen, 'er andere voorkwamen van een laater herkomst. Deeze noemde hy Bergen
van de tweede of derde soort: de eerstgemelde, uit Schist bestaande, waren, zyns
oordeels, voortgebragt aan de zyden der eerste Bergen, door de ontbinding van
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de Granit; de laatstgemelde ontstonden uit overblyfzels van de Zee, opgeheeven
en overgevoerd door de uitbarstingen van Vulcanen en daar op volgende
Overstroomingen.
Op eene veronderstelling eenigzins hier naar gelykende, hebben anderen zeer
vernuftig beweerd, dat de Bergen onwederspreeklyk voortgebragt waren door
Vulcanen, en geen Vulcanen door Bergen. ‘De geheele grondslag van het Eiland
Ischia,’ schryft Sir WILLIAM HAMILTON, ‘omtrent achttien mylen in den omtrek, is
gevormd van Lava. De groote Berg, op dit Eiland, in vroegeren tyde Epomeus en
nu San Nicolo geheeten, welke bykans zo hoog is als de Vesuvius, werd allengskens
opgeworpen, en het geheele Eiland is uit Zee voortgekomen.’ Dezelfde Wording
schryft hy aan den Vesuvius toe. ‘Want waarom,’ zegt hy, ‘zou niet de Vesuvius, in
een verloop van eeuwen, ter hoogte van tweeduizend voeten gereezen zyn, daar
men weet, dat de Montagne Nuovo, by Puzzole, uit het Lucrinisch Meir, in één nagt
opkwam?’ - Doch dit was geene meuwe Leer. Een Italiaansch Schryver gaf te
Venetie, in den Jaare MDCCXL, een Boek uit, waarin hy beweerde, dat de Bergen
in de Zee opgekomen waren door onderaardsche Vuuren, en met zich gevoerd
hadden de Schelpvisschen en andere Zeelichaamen, welke men doorgaans op den
bodem van den Oceaan vindt. Zelfs in HOOKE's Discourse on Earth-quakes, in den
Jaare MDCLXXXVIII in 't licht gegeeven, wordt gewag gemaakt van den bodem der
Zee, als opgeheven door onderaardsche Vuuren; uit dit beginzel geeft hy reden van
de Schulpen, welke men in de Bergen aantreft, en komt het hem niet onwaarschynlyk
voor, dat Aardbeevingen medewrogten in het veroorzaaken van den Zondvloed.
Maar een Berg, te Taberg, in Zweeden, wordt gezegd geheel te bestaan uit
Yzer-erts; (de eenige Erts, ondertusschen, waar uit men ooit bevonden heeft dat
geheele Bergen zamengesteld waren,) vier honderd voeten hoog, en omtrent drie
mylen in den omtrek haalende; deeze schynt geene stellige verklaaring toe te laaten;
maar, in tegendeel, ons tot het vast besluit te brengen, dat geene veronderstelling,
tot nog uitgedagt om de Wording der Bergen op te lossen, voldoende bevonden is,
of boven tegenspraak verheven. Geen Yzer-erts werd bezyden den voet van deezen
Berg gevonden. Het scheen als
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of dezelve door kunst daar op het land was nedergezet, en nogthans worden 'er
beenderen van Dieren in de binnenste spleeten gevonden.
Het is eene zaak die geen twyfel overlaat, dat 'er eenige Verhevenheden op deeze
Aarde zyn, zeer oneigen Bergen genaamd; weinig anders zynde dan hoopen van
Asch en Puimsteen, door Uitbarstingen opgeworpen, aangegroeid, en tot groote
klompen gezet. Die Hoogten, nogthans, leveren geen genoegzaamen grond op tot
wederlegging van het gevoelen, dat de Vulcanen, verre van de oorzaaken te weezen
tot het vormen van Bergen, rechtstreeks het tegendeel zyn, en allerzekerst strekken
(*)
om dezelve te verlaagen en te verwoesten . De Aarde wordt veeleer nedergedrukt,
dan opgeheeven, door de kragten daar onder werkende. - Geen Vulcaan, geene
Aardbeeving, bragt ooit, by menschen heugenis, dat geen voort, wat men een Berg
noemt. Die schok zou te groot weezen voor onzen Aardkloot. Is 'er, onder alle de
ontzettende gebeurtenissen, voorgevallen binnen den tyd dat men des aantekening
hieldt, immer ééne geweest, waaruit een bewys kan worden opgemaakt, dat 'er een
Berg van Granit ontstondt? Het tegendeel zou ik denken waarheid te weezen.
Daarenboven, de gesteldheid der inwendige deelen maakt het ongelooflyk, dat
gevaarten, zo eenpaarig, zo geregeld, voortgebragt zouden weezen door schielyke
Uitbarstingen, of andere sprongswyze Schokken der Aarde.
BORELLI merkte ten deezen aanziene op, dat het Vuur van een Vulcaan niet
voortkomt uit het middelpunt, noch uit den grond, eens Bergs; maar van den top;
en dat de branding nimmer dan tot eene geringe diepte ging. BUFFON omhelsde het
zelfde gevoelen, en hieldt staande, dat de Stoffen, uit de Vulcanen voortkomende,
altoos dezelfde waren met die men op den top der Bergen vondt, alleen misvormd
door verkalking, en het versmelten der Metaaldeeltjes, daar in begreepen. ‘Vuur,’
schryft hy, ‘werkt, zo als men weet, gelyklyk aan alle zyden, het kan, derhalven, niet
na boven werken met eene kragt genoegzaam om groote steenen een halve myl
hoog te brengen, zonder eene daar aan gelyke weder-werking op den grond, en
aan

(*)

BUFFON.
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de zyden. Waarom dan, indien de Vulcanische stoffe diep ligt, komt dezelve niet uit
de Vlakten, waar de wederstand minder is dan op den top der Bergen? Hier is niet
onbestaanbaar mede, dat ze de oorzaak zyn van zwaare Aardbeevingen, noch ook
dat zy gemeenschap hebben door onderaardsche toegangen. De rede, waarom
men alleen Vulcanen op Bergen aantrest, is niet zwaar om te ontdekken. Grootere
hoeveelheden van Mineraalen, Zwavel, vindt men in Bergen, dan in Vlakten. Bergen
zyn meer onderhevig aan den invloed der Lugt; zy ontvangen meer Regens en
vogtigheids, waar door de Mineraale zelfstandigheden vatbaar worden voor eene
gisting, die tot een trap van daadlyke ontvlamming opklimt.’
Dan, hoe vernuftig dit denkbeeld moge weezen, is het niet genoegzaam gegrond.
Het Vuur moet veel dieper gesteld worden dan het middelpunt, of het voetstuk, der
Bergen. BUFFON erkent, dat Vulcanen nooit bestaan dan op hooge Bergen; en
nogthans veronderstelt hy, dat eenige met andere gemeenschap hebben door
onderaardsche toegangen; de Uitbarstingen niet zelden ten zelfden tyde
voorvallende. ‘Vulcanen,’ dus drukt hy zich in zyn figuurlyken styl uit, ‘zyn vervaarlyke
holen, welker openingen dikwyls meer dan een halve myl in den omtrek hebben,
en zekere verbeeldingvolle Schryvers hebben ze aangemerkt als Lugtgaten van het
Middelpuntig Vuur.’
Wat ook anderen omtrent dit onderwerp mogen gezegd of BUFFON zelve gegist
hebben, de uitkomst van kloeke naaspeuring schynt 'er voor te pleiten, om vast te
stellen, dat de Vulcanen (en zy zyn aan geen Lugtstreek byzonder eigen) noch eene
noodzaaklyke, noch, in 't algemeen, eene toevallige, gemeenschap hebben met
(*)
andere Bergen . Met de Zee, in de daad, schynen zy onveranderlyk de naauwste
en onafscheidbaarste gemeenschap te hebben. Alle Vulcanen, in een nog
brandenden staat, heeft men doorgaans in de nabyheid der Zee aangetroffen. De
uitgebluschte, schoon diep landwaards in gelegen, leveren overtuigende bewyzen
op, dat zy de Zee digt by zich hadden toen zy Vuur uitgaven. In Peru rusten zy op
Granit; in Hessenland en Boheemen op

(*)

KIRWAN.
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Schist; in Silesie, Italie, en andere Zuidlyke deelen van Europa, op Kalksteen; en
alle deeze zelfstandigheden zyn onbetwistbaar van een wateragtigen oorsprong.
Onderaardsche Vuuren hebben algemeen in de ingewanden der Aarde bestaan,
en is 'er naauwlyks een Land, waar men geene voetstappen aantreft van de
verwoestingen daar door veroorzaakt. De Heer CONDAMINE schreef, in den Jaare
MDCCLV, dat alle Hoogten en Bergen omstreeks Napels ruwe hoopen zyn van
stoffen door Vulcanen uitgeworpen, die thans uitgebluscht zyn, en welker
Uitbarstingen, vroeger, dan de Geschiedenis reikt, voorgevallen, de Havens van
Napels en Puzzole schynen gevormd te hebben. Langs den geheelen weg, van
Napels tot Rome, kon hy de Lava nagaan. ‘Het is onmogelyk,’ schryft hy, ‘voor
iemand niet ten vollen overtuigd te worden van eene volmaakte gelykheid tusschen
de Voortbrengzelen van den Vesuvius en die hy ontmoet by elken voetstap op den
weg van Napels tot Rome; van Rome tot Viterbo; en van Rome na Loretto.’ ‘Wanneer ik,’ vaart hy voort, ‘op eene verheven vlakte een ronde kom zie, omringd
met verkalkte rotzen, laat ik my niet bedriegen door het groen der omliggende velden;
ik bemerk terstond de overblyfzels van een ouden Vulcaan. Indien 'er een breuk in
den omtrek is, ontdek ik de uitloopplaats eener Lava. Indien 'er geen breuk plaats
hebbe, vormt het regen- en welwater, daar verzameld, doorgaans een Meir in den
mond van den Vulcaan. Ik hou de Appenynen en de Cordelliers voor ketens van
Vulcanen. Dan ik beweer niet, dat dit het geval is aller Bergen. Ik kon dezelfde
vertooningen niet vinden op de Alpen; doch ik heb ze aangetroffen in Dauphine en
in Provence, en de meeste Landen verschaffen 'er voorbeelden van.’
't Geen de Heer CONDAMINE zegt, is zeker regtmaatig. - De Kust van Pausilippo
en Napels, de Capo de Monte, en de geheele klomp, door we ken de Catacombes
gehouwen zyn, is te eenemaal verharde Tufa en Piperno, zo gereed te onderkennen
door de brokken van digte Lava. De stranden van de ruïnen van Pompeia tot de
Zee, twee mylen lang, weet men, dat gevormd zyn van Puimsteen, Pozzolano en
Asch, in den Jaare LXXIX gevallen. Met één woord, de geheele bogt van de Baay
van Napels, van Stabea tot Baia, is niets anders dan Vul-
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(*)

canische stoffe, door den tyd en menschen-arbeid in groeibaare aarde veranderd .
Over dit onderwerp gaf de Heer MICHELI, in den Jaare MDCCXXXIII, eene
Verhandeling in 't licht. Hy was de eerste, die de blyken van Vulcanische
voortbrengzels opspeurde in het Appenynsche Gebergte, bovenal in de nabuurschap
van Radicofani.
De Waarneemingen, egter, van CONDAMINE schynen een sterk spreekend stuk te
behelzen, als hy beweert,

(*)

Onder het vertaalen deezer Waarneemingen van SULLIVAN, leezen wy toevallig het Derde
Deel der Berigten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche, Monarchien, van
een Nederlandschen Reiziger, in den Jaare MDCCXCII. Deeze, de Heer MEERMAN, geeft hier
van eene beschryving, welke wy niet kunnen naalaaten aan den voet deezes blads te plaatzen.
‘De geheele Golf van Napels noemt men dikwyls Il Cratere, in de vry waarschynlyke
veronderstelling, dat in de Jongelingschap der Waereld een Vulcaan van onmeetelyken
omvang hier gewoed hebbe, en, na zyn voorraad van ontvlambaare stoffen byna te hebben
uitgeput, ten laatsten zy ingestort, en door de Zee overdekt: zo dat de gansche halve cirkel,
die thans deeze Golf omvademt, met Capri, Isschia, Procida, en hoe ook de overige Eilanden
heeten, die van afstand tot afstand na de andere zyde tegen hem over liggen, slechts als
Ruïnen moeten beschouwd worden van het oude muurwerk des Colossaalen Bergs en de
Vesuvius als de eenigste nog rookende en brandende mond van al het onderaardsche vuur,
't geen hy te vooren in geheel andere stroomen naar de hoogte en in 't rond heeft gezonden.
Doch ook deeze Zoon is voor een ieder, die den Vader niet gekend heeft, een eerbied
inboezemend voorwerp. Hy heeft thans, by een omtrek van 10 uuren gaans, langs zyne Basis
gemeeten, eene hoogte van 600 voeten boven de o pervlakte der Zee, 't welk de Ridder
HAMILTON verzekert, wel 1000 meerder te zyn, dan toen dezelve, nog geen dertig jaar geleeden,
den post van Groot-Britannisch Minister aan dit Hof kwam bekleeden; ook hebben veele
lieden de Somma, dat is, de niet brandende kruin deezes Bergs, hooger dan die des
tegenwoordigen Craters gekend, welke thans de andere verre boven het hoofd gewassen is.
De scheiding van beide kruinen maakt een akelig, en met uitgebrande Vuurstoffen overtrokken,
dal uit; misschien heeft de Somma wel te vooren den eigenlyken Crater bevat, terwyl de
tegenwoordige slechts aan een laater opwerpzel zynen oorsprong verschuldigd is.’ bl. 153
en 154.
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dat de Alpen geen het minste spoor van een Vulcanischen oorsprong opleveren.
Des niet tegenstaande heeft men langen tyd de Vulcanische Wording van alle
Bergen staande gehouden. De Wysgeeren yverden voor dit gevoelen met eene
hevigheid, niet ongelyk aan de by hun geliefde Hoofdstoffe. Doch zy lieten eindelyk
af. Verdere waarneeming gaf aangroeiende waarschynlykheid aan CONDAMINE's
begrippen wegens de Alpen. De Heer DE SAUSSURE, die onverschrokken Man, dat
agtbaar cieraad der Weetenschappen, thans te Geneve, ouderschraagde dezelve
in een zyner Schriften. ‘Tot deezen dag toe,’ luidt zyne taal, ‘heeft men geen voetstap
van Vulcanen, noch hier omstreeks, noch zelfs in geheel Zwitzerland, gevonden;
en, naa zelve veele plaatzen bezogt, en met alle mogelyke zorgvuldigheid het
geheele gedeelte van de keten der Alpische Gebergten, 't welk zich van Grenoble
tot Inspruk uitstrekt, nagegaan te hebben, heb ik, behalven eenige warmwater
Bronnen, geen het minste teken van onderaardsche vuuren gevonden.’ - Doch, naa
de uitgave van het Werkje, waar hy dus schryft, heeft DE SAUSSURE zelve
ontwyfelbaare overblyfzels van Vulcanen ontdekt; 't is waar, niet onmiddelyk in de
Alpen, doch niet verre van derzelver nabuurschap.

Iets ophelderends wegens de opdragt eens werks aan God, door
den heer George Edwards.
Aan de Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
MYNE HEEREN!

‘Niet lang geleeden is door u geplaatst in uw Mengelwerk een Verslag van het
(*)
Leeven en de Werken van GEORGE EDWARDS , waarin voorkomt zyne Opdragt van
(†)
een Deel zyner History of Birds aan GOD , met eenige Aanmerkingen over dit Bedryf
deezes grooten Mans, die over 't algemeen niet onge-

(*)
(†)

Zie hier boven, bl. 201.
Ald. - bl. 206.
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grond zyn. - Onderdaags kwam my, iets naaziende, dit Deel zyns Werks in handen,
en viel myn oog op deeze Opdragt, en teffens op eene korte Voorreden, voor dit
Deel geplaatst. Ik las een en ander, en bevond de laatste bykans eeniglyk ingerigt
om die Opdragt te verdedigen. Ik nam de kleine moeite om dezelve te vertaalen,
met oogmerk, om ze U toe te schikken, gelyk ik thans doe. Kunt Gyl. 'er eene kleine
plaats voor inruimen in uw Mengelwerk, my zal genoegen geschieden. Kan het
gezegde van den Heer EDWARDS zyn bestaan by allen niet billyken, het zal hem ter
verschooninge mogen strekken: terwyl dit korte Stukje teffens een bewys oplevert
van zyne denkwyze over den Godsdienst. Ik blyf, enz.
****
Ofschoon het my niet oneigen dagt, maar veeleer zeer redelyk en regtmaatig
voorkwam, aan GODE op te offeren, of toe te heiligen, eenig dierbaar Eigendom of
Zegen, welken wy van Hem ontvingen, zal nogthans de ongewoonheid om een
Boek aan den Grooten SCHEPPER DES HEELALS op te draagen, by de Menschen
eenige Verdediging vorderen.
Zy zullen mogelyk toestemmen, dat de Volken, in byna alle Eeuwen, en op alle
Plaatzen der Wereld, om hunne Dankerkentenisse aan GOD te toonen, Hem
opgeöfferd, toegebragt en aangeboden hebben, een gedeelte van de
Vermenigvuldiging, dewyl Hy, in zyne Goedheid, hun gezegend hadt met de
Bekwaamheid, om de Vrugten des Velds te teelen, of hun Vee te vermenigvuldigen:
van deeze offerden zy doorgaans de Eerstgebooren Dieren of de vroegstrype
Vrugten, welke men oordeelde de schoonste te weezen, en meest gepast om
toegebragt te worden aan den Geever van alle goede Dingen.
Men zal my tegenwerpen, dat myne Offerande aan GOD van eene Soort is, geheel
verschillende van 't geen Hem doorgaande wordt toegeheiligd. Hierop dient ten
antwoord, dat, myns oordeels, de Bekwaamheden van 's Menschen Ziel, en zyn
inwendig Vermogen om in de wonderbaare Werken van den GROOTEN SCHEPPER
door te dringen, en dezelve te bewonderen, Gaven zyn, verre verheven boven die
hem alleen tot Voedzel of Dekzel dienen: waarom het meer 's Menschen pligt is,
GOD
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dank te zeggen voor de Bekwaamheden zyner Ziele, dan voor de Onderhouding
zyns Lichaams.
Merkt iemand aan, dat dit Werk de Eerste Vrugt niet is van het Denkend Vermogen
my geschonken, en, uit dien hoofde, niet zo waardig om GODE toegebragt te worden;
hy weete, dat, schoon de Dierlyke en Groeiende Lichaamen beter Vrugten in den
beginne, dan naderhand, mogen voortbrengen, het anders gesteld is met de
Vermogens en Bekwaamheden van den Geest, die, met de jaaren, door Opmerking
en lange Ondervinding, toeneemen; weshalven de Ziel haare grootste Volmaaktheid
en Schoonheid niet bekomt, dan in het laatste gedeelte des Leevens; terwyl het
Lichaam het volkomenst is in de vroegere Tydperken. Indien, gevolglyk, een Mensch
iets wil opofferen aan het HOOGSTE WEEZEN, 't geen enkel een Voortbrengzel des
Verstands is, dan, dunkt my, moet het laatste, 't geen hy bearbeidde, voor het
volkomenst gerekend worden: om deeze rede heb ik het Laatste Werk van deezen
aart, 't geen ik ten oogmerke hadt af te maaken, aan GOD opgedraagen.
Ik eigen GODE dit Boekdeel toe, in nederige Dankerkentenisse voor al het goede,
't welk ik van Hem in deeze Wereld ontvangen heb; en niet, dewyl ik my verbeelde,
dat GOD Offeranden of Toebrengingen van eenige soort van de Kinderen der
Menschen verwagt. Het is voor myne Rede allerduidelykst, dat GOD geene
Offeranden van ons behoeft, schoon algemeene gewoonte Formulieren ingesteld
heeft, volgens welke de Menschen hunne Verpligting en Dankbaarheid aan GOD
betoonen. Menschen, die een gevoel hebben van Dankbaarheid aan GOD, zullen
altoos verlangen eenige uitwendige Tekenen van die Dankbaarheid te betoonen: 't
welk door geene soort van Offeranden kon geschieden, dan van zulke goede Gaven,
als zy eerst van GODE ontvangen hebben.
Indien wy ons zelven aanmerken als Atomes van Onvolmaaktheid, by den
ALMAGTIGEN vergeleeken, is het onvermydelyk, dat onze Bedryven ten zynen opzigte
vol moeten weezen van onbestaanbaare Ongerymdheden: en het is zeker, GOD kan
van ons geen Offerande, geen naar Voorschriften ingerigten Eerdienst, of woordlyk
Gebed, behoeven; doch Natuur en Rede leeren ons, dat, wanneer wy gevoelig
aangedaan worden door de verpligtingen die wy aan GOD hebben, uit aanmerking
van zyn Alvermogen en Goedheid, ons betoond in ons voort te bren-
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gen, uit een chaos van donkerheid en verwarring, in Leeven en Licht en redelyk
Verstand; in ons te maaken tot Heeren en Meesters van alle andere geschapene
Weezens, die het gelaad deezes Aardbodems bedekken, dat onze gemoederen
zwellen van Dankerkentenisse, Lof en Verheerlyking, gepaard met de diepste
Vernedering en Aanbidding. En de groote Goedheid van GOD, jegens ons allen,
moet, myns bedunkens, ons natuurlyk leeren, dat, daar een Gedeelte van zyne
Liefde toegeschikt is aan elk hoofd voor hoofd, wy ook goedertieren en lief hebbend
jegens elkander moeten weezen: want het is zeker 's Menschen Pligt, te beminnen,
dien GOD bemint.
Ik hoop, niemand zal zich stooten aan het geen ik hier boven gezegd heb: want,
dewyl dit Werk eene Natuurlyke Historie is, had ik bepaald ten oogmerke het toe te
heiligen aan den GROOTEN GOD DER NATUURE, zodanig als ik denk dat alle Menschen
van verstand Hem ontdekken door het Licht hunner eigene Zielen; om welke reden
ik my van den bystand der Openbaaringe niet bediend heb: schoon niemand
bereidvaardiger kan weezen, dan ik ben, om den Natuurlyken met den
Geopenbaarden Godsdienst te paaren, zo verre men vindt dat ze met elkander
overeenstemmen. En ik geloof, dat veele onzer beste Godgeleerden deeze beide
zo wel veréénigd hebben, dat ze bykans één en dezelfde zaak uitmaaken. Wat my
zelven betreft, ik heb altoos myn Wandel ingerigt volgens zulke Leerstellingen in de
Openbaaring, als aan myn Verstand voorkwamen met de Natuur, Rede en het
gezond Menschen Verstand, overeen te stemmen: en ik geloof, daar zyn 'er weinigen,
die eene ingewikkelde toestemming zullen geeven aan 't geen hun voorkomt strydig
te weezen met Natuur, Rede en gezond Menschen Verstand.

Het character van J.J. Rousseau, geschetst door James Edward
Smith, M.D.F.R.S.
(Overgenomen uit diens Sketch of a Tour on the Continent.
Ik heb bevonden, dat het Character van ROUSSEAU, waarover men zo zeer verschild
en getwist heeft, van naderby bezien, zich gunstiger, dan in den eerste opslage,
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vertoont. Ieder, die hem hier kende, spreekt van hem met de toegenegenste
hoogagting, als den vriendlyksten, ongemaaktsten en zedigsten, Man, en die zich
in de verkeering niets zonderlings aanmaatigde.
Tot geestdryvens toe gesteld op de beoefening der Natuurlyke Historie, en op
LINNAEUS, dien hy voor den besten Verklaarder hieldt van haare Werken, was hy
steeds zeer verknogt aan allen, die met hem in deezen smaak overeenstemden.
De beminnenswaardige en uitmuntende Dame, aan welke hy zyne Brieven over de
Plantkunde schreef, stemt dit toe, en houdt zyne naagedagtenisse in de hoogste
eerbiedenisse.
Ik waagde het, haar eenige vraagen voor te stellen, betreffende zommige
onverklaarbaare bedryven zyns leevens, en meer byzonder over de menschhaatende
verschrikkingen en vermoedens, welke zyne laatste leevensdagen verbitterden. Zy
scheen dit laatstgemelde als niet geheel ongegrond te houden; doch oordeelde, dat
het grootendeels moest toegeschreeven worden aan eene ongesteldheid van geest,
waar over hy te beklaagen en geenzins te beschuldigen was.
De bekoorelyke Dogter deezer Dame vertoonde my eene Verzameling van
Gedroogde Planten, vervaardigd door ROUSSEAU, en door hem aan haar ten
geschenke gegeeven, netjes geplakt op schryfpapier, en onderschreeven met de
Benaamingen van LINNAEUS, en eenige byzonderheden. De Plantkunde schynt, in
't laatste gedoelte zyns leevens, zyne geliefdste uitspanning geweest te zyn; zyne
gevoelens en gewaarwordingen ten deezen aanziene heeft hy met die klem en
bevalligheid, hem byzonder eigen, uitgedrukt in zynen Brieve aan LINNAEUS, te
vinden in het Journal de Paris; en van welken ik het oorspronglyke bewaar, als een
hoogstschatbaar overblyfzel.
Ik behoef my, by den waarheidlievenden Leezer, niet te verontschuldigen over
de kleinigheden, welke ik opgeef van een zo beroemd Character. Zy, die alleen
partydige begrippen gekoesterd hebben van ROUSSEAU, zullen zich mogelyk
verwonderen, dat zyne Naagedagtenisse in zegeninge is by Braaven. Deezen
verzoek ik te willen opmerken, dat ik niet byzonder het oog heb op die Schoonheid,
Styl en Taal, die uitsteekende plaatzen in zyne Schriften, welke zyne Werken
onsterslyk maaken; terwyl de verdiensten van eenige zyner vyanden alleen daar in
be-
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staan, dat zy hem hierin eenigermaate gelykvormig zyn: ik eerbiedig hem als een
Schryver, by uitstek, over 't geheel, gunstig aan de belangen der Menschlykheid,
Rede en Godsdienst. Wanneer hy immer een deezer drie onschatbaare
hoofdbelangen bestrydt, verschil ik van hem ten eenemaale; doch wil, te dier
oorzaake, alle zyne Werken niet ten vuure doemen. Naardemaal de besten en
Godsdienstigsten myner Bekenden onder zyne groote Bewonderaars behooren,
strekt zulks, misschien, om myn oordeel eenigzins te zwenken; doch het is zeker
verkieslyker zich te laaten misleiden door de schoonste deelen van iemands
Character, dan zyne onvolmaaktheden ten voorwendzel te neemen om de fraaiheden
van 't zelve niet te bewonderen, of 'er zyn voordeel mede te doen.
Ook kunnen de gebreken of onbestaanbaarheden in het byzonder Character van
ROUSSEAU niets afneemen van de kiesche en Godsdienstige beginzelen, waarvan
zyne Werken overvloeijen. Waarheid is en blyft waarheid, van wien dezelve ook
komen moge. Geene onvolmaaktheden der menschlyke Natuure kunnen eene in
zichzelve edele zaak benadeelen. Het zou, by voorbeeld, dwaasheid weezen het
Christendom te verwerpen, om dat PETRUS zynen Meester verloochende, of JUDAS
hem verraadde. Zeer bezwaarlyk zal men iets stigtender, opwekkender en
vertroostender, leezen, dan het Sterfbedde van JULIA. Haar Character is blykbaar
geschetst ten voorbeelde van een Godsdienstig sterven. Laaten wy hiervolgens
oordeelen over den Schryver, en niet volgens de twyfelingen en veel gewaagde
uitdrukkingen, de jammerzalige vrugten van onregtmaatige vervolging hem
aangedaan, en van kwalyk geduidde goede oogmerken. En zou het geenzins
bezwaarlyk vallen, uit de Werken van ROUSSEAU eene veel grooter hoeveelheid
plaatzen aan te voeren, regtstreeks strekkende ter ondersteuning van het
Christendom, dan die men stelt daar aan vyandig te weezen. Het is eene bekende
zaak, dat hy zich blootstelde aan de bespotting van VOLTAIRE, om dat hy het
Character en den Dood van CHRISTUS boven het Character en den Dood van
SOCRATES verhief.
‘Maar hy was,’ zeggen zyne Tegenstreevers, ‘listig, en geloofde in geene
Wonderwerken.’ Indien hy in den Christlyken Godsdienst geloofde, zonder de tus-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

465
schenkomst der Wonderwerken om zyn Geloof te onderschraagen, is dit een bewys
zyns Ongeloofs? Was hy listig, dit blyft voor zyne rekening. Ik heb niets te doen met
verborgene meeningen, of geheimzinnige verklaaringen van eenig boek, althans
niet van de Schriften eens zo vernuftigen en duidelyken Schryvers als ROUSSEAU.
Ongelukkig voor hem, was het geheele beloop zyner Schriften te zeer aangekant
tegen de heerschende begrippen; of ten minsten tegen de geliefde belangen der
gezagvoerenden onder welken hy leefde; want het ontbrak nimmer, of ergens, aan
Schriftgeleerden en Phariseen, om elke pooging, tot het onderwyzen en verbeteren
des Menschdoms, te dwarsboomen.
Te deezer oorzaake was het, dat ROUSSEAU, de eer gehad hebbende om de wraak
te gevoelen van alle rangen van Tyrannen en Bygeloovigen, van een Koning of
Bisschop van Frankryk tot een Magistraatspersoon van Bern, of een Zwitzers
Leeraar, zich genoodzaakt vondt de wyk na Engeland te neemen. In dit Ryk werd
die vervolgde met open armen ontvangen; met reden aangezien wordende voor
een Martelaar van dien geest des Onderzoeks en der Vryheid, welke den grondslag
uitmaakt van onze Engelsche Staatsgesteltenisse, en waarop alleen onze Hervormde
Godsdienst rust. Hy vondt zich verwelkomt en bemind van de besten, en genoot in
't byzonder de goedheid van onzen Koning.
't Is waar, dat eene zekere maate van zeer ligt ontsteekbaare aandoenlykheid,
gevoegd by de ongelykmaatigheden van eene geaartheid, te nedergedrukt door
vervolging en ongezondheid, te wege bragt, dat ROUSSEAU dikwyls blykbaar
welgemeende vriendschapsblyken, op eene onbevallige wyze, ontving. Nogthans
vermoed ik, uit de meeste der klagten van deezen aart, die ik gehoord heb uit den
mond van lieden daarin onmiddelyk betrokken, dat hy niet zelden gelyk hadt. Maar,
verondersteld zynde dat hy te laaken ware in alle deeze gevallen, zy greepen plaats
lange naa de Uitgave zyner meestberoemde Werken. Was het dan niet zeer
onregtmaatig, dat zy, die hem verheven en beschermd hadden om die Werken,
hunne gevoeligheid tegen hem lieten blyken om iets in zyn volgend gedrag?
Verre zy het nogthans van my eene volkomene regt-
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vaardiging zyner Schriften op my te neemen. Ik kamp alleen voor het algemeen
goed oogmerk des Schryvers. De Werken zelve moeten door eene onpartydige
Naakomelingschap beoordeeld worden. Ik stel alleen myne eigene gevoelens voor;
doch ik doe het rondborstig; het versmaadende myne begrippen te verheelen, of
om dat de Ongeloovigen ROUSSEAU als onder hun standaard dienende aangemerkt,
of om dat de Onbraaven en Oneerlyken hem valschlyk doorgestreeken hebben; de
waare reden van hun Wederzin - zyne deugdzaame Opregtheid - niet durvende
openbaaren.

Aanmerkingen, geduurende een zesweeks verelyf in Oxfordshire
en Gloucestershire, in den jaare MDCCXCII gemaakt. In een reeks
van Brieven aan een Vriend.
(Vervolg van bl. 433.)

Achtste brief.
Gloucester, Sept. 1792.
MYN HEER!

By mynen laatsten Brieve moest ik nog gevoegd hebben, dat, in het tegenwoordige
doodstille Saisoen, (want te Gloucester heeft men, op deezen tyd, geene openbaare
Vermaaken,) de nabyheid van Cheltenham aan de Inwoonderen deezer Stad voor
een tyd tot een wykplaats verstrekt om de elenden der Eenzelvigheid te ontgaan.
Men maakt dikwyls party, om voor een dag of twee de Vermaaken van Cheltenham
te genieten; van waar men wel voldaan, en zonder het verveelende van een
Bronplaats gevoeld te hebben, tot zyne zaaken en Stadskennissen wederkeert.
De Stad Gloucester heeft een gebrek, en 't geen, myns bedunkens, niet ligt kan
opgewoogen worden. Men vindt 'er geene openbaare wandelwegen; nogthans zyn
'er veele schoone gelegenheden, waar ze aangelegd en dit gebrek verholpen kunnen
worden. De Stad is, over
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het geheel, deftig; men heeft 'er weinige openbaare Vermaaken, en deeze weinige
kan men nog slegts een klein gedeelte van het jaar genieten. De Schouwburg, heeft
men my gezegd, is een klein doch welgeschikt en fraai Gebouw, en de Acteurs en
Actrices zyn van de beste soort. Het is de Mode geworden om laag te denken over
die buiten de Hoofdstad ten tooneele treeden; zulk eene Mode zou misschien
gegrond weezen, indien men de naamen kon vergeeten van SIDDONS, JORDAN, DODD,
EDWIN, WILSON en veele anderen, die op deeze versmaade Tooneelen die
volmaaktheid bereikten, welke hun te Londen zo veel toeloops gaven. - Ik kan niet
nalaaten hier aan te merken, dat de wederkeering deezer Tooneelspeelders, tot
hunne oude Standplaatzen, vergezeld gegaan heeft met byzonder harde
omstandigheden voor die eertyds hunne Broeders waren. Wanneer een
Tooneelspeelder, om zo te spreeken, de Stads stempel van Londen gekreegen
heeft, en, voor eene buitenspoorig hoog loopende belooning verzogt wordt, eenige
weinige avonden buiten die Stad te speelen, verslindt hy de voordeelen van zulk
een Jaarsaisoen, en heeft de Monopolie van de aandagt te dier plaatze.
De Verkeering in Gloucester is zeer aangenaam, dat wil zeggen, zeer naar myn
smaak. Men ontmoet 'er Heeren en Dames van kundigheid, gespraakzaam, gastvry.
In ééne Familie ontvangen te worden is zo goed als de intrede by alle te hebben.
Ik heb gehoord, dat Dr. PRIESTLEY de Verdraagzaamheid der Geestlyken en
Ingezetenen van Gloucester erkent, en zyn gevoelen, op dit stuk, hou ik voor een
voldingend gezag; weinigen zyn minder genegen om in 't wilde van de Kerklyken
te spreeken, of den lof uit te bazuinen van een Deken, of iemand die eenige andere
Kerklyke Waardigheid bekleedt. - Hier zyn talryke Aanhaugen van allerlei
Geloofsbelydenissen, Dissenters, Methodisten, Jooden; enz. en ik kan niet bemerken,
dat verschil van Gevoelens hun van elkander verwyderd houdt.
De voornaamste Geestlyken, tot de Hoofdkerk behoorende, zyn de eerwaardige
Deken Dr. JOSIAH TUCKER, wiens veelvuldig uitgegeevene Schriften hem by de laate
Naakomelingschap zullen doen kennen, als een Man, die niet weinig toebragt aan
het welweezen zyns Vaderlands; en Dr. JOSEPH WHITE, doorgaans BAMPTON WHITE
geheeten, wiens Bundel Leerredenen, in de Bampton Lec-
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tures gepredikt, nooit overtroffen zyn, 't zy in de stoffe of in de wyze van behandeling,
schoon Mannen van ontwyfelbaar groote begaafdheden hem daarin zyn naagevolgd.
Het geschil, waartoe die Leerredenen aanleiding gaven, wat derzelver
oorspronglykheid betrof, is thans vergeeten, en hy zelve heeft de schuld dat het
immer ontstondt. Dat hy bystand ontving van Mr. BADCOCK en Dr. PARR, en misschien
van anderen, zal niemand zyner Vrienden ontkennen, en hy zelve lochende het
nimmer, schoon hy zich niet verpligt rekende elke plaats uit te merken met den
naam van hem, die dezelve schreef, of hem aan de hand gaf. Het is zeker jammer,
dat hy zyne verpligtingen aan zyne geleerde Vrienden niet erkende in de Voorreden;
dit hadt hy, in algemeene bewoordingen, kunnen doen, en zyne vyanden voor altoos
den mond stoppen.
Naauwlyks behoef ik u te zeggen, dat de Inwoonders van Gloucester hoog
spreeken van hunnen Deken TUCKER, als een Eer van hunne Hoofdkerk. Hy werd,
in July des Jaars MDCCLVIII, tot Deken van Gloucester verheven; hy was toen een
der Prebendarissen van Bristol, en Rector van St. Stevens, in die Stad. Hy deedt
afstand van de Prebende; maar behieldt, indien ik het niet mis heb, het Rectoraat.
Dr. WHITE staat desgelyks in 's Volks gunste; doch zou het meer doen, indien hy
wat dikmaaler predikte; zy houden hem voor wat gemaklyk; en ik geloof hy zal dit
zelve bekennen: want hy wederspreekt het niet door daaden of door schriften. Hy
kreeg deeze Prebende van zyn Patroon Lord THURLOW, en ik geloof, dat dezelve 's
jaarlyks 300 Ponden Sterling waardig is, behalven het Huis, waar hy thans bykans
bestendig zyn verblyf houdt. - Zyn Vader was een Weever te Gloucester, en nooit
in ruime omstandigheden. JOSEPH werd in de openbaare School opgevoed, en
gedroeg zich altoos als een liefhebbend Zoon. Gisteren werd my eene Anecdote
van hem in gezelschap verhaald, welke hem zeer ter eere strekt. Toen de plegtigheid
zyner Inzegeninge in de Hoofdkerk volvoerd was, en de Geestlyken en de Adel hem
met deeze Bevordering gelukwenschten, koos hy zyn Vader uit de omstaande
menigte, omhelsde hem hartlyk, en boodt deezen Man zynen aanzienlyken Vrienden
aan. Dit was geheel en al het bedryf van zyn hart; want Dr. WHITE heeft geen zier
van tooneelver-
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tooning, en zal nimmer, des ben ik ten vollen verzekerd, zich eenige moeite geeven
om iets gemaakts te verrigten.
De Volkrykheid van Gloucester is in den laatsten tyd niet opgemaakt. Men stelt
dezelve tusschen de zeven en acht duizend. Gissenderwyze, de Stad beschouwd
zynde van den tooren der Hoofdkerke, en uit andere omstandigheden, zou ik het
getal boven de acht duizend stellen. Omtrent acht honderd en zestig is het getal
der Huizen. Deeze met vyf vermenigvuldigd, volgens de wyze van Volksberekening
van Dr. PRICE, zou ons niet meer dan vier duizend en drie honderd inwoonders
geeven; eene omstandigheid, welke my die wyze van berekening heeft doen
mistrouwen. - Wat 'er ook van de Volkrykheid moge weezen, vast gaat het dat
dezelve toeneemt, schoon misschien niet in eene maate geëvenredigd aan die van
andere Steden, gunstiger voor den Koophandel en Handwerken gelegen. In de
Voorsteden worden thans verscheide nieuwe Huizen aangebouwd, die 'er net uitzien,
en geryflyk ter bewooninge; de steen, waar van ze gemaakt zyn, is zeer goed, maar
de aanleg wat ligt; zeer gelykende naar de Huizen in St. George's Fields, die zeer
tot oneere van eene ryke Stad strekken.
In Gloucester onthouden zich veele Jooden; zy hebben 'er ook eene Synagoge.
Zy reizen van Bristol en andere Plaatzen; zodanige soort van Waaren verkoopende,
die, uit hoofde van den Prys en de Hoedanigheid, by ondervinding bekend staan
voor Joodsch Goed.
De Methodisten zyn hier zeer talryk; zo van WESLEY's als van WHITEFIELD's
Aanhang; de laatstgemelde werd, gelyk ik meen in een voorgaanden Brief reeds
geschreeven te hebben, te Gloucester gebooren.
Verscheide Kerken zyn 'er tot de vastgestelde Kerk behoorende; doch geen
derzelven heeft in haar Maakzel of Geschiedenis iets byzonder opmerkenswaardigs.
- De Overblyfzels van Godsdienstige Gestigten in en omstreeks Gloucester zyn
veelvuldig. 't Geen 'er nog overig is van de Lanthony Priory, emtrent eene myl van
de Stad af gelegen, is belangryk voor den Oudheidkundigen. Dezelve werd gestigt
door MILO, Graaf van Hereford, in den Jaare MCXXXVI, en toegeheiligd aan de
Maagd MIARIA en ST. JAN DEN DOOPER, voor de Zwarte Kanunniken van Lanthony in
Monmouthshire, door die van
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Welch uit hunne Woonsteden gedreeven. Het geen 'er nog van is overgebleeven
behoort aan den Hertog van Norfolk, en wordt door een Landhoevenaar bewoond.
Zonder u op te houden met een breed verslag van de algemeene
Regeeringsgesteldheid van Gloucester, die niets byzonders in zich heeft, afwykende
van de Regeeringsvorm der meeste Steden in dit Ryk, moet ik u meer bepaald
onderhouden over eene Eer, welke aan deeze Stad byzonder toekomt. Hier was
het dat de Zondags-Schoolen allereerst werden ingevoerd. Gy kent myne gevoelens
over de natuur en nuttigheid dier Instellingen. Ik vertrouw, dat dezelve eene
allerwenschlykste Omwenteling zal te wege brengen; de Omwenteling in de
begrippen en zeden van het gros des Volks. Dat dezelve ter oorzaake moet strekken
van de heilzaamste gevolgen voor de Maatschappy, loopt zodanig in 't ooge, dat
men rede hebbe zich te verwonderen over de laate invoering deezer hoognuttige
Instellinge.
Eergisteren hield ik het middagmaal met den waardigen eersten Uitvinder en
Invoerder, Mr. ROBERT RAIKES, en wy spraken in 't breede over dit onderwerp. In de
onderscheide Zondags-Schoolen te Gloucester, telt men boven de vyfhonderd
Schoolgangers, en de verandering, welke 'er, zints derzelver oprigting, is voorgevallen
in het uiterlyk voorkomen van de laagste Classe der Burgeren, is groot, en zeer
aanmoedigend. - Men vertoonde my onlangs een Brief in een onzer Maandwerken,
waarin men poogde Mr. RAIKES de eer te betwisten van eerst deeze Schoolen
ingesteld te hebben, en die eer over te draagen aan een Kerklyken te Gloucester.
Het geschil valt ligt uit te maaken. Noch Mr. RAIKES, noch die Geestlyke, zyn Lieden
die op Eerbejag gesteld zyn; zy hebben elkander altoos de hand geboden om het
Plan deezer Schoolen te volmaaken, en zyn alleen in zo verre Mededingers in den
yver om den verderen voortgang te bevorderen. - In 't geheele Landschap worden
zes-en-dertig van die Schoolen gevonden. In 't gansche Ryk beloopt het getal deezer
Schoolen achthonderd en drie; en dat der Schoolgangeren meer dan twee-en-vyftig
duizend.
Het heeft aan geene Tegenwerpingen tegen deeze Inrigting ontbrooken; de
voornaamste is, dat wy, dus doende, Heertjes, in stede van Dienstknegten, van de
Kinderen der Armen zullen maaken. Als eene zwaarigheid tegen
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de Zondags-Schoolen, is dezelve te eenemaal beuzelagtig, en verdient naauwlyks
eenig antwoord; naardemaal een der hoofdzaaken, welke men den Kinderen
inscherpt, is onderdanigheid en gehoorzaamheid aan hunne Meerderen. - Als een
voorstel op zichzelven aangemerkt, strekkende om alle Opvoeding der Armen te
ontmoedigen, is deeze tegenwerping barbaarsch, en ongepast voor de Eeuw waarin
wy leeven. De verspreiding van kundigheden onder de laagere Volksrangen is eene
pligt, rustende op de zodanigen, die zich in staat vinden om dezelve mede te deelen,
en kan geene nadeelige gevolgen naa zich sleepen; dewyl het eene beweezene
zaak is, dat meer dan de helft van de Ondeugden, waaraan de Armen zich schuldig
maaken, ontstaan uit hunne droeve onkunde. - Onkunde, in de daad, is zo algemeen
de moeder van Ondeugd, Laagheid, en van alle Ruwheid in begrippen en daaden,
dat wy nimmer een onkundig ryk man van bedryf ontmoeten, of hy is, over 't
algemeen gesprooken, laaghartig, zelfzoekend en onheusch. Kundigheid,
daarenboven, indien wy al eens toestaan dat dezelve strekt om van deeze arme
Schoolgangeren Heertjes te maaken, wordt 'er in zulk eene ruime maate niet
uitgedeeld, dat 'er deeze uitwerking van te wagten staat. Wat men 'er onderwyst,
gaat niet verder dan dat zy leeren leezen, en de Pligten, van GOD en Menschen
voorgeschreeven, verstaan. Dit, begryp ik, zal, in alle beschaafde Gezelschappen,
voor een zwakken grond gehouden worden om het Heerschappige op te vestigen.
Zal een arme Jongen ongehoorzaamer weezen, om dat men hem geleerd heeft te
gehoorzaamen; zal hy ondeugender zyn, om dat men hem vroegtyds inboezemde,
dat hy eerlykheid en vlytbetoon zo wel voor heilige als burgerlyke pligten te houden
hebbe? In tegendeel, zal de kennis en overtuiging hiervan niet strekken om de
noodzaaklykheid en het vermaak der Deugd zyner Ziele in te drukken, in zulker
voege, dat hy geweetenshalve zynen pligt volvoert, en in zyne Dienstbaarheid eene
volmaakte Vryheid vindt? - Men heeft het niet onvoegelyk geoordeeld, de Indiaanen,
die wy in ketenen van Slaaverny houden, te onderwyzen; en zullen wy dan min agts
slaan op die tot Dienstbaarheid als 't ware te midden van ons gebooren worden, en
wier verstanden beter voorbereid zyn om Onderwys te ontvangen? Met één woord,
het komt 'er alleen op aan - eene Godsdienstige Opvoe-
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ding, of geene? - Kan nu een denkend mensch twyfelen aan welk van die beiden
(*)
de voorkeuze te geeven, daar de Ondervinding met zo luider stemme spreekt ?
Maar ik moet deezen sluiten. - Men heeft my een klein uitstapje voorgesteld na
Herfordshire; en ik misreken my grootlyks, indien dit uitstapje my geene Schryfstoffe
verschaft tot een veel langer Brief, dan deeze. Over een uur vertrekken wy; en ik
heb thans naauwlyks tyd om te herhaalen dat ik ben, enz.
(De volgende ter eerste gelegenheid.)

(*)

Zo in Engeland als in ons Vaderland, waar School-Inrigtingen van soortgelyken aart, in eenige
Steden, plaats hebben, is het te hoopen dat ze stand zullen houden, en meer en meer
toeneemen. Gedwarsboomd kunnen ze worden door zulke laagdenkenden van hunne
Medemenschen als zich niet schaamen eene Tegenwerping, gelyk de Briefschryver hier
aanvoerde en oploste; doch zy zullen schootvry blyven, zo wy hoopen en vertrouwen, voor
bestrydingen van dien aart als wy aantroffen in de zo even aangehaalde (bl. 458.) Berigten
omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche, Monarchien, III D. bl. 243; waar de
Schryver, naa een verslag van eene door hem te Napels bezogte Regia Scuola Normale per
la publica Educazione, 'er byvoegt: ‘Zo deeze onderneeming met dezelfde warmte ware
doorgezet, daar ze aanvankelyk mede was ingevoerd, zoude misschien binnen twintig of
dertig jaaren een Natie van Lazarones in een gepolyster, beter onderweezen en zedelyker,
Volk hebben kunnen omgeschaapen worden. Maar, helaas! deeze Volksverlichting kwam
niet met het belang van een groot gedeelte der Geestlykheid overeen, die 'er zich in vervolg
van tyd eenen minderen invloed op de Schaapen hunner weide door voorspelden, of de
invoering van Ultramontainsche beginzelen in de Kerk; en dit gaf, met de domheid, de
traagheid, de bigotterie van anderen uit dezelfde orde aan deeze Schoolen den eersten krak;
den tweeden en noch geduchteren ontvingen zy van de Fransche Omwenteling; en zedert
dien tyd heeft ook het Ministerie, sidderende om over wyzer Onderdaanen te regeeren, de
lust, om die inrigting verder voort te zetten, te eenemaale verloren (als of men, om het leezen,
schryven, en zyne pligten, te verstaan, noodwendig een Jacobyn moest worden!) en het laat
nu slechts wat 'er is, zonder, zo veel het zichzelven niet tegenspreekende doen kan, aan
eenige uitbreiding meer te denken.’
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Hortensia, of het aanbelang der openhartigheid tusschen
egtgenooten.
Eene nieuwe Zedelyke Vertelling, door den Heer De Marmontel.
(Vervolg en Slot van bl. 440.)
De Marquis het Koffertje nu in handen hebbende, vervolgt het Verhaal aldus:
In elke andere omstandigheid zou de Marquis zich op het striktst verbonden
gerekend hebben, om een Geheim, deezerwyze door eene Moeder aan haare
Dogter toevertrouwd, heilig ongeschonden te laaten. Maar, met welk een
onwederstandelyk geweld moest de verzoeking, om het verborgene in dit Koffertje
te weeten, hem aandryven? Verzekerd, dat het niet wel iets anders kon weezen,
dan eene soort van Uitersten Wil of laatste Aanbeveeling, hoe veel belangs moest
hy dan 'er niet in stellen, om te weeten, hoe de Ziel van HORTENSIA zich bloot lag
voor de oogen van haare Dogter, en welke de waarheden mogten weezen, die zy
haar niet dan als uit het graf wilde openbaaren? Welk een berouw zou de
ondervinding hem, den eenen of anderen dag, niet kunnen baaren, dat hy verzuimd
hadt om tot kennis van dit geheim te geraaken. Het was voor hem onmogelyk zyne
Vrouw onschuldig te agten; doch het zou hem genoegen verschaffen, haar min
schuldig te vinden: en, schoon het bezef van onregtvaardig geweest te zyn smertelyk
mogt weezen, verlangde hy nogthans niets hartlyker, dan zulk eene zelfbeschuldiging
te voelen. - Hy twyselde langen tyd, hy gevoelde een hevigen tweestryd, hy poogde
de neiging, welke hy zelve afkeurde, te overwinnen; meer dan twintig keeren zette
hy het Koffertje weg, en poogde op zich zelven te verkrygen, om het zyne Dogter
weder te geeven. Maar zyne hand, ondanks zynen wil, gehoorzaamde eindelyk aan
de drift, en hy brak het slot af - en toen was het hem onmogelyk het Papier niet te
leezen, met HORTENSIA's eigen hand geschreeven, en in dit Koffertje geslooten. Het zelve was van den volgenden ontdekkenden inhoud:
't Is myne wensch, myne waarde Dogter! by mynen dood, u eene allergewigtigste
les te geeven. Ik sterf geschandvlekt; maar ik sterf onschuldig. Men heeft my een
Misdryf ten laste gelegd, terwyl ik alleen schuldig stondt aan Dwaalingen, welke ik
denk dat geregtigd zyn tot vergiffenis. Maar deeze dwaalingen, beuzelagtig in zich
zelve, hadden een ernstig voorkomen, en bedroogen uwen Vader. Beschuldig hem
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niet; zyn misslag was onvermydelyk: myn eerste misslag was, geene gepaste
maatregels te neemen om 'er hem tegen op de hoede te doen zyn. Ik dagt, hy zou
deeze gevaarlyke schynbaarheden veragten: ik hegtte een nietsbeduidend gewigt
aan iets, 't welk niets betekende, en versmaadde 't geen van het uiterste aanbelang
was. Stout op de deugdzaame gevoelens, welke ik in myn hart koesterde, hield ik
my verzekerd, dat ik de agting van anderen, en die van eenen waardigen Egtgenoot,
nimmer zou verliezen. Vry van verwyt in myne eigene oogen, vleide ik my zelven,
dat ik boven verdenking verheven was; en, zonder iets te doen om my waarlyk
veragtlyk te maaken, verviel ik in de veragting der wereld en van myn elgen
Egtgenoot. Deeze veragting, myne waarde Dogter! is het langzaam werkend vergif,
't welk my verteert, en welhaast ten grave zal sleepen. Luister, denk, en vergeet
nimmer, wat uwe Moeder ten val bragt.
‘Negentien jaaren bereikt hebbende, trouwde ik aan een Man, dien ik van alle
Mannen den agtenswaardigsten en beminnelyksten oordeelde Ongelukkig mogt ik
op eenige Schoonheid boogen. In mynen tegenwoordigen toestand, helaas! mag
ik dit zonder trotsheid zeggen. Deeze gevaarlyke gift der Natuure ondersteunde de
zorg, welke ik nam, om te behaagen aan den Egtgenoot dien ik beminde, dien ik
alleen ooit beminde, en dien ik zal beminnen tot mynen laatsten snik. Maar, schoon
dit gevoel alleen genoeg zou geweest zyn voor myn geluk, had ik geen verstands
genoeg, om te begrypen dat het voldoen moest aan myne eerzugt. Myne
grootschheid deedt my uitzien na andere zegepraalen, door de bevalligheden, eigen
aan myne jaaren. Ik vergunde my zelve om te streeven na het behaagen aan
anderen, en, terwyl ik voor myn Egtgenoot at de genegenheid van myn hart
bewaarde, liet ik toe, dat myne verganglyke schoonheid onschuldig de hulde genoot,
welke men daar aan betaalde. Niet dat ik ligtgeloovig genoeg was om veel in die
hulde te steilen: want ik wist, dat dezelve voor beuzelagtig, en dikwyls voor
ongetrouw, moest gehouden worden. Myne Moeder hadt zorg gedraagen, om my
de weezenlyke waarde daarvan te doen kennen, en al deeze aanbidding was voor
my van weinig beduidenis. Maar, ziende dat de Dames van myne jaaren, zonder
deeze meer te agten dan ik zelve, 'er nogthans vermaak in schiepen, liet ik my daar
door streelen, even als zy. Uw Vader was niet agterdenkend of jalours. Onze
wederzydsche tederheid hadt een character aangenomen, 't welk wy onveranderlyk
oordeelden: uwe Geboorte hadt de vereeniging onzer harten kiescher en naauwer
gemaakt, en eene genegenheid, die, schoon van een bedaarder aart, geene sterkte
ontbrak, had de helderheid van vergenoegen de plaats van liefdesvervoering doen
vervangen.
In deezer voege was ik in het volle bezit van myns Egtge-
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noots agting. Ik maakte voor hem geen geheim van de oplettenheden, my betoond
door het vrolyk en jeugdig gedeelte in den kring onzer verkeeringe. Zy werden,
zonder eenigen agterdogt, ten onzen huize ontvangen. - Myne Moeder alleen
betoonde des eenige ongerustheid: niet dat zy iets in 't minste twyselde aan de
deugdzaame gevoelens van myn hart; maar het schrander vooruitzigt deedt haar
vreezen voor het gevaar, 't welk haare Dogter liep, en van het twyfelagtige licht, 't
welk enkel voorkomen aan eene zaak kan byzetten, en van de valsche kleuren, die
boosaartigheid over de voorwerpen verspreidt.
“Gy zyt,” dit voerde zy my te gemoete, “wel voldaan over de gerustheid van het
hart uws Egtgenoots; gelyk ik, leest hy in uwe Ziel. Maar zyt gy even zeker, dat de
wereld u regt zal doen? Denkt gy dat nydige trots, en niets ontziende boosaartigheid,
die een spel maaken van vergiftige pylen te werpen, geen nadeel zullen toebrengen
aan uwe Eer, zo teder, zo ligt gewond, en welke gy onvoorzigtig bloot geeft?” - Ik
antwoordde, dat de onschuld myns gedrags zo blykbaar was, dat niemand daar op
kon aanvallen, zonder zich allerhaatlykst te maaken.
En, in de daad, 'er was in myne bedryven, in mynen ommegang, en de opregtheid
van myn voorkomen, niets, 't welk eenigen zweem hadt van de kunstenaaryen der
Coquetterie; en, daar ik op niets dagt, dan om beminnelyk te zyn, zonder eenigen
trots om overwinningen te behaalen, kon de kwaadaartigheid op my niets te zeggen
hebben. Myn Egtgenoot strekte ten voorbeeld van het vertrouwen, 't welk men op
myne Deugd kan stellen. Zonder onverschillig of onoplettend te zyn, stondt hy my
toe eene vryheid te genieten, van welke hy verzekerd was, dat ik geen misbruik zou
maaken; en, op myne beurt, zag ik, zonder eenige ongerustheid, de vryheid, welke
hy zelve nam.
Liefhebbery voor fraaije Letteren, en bovenal een smaak voor het Tooneel, hadt
hem in een kring van Liefhebbers gebragt; en een Vriend, dien ik my zelve beschuldig
van trouwloosheid te verdenken, de Ridder D'ONVAL, hadt hem in dit Gezelschap
ingeleid. Dit Gezelschap maakte van de herstelling des Franschen Tooneels en
vermaak en werk Het gaf aanmoediging aan de zodanigen, die ontluikende Talenten
bezaten; zy werden menigmaal ten Avondmaaltyd genoodigd, aan het huis, waar
dit Gezelschap de byeenkomsten hield.
Ik wist zeer wel, dat jonge Schoonheden daar de aandagt der Galante Heeren
trokken; doch, overtuigd dat myn Egtgenoot my beminde, en dat hy niets kon
beminnen dan 't geen agtenswaardig was, zou ik my geschaamd hebben over het
denkbeeld, dat hy voor eenige verzoeking zou wankelen.
D'ONVAL, zyn Vriend, nogthans, die zich ook myn Vriend noemde, vroeg my
zomtyds, of deeze kleine Too-
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neelvergaderingen, en 't geen 'er agter de schermen omging, my geen onrust
baarde? Hy boodt my aan, zyn Vriend VERVANNE over te haalen, om alle verbintenis
met dit Gezelschap af te breeken, indien het by my de minste lastige gewaarwording
verwekte.
D'ONVAL had, mogelyk, niets anders ten oogmerke, dan myne gerustheid;
misschien wilde hy zelve die stooren. 't Is een vermoeden, 't geen ik wraak; doch 't
geen, zints myn ongeluk, my meermaalen voor den geest kwam. “Zo weinig,” zeide
hy my, herhaalde keeren “zo weinig is genoeg om het geluk te stooren van een hart,
zo fyn gevoelig als het uwe! Een schaduw van vermoeden, de minste zweem van
verkeerdheid in 't gedrag myns Vriends, hoe deugdzaam en eerlyk hy my voorkomt,
doet my voor u beiden beeven!” - Helaas! myne lieve Dogter, ik was het, die deeze
gedagten verbande, door hem te verzekeren, dat myne agting voor mynen Egtgenoot
onveranderlyk was, en dat ik nimmer laag genoeg zou weezen om voor zulk eene
mededinging te vreezen. Te meermaalen hoorde ik myn Man zelve de
bekwaamheden, de persoon, en de bevalligheden, der Actrices pryzen; doch, dewyl
dit alleen ter loops geschiedde, gevoelde myn hart geen de minste aandoening van
jalousy.
Eindelyk werd deeze onschatbaare gerustheid gestoord door eene omstandigheid,
welke ik tot nog naauwlyks kan gelooven, naa dezelve met eigen oogen gezien te
hebben.
Myn Egtgenoot hadt my ryklyk beschonken met alle die cieraaden van weelde,
eertyds zo hoog geagt. Ik had Diamanten van ongemeene grootte en het zuiverst
water: in myne armbanden, oorringen en halscieraad, werd de kunde en smaak van
den kunstenaar nog meer bewonderd, dan de rykheid der Steenen zelve; nogthans,
naa eenige jaaren nu en dan gebruik gemaakt te hebben van deezen opschik, tooide
ik my 'er nimmer langer mede op. - Naa uwe geboorte, het character van Moeder
wat meer vastheids gegeeven hebbende aan myne gesteltenisse, gaf ik weinig agts
op de voordeelen, die de kleeding aanbrengt. Ik bewaarde, voor myn lief Kind, de
Diamanten, my onnoodig geworden.
Maar, op zekeren dag, onder myne kostbaarheden zoekende na een Ring, om
welken my D'ONVAL vroeg, tot een modél om 'er een volgens te laaten zetten,
verplaaiste ik myn Diamant-koffertje, en bemerkte dat het zeer ligt was. Ik opende
't zelve, en vond het ledig. Ik ontstelde verschriklyk: zulk een diefstal kon niet
naalaaten my zeer aan te doen. Ik sprak 'er egter niet van in huis; doch vond my
zeer verlegen, en in onzekerheid, of ik terstond, dan naa eenig uitstel, myn Egtgenoot
van deeze myne verlegenheid zou onderrigten. Ik raadpleegde hier over met D'ONVAL.
- Hy gaf my deezen raad: “Neen, zeg het hem niet, het zou hem

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

477
ontrusten zonder eenige vrugt. Indien de Dief hiet voorzigtig genoeg geweest hebbe
om ze uit elkander te neemen, zullen uwe Juweelen wederkomen. De Policie heeft
de oogen van een Lynx; en ik wil myn best doen om eenig licht aan de naspeuringen
te geeven.” Ik deelde aan D'ONVAL alles mede, wat de Policie in staat kon stellen
om myne Juweelen te ontdekken, en beval aan hem het bezorgen deezer zaake.
's Volgenden daags kwam hy aan ons huis, met een lachend gelaad; zeggende:
“Goede tyding! uwe Juweelen zyn gevonden.” - Myne eerste aandoening was die
van blydschap. Ik had den geheelen nagt niet geslaapen: ik twyfelde niet of de Dief
was zeer wel bekend in ons huis; doch ik durfde niemand bepaald verdenken. Ach!
riep ik uit, zeg my terstond, by wien zyn ze gevonden? - “Dit,” gaf hy my ten antwoord,
“zal ik u nimmer zeggen: het zou u vrugtloos bedroeven; en mogelyk is, naa dat
alles zich ont wikkeld zal hebben, de misdaad zo groot niet als gy denkt. Stel u
gerust dat uwe Juweelen eerlang weder in uwe handen zullen komen; en dit, dit is
de groote zaak.” - Neen, zeide ik, het is niet! Ik word door vermoeden geteisterd,
en leef in de knellendste ongerustheid, tot zo lang ik den Dief kenne. Ik zal denken
hem te zien in elk, die my nadert. - “Neen,” voerde hy my lachende te gemoete, “de
Dief is niet gevaarlyk, en ik staa 'er voor in, dat hy in staat is u alles ten vollen weder
te geeven.” - Ik drong al sterker aan, en haalde hem eindelyk ter ontdekking over.
“Ik zal,” sprak hy, “uwe vrees gerust stellen; maar beloof my op uw woord, dat dit
voorval tusschen ons een onschendbaar geheim zal blyven.” Deeze woorden werkten
op my, als een straal lichts te midden van de donkerheid. Myn Heer, zeide ik, 't geen
gy zegt, en de wyze waarop gy spreekt, doet my op myn Egtgenoot denken. Wat
heeft hy 'er mede gedaan? Gy behoeft niet te schroomen de geheele zaak aan my
te openbaaren. Hy is mogelyk zeer ongelukkig in het spel geweest. - “Neen,” was
zyn taal, “gy hebt mis: myn Vriend is al te voorzigtig, dan dat hy zou speelen om
sommen, die hem in zulk eene engte zouden brengen. Uwe Juweelen zyn niet
verkogt, of verpand. Ik geloof, dat het gebruik, 't geen hy 'er van maakt, veel
verschoonlyker is. Nogthans is het mogelyk dat ik mis heb: en ik verzoek u te zien
met uwe eigene oogen, of ik mistast. Met dit alles zal uw gezond verstand u leeren,
als geen misdaad aan te zien, 't welk misschien niet meer is dan eene
onvoegelykheid, een grilligheid, eene verbeelding, of, misschien, een oogenblik van
bewondering en geestdrift, verwekt door jeugdige en ongemeene Talenten.”
Op deeze woorden voelde ik dat my 't hart in den boezem kromp: het bloed stolde
in myne aderen: de stem begaf
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my: maar ik herstelde my zo goed mogelyk, en sprak, met zo veel bedaardheids
als ik kon aannemen: - Op welk eene wyze, myn Heer! kan ik my, van 't geen gy
zegt, met myne eigen oogen verzekeren? - “Niets,” antwoordde hy, “valt gemaklyker.
Op gisteren speelde MELANIA, voor de eerste keer, eene rol, waarin een zeer
uitsteekende kleederpragt te passe kwam. Zy vertoonde zich in een toestel van
schitterende Juweelen, dat elk daarover verbaasd stond: terwyl ik, in gevolge van
de onderrigting, door u aan my gegeeven, dagt, dat ik kon raamen, vanwaar die
kostbaare toestel kwam. Op morgen zal zy dezelfde rol speelen. Gaa heen, en zie
haar, zonder zelve gezien te worden; maar, nog ééns, schoone en tedere HORTENSIA!
moet ik u raaden, dat gy, zelfs naa de ontdekking van de zwakheid myns Vriends,
deswegen geene bekommerdheid betoont. Eene ontdekking zou voor altoos, de
rust van uw huis verstooren, en uw geheele leeven verbitteren. Eene schynbaare
onkunde van 's Egtgenoots ongetrouwheid is een der hoofdvereischten eener
Huisvrouwe: want, wanneer het verwyt regtmaatig is, zal het, wel verre van de wond
te heeien, dezelve wyder openryten.”
VERVANNE hadt, in myn byweezen, te meermaalen van deeze MELANIA gesprooken,
zonder eenige agterhoudenheid, als eene jonge en zeer bevallige Actrice. Deeze
verklaaringen waren uit myn geheugen niet uitgewischt: maar, schoon alle
schynbaarheden 'er voor waren, kon ik my niet diets maaken, dat een Man, in wien
ik altoos eene zo groote maate van kieschheid bespeurd hadt, zich zo verre zou
vergeeten, dat hy myne Diamanten leende aan eene Actrice. Ik bragt vier en twintig
uuren in benaauwdheid door. Ik moest alle myne kragten verzamelen, om Mevrouw
B - te vraagen of ik agter in haare Loge mogt zitten. - Ik ging er heenen.
De vrees en beeving, met welke ik het ophaalen van het gordyn te gemoete zag,
was niet ongelyk aan die van een Offerdier, 't welk den doodlyken slag wagt. Myne
ontroering nam toe, tot dat MELANIA verscheen. Toen zy op het Tooneel trad,
herkende ik myne Diamanten. Myne oogen bezweeken; eene huivering verviel my
geheel en al; en, bemerkende dat ik in zwym zou vallen, verzogt ik in de open lugt
te mogen gebragt worden. Men bragt my buiten den Schouwburg; riep myne Knegts.
Ik stapte in een koets, en reed na huis, om lugt te geeven aan myne boezemsmert.
- 't Geen my geheel over staag wierp, was, dat ik uw Vader gezien had, staarende
met zyne oogen op de nieuwe Actrice, en schynbaar zeer aangedaan over de rol,
die zy speelde; hy juichte haar vol verrukking toe.
Toen ik alleen was in myne kleedkamer, zeide ik, half leunende op een Sopha;
wanhoopende; 't Is gedaan! - Ik heb het
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hart van myn Egtgenoot onherkrygbaar verlooren! - Wreede Man! Hoe zeer heeft
hy my bedroogen
Terwyl ik dus verzonken zat in hartbreekende overdenkingen, tradt D'ONVAL binnen,
vond my in traanen bleek, wanhoopig. “Hemel!” riep hy uit, “wat heb ik gedaan! In
welk een toestand heeft myne onvoorzigtigheid u gedompeld! Vergeef het my,
Mevrouw! vergeef het my! ik bid u, vergeef my al het verdriet, 't welk ik u veroorzaakt
heo. Ik ben 'er ten hoogsten mede begaan!” - Op deeze woorden, en met een oog
vol medelyden, vatte hy myne hand, drukte die aan zyne lippen, met de blykbaarste
deelneeming in myne smerte. Helaas! ik was verre van te veronderstellen, dat 'er
in deeze deelneeming iets was 't geen tegen de betaamelykheid streed. Maar hy,
die myne gedagten op dat oogenblik alleen bezig hieldt, uw Vader, kwam op 't
onverwagtst binnen, en dagt, dat hy zynen trouwloozen Vriend in myne armen gezien
hadt. - “Verraader!” riep hy uit, den Degen trekkende, “dit was dan de rede, dat gy
van my afgegaan zyt! Gaa heen; dewyl gy ongewapend zyt, - gaa heen, uw laag
hart is myn Degen onwaardig - gaa heen, en sterf door de hand van een snoodaart,
zo slegt als gy zelve!” - D'ONVAL poogde te spreeken, maar myn Egtgenoot herhaalde:
“Gaa heen, en besmet myn huis nooit weder!” - Zich tot my wendende, sprak hy,
met eene bitterheid welke myn hart doorsneedt, en my zedert altoos gegriefd heeft,
“Mevrouw, was dan dit de vlaag van Bezwyming, die u zo schielyk den Schouwburg
deedt verlaaten!”...
Verontwaardigd over deezen hoon, wilde ik hem antwoorden, en met verwyten
overlaaden; doch hy gunde my geen tyd. “Kom, kom, Mevrouw,” was zyn woord
“trotsheid voegt weinig aan de wanorde waarin gy u bevindt. Binnen tien minuuten
zal de koets gereed weezen. Gaa heen, kleed u voeglyk aan, om na uwe Moeder
te gaan. 't Is in haare armen dat gy u voortaan moet verbergen!”
Eene Vrouw, die meer kloekmoedigheids bezat dan ik, zou in haar eigen kamer
gebleeven zyn, en hem daar afgewagt; zy zou de eerste belediging verdraagen, en,
met de bedaardheid der onschuld, in 't einde, gehoor verworven hebben. Maar ik
was haastig en onvoorzigtig. Ik voelde niets dan de mishandeling my aangedaan,
en zag niets dan het tegenstrydige russchen myn belasterde Eer en het onwaardig
gedrag van een Man, die, naa my bedroogen te hebben, my veroordeelde op geringe
schynbaarheden, zonder my tyd te laaten om my te verdedigen. Ik ging na myne
Moeder, met het vast opzet, om nooit den onmenschlyken en trouwloozen Man, die
myne schande berokkend had, weder te zien.
Myne Moeder, myn geval uit myn mond verstaan hebbende,
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zogt my over te haalen aan VERVANNE te schryven. “Hoe,” zeide ik, “tot verklaaringen
te komen, welke hy niet zou gelooven, en de agting af te prachen van een hart, myn
hart onwaardig! Neen, Mevrouw! naardemaal zes jaaren van een onberisplyk gedrag
hem niet bewoogen hebben om aan myn misdryf eenigzins te twyfelen, zou niets
hem overhaalen om my voor onschuldig te houden. Gewoon, laage en bedorven
zielen te zien in het gezelschap, waar hy verkeert, veronderstelt hy my even slegt;
zelve in staat om de schandelykste daaden te doen, oordeelt hy my naar zyn eigen
hart. Laat hy dat hart aan zyne MELANIA geeven. Het is zo weinig myne smert waardig,
als de ydele optooizels, waarvan hy my beroofde, om ze aan zulk een Vrouwmensch
te schenken!” - Myne Moeder poogde te vergeefsch my tot bedaaren te brengen.
Zy schreef hem nogthans; doch ik deed haar vooraf belooven, dat zy in haaren brief
hem alleen zou verzekeren, dat ik vry van schuld was, en dat ik, afstand doende
van allen eisch op 't geen my toekwam, alleen om myne Dogter verzogt.
In zyn antwoord ging hy stilzwygend voorby wat hy van my dagt. Een stilzwygen
wreeder en versmaadender dan zyne hoonende taal; en, my myne Dogter
weigerende, gaf hy my alleen myne goederen weder. Dus, myn waarde Kind, was
onze scheiding volkomen.
Het was myne wensch, dat gy, op dien ouderdom, als gy myn ongeluk zoudt
verneemen, niet onkundig zoudt weezen van de oorzaak. - Doe uwe Moeder, uwe
stervende Moeder, het ongelyk niet van haar te verdenken, dat zy zich van uwe
ligtgeloovigheid bedient. Indien ik schuldig geweest ware aan het misdryf, my ten
laste gelegd, dan zou ik het in stilte betreurd, of, in uwen boezem, myne belydenis,
met de betuiging van myn berouw, afgelegd hebben. Maar de weezenlyke misslag
door my begaan, en waar tegen ik u wensch te waarschuwen, was die
onvoorzigtigheid, dat vermetel vertrouwen, 't welk, afhangende van het getuigenis
van myn geweeten, my deed denken, dat ik my over niets anders te bekommeren
had. Dit heeft uwe Moeder ten val gebragt. Ik heb reeds gezegd, dat ik myne jeugd
doorbragt in de hulde van een kring bewonderaaren te ontvangen; en nogthans kon
ik veronderstellen, dat ik geen gevaar liep van lastertongen. Zo trots op behaagen,
en zo ydelzinnig als deeze, die deeze rol in zwakheid eindigen, verwagtte ik alleen
voor zwakheid bevryd te weezen, te midden van de gevaaren, welke my omringden.
Uit het bezit van myns Egtgenoots agting, leide ik een regt af op zyn onveranderlyk
betrouwen. Zelfs dan, wanneer de schynbaarheden tegen my waren, versmaadde
ik dezelve weg te weeren. - Deeze, myne waarde Dogter, waren de Dwaalingen
myns leevens. Ik ben niet in staat geweest uws Vaders eersten misslag te bedekken;
maar het is aan my dat gy dien
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moet wyten. Indien ik minder gesteld geweest ware op uitspanningen, indien ik
oplettender geweest ware om hem te behaagen, en indien ik aan zyne begeerten
geen tyd gegeeven hadt om te verwilderen, zou hy nooit, helaas! een ander bemind
hebben. - Neem een les uit myne Dwaalingen, en vergeet de zyne. Bemin hem zo
zeer als hy my altoos bemind had; en, wanneer gy eene Vrouw en Moeder zult
worden, herinner u dan, dat het door de eeuwige besluiten der Natuure vast bepaald
is, dat Eer, Vrede der Ziele, en Geluk, voor eene Vrouw onafscheidelyk zyn van
haaren pligt.’
Het valt niet zwaar zich te verbeelden, welk een indruk het leezen van dit Geschrift
op VERVANNE maakte. Bovenmaate bezwaard over het zo verkeerd schatten van
zulk een zuiver en deugdzaam hart, overstelpt van berouw wegens het verbitteren
en verkorten van haar leven; verlost nogthans van het verwyt haar gedaan, als van
een zwaaren last ontheven; onverduldig om heen te gaan, en zyn misdryf aan haare
knieën te boeten, en den Hemel smeekende om haar te mogen zien vóór haaren
dood, van welken hy de oorzaak was, kuschte hy duizend keeren de letteren door
haare hand geschreeven, die zo veel nieuwe wonden aan zyn hart toebragten, doch
één, erger dan alle de andere, genazen; hoe groot was, te midden van alle deeze
aandoeningen de verontwaardiging, welke hy gevoelde, toen hy in HORTENSIA's
verhaal ontdekte al de werken der duisterheid en snoodheid van den trouwloozen
D'ONVAL. ‘Ach!’ riep hy uit, ‘ik was het dan, dien de Hemel wreekte, door hem tot
een schandvol leevenseinde te brengen!’ - VERVANNE bragt den nagt in traanen
door, den Hemel biddende hem tyd te geeven om het aangedaane ongelyk te
herstellen. Den volgenden morgen vertrok hy met zyne Dogter in een Postchais na
Livernon.
De verbaasdheid en vreugde van HORTENSIA's Moeder, als zy vernam dat SYLVIA
met haaren Vader gekomen was, klom ten hoogsten top. Maar, als zy afkwam om
hem te ontvangen, verzogt zy hem de Zieke te spaaren, en haar eenige oogenblikken
te vergunnen om haare Dogter voor te bereiden tot de ontmoeting; ten einde zo
schielyk eene ontroering haar den dood niet eensslags mogt aandoen.
‘Ach! myne waarde Moeder!’ sprak HORTENSIA, toen zy by langzaame ontdekkingen
vernam dat haar Egtgenoot gekomen was, ‘ik bevind my slegter dan ik dagt te
weezen. - Laat hy terstond by my komen, om my 't laatste Vaarwel te zeggen, en
my te vergeeven die smerten met welke ik zyn leeven verbitterd heb!’
VERVANNE bevondt zich naauwlyks in de tegenwoordigheid zyner Vrouwe, of hy
vatte haare hand, besproeide die met zyne traanen, en smeekte haar om vergiffenis.
- Gy moet wel zeer edelmoedig weezen, sprak zy, op een tederen toon,
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naardemaal gy, my schuldig houdende, .... ‘Neen,’ viel hy daar op in, ‘ik geloof het
niet langer, en ik moest het nooit geloofd hebben: myne agting voor u moest my in
staat gesteld hebben, om bedrieglyke schynbaarheden te wederstaan. - Maar alles
is nu ontwikkeld. Ik maakte my senuldig aan de verbreeking van het vertrouwen
myner Dogter. ik opende haar Koffertje; ik las, en myn hart was niet langer ten
prooije dan aan berouw. Maar dat berouw beschuldigt my niet van de trouwloosheid,
waaraan gy my veronderstelt schuldig te weezen. - Geloof, waarde HORTENSIA, in
de opregtheid van een Man, wiens hart u niet onbekend kan weezen. Zo ras gy
kragten genoeg bekomen zult hebben, om hem verder te hooren, zult gy hem
onschuldig vinden, en nog uwer Liefde waardig.’
De aandoening van HORTENSIA, op het hooren deezer weinige woorden, was zo
sterk, en de snikken van teerhartigheid en vreugde waren zo geweldig, dat het
scheen of haare ontbinding naby was. - Dit was het middel haarer behoudenisse.
De verzweering, de zetel haarer kwaale, brak door en ontlastte haare borst: toen
ze bekwam uit haare bezwyming, voelde zy haare beterschap, en zich als weder
in 't leeven herbragt. De vreugde over deeze gelukkige gebeurtenis kende geen
paalen in het Kasteel van Livernon, 't werk van dankzeggingen, ten Hemel
opgezonden, weergalmde. De oppassingen van moederlyke Liefde, gepaard met
die van Dogter en Egtgenoot, vereenigden zich om de herstelling te voltooijen, en,
binnen korten tyd, bevondt zich de Lyderesse in een staat van spoedige herstelling.
Op zekeren dag sprak zy tot haaren Egtgenoot, met de inneemendste
vriendlykheid: Oy hebt my dan altoos bemind? Aan dit verrukkend denkbeeld is al
het vermaak van myn vernieuwd bestaan verknogt!
VERVANNE antwoordde: ‘Gy zult in staat zyn hierover zelve te oordeelen,’ en, haar
het Koffertje vertoonende, waarin de Juweelen waren, voegde hy 'er nevens: ‘Hier
zyn uwe Juweelen, die voor een oogenblik ontheiligd werden, zonder ooit op te
houden de uwe te weezen. Hoor dan toe met bedaardheid van geest en stilzwygen;
want het is niet aan u, maar aan deeze uitmuntende Moeder, dat ik het verhaal doe.’
‘'Er was, gy weet het Mevrouw! een tyd, waarin men de Juweelen voor een
onvermydelyk noodwendig gedeelte der Vrouwelyke Kleeding hieldt. Die tyd duurde
niet lang: want braave Vrouwen, de rykste van alle cieraaden misbruikt ziende, lagen
ze met wansmaak weg. Reeds in het derde jaar van ons Huwelyk heeft HORTENSIA
haare Juweelen weggelegd. Zy werden toevertrouwd aan dit Koffertje, en vergeeten.
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Het zwak, om voor een Man van Vernuft te gaan, was ten dien tyde eene
heerschende kwaal, en ik ontging die belmetting niet. Ik was Lid van een Gezelschap,
't geen dagt in de Letterkunde voor te zitten. Het Tooneel scheen voornaamlyk onze
zaak. Wy waren de Raadgeevers en Patroonen der Acteurs; doch de
onderscheidenste gunst was voor de Actrices weggelegd; en meer dan één onzer
verkeerde met dezelve gemeenzaam. Ik behoorde nimmer tot dat getal; de jeugdige
Egtgenoot eener Vrouwe, nog jonger dan ik, voelde nooit, dank zy den Hemel! de
minste aantokkeling om haar ongetrouw te weezen. Myn smaak voor het Tooneel
dreef my alleen derwaards.
Een onzer Liefhebberen, de Ridder D ONVAL, hadt zich zo wel bediend van zynen
inschikkenden aart, dat ik met hem, 't geen men Vriendschap noemt, aanging. Hy
bezat vernuft, smaak, veele verkreegene kundigheden, en toonde zich doordrongen
van sentimenteele Wysbegeerte. My overreed hebbende, dat hy, met een aandeel
Galanterie en Vrygeestery, nogthans genoegzaame Eerlykheid behouden hadt, liet
ik my in zyne strikken vangen. Hy kwam dikwyls ten mynen huize; en daar hy niets
meer in zyne gedraagingen jegens myne Egtgenoote betoonde dan de
welvoegelykheid gehengde, wantrouwde ik hem niet, en haar nog minder. Maar
welk een net spande hy ons beiden!
Op een dier avondmaaltyden, tot welken ons Gezelschap de bezitters van
Tooneelbekwaamheden noodigde, bragt eene der beroemdste Actrices eene jonge
schoone Dingster na openbaare toejuiching, wier eerste ten Tooneel-verschyning
was bekend gemaakt. Deeze heette MELANIA. Zy zou eene rol speelen, die uitgevoerd
moest worden in eene Kleeding ryk van Diamanten. Zy bezat 'er geene; en hield
het derven daarvan voor eene vernedering. Die van haare Vriendin waren bekend,
en zy wilde niet dat men van haar sprak als iemand die met geleende Juweelen
pronkte.
Deeze kieschheid, zeide de Ridder D'ONVAL tot haar, half sluisterende, is edel;
maar indien een Vriend u Diamanten leende, welke men nooit op het Tooneel zag?
- “Zeker,” sprak MELANIA, ik zou aan hem eene gevoelige verpligting hebben! Marquis, voerde D'ONVAL my daar op te gemoete, met eene loste houding, gy kunt
ons deeze gunst betoonen. De Diamanten van uwe Egtgenoote leggen in haar
Koffertje vergeeten; gy kunt gemaklyk dezelve voor een dag of zes daar uit neemen.
Ik stel my borg voor het wederbezorgen. - Ik had de zwakheid om daarin toe te
stemmen, en maakte my schuldig aan het nog grooter zwak om het voor myne
Vrouw te verbergen. Hieruit ontstonden de rampen,
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waarvan wy beiden de onschuldige Slachtoffers geweest zyn.
Gy weet welk een indruk het zien der Diamanten op HORTENSIA gemaakt heeft,
gy weet met welk eene behendigheid de listige schurk dit alles te haarer ontroeringe
bestemde. Hy hieldt het oog op haar gevestigd; hy zag, dat zy den Schouwburg
verliet; en ging van my af met oogmerk om haar te verleiden, terwyl hy zich voordeedt
als een trooster. Het bezwymen van eene Dame in eene der Logies veroorzaakte
eenige beweeging. Ik hoorde uit de omstanders den naam der Dame. Ik begaf my
terstond na huis, met al de angstvalligheid van een liefhebbend Egtgenoot. Oordeel
over de omwenteling van gedagten, welke myne Ziel bestormde, op het oogenblik
toen ik in haare kamer trad!’
O Hemel! schreeuwde HORTENSIA, welk een tooneel van snoodheid! welk een
schriklyk Character hebt gy aan myn oog blootgelegd! ‘Ik,’ sprak daarop VERVANNE,
‘ik ben gewrooken! Bekend voor een gelukzoeker, en zyn leeven moede, haalde
hy, door onbescheid, de welverdiende straffe zich op den halze; hy gedroeg zich
als een lafaart, en stierf gelyk hy moest sterven.
Maar,’ myne dierbaare HORTENSIA, ‘welk eene wereld van moeilyk- en
verdrietlykheden zouden eenige weinige woorden van ontdekking ons bespaard
hebben! Zonder een allervolkomendst vertrouwen, zonder een vertrouwen 't welk
alle agterhoudenheid verbant, bestaat er zodanig iets als onveranderlyke hoogagting
niet, zelfs by de best voor elkander berekende harten. Vermoeden en ongerustheid
sluipen in, en verspreiden derzelver vergift in stilte: en, indien men, voor eene wyl,
het opkropt, krygt het meerder kragts. De wortels van allen misverstand moeten op
het eigen oogenblik, wanneer zy zich voordoen, uitgeroeid worden; men heeft niet
zonder reden gezegd, dat de ondergaande Zon geen wolkje, tusschen een
welgehuwd Paar, moet agterlaaten.’
Ik hoop, sprak HORTENSIA, aan VERVANNE de hand toereikende, dat gy u bestendig
zult houden aan deezen Grondregel; van myne zyde beloof ik dien vervolgens te
zullen aankleeven tot myn laatsten leevensädem!
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve over de naajaaging en verkryging van kundigheden.
(Uit het Engelsch.)
Science! thou fair effusive ray
From the great source of mental day,
Free generous, and refin'd!
Descend with all thy treasures fraught,
Illumine each bewilder'd thought
And bles my labouring mind.
AKENSIDE.

Het mag voor eene erkende waarheid doorgaan, dat veele Beoefenaars der
Weetenschappen hunne gezondheid gekrenkt hebben door eene onaflaatende
Naajaaging van Kundigheden, zonder dat zy daar aan geëvenredigde vergeldingen
erlangden, van vermaak of vordering. Zy leezen, in de daad, dewyl zy dit aanzien
voor een pligt; of, om dat zy zich wenschen bekwaam te maaken tot zeker bepaald
geleerd Beroep; doch zy bekennen menigmaalen, dat de geheele taak hunner
Letterbezigheden een aanhoudende vermoeiende arbeid is, en dat het genoegen,
daar uit hervoortkomende, eene zeer ongelyke vergelding is voor de uitputting
hunner geesten, en daar uit volgende naargeestigheid.
Letteroefenaars van deezen stempel bevindt men veelal deugdzaame en
beminnenswaardige Menschen; en het zou een geluk voor hun zyn, wilden zy agt
geeven op eenige wenken, die, opgevolgd, hunne Letteroefeningen genoeglyker
en voordeeliger zouden maaken.
Een der eerste en belangrykste Voorwerpen, derhalven, om de eigenaartige
voordeelen van onze Letteroefeningen te trekken, moet zyn het Leezen niet tot
eenen taak, maar als eene verlustigende bezigheid, te neemen. Zodanig immers is
de gesteltenis onzer Menschlyke Natuure, dat geen bedryf lang en geregeld zal
voortgezet worden,
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't welk niet gepaard gaat met zekere maate van vermaak. Tot eene Letterbezigheid
die afmattend en onbehaagelyk is begeeven wy ons met wederzin, onze aandagt
daar op gevestigd is oppervlakkig, en wy zyn gereed om het onderwerp te laaten
vaaren, zonder 'er op te denken in eene maate genoegzaam om het einde, de
verkryging van meerder Weetenschap, te bereiken. In stede van 'er gestadig op te
denken, zoeken wy het uit onze gedagten te verbannen, als een voorwerp van
onaangenaame aandoeningen. Maar het hart en de neiging, de verbeelding en het
geheugen, werken te zamen met het verstand, om de grootste voordeelen te trekken
van eene by ons geliefde Letteroefening.
Het is, overzulks, van het uiterste aanbelang, dat wy ons eene sterke gesteldheid
eigen maaken op zulke deelen der Weetenschap, of op zodanige Boeken, als ons
oordeel ons zegt dat wy zullen beoefenen of leezen. - Tot dit einde kunnen ons
verscheide hulpmiddelen te stade komen; doch onder deeze is misschien geen
aanleidelyker, dan de Verkeering met Lieden van smaak, vernuft en geest, dat wy
met hun spreeken over de Boeken, welke wy leezen, en over de Onderwerpen, die
wy beoefenen. In de verkeering is eene vuurigheid en geest, welke de voorwerpen,
die anderzins koel en smaakloos zouden weezen, leeven en smaak byzet. Wanneer
wy ons weder alleen bevinden, voelen wy ons natuurlyk opgewekt om de Boeken
te raadpleegen over de onderwerpen, die de stoffe des gespreks uitmaakten: en
het licht, geduurende het onderhoud verkreegen, is een uitsteekend hulpmiddel tot
voortzetting onzer naaspeuringen.
Zo ras wy door Leezen eene genoegzaame kennis gekreegen hebben van eenig
byzonder Boek, of Onderwerp, zal het ons zeer aanvuuren om verder voort te vaaren.
Spreeken wy daarover met onze gelyken in Letterkundige vordering, of met de meer
Geleerden en verder geoefenden, dan wordt zulks meer opgewekt; onze Eigenliefde
maakt ons bezorgd om het verkreegene te behouden; wy zoeken de hulp der Boeken,
en doorleezen dezelve met verdubbelde aandagt en opmerking. Daarenboven zal
het ons, misschien, zwaar vallen ons te wederhouden van genegenheid op te vatten
voor iets, waarop wy vroegtyds en veelmaal het oog vestigen.
In de daad, indien wy eenmaal onze aandagt bepaald
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kunnen vestigen op een goed Boek, dan zal 'er niets meer noodig weezen om ons
hetzelve te doen beminnen. Even gelyk in de natuur twee lichaamen, wanneer zy
elkanderen naderen, vereenigd worden door aantrekking of aankleeving, zo zal de
ziel, als zy zich op eenig Onderwerp, welk het ook zyn moge, vestigt, als 't ware,
daar mede vereenigd worden, en 'er na toe vliegen met eene eigenwillige snelheid.
- Voorwaar, 'er is geen onderwerp zo dor en droog, of wy zullen, door onze aandagt
daar op te vestigen, ten laatsten bevinden, dat het ons geen gering vermaak
aanbrengt. Bovennatuur- en Wiskundige onderwerpen, zelfs wanneer zy in het
afgetrokkenste loopen, weeten wy, dat den daar in zich bevlytigenden eene groote
maate van voldoening schenken. Deeze gedeelten, derhalven, van Geleerdheid en
Weetenschap, die in derzelver aart meer onderhoudend zyn, kunnen niet missen,
in een hoogen graad, genoegen te verschaffen, als de ziel 'er steeds sterk op is
ingespannen.
Om het vermogen en de hebbelykheid te verkrygen van onze Aandagt te vestigen,
zal het noodig zyn, in den beginne, een zeer ernstig besluit te neemen. In den
aanvang van het leeren eener Taale, by het opvatten van een Boek over eene
Weetenschap, 't welk ons geheel vreemde denkbeelden voor den geest brengt,
kunnen wy niet naalaaten zekeren wederzin ontwaar te worden. Maar indien de
Letteroefenaar volhardt, dan zal die wederzin welhaast verdwynen, en door vermaak,
als een belooning des doorgestaanen arbeids, vervangen worden. - Vóór dat dit
plaats heeft, is het hem geraaden, het zich, hoe onaangenaam het moge weezen,
tot een onveranderlyken regel te stellen, om eene zekere hoeveelheid, of een
bepaalden tyd, te leezen, en hy zal ongetwyfeld bevinden, dat, het geen hy als een
Taak opnam, van hem als een verlustiging wordt voortgezet.
Het houden van Aantekening-Boeken is door den Heer LOCKE, en andere Mannen
van naam en agtbaarheid, sterk aangepreezen. Maar Dr. KNOX, wiens bespiegelende
naaspeuringen wy mogen veronderstellen dat kragtig onderschraagd zyn door de
ondervinding in het beoefenend deel der Opvoedinge, wraakt dezelve ten hoogsten.
‘'Er zyn,’ schryft hy ‘veele Studenten, die hunne dagen slyten in plaatzen uit de
Schryvers op te zamelen, en geheel in hunne Aantekening-Boeken over te schryven:
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eene wyze van Letteroefenen hoogst af te keuren, als die zelden den Student
voordeel of vermaak schenkt, zyn tyd verslindt, zyne oogen vermoeit, en zyne
gezondheid krenkt. Ik raad, op het allerernstigste, alle deeze ongelukkige Studenten,
die zich hebben laaten diets maaken, dat het gebruik hunner handen denkbeelden
in de harssenen kan drukken; die hunne aandagt afwenden door overschryven; die
zichzelven afmatten in het uittrekken en verkorten; en die denken, dat zy, door hunne
Aantekening-Boeken te vullen, hun verstand verryken, hier mede op te houden,
terwyl zy nog oogen om te zien en vingers om te schryven hebben. - Zy zyn geheel
van den weg ter Geleerdheid afgeweeken; en als zy, op dit bypad, langen tyd
voortgaan, zullen zy onbekwaam worden om weder te keeren, of een beter spoor
op te slaan. Naa veele jaaren gesleeten te hebben in deezen noodloozen arbeid,
is het geen wonder, dat zy hunne Boeken digt doen, onder het uitboezemen van
de oude klagt, dat veel leezens ydelheid en vermoeijing des geests is.
Niets kan ons in het Leezen weezenlyk dienen, dan 't geen de Geest zich eigen
maakt door denken, en het in de geheugenis te prenten. Het overgeschreevene
krygt door dien arbeid geen meer eigendoms, dan toen wy het in druk voor ons
hadden. Het is eene misvatting, te stellen, dat, door het schryven der woorden met
een pen op het papier, de denkbeelden zich klaarder in de harssenen drukken, dan
door aandagtig leezen.
De beste wyze van Uittrekzels en Verkortingen te maaken bestaat in des Schryvers
denkbeelden, naa zyn Boek digt gedaan te hebben, met onze eigene woorden uit
te drukken. Door dit te doen, oefenen wy het geheugen, en gewennen ons aan een
schryfstyl. Wy maaken, 't geen wy schryven, ons eigen; wy denken; wy zyn
werkzaam, en veroordeelen ons zelven niet tot eene bezigheid, die enkel werktuiglyk,
of een handwerk, mag heeten.
Dan, naa alles wat zommigen mogen zeggen, schryven of denken. vast gaat het,
dat de grootste Letteroefenaars zich te vrede hielden met leezen, zonder Uittrekzels
of korte Begrippen te maaken. Zy waren voldaan met het geen in hunnen geest
overbleef naa een aandagtig leezen, en, als zy schreeven, schreeven zy uit zich
zelven.
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Het Leezen noemt men, met regt, voedzel voor den geest. Gelyk voedzel, moet het
geleezene verteerd en gescheiden worden, en de voedende kragt vertoonen in het
veroorzaaken van groei en sterkte, om den geest in staat te stellen van gezonde
en rype vrugten voort te brengen. Het moet, gelyk men zegt, veranderd worden in
succum & sanguinem, in sap en bloed, en niet weder verschynen in dezelfde
gedaante als men het innam. Het is waar (en dit voorbeeld zou men kunnen
aanvoeren ter wederlegging van het door my beweerde) dat DEMOSTHENES acht
maalen met eigen hand THUCYDIDES uitschreef; maar men hebbe hier by te bedenken,
dat DEMOSTHENES leefde toen de Drukkunst nog niet was uitgevonden, en dat hy
zich opgewekt voelde om THUCYDIDES over te schryven, niet alleen te zyner eigene
leering, maar ook om de Afschriften te vermenigvuldigen van een by hem zo zeer
hooggewaardeerden Schryver.’
Wyders zal eene behoorelyke maate van Verscheidenheid niet luttel toebrengen
om het Leezen eene aangenaame bezigheid te doen worden. Want, schoon het
waarheid is, dat men niet meer dan één of twee Boeken teffens onderhanden moet
hebben, zal het egter, als deeze uitgeleezen zyn, zeer gepast weezen, dat wy,
eenige afmatting gevoelende, eenen Schryver opneemen, die eenen anderen styl
voert, of over een geheel verschillend onderwerp handelt; dat wy Werken in Onrym
voor Dichtwerken, en de laatste weder voor de eerste, verwisselen; dat wy de Ouden
met de Hedendaagschen mengen; beurtlings het Boek nederleggen en de Pen
opvatten; en soms die beide laaten vaaren, om ons in een aangenaam gezelschap,
of ter plaatze van openbaare verlustiging, te begeeven. De geest zal, naa die korte
verpoozing, met al de greetigheid van Letter-honger, na de Boeken wederkeeren.
Die Tusschenpoozingen moeten niet te lang weezen, of zo veelvuldig, dat wy eene
hebbelykheid krygen van ledigheid of uitspanning.
Hy, die met vermaak wil leezen, (en wy mogen het herhaalen, dat allen, die met
weezenlyk voordeel leezen, het met vermaak doen,) moet agtgeeven op den tyd
van den Dag, en het Saisoen des Jaars. De Morgen heeft men algemeen erkend
voor den besten tyd ter Letteroefeninge; de Naamiddag kan voordeeligst besteed
worden in kennis-aankweekenden ommegang. De eigenste ver-
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mogens, die vóór het Middagmaal in staat zyn om zich te bepaalen tot de
scherpzinnigste en verheevenste naaspeuringen, leert de algemeene ondervinding,
dat naa het Middagmaal, in vergelyking gesprooken, onvermogend en stomp zyn.
‘Ik weet niet hoe het bykome,’ zegt een beroemd Schryver, ‘dat al myne
Wysbegeerte, waar toe ik my met alle vuurigheid begaf vóór den Middag, my als
onzin voorkomt zo ras ik het Middagmaal gehouden heb.’
Zeer heet Weer is byzonder ongeschikt ter Letteroefening. De Maanden July,
Augustus en September, zyn geenzins de Maanden des Jaars, in welke de Vrugten
des Verstands tot rypheid komen. - Misschien zal een streng Wysgeer willen
beweeren, dat de Zielsvermogens geene aandoening moeten gevoelen van de
veranderingen van Koude en Hette. Dan wie zal luisteren na den Wysgeer, als hy
van het tegendeel, door de daadlyke ondervinding, overtuigd is? Het verdient onze
opmerking, dat deeze Maanden tot Rusttyden bestemd zyn in de Geregtshoven en
op de Academien. - By koud en guur Weer, wanneer wy ons heul aan den haard
zoeken, vinden wy dat vermaak in onze Boeken, 't welk wy in den Voortyd, en in
den Herfst, in den Zonneschyn zogten, en in de bekoorelykheden der
Landvertooningen. Wy zwerven niet langer rond; wy verzamelen onze verstrooide
denkbeelden, en smaaken, in de beoefening onzer Zielsvermogens, dat genoegen,
't welk het gevolg en de belooning is van, op eene gepaste wyze, de natuurlyke
kragten te werk te stellen van het Godlyk deeltje, 't welk in onzen boezem huisvest.
Maar te aller Uuren, en in alle Jaargetyden, zullen wy, indien wy de buitenspoorige
omzwervingen der Verbeeldingskragt kunnen beperken, de Togten van het hart
regelen, en bevel voeren over onze Aandagt, zo dat deeze zich bepaale tot het
onderwerp 't geen wy onderzoeken, onze Aandagt ryklyk beloond vinden. - Verleen
gezette aandagt; en gezette aandagt op eenig deswaardig voorwerp zal altoos
weezenlyke voldoening baaren. - Ten aanziene van het Leezen inzonderheid, hier
op moge men staat maaken als op eene beweezene waarheid, zal de maate van
Voordeel, zo wel als van Vermaak, altoos aan de maate van Aandagt geëvenredigd
weezen.
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Ophelderende aanmerkingen over de nieuwe wyn-proeve,
benevens de bereiding van een versterkt proefvocht, (Liquor
probatorius fortior.)
Door den Heer Hahnemann.
(V. CRELL, Chem. Annal. 1794.)
§. 1. Toen ik myn middel ter beproeving van Wynen vervaardigde, was myn oogmerk,
om het lood, koper en andere schadelyke metaalen, die daarin bevat mogten zyn,
aan den dag te brengen, op eene wyze, waardoor het yzer, zo dit te gelyk door het
eigen zuur des Wyns daarin opgelost ware, niet tevens nedergeplofd werd, en de
proef dus niet hinderen kon.
§. 2. Wanneer eenig tegenwerkend middel (reagens) duizende maalen aan de
verwachting voldoet, zo is het meer dan waarschynlyk, dat, wanneer het eenmaal
kwalyk uitvalt, de oorzaak daarvan niet aan 't Voorschrift van het Proefmiddel, maar
aan de verkeerde bereiding, of bewaaring, of aan eenige omstandigheden by het
gebruik, moet toegeschreven worden.
§. 3. Zodanig was het geval met myn Proefvocht, welks nuttigheid my noopt, om,
zo veel mooglyk, alle misslagen, die by het bereiden, bewaaren en gebruiken, van
hetzelve kunnen plaats hebben, uit den weg te ruimen.
§. 4. Onder de misslagen, die by het bereiden hebben plaats gehad, is mooglyk
een der minst zeldzaamen geweest, dat men, daar ik by het eerste voorschrift niets
van den graad van warmte, die het water, het welk 'er toe gebruikt wordt, hebben
moet, gemeld hadde, somtyds zeer koud water daartoe gebezigd heeft; het geen
voorzeker niet in staat was, om de overbodige hoeveelheid wynsteens, die nodig
is om het gezwaveld yzer opgelost te houden, te ontbinden. Water van 33° Fahr.
lost naauwlyks 1/200 wynsteen op; in zulk een onecht Proefvocht is wel leverlucht
(gaz hydrogêne sulfuré) genoeg om het yzer neder te ploffen, maar geen
genoegzaame hoeveelheid zuur, om het in deszelfs vereeniging met zwavel opgelost
te houden. In myne aanmerkingen op het eerste Deel der Arzneimiddel-leer van
MONRO, heb ik reeds den graad van warmte opgegeven.
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Mooglyk heeft men ook wynsteen-kristallen genomen, die niet fyn genoeg gestampt
waren.
§. 5. Ik gelastte voorts het vocht tien minuten lang om te schudden, hierdoor
meende ik zonder tusschenpoozing, deels om de werking der moeilyk op te lossen
kalk-lever (sulfure de chaux) op het niet min ongemaklyk te ontbinden zuure zout
te bevorderen; deels om de oplossing van eene genoegzaam overtollige hoeveelheid
wynsteens te verhaasten, ten einde 'er een gezuurd leverlucht-water door te
verkrygen. Misschien heeft men met dit omschudden niet lang genoeg aangehouden.
§. 6. Wanneer men het mengsel eenigen tyd staan laat, zonder het van het
onöpgeloste af te gieten, of door te zygen, alsdan klimmen 'er nog leverlucht-blaasjes
op, die de fynere deeltjes van de ligter kalk-zwavel-lever mede opwaarts voeren,
en op deze wyze het weinige overschietende wynsteen-zuur weder wegneemen;
het is dus beter, dat men het mengsel eenige dagen tot de volkomen ontbinding
der lever staan laat, (waarop zich alsdan de overschietende wynsteen weder oplost,)
of hetgeen nog de voorkeur verdient, dat men het terstond na het omschudden,
zodra het helder geworden is, afgiet en doorzygt. Mooglyk is men ook in dit stuk
somwylen onoplettend geweest, daar ik 'er in myn Voorschrist niet van gesproken
heb.
§. 7. Zo men een wel bereid Proefvocht op eene plaats nederzet, alwaar het aan
de winterkoude is blootgesteld, dan heeft het geval plaats, waarvan §. 4. gesproken
is. De overvloedige wynsteen, die 'er in opgelost is, schiet tegen de wanden van 't
glas tot kristallen aan; omdat 'er by eene zo geringe warmte slechts eene ongemeen
kleine hoeveelheid opgelost kan blyven, die niet toereikende is om het yzer
ontbonden te houden. Misschien heeft het soms ook hier aan gehaperd.
§. 8. Wanneer het vocht ter beproeving van Wyn gebezigd wordt, is het
onverschillig, of men 'er veel of weinig op eenmaal by giete, indien 'er slechts zo
veel wordt bygedaan, als tot het nederploffen der daarin bevatte schadelyke metaalen
genoegzaam is, en tevens de tegenwerking van 't middel bevordert, door het mengsel
een paar minuten lang om te roeren.
§. 9. Dit echter moet ik herinneren, dat, by het doen der Wyn-proef, slechts het
yzer, hetgeen in een plant-
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zuur (het zuur van den Wyn) opgelost is, zich niet kentekenen zal, en ontbonden
blyven. Wil men daarentegen het middel, door het bydoen van yzer-vitriool of
yzer-salpeter, op de proef stellen, gelyk zeker scheikundige onlangs deed, alsdan
vordert men meer van hetzelve, als ik beloofd heb. Hoe verbaazend zeldzaam toch
zullen die gevallen voorkomen, waar het yzer-vitriool met Wyn vermengd is, en by
toeval althans naauwlyks ooit met voordagt nimmer, omdat dit zout niets aan den
Wyn verbeteren, maar 'er wel een waglyken smaak aan geeven kan.
§. 10. Het half gedephlogisticeerd yzer van het yzervitriool kan, in deszelfs
gezwavelden toestand, door het weinige zuur dezes Proefvochts niet opgelost
gehouden worden, maar wel het yzer, dat door het zuur van den Wyn, zelfs tot
verzadiging toe, ontbonden is. Dit moet het Proefvocht doen, en dit kan het.
§. 11. Ten einde dus de misvattingen by de bereiding van myn Proefvocht te
kunnen vermyden, geef ik nogmaals het Voorschrift daarvan op, maar met zodanige
voorzorgen, waardoor dergelyke feilen kunnen voorgekomen worden.
§. 12. Op een mengsel van twee drachmen gestampte drooge kalk-zwavel-lever,
en zeven drachmen fyn gestooten wynsteen-kristallen, giet men in een wyde sterke
o

flesch zestien oncen laauw (90 Fahr.) bronwater, schudt het tien minuten lang
zonder ophouden om, zet het dan omtrent één minuut lang neder, om te bezinken,
giet terstond het melkwit vocht af, en zygt het door vierdubbeld vloei-papier op eene
maatig warme plaats. Dit vocht, hetgeen dan byna zo helder als water is, bewaart
men in kleine wel toegekurkte flesjes op eene taamelyk warme plaats, en neemt by
het gebruik daarvan omtrent één deel op twee deelen Wyn, hetgeen men dan twee
minuten lang omroert. Blyft het mengsel klaar, zo bevat het, uitgenomen misschien
eenige yzerdeelen, geen metaal in zich; wordt het troebel, dan is het zwartachtig
nederplofsel eenig schadelyk metaal, lood, koper, enz.
§. 13. Wordt het vocht op deze wyze bereid en bewaard, dan is het ter beproeving
van Wyn, in welks eigen zuur yzer is opgelost, onfeilbaar.
§. 14. Dewyl ik echter niet gaarn een zaak slechts ten halve laat steeken, zelfs
dan, wanneer ik niet beloofd heb meer te zullen doen, en men toch mooglyk in het
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ongemeen zeldzaam geval van het aanzyn van yzer-vitriool in Wyn, of van eenig
half verkalkt yzer in andere vochten, die den Artzen ter onderzoeking worden
aangeboden, en waarin tevens schadelyke metaalen bevat konden zyn, gaarn
verlangen zoude zodanig een Proefmiddel te bezitten zo heb ik een middel
uitgevonden, hetgeen alle de voordeelen van de straks opgegeven Wyn proef heeft,
en te gelyk eene genoegzaame hoeveelheid zuur bevat, om het half verkalkte yzer,
hoe veel het ook zyn mogt, opgelost te houden. Dit is het geen ik, onder den naam
van Liquor probatorius fortior, op de volgende wyze bereide.
§. 15. Men ontbindt twee drachmen wezenlyk wynsteenzuur (sal essentialis acidus
tartari) in zestien oncen zuiver water van eene maatige warmte, doet 'er dan twee
drachmen fyn gestampte drooge kalk zwavel-lever by, schudt het mengsel in een
ruime flesch tien minuten lang zonder verpoozen om, zet het dan een half uur neder,
om te bezinken, giet vervolgens het vocht in een flesch af, waarin te voren vier
drachmen fyn gewreven wezenlyk wynsteen-zuur gedaan zyn, lost dit door
omschudden daarin op, laat het een dag en nacht staan om te bezinken, en giet
het bovendryvend helder Proefvocht in kleine sleschjes af.
§. 16. Het gebruik van dit vocht is het zelfde als van 't voorige; het ploft de
schadelyke metaalen, het onschadelyke yzer uitgezonderd, met eene donkere kleur
neder, en wordt op dezelfde wyze gebruikt. Daarenboven bezit het 't voorrecht, dat
het ook 't half verkalkt yzer van de yzer-vitriool en yzer-salpeter niet doet nedervallen,
o

zelfs in de strengste koude zyn kracht niet verliest, (het bevriest op 32 Fahr. niet,)
en veel meer lever-lucht in zich heeft.
§. 17. Het oogmerk, dat ik by het bereiden van dit een en ander Proefvocht
bedoelde, was het volgende. Op de kortste, minst duure en gemaklykste, wyze, een
met zwavel-lever-lucht verzadigd vocht te verkrygen, (om de metaalen gezwaveld
[donkerkleurig] neder te ploffen,) het geen tevens zo veel zuur bevatte, om het uit
metaalontbindingen (vooral de met lood, enz. vergifte Wynen) zo moeilyk te weeren
yzer, geheel en al opgelost te houden, terwyl de overige schadelyke metaalen met
eene zwarte kleur nedergeplofd worden.
§. 18. Om water met zwavel-lever-lucht, die in byzondere glasen ontbonden en
in een ander glas overgebragt
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is, tot verzadiging toe te bezwangeren, is een arbeid, die aan elk niet kan
toevertrouwd worden, tevens niet gemaklyk, (want Blaazen laaten deze lucht door,)
en ook kostbaar is, wanneer hy gelykvormig zal uitvallen. Hier geschiedt beide te
gelyk, het wynsteen-zuur ontleedt de kalklever, door met de kalkaarde een byna
onoplosbaar nederplofsel te maaken, en in het water niets anders overlaat als
lever-lucht, waarmede het tot verzadiging toe vereenigd wordt. Deze hoedanigheden
vindt men alleen in deze zwavellever, en alleen in dit zuur.
§. 19. Het overtollige wynsteen-zuur, het welk in dit mengsel gedaan wordt,
(hetgeen, wegens de wederöplosbaarheid van den kalk-wynsteen in een grooter
hoeveelheid van zuur, by het Liquor probatorius fortior eerst wordt bygedaan, nadat
het lever-lucht-water gereed is,) kon geen der bekende gezwavelde metaalen op
nieuw oplossen, (zelfs niet het kleinste gedeelte derzelven) zonder hunne vereeniging
te scheiden. Slechts het gezwavelde yzer, dat ook in het nederplofsel begrepen is,
kan het ontbinden. Dit blyft opgelost, terwyl de andere metaalen met eene donkere
kleur nedervallen, zodra 'er het Proefvocht by gedaan wordt.
§. 20. Het yzer, dat voorheen gedeeltelyk verkalkt is, gelyk het in 't yzer-vitriool
gevonden wordt, maakt, na het byvoegen der zwavel-lever-lucht, eene stof, die door
de zuuren veel moeilyker kan ontbonden worden, en dus een sterker zuur vordert.
Daar wordt naamlyk een tegenwerkend middel (reagens) vereischt, zo als het Liquor
probatorius fortior is.
§. 21. Elk redelyk scheikundige zal dit laatst genoemde middel, ter beproeving
der delfstoffen, dikwyls nuttig, somtyds onontbeerlyk, vinden; terwyl het, ter
ontdekking der schadelyke metaalen, by geregtlyke onderzoekingen van Wynen,
waarin men lood, koper, rattekruid vermoedt, van vergiften, van kwakzalver-middelen,
enz. niet kan missen van dienst te zyn. Het veel of weinig verkalkt yzer komt by
deze beproeving niet te voorschyn, en maakt dus den uitslag niet dubbelzinnig.
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Eene verbetering van de blixem-aeleiders.
Door Mr. Robert Patterson, van Philadelphia; aan wien de
Magellanische Gouden Eerprys daar voor is toegeweezen.
(Uit the Transactions of the American Philosophical Society.)
Uit de voorbeelden, welke nu en dan voorkomen, van Gebouwen, door den Blixem
getroffen, schoon met Afleiders voorzien, en de veelvuldige gevallen, dat deeze
Afleiders aan den Top gesmolten waren door een Blixemstraal, blykt, dat deeze
bewonderenswaardige Toestel tegen de gevaarlyke uitwerkzelen van het Blixemvuur,
in zeker voege, nog onvolkomen is.
Eenige verbetering schynt 'er nog noodig aan beide de Einden der Afleideren.
Aan het boven Einde, om dezelve te beveiligen tegen het toeval van te smelten:
waar door de Afleider onbekwaam wordt om aan het oorspronglyk oogmerk te
voldoen: te weeten, de Electrieke Vloeistoffe, of den Blixem, uit de voorbygaande
wolk, op eene stille en ongevoelige wyze, te trekken: want het zyn gepunte Afleiders
alleen, die deeze eigenschap bezitten - en aan het beneden Einde, om een meer
gereeden doortocht te bezorgen aan die Vloeistoffe, in de omringende aarde.
Het eerste deezer oogmerken, hou ik my volkomen verzekerd, zou bereikt worden,
door, in den top des Afleiders, een stuk Potlood in te laaten van omtrent twee duimen
lang, genomen van het beste Potlood, en uitloopende in een scherpe punt, een
weinig slegts buiten de Metaalen kooker uitsteekende: zo dat, indien de Potloodpunt
'er door eenig toeval af mogt breeken, (waar voor ik denk, dat dezelve weinig gevaar
loopt,) de Metaalen punt des Afleiders nog scherp genoeg bleeve, om te
beantwoorden aan het oogmerk van een Metaalen Conductor.
Men weet, hoe deeze Zelfstandigheid de grootste hette, zonder te smelten, kan
doorstaan; waarom men 'er zich van bedient tot het maaken van Stookkroezen; ook
vervliegt dezelve niet, gelyk CRONSTEDT opmerkt in zyne Mineralogy, (Sect. 231.)
dan wanneer zy blootgesteld worde aan langzaam verkalkende Hette; waaraan ze
zich
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nimmer aan den top eens Blixem-Afleiders kan blootgesteld vinden.
Teffens is het vermogen des Potloods, als een Afleider der Electrieke Stoffe,
misschien gelyk, of slegts een weinig minder, dan dat van eenige andere der
Metaalen. Eene lyn, op een stuk papiers met een Potlood getrokken, zal, gelyk ik
te meermaalen beproefd heb, een Electrische Ontlaading oogschynlyk zo wel
geleiden, als een gelyke streep Verguldzel zou doen; en zulks zonder immer het
geleidend vermogen te verliezen, 't welk het geval van Verguldzel niet is.
Het tweede oogmerk is, om de Ontlasting der Electrieke Vloeistoffe te bevorderen
aan het beneden Einde des Afleiders in den omliggenden grond. - Het is, in veele
gevallen, door de tusschenkomst van rotzen of andere hinderpaalen, niet doenlyk,
het onder Einde des Afleiders zo diep te plaatzen, dat hetzelve den vogtigen grond
bereike, of by eenig ander voorwerp kome, 't welk een tamelyk goede Asleider is
van Electrieke Stoffe. Ja zelfs, waar dit doenlyk is, zou zulks, zo ik my verbeelde,
alleen niet genoegzaam weezen, om aan het verlangde oogmerk te beantwoorden.
- Yzer in den grond, en bovenal in een vogtigen grond, begraaven, zal terstond met
roest omkorst worden, 't geen steeds voortgaat, tot dat het Yzer geheel in roest
verandert: doch Yzer-roest, en in de daad de Kalk van alle Metaalen, is geen
Geleider, of althans eene zeer gebrekkige Geleider, der Electrieke Stoffe. Hier uit
valt gereedlyk op te maaken, dat, binnen weinige jaaren naa het stellen eens
Blixem-afleiders, het gedeelte, 't geen onder den grond is, weinig of niets zal
toebrengen tot de beveiliging des Gebouws. Daarenboven is de oppervlakte van
dit gedeelte des Afleiders te smal, om eene gemaklyke en overvloedige ontlasting
der Electrieke Stoffe in den grond te bezorgen, welke als dan een zeer onvolkomene
Conductor is.
Als een hulpmiddel tegen deeze gebreken, zou ik voorstellen om het gedeelte
des Afleiders, onder den grond, van Tin of Koper te maaken, welke Metaalen min
vatbaar zyn voor roest en wegvreeting, als zy onder den grond leggen, dan Yzer. Of misschien zou dit oogmerk nog beter bereikt worden, als men dit gedeelte van
den staaf des Afleiders, van welk een Metaal dezelve ook moge vervaardigd weezen,
bekleedde met dik
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omkleedzel van Potlood, vooraf tot eene soort van deeg gevormd, door hetzelve
fyn te maaken, en met gesmolten zwavel te vermengen, (gelyk men te werk gaat
in het vervaardigen der gemeene Potlooden,) en dan, nog heet zynde, om den staaf
te voegen. Door dit middel zou het beneden Einde, myns oordeels, het geleidend
vermogen, zonder eenige vermindering, eeuwen lang kunnen behouden.
Ten einde de oppervlakte van het beneden Einde des Afleiders te vermeerderen,
graave men een gat of put van behoorlyke diepte, en doe in deeze put eene zekere
hoeveelheld Houtskool rondsom het benedenste des Afleiders. De Houtskool bezit
twee eigenschappen, op eene byzondere wyze geschikt om aan dat oogmerk te
beantwoorden. Voor eerst is dezelve een goede Conductor der Electriciteit; en, ten
anderen, zal dezelve weinig of geen verandering van eigenschappen ondergaan,
met, hoe lange ook, onder den grond te liggen. - In deezervoege zal men de
oppervlakte van dit gedeelte des Afleiders, 't welk den grond raakt, met weinig moeite
en zeer geringe kosten, naar welgevallen kunnen uitbreiden. Eene omstandigheid,
welke een ieder, die eenige bedreevenheid bezit in de Electrische Proefneemingen,
moet erkennen van veel aanbelangs te weezen tot het hier beoogde einde.

Berigt, wegens een deezen zomer uit zee opgekomen nieuw eiland
in den Archipel.
‘Breeder en omstandiger Berigt, wegens dit Verschynzel, inwagtende, kunnen wy
niet naalaaten het volgende te plaatzen, uit een Engelsch Nieuwspapier, komende
van de hand eens Heers te Smirna.’
De Inwoonders van het Eiland Tenedos, in den Archipel, greep, in den nagt van
den vyfden Juny laatstleden, een vry groote schrik aan, veroorzaakt door verscheide
zwaare schuddingen eener Aardbeeving. 's Morgens ontdekten zy, te hunner groote
verbaazing, een klein Eiland, van omtrent eene halve myl in den omtrek, uit Zee
opgekomen, tusschen hun Eiland en de Asiatische kust. In het midden ontdekte
men eene kleine Vulcaan, waaruit een roodagtige rook opging.
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Toen ik dit vreemd verhaal hoorde, besloot ik ooggetuigen van dit Voorval te weezen,
en huurde een klein Vaartuig, 't welk my derwaards bragt. Men onderrigtte my, dat
het Eiland, naa het eerste vertoon, grooter geworden was, en nog steeds in grootte
toenam.
Naardemaal de Inwoonders van Tenedos vry onkundig en bygeloovig zyn,
schroomden zy digt by dit nieuwe Eiland te komen. Ik voer, derhalven, nevens myn
knegt, derwaards. Wy maakten onze boot vast aan een rots van het nieuwe Eiland,
en traden 'er op. Ik ontdekte veele takken van Coraal over hetzelve verspreid; als
mede verscheide soorten van Schelpvisschen. Uit den Vulcaan kwam een
wonderbaar geluid, veel gelykende naar het gery van wagens.

Beschouwingen van, en waarneemingen op, den ouden en
tegenwoordigen staat van Rome.
(Ontleend uit de onlangs in Engeland uitgegeevene Letters, during the Course of a
Tour through Germany, Switzerland and Italy, in the Years 1791 and 1792; with
Reflections on the Manners, Literature and Religion of those Countries; by ROBERT
GRAY, M.A. Vicar of Farringdon, Berks.)
Door welk eene verscheidenheid van trekken zullen wy Rome kenmerktekenend
beschryven! Wy vinden ons verward door de min zamenhangende verscheidenheid
van voorwerpen, welke wy, in het verloop van weinige dagen, gezien hebben, onder
het geleide van den Abbé ANDRé; een Cicerone, die ons geleide op zeer schiklyke
voorwaarden, en zeer spaarzaam is in uitgaaven: hy mag een wandelende Kaart
heeten, en heeft genoegzaame kennis aan de Oudheden, tot welke hy ons bragt.
Wy hebben reeds veele der vervallene Gedenkstukken van het Heidensch
Keizerryk bezogt - de verstrooide Kolommen van Tempelen, waarin de Afgodery
zegepraalde - de verbrookene Overblyfzels der Waterleidingen, welke geheele
Rivieren in Rome bragten - de vergruisde Muuren der Schouwburgen, waar de
Zwaardschermers onderhouden werden om vrywillig hun bloed te storten, en geleerd
bevallig te sterven, tot vermaak der onmenschlyke aanschouwers van beiderlei
Kunne -
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de ingezonke Boogen, onder welken men gevangen Koningen heenvoerde, geketend
en bespot.
Onder deeze hebben wy vermengd gezien, de trotsche Heerschappy van het
Pauslyk Rome - de Paleizen der hoogmoedige Pausen - de Museums, waarin de
Werken der oude Vernuften verzameld zyn, met de mededingende Voortbrengzelen
van laatere tyden - de Kerken, waarin de Cieraaden der Heidensche Gebouwen
ingevoerd zyn, wel schitterend, doch zeer ongepast.
Vergeefsch zoekt men na eenige trekken van het Heidensch en het Christensch
Rome van elkander afgezonderd; ze zyn wonder dooreen gemengd, en in elkander
ingelyfd. Zomwylen valt het bezwaarlyk de Werken van ouden of laateren Tyd te
bepaalen, en het is bykans onmogelyk, onderscheid te vinden tusschen de
charactertrekken der oude of hedendaagsche Bygeloovigheid. Huizen van laate
jaartekening vertoonen de afgenomene brokken van die Oud Rome vercierden.
Christen - kerken zyn gegrondvest op de grondslagen van Heidensche Tempelen,
en opgehaald met bouwstoffen van dezelve ontleend. De Standbeelden der
Apostelen staan op Kolommen van de Keizeren; en de overblyfzels van de Puteoli,
geschikt om de slegtste Slaaven te ontvangen, maaken thans een doolhof uit van
Catacombes, vereerd als de Begraafplaatzen der eerste Martelaaren. Hadt Rome,
in de dagen haarer grootheid, kunnen voorzien, dat de Belyders van den toen
versmaaden Godsdienst van JESUS, in volgende eeuwen, in zulker voege de
heerschappy zouden voeren over de ruïnen van haare Heidensche grootheid, hoe
zeer zou zy het trotsche hoofd geboogen hebben?
Het is, met de daad, opmerkenswaardig, hoe het Pauslyk Rome als uit de assche
van het Heidensche herreezen is, en zich met de cieraaden daarvan opgepronkt
heeft. De Kerk van St. Theodorus rust op de grondslagen van een Tempel, opgerigt
ter eere der kinderlyke Stigters van Rome, op de plaats waar de vertelling wilde,
dat deeze gezoogd werden. De Kerk van St. Cosmo en St. Damian opent de deuren
van een Tempel, toegeheiligd aan dezelfde Grondvesters der Stad. Die van Santa
Maria, Sopra Minerva, duidt haare oude herkomst aan; en, zonder buiten Rome te
treeden, om de muuren van den Tempel van Bacchus, in de Kerk van St. Urbino,
te vinden, behoeven wy alleen op te merken, dat het Pantheon, door AGRIPPA
toegeheiligd aan Jupiter en
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andere Goden, door Paus BONIFACIUS DEN IV gewyd is aan de Maagd en de Heilige
Martelaaren, en door GREGORIUS DEN IV aan alle de Heiligen. Het Corinthisch Koper,
van het Voorportaal deezes Tempels genomen, werd veranderd in een verhemelzel,
ondersteund door kolommen, by het Pauslyk Altaar van St. Pieters Kerk; en de Kerk
van St. Paulus is vercierd met marmeren Pylaaren, ontleend van het Mausoleum
van Keizer ADRIAAN.
De Onderschraagers van het Roomsche Geloof schiepen genoegen in het
denkbeeld, dat zy de Heiligdommen der Valschheid en Godloosheid veranderden
in Plaatzen van gewaande Heiligheid; en, op dergelyke beginzelen, bouwden zy
het Carthuizers Klooster over de Baden van DIOCLETIAAN - de Kerk van St. Andrea
della Valle ter stede waar de Schouwburg van POMPEJUS stondt - die van St. Marcello
op de plek des Tempels van Isis, door TIBERIUS zelve, uit hoofde van de
schandlykheden daar gepleegd, geslooten - en die van St. Agnes ter plaatze waar
eenige Bordeelen stonden, voor welker besmetting deeze Heilige wonderdaadig
bewaard werd, gelyk het fraaije beeldwerk van ALGARDI getuigt.
Het zou dienstig geweest zyn voor de agting der Opvolgeren van St. Petrus, indien
zy alleen de uitwendige Bouwstoffen der Heidensche Gestichten ontleend, en, ten
zelfden tyde, de Heidensche plegtigheden niet overgenomen hadden; deeze onheilige
dingen vermengende met de zuiverheid van den Christlyken Eerdienst. Maar
ongelukkig werden de Tempels, aan Christen Heiligen toegewyd, dikwyls even zeer
de tooneelen van Afgodery, als die geheiligd geweest waren aan ingebeelde
Godheden. De Standbeelden der Helden werden veranderd in die van Martelaaren,
om nog de aanbidding te ontvangen, en beschermers te weezen van de hun
geheiligde Altaaren. Zy, die de Kerken bouwden, besprengden zich met heilig water,
deeden het wierookvat branden, staaken kaarsen op, enz.
De volharding in Heidensche gebruiken heeft zich zomtyds, in andere voorbeelden,
ten zigtbaarsten vertoond. De Vestaalsche Maagden herleefden in de persoon der
Nonnen - de ommegangen met het Heilige bootsten een oud voorbeeld naa gecanoniseerde Heiligen volgden op de Beschermgoden, en de wellustige
plegtigheden, ter
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(*)

eere van schaamtlooze Zinnebeelden, worden nog in gedagtenisse gehouden .
De omstandigheden en toestel van den Heidenschen Eerdienst werden zomtyds
overgenomen, waarschynlyk in gevolge van de verwyten der Heidenen, aan de
Christenen gedaan, dat zy deeze dingen ontbraken, welke het Menschdom gewoon
geweest was te eerbieden, als Gode alleraangenaamst. Zy schynen ten minsten,
uit hoofde van de naauwkeurige overeenkomst, hervoort te komen uit eene
naavolging van de zyde der Roomschgezinden, en niet, gelyk de geleerde en
verbeeldingvolle WARBURTON zich verbeeldde, uit den algemeenen invloed des
Bygeloofs; dezelfde uitwerkzels onder de Christenen, als by de Heidenen, te wege
brengende.
Gewoonten, in den Godsdienst lang gevestigd, konden niet naalaaten eenige
kragt te behouden over de zodanigen, die beslooten hunne dwaalingen te laaten
vaaren; en hoe zeer de vroegste Christenheid de heerschende Bygeloovigheden
mogt wraaken, werden eenige dingen behouden, als schadelooze inschiklykheden
aan de vooroordeelen, en andere werden ongevoelig aangenomen door dien geest
van navolging, waardoor de zeden allengskens in elkander smelten, wanneer eene
langduurige gemeenschap plaats heeft; even zo valt het gemaklyk in het burgerlyke
eenige trekken van gelykvormigheid te vinden, tusschen het Character van het oude
en hedendaagsche Rome.
Dat het gevolg deezer overneeminge, in zaaken van den Godsdienst, nadeelig
geweest hebbe voor de agting des Pausdoms, en dat de Leer der Roomsche Kerke,
diensvolgens, voor een groot gedeelte, Anti - christisch is, hebben veele Schryvers
aangetoond. De geest van die overeenkomstige Instellingen was dikwyls, mogelyk,
goed; doch die geest is thans vervloogen, en het waare oogmerk verdweenen, terwyl
de Kerk zich overlaaden vindt met een hoop dorre, en niets dan kwaad doende,
plegtigheden.
Eén trek van Zuiverheid, nogthans, heeft de Roomsche Kerk, te midden van alle
die verdervende verkeerdheden,

(*)

Getuigen de Ommegangen, die, nog binnen een Eeuw, op Sicilie plaats hadden; de Vinger
van St. Cosmo, en de Concha Veneris, door de Pelgrims gedraagen.
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behouden; een Geest van Christlyke Goeddaadigheid jegens alle derzelver Leden,
dikwyls tot uitersten gedreeven; een Geest betoond in allen mogelyk betoon van
Liefde, ter hulpverleening in ongelegenheden van allerlei soort. - Wy kunnen een
treffend kenmerk van onderscheid bespeuren, tusschen het Heidensch en het
Pauslyk Rome, in de ontelbaare inrigtingen, welke 'er tegenwoordig bestaan, tot
verligting van menschlyke elenden, die hem van de wieg tot het graf vergezellen,
en het voorzien in alle behoeften, geestlyke en lichaamlyke, die bystand of hulpmiddel
toelaaten.
Ten allen tyde is 'er iets grootsch geweest in het Character der Romeinen: door
alle eeuwen heen heeft het althans trekken ten toon gespreid, die ontzagwekkend,
schoon gevaarlyk, waren. In de tydperken van het Gemeenebest kunnen wy, te
midden van de krygsdriften, en eene woede om vermeesteringen te maaken, niet
naalaaten te bewonderen eene ongemeene maate van edelmoedigheid omtrent de
verwonnenen, eene onverwinnelyke dapperheid, eene onbaatzoekende
vaderlandsliefde, maatige leevenswyze, en eene braaf heid van huislyke zeden. Te midden van het bederf, 't welk den aanwas des Ryks vergezelde, worden wy
nog verrukt door de ten toon spreiding van vernuft en behaagende letterkunde; door
eene zedekunde zeer verfynd en schitterend, schoon verlaagd door daar aan
kleevende dwaalingen, en vermengd met ondeugende beginzelen; door eene
leevendige en bezielde welspreekendheid, en de betoverende bevalligheden der
Dichtkunde. - Indien de deugden der Romeinen iets zeer aantreklyks in zich hadden,
hunne ondeugden waren desgelyks groot en buitengewoon: het verderf was onder
hun uitgestrekt, en hunne bygeloovigheden hadden een wydheerschenden invloed.
De aart der Romeinen, altoos hoogvliegend, vertoont nog dikwyls haare kragt in
het verzwakt hedendaagsch geslacht; wanrin wy nog mogen opmerken een
veelbeteke end gelaad, een ontzagwekkende houding, een sterkte van geest, die
alleen aanmoediging en bestuur ontbreekt, om de banden, welke het betoon daar
van verhinderen, aan flarden te rukken.
Indien wy het oog wilden wenden op de grootschheid der oude Stad, nog merkbaar
in overblyfzelen, zullen wy, met bewondering, beschouwen het groote, schoon half
verbryzelde, gevaarte van het Collissoeum; de uitge-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

504
strektheid en schikkingen der Keizerlyke Baden, uitgelegd als landschappen, met
(*)
wandelwegen, Porticos en Museums, verrykt met alle verscheidenheid van cieraaad ;
de Tempels der Stad, de Obelisken, de Zegeboogen, de welaangelegde Wegen,
aangelegd over Rivieren en Bergen, tot het uiterste der verstafgelegene
(†)
Landschappen, de Waterleidingen , de Catacombes en de Paleizen.
De overgebleevene gedenktekens, opgerigt in de bloeiende tyden van het
Gemeenebest, zyn van weinig beduidenis, vergeleeken met die van deszelfs
vervallenden staat. De Tyber verdeelt de Stad nog, schoon niet met den καθαρον
ροον den Klaaren Stroom, van welken DIONYSIUS spreekt; dan hoe zeer zyn de
Kunstwerken van menschenhanden verlooren geraakt! Wél drukt het de Italiaansche
Dichter, JANUS VITALIS, uit:
Disce hinc quid possit Fortuna, immota labascunt
Et quae perpetuo sunt fluitura manent.

Dat is:
Leer wat Fortuin vermag: het vaste valt ter neer,
Het altyd vloeiend blyft.

Van de Subliciaansche of AEmiliaansche Burg is maar weinig muurwerk
overgebleeven; van het Capitool weet men alleen de plaats, de onbeweeglyke
Saxum van 't zelve is verdweenen; van den Tempel, waarin NUMA POMPILIUS zynen
vertrouwden ommegang hadt met AEGERIA, en de bekragtiging zyner heilzaame
Wetten ontleende, is niets te zien dan een druipende Grotto en een gebrooken
Standbeeld; van het groote werk der Cloaca Maxima is slegts één boog van een
riool te zien.
Toen kennis aan de Werken van Griekenland, en andere

(*)

(†)

Lavacra in modum provinciarum extructa, schryft AMMIANUS MABCELLINUS, spreekende van
de Antoniaansche Baden, opgerigt door CARACALLA, welke byzondere Badplaatzen hadden
voor 23,000 Persoonen, en nogthans kleinder waren dan die van DIOCLETIAAN.
Ten tyde van CESAR waren 'er veertien Waterleidingen, die 150 springende Fonteinen en 118
openbaare Baden water bezorgden, behalven het water, noodig tot de Naumachiae, of de
Scheepsstryden.
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Landen, smaak voor de Kunsten baarde, vervulde de nayver der streeveren na
volksgunste, als mede de mededinging en ryklykheid der Keizerlyke bescherming,
de Stad met Gebouwen, die de merktekens droegen van nutheid of praalzugt. Men
voerde Steenbrokken uit Egypte, en het marmer van Asia werd naar Grieksche
ontwerpen bearbeid. Ongelukkig viel het zo uit, dat de Tempels, in vroegeren tyde
opgerigt, en de Gebouwen, in laatere dagen daar by gestigt, zo digt opeen gepakt
wierden, dat zy de helft verlooren van derzelver aanzien.
Rome was lang bepaald aan haare zeven Bergen, en vervaardigde haare Werken
op eene bepaalde schaal. Wanneer de Heerschappy zich uitbreidde, bleef eene
voorkeus voor den Zetel des Ryks stand houden; en de Kunsten, schoon algemeen
ingevoerd, werden in derzelver uitoefening beperkt. De noodzaaklykheid om eene
Stad te versterken, wier Inwoonders in gestaage oorlogen zich vonden ingewikkeld
met de nabuuren, vorderde, dat de straaten naauw moesten weezen, als daardoor
te gemaklyker te verdeedigen, en minder ruimte beslaande. Vastgestelde plans
worden niet ligt veranderd, en het middelpunt van Rome moest, eeuwen lang,
bepaald blyven tot de oorspronglyke afmeetingen, die zeer beperkt waren, gelyk
wy mogen oordeelen uit het oude plan van Rome, ontdekt op een vloer in de Kerk
van St. Cosmo en St. Damian; uit de afmeetingen van den ouden Forum, en de
breedte van de Via Sacra, eene hoofdstraat van Rome, in welke de Godsdienstige
ommegangen ten toon gespreid werden, en in welke HORATIUS, met andere zich
aan bespiegeling overgeevende lediggangers, zich onthielden. Rome breidde zich
niet uit in open pleinen, vóór dat vastgestelde welvaard vertrouwen op de zekerheid
van de Hoofdstad voortbragt.
Genoeg, nogthans, is 'er van Rome overgebleeven, om ons in staat te stellen tot
het nagaan van de Bouwkunde in die Stad, van derzelver volkomenheid ten tyde
van AUGUSTUS, tot derzelver verval in de dagen van CONSTANTINUS. De overblyfzels
van de marmeren Stad des eersten Keizers beschouwende, moeten wy ons
vereenigen met den wensch van Vader AUGUSTINUS, om Rome in haaren luister te
beschouwen. Den Boog van den laatsten Keizer beziende, belaaden met de
cieraaden van een gelukkiger tydperk, moeten wy het verval der schoone Kunsten
betreuren.
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't Is, egter, eene geheel andere zaak, Rome te beschouwen als een Bewonderaar
der Fraaije Kunsten, dan als een Wysgeer. In het eerste geval moeten wy genoegen
scheppen by elke trek van uitmuntenheid; in het laatste moeten wy beklaagen die
bescherming, aan de Kunsten verleend, welke de aandagt der vrygeboorene
Ingezetenen van Rome aftrok van ontwerpen die de vryheid moesten verdelgen,
welke van langzaamerhand medewrogten tot bederf des Volks, en die strenge
deugden verzwakten, welke derzelver voorspoed te wege gebragt hadden.
Het genoegen, 't welk men schept in het bezien der Ruïnen van oud Rome, van
welk eenen aart dezelve zyn mogen, moet voornaamlyk ontstaan uit de
aanmerkingen, die ze opleveren: over het algemeen gesprooken, hebben deeze
Ruïnen weinig schoonheids in derzelver tegenwoordig voorkomen. - Een
Bouwkunstenaar moge de gebrooken stukken des Tempels van Jupiter Stator, als
een leerboek, bestudeeren; een Beeldhouwer weeken doorbrengen, om alles te
ontdekken, wat hem de Torso kan leeren; en een Schilder zyne aandagt vestigen
op de Boogen van den Tempel des Vredes, als schilderagtige schoonheden; doch
de algemeener Reiziger moet zyn vermaak haalen uit het herinneren der
Geschiedenis, by de voorwerpen, welke hy ziet, en door den loop te volgen van de
gedagten, die zy inboezemen. De Ruïnen van Rome zullen altoos belangryk weezen,
naar gelange onzer kundigheid in de Romeinsche Geschiedenissen, en onzer
hebbelykheid om aanmerkingen te maaken.
De enkele Toekyker, die de voetspooren van oud Rome alleen beziet als
voorwerpen, welke zich aan zyn oog opdoen, vindt zich welhaast verzadigd en
moede; maar de verstandige Reiziger, die met aanleerend denken verkeert omtrent
de lotwisselingen, welke de Stad ondergaan heeft, en let op de zedelyke oorzaaken,
die dezelve hervoortbragten, wordt eene groote voldoening gewaar in deeze
wondervolle Stad, en vindt elk voorwerp zwanger van onderwys.
Het Collissaum, treffende als een schoone Ruïne, vestigt onze aandagt niet
genoegzaam, wanneer wy ons niet slegts herinneren de wreede oogmerken, waartoe
het doorgaans gebruikt werd; maar dat ook de Altaaren, in den omtrek daar van
opgerigt, gewyd zyn aan Heiligen, daar gemarteld voor den thans heerschenden
Godsdienst. - De Tempel des Vredes wordt belangryker, als wy bedenken,
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dat in denzelven gebragt wierden al de Goederen, uit den Tempel van Jerusalem
geroofd, en dat dezelve naderhand verbrand wierd, even als de Tempel, welks
schatten daar gebragt waren, en dat de rykdom deezes Tempels in een gesmolten
stroom vloeide door de Straaten van Rome. - De Zegeboog van TITUS levert bewyzen
op van de vervulling der Joodsche Voorspellingen, voor hem, die de gebeeldhouwde
afbeeldingen opmerkt van de Offervaten, van den Tafel der Toonbrooden, van de
(*)
Wet, en den Kandelaar met zeven armen - Onze Godsvrugt zal zich opgewekt
vinden, by de herdenking, dat TITUS onder deezen Zegeboog doortrok om de denren
van den Tempel des Vredes te sluiten, ten gunstigen teken van een vastgesteld
Verdrag; zinspeelende op dien Vrede, welken het Christendom, de Joodsche
Staatkunde afschaffende, eindelyk zou aanbrengen. - Het Opschrift op den Boog
van CONSTANTINUS wordt met de daad leezenswaardig, voor den Leezer, die, in de
uitdrukking, dat de Keizer het Gemeenebest behouden hadt, ‘door eene aandrift
(†)
der Godheid, en de grootheid zyner Ziele ,’ eene toespeeling vindt op den Droom,
welken de Geschiedschryvers willen, dat zyne overwinning van MAXENTIUS voorging.
- By het wandelen over het groote plein, voortyds door het Paleis van NERO
beslaagen, schenkt het voldoening, met OROSIUS te bedenken, dat een Gebouw,
bezoedeld met de snoodste misdryven, en waaruit de Christenheid de wreedste
vervolging leedt, door 's Hemels wraak uitgemerkt werd tot een gedenkteken van
verwoesting.
De Gebouwen van de tyden der Pausen, te zamen met den hoogmoed
kenschetzende Ontwerpen van Pauslyke Magt, behoeven naauwlyks te wyken voor
die van het Heidensch Rome; en de bedenkingen, welke zy eigenaartig inboezemen,
zyn zo gewigtig en belangryk als die ontstaan uit het beschouwen van de
Werkstukken der Heidenen. De Fonteinen, de Paleizen, de Kloosters en de Kerken,
door de Pausen gebouwd, dingen om den

(*)

(†)

Het is eene bekende zaak, dat de Jooden altoos zorgvuldig vermyd hebben onder deezen
Zegeboog door te gaan, welke hun herinnert aan hun verlooren Staatsbewind en Voorspoed,
verbeurd overeenkomstig de oude Voorzeggingen.
- INSTINCTU DIVINITATIS ET MENTIS MAGNITUDINE.
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voorrang met de Werken der Oudheid. Men wil dat het Vaticaan elf duizend
vertrekken bevat, en, met de Tuinen, eene plaats beslaat gelyk aan de grondvlakte
van de Stad Turin. Twintig millioenen Ponden Sterling waren 'er aan de St. Pieters
Kerk te koste gelegd, in den tyd van FONTANA; en wie, die dezelve gezien heeft,
smert deeze koste?
De Schilders en Beeldhouwers van LEO DEN X behoefden naauwlyks onder te
doen voor die der Keizeren, en zy lagen hunne Talenten te koste aan veel verhevener
voorwerpen; want, in stede van de woeste, wreede en ongestuime, driften, welke
de Helden der Oudheid kenmerkten, door penseel of beitel uit te drukken, werden
de hedendaagsche Kunstenaars aangevuurd om hun kunstvermogen in te spannen
tot het verbeelden van de verhevene aandoeningen der Godsvrugt. - SIXTUS DE V
vercierde Rome, indien niet zo veel als AUGUSTUS, ten minsten, volgens VOLTAIRE,
zo veel als Koning HENDRIK DE IV Parys, schoon hy 'er, met een trek van
Volkshoogmoed, byvoege, dat dit de minste roem van HENDRIK DEN IV, en de grootste
(*)
van Paus SIXTUS DEN V, ware .
De Roomsche Kerk, 't is waar, heeft haare tydperken van Smaak in de Kunsten
gehad, en ook de tydperken van verval. Haare Tempels, grootsch gebouwd, waar
men de als bezielde Standbeelden, en de leeventreffende Schilderstukken, vertoont,
zyn maar al te dikwyls overlaaden met ryke Stoffen en uitgewerkte Cieraaden; de
Beelden van de Moeder - maagd, pragtig uitgedoscht, en de Altaaren, opgevuld
met Kerkcieraaden, laat men zien; maar wy moesten bewonderen de Kunststukken
van BRAMANTE, RAPHAËL en MICHAËL ANGELO. Met zulke beuzelingen zyn, egter,
veelen voldaan; en Vreemdelingen staaren met oogen vol verwondering, als zy
hooren vermelden de waardy van die valsche Steenen en nagemaakte Diamanten,
ten geschenke gedaan door de ANANIASSEN van vroegere dagen.
(Het Vervolg en Slot ter eerstkomende gelegenheid.)

(*)

SIXTUS DE V herstelde de Fontein van Massa, welker bron twintig mylen van Rome aflag,
naby het oude Proeneste, en geleide het water door eene Waterleiding van 13,000 schreden,
op boogen gemetzeld.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

509

Aanmerkingen, geduurende een zesweeks verblyf in Oxfordshire
en Gloucestershire, in den jaare MDCCXCII gemaakt. In een reeks
van Brieven aan een Vriend.
(Vervolg van bl. 472.)

Negende brief.
Gloucester, Sept. 1792.
MYN HEER!

Naardemaal ik, zints mynen laatsten Brief, verscheide uitstappen in de nabuurschap
van Gloucester gedaan heb, waarop de nieuwsgierigheid dikwyls verdrukt, of ten
minsten de voldoening daar aan afgebrooken werd, door de gezellige bekoorlykheden
van Landvermaaken, moet gy van my het geregeld verslag eens Aardryksbeschryvers
niets verwagten; ik kan niets meer doen dan u belooven eenige weinige
aanmerkingen, welke de gelegenheid my deedt opzamelen, zo veel eene bykans
onophoudelyke verscheidenheid van aangenaame voorwerpen wilde gehengen.
Zints myn jongste schryven ging ik uit met onzen Vriend Mr. T - en diens Zoon.
om een Toertje te doen in Herefordshire, eene Landstreek der kennisneeming van
de Reizigeren wel waardig, niet min ter oorzaake van de ryk- en vrugtbaarheid, dan
van wegen de veelvuldige schoone gezigten, welke het oplevert.
Wy verlieten Gloucester in den morgenstond, en toogen de Westpoort uit, de
éénig overgebleevene Poort van deeze oude Stad. Van de brug, op welke wy ons
toen bevonden, hebt gy, ter rechterhand, een zeer uitgestrekt veld met Vee bedekt,
en doorsneeden van de Severn. Aan de slinkerhand vormt deeze Rivier eene soort
van Eiland, Olney of Alney geheeten, waar men zegt, dat een Tweegevegt gehouden
werd tusschen EDMUND, Koning van Engeland, en CANUTUS, Koning der Deenen,
om het lot te beslissen des Koningryks, door bloedige Oorlogen vaneen gereeten:
dit eindigde in eene verdeeling des Koningryks; vermids geen der vegtende Partyen
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de overwinning behaalde. De Inwoonders van Walton, eenige mylen ten Noorden
van Gloucester gelegen, beweeren, dat dit gevegt voorviel op Oleneay, een Eiland
in dien oord. Het komt my, op dit pas, niet gelegen, dit geschil uit te maaken; en
misschien ware het droevig dit te beslissen; daar die twist het gesprek, als het in
de Landdorpen aan 't kwynen zou slaan, kan leevendig houden.
Omtrent twee mylen van Gloucester kwamen wy te Highnam Court, de Plaats
waar zich Sir JOHN GUISE, Bart. onthoudt, en welke wy bezogten. Het Huis is een
eenvoudig, doch, in zommige opzigten, een fraai Gebouw, naar de tekening van
INIGO JONES. De vertrekken zyn ruim; de grond is in den tegenwoordigen smaak
aangelegd. Het Perk is zeer uitgestrekt, en heeft eenige verrukkende gezigten op
het omliggende land. - Weder op den weg komende, en rondziende, stonden wy
niet weinig versteld, wanneer wy bevonden, dat het gezigt op het Huis belemmerd
wierd door de ongunstige ligging der Kerke; een voorwerp op zichzelve niet
ongevallig; doch zeker daar geplaatst, zonder te letten op het genoegen des
Reizigers, die 'er door beroofd wordt van een der beste gezigten op het Huis. Ik
moet hier in 't algemeen aanmerken, want ik bevind my buiten staat om tot
byzonderheden af te daalen, dat 'er veele goede Schilderyen voorhanden zyn te
Highnam Court. De Voorzaat van den tegenwoordigen waardigen Eigenaar, de
Generaal GUISE, schonk die Verzameling van Schilderstukken, welke men zien kan
in Christ - church Collegie, Oxford. Met dit te doen beroofde hy zyne Familie niet
zeer veel. Hy was een welbetaalende Verzamelaar van Schilderyen; doch 'er zyn
weinige Kunstkenners, die zyn smaak niet in twyfel getrokken hebben.
Van Highnam reeden wy door een met hout begroeide en schilderagtige
landstreek, waar het oog onthaald wordt door eene verscheidenheid der
aangenaamste voorwerpen; 't welk eene aandoening te wege brengt op eenen
geest, aan zulke voorwerpen niet zeer gewoon, die zich beter laat gevoelen dan
beschryven. ‘Het Landleeven,’ gelyk een bevallig Schryver opmerkt, ‘boezemt
eigenaartig gevoelens van Goeddaadigheid in: door, by aanhoudenheid, de giften
der Natuure te ontvangen, wordt de Ziel uitgebreid, en de Menschen ongevoelig
gewoon om dezelve rondsom zich te verspreiden.’ - 'Er
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zyn weinige Menschen, geloof ik, op welken Landgezig ten geene zedelyke uitwerking
te wege brengen, voor een poos misschien; want zigtbaare voorwerpen kunnen
niets meer doen. En, indien de zodanigen, wier Leevensstand hun steeds
gelegenheid verschaft om Landgezigten te beschouwen, daar door luttel aangedaan
worden, dan mogen wy, met reden, vermoeden, dat de misslag schuilt in groote
onaandoenlykheid, of in een verkeerden smaak.
De Kerk van Churchham, of Church-hill, welke wy aan onze slinkerhand lieten
leggen, is zonderling, uit hoofde van de Zitplaatzen, of Banken, vóór den tyd der
Hervorming in gebruik; het zyn laage open Banken, waarin de Kerkgangers, zonder
eenige onderscheiding, plaats neemen. - Veele ongelegenheden zouden
voorgekomen of vermyd worden, indien de Zitplaatzen in alle Kerken, op die wyze,
waren ingerigt; maar ik weet niet hoe men dit zou kunnen overeenbrengén met den
Familie - Trots op 't Land, en met den nog belachlyker Kerkpraal, om Gestoelten,
den Landtrots leevendig houdende, in de Kerk in de Hoofdstad te hebben: waar zy
veelal, geduurende den dienst, ledig blyven; terwyl de yverige Kerkganger zich
genoodzaakt vindt op den steenen vloer te staan, is de Godsdienstige Eigenaar
dier afgeslootene Banken, of Gestoelten, bezig met Landvermaak te neemen, of
onthoudt zich aan een verlustigend Bad, met zyn Gezin.
Kort naa dat wy Lea Brook voorby waren, omtrent twaalf mylen van Gloucester,
kwamen wy in Herefordshire, en bevonden ons naauwlyks op de grenzen van dit
Landschap, of onze aandagt viel op de slegtheid der wegen. Ze zyn, in de daad,
daar door tot een spreekwoord geworden, en zodanig, volgens het getuigenis van
zekeren Schryver, ‘als men zou verwagten aan te treffen in de Moerassen van
Holland, of de Gebergten in Zwitzerland.’ Van den voet van May-hill, een voorwerp
't geen men omtrent allerwegen kan zien, moesten wy waaden door een
amphibiousen, of tweeslachtigen, weg, mag ik die uitdrukking bezigen, tot Bill-Mill,
werwaards wy van Weston heen reeden, de plaats onzer eerst volgende bestemming.
De diepte des waters was, op veele plaatzen, drie voeten. Dit zelfde ondervindt men
dikwyls in dit Landschap, 't geen, in de verbetering der wegen, agteraan komt by
alle andere Landschappen in dit
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Koningryk. Wanneer een weg slegt is door oneffenheden, door eene steen of
rotsagtige oppervlakte, heeft men eenige vertroosting daar in, dat dezelve droog is;
doch die vertroosting moet men den meesten tyd des jaars hier missen, en in het
regensaisoen kunnen zy niet dan onbruikbaar weezen voor wagens.
Waarom men de wegen in dien staat laat blyven, weet ik niet. De Heeren in het
Landschap, die zich anderzins aanmoedigers betoonen van verbeteringen, kunnen
zeker niet onkundig weezen, hoe zeer de waarde van het Land vermeerdert door
welaangelegde wegen, en hoe zeer alle gunstige omstandigheden, het belang eens
Landschaps betreffende, bevorderd worden door eene gemaklyke gemeenschap
tusschen de eene plaats en de andere. Wat wordt 'er van den Handel der
voortbrengzelen des Landbouws, en wat kan de rykste Oogst des Lands aan den
Eigenaar opbrengen, wanneer 'er zes of zeven paarden noodig zyn om een
Wagenvragt Koorn ter markt te brengen? - Onze Vriend T - bragt, op zyne wyze, in
't midden, dat de weg, op welken wy ons thans bevonden, met zeer kleine kosten,
bevaarbaar zou kunnen gemaakt worden; misschien zal de weg, eenige jaaren aan
zichzelven overgelaaten, bevaarbaar worden, zonder eenige kosten in 't geheel.
Maar, de slegte wegen overgeslaagen, het Land, door 't welk wy reeden, vloeide
over van schilderagtige Landvertooningen, zomtyds afgebrooken en ongeregeld,
zomtyds slegts een gedeelte van het tooneel voor 't gezigt openstellende; maar
dikwyls hadden zy alle eigenschappen van eene waare Landschapsschildery. Bill-Mill, waar wy op den Middagmaaltyd aankwamen, is gelegen in het middenpunt
van eene holte, gevormd door rotzige en met geboomte begroeide hoogten, die
omtrent cirkelswyze opryzen; dit geeft een denkbeeld van landschaplyke
eenzaamheid, en eene afzondering van het druk gewoel der menschen, zo sterk
als ik zelden gezien heb.
Tegen over het Huis, gebouwd door CHARLES BONNOR, Esq., de Eigenaar van
deeze Plaats, vindt men, op den top eener steile hoogte, de Ruïnen van Pennyard
Castle; agter de hoogte, nog steiler oploopende, en met Heutgewas beplant,
ontdekten wy eene menigte van holen in louter rots, wonder geschikt ter verblyfplaats
eens Woestyniers; eenige deezer vormden natuurlyke boogen, ruw en schriklyk.
Eén derzelven noemden wy Druids-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

513

Hall, en stemden overeen, om 'er u, en eenige andere Vrienden, op een Druidisch
Feest te noodigen - doch hiervan nader.
De Valei wordt bewaterd door een kleine Stroom, die eene genoegzaame hoogte
bereikt om een Papiermoolen te doen gaan. Ik stond eenigzins verwonderd, dat ik
eene Papiermaakery in deezen eenzaamen oord aantrof; nogthans zyn 'er
verscheidene in deezen hoek. Zy maaken meerendeels grof Papier, en zenden het
ter markt te Hereford en Bristol, vanwaar het na Ierland afgescheept wordt.
In den naamiddag toogen wy uit om Goodrich Castle te bezigtigen. Schoon men
dit verheven voorwerp, zich hoog verheffende, ziet, lang vóór dat men aan de oevers
van de Wye komt, aan welke het gelegen is, nogthans is het, wanneer men daar
komt, dat 't zelve het meeste treft. Ik voelde my 'er zo zeer door aangedaan, dat ik
het hield voor het stoutste Voorwerp van deeze soort in 't geheele Koningryk; en gy
moogt oordeelen over het vermaak, 't welk ik genoot, toen men my, op onze
terugkomst, de volgende plaats in GILPIN's Tour aanwees:
‘Naa vier mylen van Ross gevaaren te hebben, kwamen wy by Goodrich Castle,
waar een grootsch gezigt zich opdoet, en wy gingen op onze riemen leggen om het
te bezigtigen. Een arm der Riviere, eene schoone Baai vormende, doet zich op aan
't ooge. De oever, aan de rechterzyde, is steil, en bedekt met houtgewas; boven 't
zelve steekt een stout voorgebergte uit, bekroond met een Kasteel, den kruin uit
het geboomte verheffende. Dit gezigt, 't welk een der grootschste is op de Rivier,
zou ik niet schroomen, strikt gesprooken, schilderagtig te noemen, 't geen zo
zeldzaam het character is van een zuiver natuurlyk tooneel.’
Wat de Geschiedenis van dit Kasteel betreft, moet ik u na GROSE verzenden. Hy
heeft 'er de gezigten van gegeeven; doch ze zyn, het plan zyns Werks geene andere
gedoogende, enkel de afbeeldingen der Ruïnen. GILPIN heeft een omtrek van de
vertooning gegeeven; doch ik weet niet, dat 'er iets het licht ziet, 't welk een recht
denkbeeld kan inboezemen van de grootschheid dier ligging.
Onze paarden aan het Overzet-huis laatende, beklommen
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wy de hoogte, en bezagen de Ruïnen. Genoeg is 'er overgebleeven om ons te
overtuigen, dat Goodrich Castle, ten eenigen tyde, eene plaats van groote sterkte
moet geweest zyn. Eén bastion is nog bykans geheel; doch de steen, door den tyd
wryfbaar geworden, staat welhaast te vergaan. De gezigten van den heuveltop, en
van zodanige deelen des Kasteels als wy met veiligheid konden beklimmen, zyn
zeer uitgestrekt, en, dewyl de dag begon ten avond te daalen, kreeg elk voorwerp
een bygevoegde belangrykheid. De staatlyke stilte van alles rondsom ons, alleen
afgebrooken door het dof gemurmel van de Wye beneden, en de aandoeningen
ontstaande uit de beschouwing van dit eerwaardig Gevaarte, wrogt alles mede om
ons een Geestdrift in te boezemen, welke wy eenigen tyd genooten, zonder elkander
onze overleggingen mede te deelen, welke wy wisten dat op één toon gespannen
waren. Ik ondervond de waarheid van die schoone plaats in Dr. JOHNSON's Tour, zo
zeer als ik voorheen de fraaiheid daarvan bewonderd had: ‘Onzen geest af te trekken
van alle verrukking, die eene plaats inboezemt, zou onmogelyk, indien wy zulks
poogden zou het dwaas weezen, zo het mogelyk was. Wat ons ontrukt van de
overheerschende kragt onzer zinnen; wat te wege brengt, dat het voorledene, het
afgelegene, of het toekomende, heerscht over het tegenwoordige, verheft ons tot
de waardigheid van denkende Weezens. - Verre van my, en verre van myne
Vrienden, zy zulk eene koele Wysbegeerte als ons onverschillig en onbewoogen
brengt op een grond, die vereerd is door Wysheid, Dapperheid of Deugd. Die mensch
is weinig te benyden, wiens Patriotismus geen kragt verkrygt op de Vlakten van
Marathon, of wiens Godsvrugt niet warmer wordt onder de Ruïnen van Iona.’
Wie, die niet stomp, louter zelfzoekend en ongevoelig, is, koestert geene gevoelens
gelyk deeze, by het beschouwen der Ruïnen van oude Dapperheid of Godsvrugt,
schoon hy niet in staat zy om zyne gevoelens uit te drukken met eene waardigheid
aan het onderwerp passende. - In 't voorbygaan, het is der moeite waardig de boven
bvgebragte plaats te leezen in Sir JOHN HAWKIN's Life of JOHNSON; gy zult daar
ontdekken hoe hy zich verwarre in een doolhof van zogenaamde beoor-
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deeling, en de jammerhartigste aanmerkingen, ooit het papier aanbevolen, bybrengt.
Het grootste gedeelte van den volgenden dag zwierven wy rond tusschen de
heuvelen en dalen omstreeks Bill-Mill; en naa het middagmaal gingen wy na Guns
- Mills, gelegen in het Woud van Dean, Gloucestershire. Myne Tochtgenooten
scheenen zo wel bedreeven in de onderscheidene wegen van dit Bosch, dat myne
eigene onkunde my geene onrust ter wereld baarde. Maar welhaast bevond ik, dat
iemand den weg kan missen by dag, en dien by avond niet wedervinden. Wy hadden
niet meer dan twee mylen in dit wydstrekkend bosch gereeden, toen de Heer T ons te kennen gaf, dat hy niet volkomen zeker was, of het niet zeer mogelyk zou
weezen, dat hy van den weg af was. - Een weinig verder veranderde zyne twyfeling
in zekerheid; doch, daar wy niet meer dan één uur te ryden, en zo veel van het
daglicht nog te goed, hadden, dagten wy den misslag ligt herstelbaar. Op dat
oogenblik hield ik het voor een geluk, dewyl wy moesten voortryden na eene plaats,
de Wildernis geheeten, een Landgoed toebehoorende aan MAYNARD COLCHESTER,
Esq. gelegen op eene hoogte, vanwaar het oog meer dan twaalf Landschappen
kan overzien; en wy vermaakten ons met deeze verbeelding, terwyl de Heer T - den
rechten weg dagt te hebben.
Al voortrydende, in het volle vertrouwen dat wy het rechte spoor hadden, stonden
wy op nieuw stil; wy kwamen op een tweesprong, die zeer dubbelzinnig was, en
voor ons moeilyk te bepaalen, welke van de twee wegen tot bevordering van onze
Reis behoorde; ons besluit werd niet vaardiger of volstrekter, door eene
omstandigheid, die de jonge Heer T - opmerkte, dat 'er een derde weg was, en
welke, op 't oog te zien, zo wel de rechte kon weezen als de twee andere. De Zon
naderde nu sterk aan den ondergang, en wy hadden alleen in aanmerking te neemen,
dat de tyd, in raadpleeging gesleeten, zo nadeelig kon weezen als het besluit zelve.
De Heer T - scheen egter gelukkig op den inval te komen, dat de middelste weg
onze weg was. Het is waarschynlyk dat de spreuk medio tutissime ibis hem voor
den geest kwam; doch wy hadden geen myl gereeden, of het bleek allerduidelykst,
dat hy op geen goed gezag ons dien weg hadt aangeraaden. - Het was nu ten
naasten by donker, en wy moesten voorzigtiger ryden; want de weg
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was naauw en oneffen, dikwyls met koolputten aan den eenen, en uitsteekende
steenen aan den anderen, kant. De duisternis omringde ons, en, geen opening zich
voorwaards opdoende, steegen wy af om onze paarden langs eene steilte af te
leiden. Dit gedaan hebbende zonder gevaar, stonden wy stil, en luisterden of wy
ook eenig geluid konden verneemen, 't welk ons van de nabyheid van menschen
verzekerde. De geringste van alle zyner Majesteits onderdaanen zou ons, op dat
pas, het hoogste genoegen gegeeven hebben; doch geen menschlyk weezen
doortrok dit gedeelte des Wouds. - Een weinig verder voortgaande, ontdekten wy
eenig licht; maar, helaas! het was alleen een laatste flikkering van de lugt in 't Westen.
- Wy hoorden eenig geluid; doch het was te verre af om onderscheiden kenbaar te
weezen; en wy konden niet bepaalen of het voor dan achter ons, of het te rechter
of te slinkerhand, was.
Beschouw ons hier dan, myn Heer! te midden van een Bosch, twintig mylen lang
en tien breed, zo verre wy wisten naby geene Wooning, en geheel hulploos. Welk
een figuur zou dit maaken in een Roman, inzonderheid als men 'er een schriklyke
Donderbui, of ongenadig alles omversmytenden Storm, byvoegde. Doch wy waren
in geen humeur, om daar ter plaatze deeze bykomende omstandigheden te
bewonderen, die in een verhaal ons zo verrukkend schriklyk voorkomen. Nogthans
ontzonk ons de moed niet, schoon wy dien alleen konden betoonen met stil te staan.
Te rug te gaan was zo onmogelyk als voorwaards te spoeden; en wat ter rechter
of slinkerhand af te ryden aanbelangt, wy hadden, door die wyze van beweeging,
ons zelven reeds genoeg in 't naauw gebragt. Naa egter ernstig beslooten te hebben,
dat de weg, waarop wy ons bevonden, hoe weinig wy 'er ook van wisten, ergens
moest uitloopen, en dat; 't zy wy denzelven in de lengte of in de breedte van het
Bosch namen, wy 'er uit moesten komen, door in een rechte lyn voort te ryden,
steegen wy weder op. De Heer T -, die tot dus lange een goed gevoelen gehad hadt
van zyne bedreevenheid in de Aardrykskunde van deeze plek gronds, en waar tegen
ik slegts de kleinigheid van eene daar mede strydige ondervinding kon aanvoeren,
nam het nogmaals op zich onze wegwyzer te weezen. Welhaast was hy in de
gelegenheid om een der voornaamste pligten van die bedie-
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ning te vervullen, door ons schielyk te beveelen dat wy stil moesten houden; ons
onderrigtende dat wy op den kant waren van een vry steilen berg, en een uithoek;
zo dat wy weder moesten afklimmen. De meerdere donkerheid, welke zich opdeedt,
ontdekte ons deels het gevaar, waarin wy ons bevonden, en bedekte het gedeeltlyk.
Hier pleegden wy op nieuw raad, en de over en weder spraak duurde lang, en alles
in ernst. Verscheide gevoelens werden voorgesteld, en ontbrak het niet aan stoute
gissingen. Nimmer voorheen te deezer plaatze geweest zynde, hield ik my by
afgetrokkene redenkavelingen over het geval; in 't einde kwamen wy tot een besluit,
waarin wy allen overeenstemden; te weeten, dat wy verdwaald waren, en dat
niemand onzer het minste denkbeeld hadt hoe den weg weder te vinden. Wy
verlaugden nu na de kunst, die de Romanschryvers zo gelukkig in hun hand hebben,
om hunne Helden en Heldinnen uit verlegenheden van dien aart als de onze te
redden; en wy begonnen te denken, dat wy den nagt op de wyze van DON QUIXOT
zouden moeten doorbrengen.
Om, nogthans, op 't papier onze Reis korter en veiliger te maaken, dan dezelve
in de daad was, moet ik u melden, dat, naa drie uuren op deeze wyze gezworven
te hebben, geheel vermoeid en met bezwykenden moed, de verlossing opdaagde
wanneer wy dezelve het minst verwagtten, en dat zonder de tusschenkomst van
eenig bovennatuurlyk Weezen. Een vreugdeschreeuw van onzen Gids kondigde
ons aan, dat hy een licht gezien hadt, door het geboomte flikkerende; het geblaf
van een hond bevestigde de blyde tyding, en wy maakten stoutlyk uit die twee tekens
op, dat 'er eene Wooning omtrent was. Wy bevonden dezelve een hut, waar uit, op
ons roepen, eene agtenswaardige Vrouw kwam, by welke wy beslooten onzen intrek
te neemen, indien wy bevonden te verre van de plaats onzer bestemming af te
weezen, om dezelve ten behoorlyken tyde te bereiken. Tot ons hoogst genoegen
vernamen wy, dat wy niet verre waren van Guns-Mills, waar een vriendlyk onthaal
en een goede avondmaaltyd al ons zwerven en lyden tot eene stoffe van het vrolykst
onderhoud maakten.
Hier bleeven wy het grootste gedeelte van den volgenden dag, en bezigtigden
eenige gedeelten van het Bosch. Op eene hoogte, boven de Papiermoolens, is
eene Wel, St. Antonies-Wel geheeten. Het water heeft eenige mineraale
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hoedanigheden, en is zeer koel. De bodem van de vierkante steenen gemetzelde
kom, waarin het water vloeit, was bedekt met kromme Spelden, een merkteken van
die bygeloovigheid welke men moet verwagten dat de gemoederen der Landlieden
beheerscht, en zich onder de eene of andere gedaante vertoont, ondanks de
hooggeroemde verlichting van het einde der Achttiende Eeuw. Indien gy uw Paard,
uw Kind, of eenig ander ding van waarde, verliest, heeft men slegts een kromme
speld in deeze Wel te werpen, en te wenschen om het herkrygen van het verloorene,
en hiermede is de zaak afgedaan. Terwyl wy het lekker water dronken, kwam een
Knegt my boodschappen, dat myn Paard uit den stal was weggeloopen, en niet kon
gevonden worden. Hier was het juist de tyd om de kragten van de kromme spelde
te beproeven; wy wierpen 'er een in, met alle plegtigheid daarby behoorende; doch
het smert my dat de Proeve in één opzigt onvolkomen was. Toen wy na den stal
gingen bevonden wy dat niet myn, maar eens anders, Paard was weggeloopen by gevolge verloor ik deeze gelegenheid om myn getuigenis te voegen ter bevestiging
van het verwonderenswaardig ontdekkend vermogen van St. Antonies-Wel.
Het Bosch van Dean, met een verhaal van 't welk ik deezen mynen Brief zal
besluiten, stelt men dat omtrent dertig duizend Acres gronds beslaat; maar zo veele
gedeelten van 't zelve zyn onlangs bebouwd, dat, het geen eigenlyk Bosch mag
genoemd worden, van dag tot dag in uitgestrektheid afneemt; veele vlekken en
dorpen zyn 'er in gebouwd; doch deeze geheele plek was, ten eenigen tyde, geheel
met hout bedekt, en de beste Eikenboomen in het geheele Ryk werden hier tot den
Scheepsbouw geveld. Wat 'er nog van Eikenboomen over is, keurt men beter dan
die men elders aantreft; maar de hoeveelheid is, in vergelyking, van geene
beduidenis; in de laatste veertig jaaren is het Eikenhout, ten Scheepsbouw geschikt,
in deezen oord geweldig verminderd.
De Bergen hebben veel Yzerërts, en de Yzerwerken worden 'er met groot voordeel
voortgezet. Men heeft opgemerkt, dat men meer van het Bosch hier behouden heeft,
zo in het Voorkomen als in de Wetten, dan in meest alle de deelen des Ryks. De
Boschvertooning is natuurlyk en grootsch; de kunst heeft hier de hand zo veel niet
geleend als in het Bosch van Windsor. De
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Boschwetten, weleer een zo ryke bron van verdrukking, zyn nu naauwlyks bekend;
en die nog bestaan laat men slaapen, of worden zeer slap uitgevoerd. Het Wild in
het Bosch van Dean is niet zeer talryk, en de Boeren, weetende hoe ligt deeze
woudroof kan ontdekt worden, maaken 'er zich zelden aan schuldig; maar in het
steelen van Boomen, ook van vry groote, zyn zy wonder afgerigt. Zy kappen de
takken af, en begraaven den stam eenigen tyd onder den grond, en voeren dien
naderhand by stukken 's nagts weg. Deeze diefstallen zyn vry algemeen bekend;
doch men ziet ze, en misschien niet geheel oneigen, door de vingeren.
Wanneer wy in aanmerking neemen het groot aanbelang onzer Scheepsmagt tot
het bestaan van Groot-Brittanje, als een handeldryvend Volk, moeten wy ons
verwonderen, als wy de veelvuldige klagten hooren over het algemeen verzuim in
het aankweeken van Eikenboomen; en wy moeten ons nog meer verwonderen, als
wy bevinden, dat deeze klagten niet zonder grond gestort worden. Veel meer van
dit, als mede van onze andere Bosschen, behoorde ingeslooten te zyn, en weder
gemaakt te worden 't geen zy eertyds waren, daadlyke Bosschen. Ik zal besluiten
met eenige weinige aanmerkingen van eenen Schryver, dien ik meermaalen
aanvoerde.
Tegenwoordig, zegt de Heer GILPIN, zyn zelfs de overblyfzels van onzé
Boschboomen vergeeten. Van weinige vinden wy de merktekens op oude Kaarten;
maar, wat de Bosschen zelve aanbelangt, naauwlyks is 'er iets van over om op te
roemen. Eenige Bosschen zyn verwoest in tyden van ongeregeldheid; veele zyn
door enkele verwaarloozing weggeraakt - door oneerlykheid der nabuuren
weggeroofd. Het schilderagtig schoon beminnend oog vindt zich grootlyks beledigd
door Ide verwoesting van alle deeze boschgezigten. Niet dat het vermaak schept
in een volstandig onafgebrooken Bosch te aanschouwen, of verlangt het geheele
land met hout begroeid te zien. Het schept genoegen in het mengzel van Bosch en
Vlakte; daarin bestaat het schoon. Het is de zaak van het oog niet om op het nutte
zich alleen te vestigen. Het heeft niets te doen met de belangen van ploeg en spaade;
maar vestigt zich alleen op het gelaad der Natuur, als een schoon voorwerp. Maar
teffens is het meer dan waarschynlyk, dat, indien ten minsten zommige onzer oude
Bosschen in het Koningryk be-
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waard gebleeven waren, het einde van algemeen nut zo wel zou bereikt zyn als dat
van de behoudenis des schilderagtigen schoons. Dit was althans het begrip onzer
Vyanden. Wy zyn onderrigt, dat de Spanjaarden, by hunnen bedoelden Inval, in
den Jaare MDLXXXVIII, onder ander kwaad, ons toegedagt, bevel gegeeven hadden,
om alle Bosschen in Engeland te verwoesten, en bovenal het Bosch van Dean, in
Gloucestershire. - Ik ben, enz.
(De volgende ter naastkomende gelegenheid.)

Byzonderheden, de weduwe van J.J. Rousseau betreffende.
Door James Edward Smith, M.D.F.R.S.
(Overgenomen uit diens Sketch of a Tour on the Continent.)
‘Voor zo verre het te nadere toelichting van ROUSSEAU's Character, onlangs door
(*)
ons uit het boven aangeduide Werk van Dr. SMITH opgegeeven , konne strekken,
en het berigt op zich zelve wegens deeze Weduwe niet geheel onbelangryk is,
hebben wy niet getwyfeld om deeze Byzonderheden op de Charactertrekken van
wylen haaren Egtgenoot te laaten volgen.’
****
Van Ermenonville, de Lustplaats des Heeren DE GIRARDIN, waar het Gebeente van
den daar gestorven ROUSSEAU rust, trokken wy na Plessis de Belle Vue, een Dorp
omtrent twee mylen van daar op den weg na Parys gelegen, om 'er een bezoek af
te leggen by de Weduwe van JEAN JACQUES, zyne beroemde THERESA. Wy twyfelden
in 't eerst of wy haar zouden gaan zien; vreezende of wy by haar niet wel het een
of ander zouden kunnen aantreffen, strekkende om onze hoogagting voor haaren
geweezen Egtgenoot te doen daalen. De uitslag was volmaakt het tegendeel.
Wy vonden ROUSSEAU's Weduwe in eene nette land-

(*)

Zie hier boven, bl. 462.
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wooning, in 't linnen gekleed, gelyk haare Buuren; zy droeg een klein gouden kruis
op de borst. Zy was klein van gestalte, en geleek weinig op het Pourtrait, 't welk
men van haar gegeeven heeft in de Fransche Prent van haars Egtgenoot's laatste
oogenblikken. Haar gelaad hadt iets aandoenlyks en treffends; haar voorkomen
was dat eener welopgevoede Vrouwe, en duidde eene zielsgesteltenisse aan niet
onwaardig om de Leevensgezellinne van ROUSSEAU te weezen. Zy is gewoon Lieden
te zien die haar uit nieuwsgierigheid komen bezoeken; zy ontving ons op eene
ongemaakte en beleefde wyze. Zy hoorde onze betuigingen van onze hoogagting
voor haaren Egtgenoot op de voeglykfte en verpligtendste wyze, en beantwoordde,
met een groote vaardigheid, de vraagen, welke wy oorbaar vonden haar te doen.
Uit haar vernam ik de volgende byzonderheden.
Het Character van JULIA, naa haar Huwelyk, was ontleend van Mevrouw
BOY-DE-LA-TOUR, van Lyons; eene Boezemvriendinne van ROUSSEAU en van diens
Vrouwe, by welke zy meest altoos 's jaarlyks een lang bezoek gingen afleggen, en
die nog in leeven is. Maar de Geschiedenis der Nouvelle Heloïse heeft geene de
minste gemeenschap met de Geschiedenisse dier Dame. Hoe verre deeze op de
waarheid gegrond was, en wie de eigenlyke Characters waren, dit behoorde tot de
geheimen, die in in den boezem diens Schryvers schoolen; en viel geen der
tooneelen, in dat Werk voorkomende, te Ermenonville voor, gelyk eenigen beweerd
hebben.
De Confessions, verzekerde my Mevrouw ROUSSEAU, waren geheel door haaren
Egtgenoot geschreeven, en, naa diens dood, door haar in 't licht gegeeven. Zy
vertrouwde het Handschrift aan den Marquis DE GIRARDIN, die 'er eenige byzondere
Anecdoten, als mede eenige Naamen van nog leevende Persoonen, in uitschrapte,
niet volkomen met haare goedkeuring. Zy wilde de Confessions geleverd hebben
zo als dezelve uit de pen des Schryvers gevloeid waren. - Voorwaar, de grootste
bewonderaar van ROUSSEAU moet het smerten, dat dit Werk in 't geheel het licht
ziet; want wat kan de uitwerking weezen van de opgave van elke zwakheid, van
elke grillige gedagten, van een Character, in veele opzigten uitsteekend deugdzaam,
dan alleen dat slegte lieden daaruit gelegenheid neemen om alle Deugd uit te
schreeuwen als enkele uitwendige vertooning, en dat zelfs min overgegeevene
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boozen hun geweeten in slaap sussen met het verzagtend denkbeeld, dat zy mogelyk
zo goed zyn als de rest der wereld. - Niets waarschynlyk kan meer kwaads gedaan
hebben aan de zaak van den Godsdienst, dan, by voorbeeld, de tot kleinigheden
afdaalende ten toonspreiding van de bygeloovigheid en verregaande zwakheid van
Dr. SAMUEL JOHNSON, een van de welmeenendste maar allerbevooroordeelste
Menschen, die schynt gedagt te hebben, dat iemand geen Godsdienst in 't geheel
kon bezitten, ‘indien hy niet tot de Kerk van Rome, of tot de Engelsche Kerk,
behoorde.’ Indien dusdanige gevoelens de egte vrugten waren van den Godsdienst,
zouden zy verder gaan dan de verststrekkende poogingen van zogenaamde Sterke
Geesten en Twyfelaaren tegen het toevoorzigt eener weldaadige Voorzienigheid.
Nogthans heeft men deezen goeden Man zeer onöordeelkundig opgegeeven als
een Modél van Godsdienstigheid; en dus de wereld willen doen gelooven, dat allen,
die eenigen eisch maakten op Godsdienstigheid, zo bekrompen en onverdraagzaam
waren in hunne Godsdienstige begrippen als JOHNSON was. - Eenige laatere
Schryvers hebben dezelfde soort van bitterheid in het Staatkundige laaten blyken,
tot groot nadeel van hunne zaak.
Mevrouw ROUSSEAU vertoonde ons een pleister Borstbeeld van haaren Egtgenoot,
afgegooten op zyn aangezigt, weinig nuren naa diens overlyden; en 't geen zy denkt
dat ons zyne waare beeldtenis oplevert. Dit is verre het bevalligst Pourtrait van
ROUSSEAU, 't geen my immer voorkwam. De aandoenlykheid, en nogthans de
bedaardheid, van het gelaad is bekoorelyk; en de mond is een der spreekendste,
dien ik ooit zag. Ik zou denken, dat het zo bezwaarlyk zou vallen dit naa te maaken
als dat beroemde Standbeeld, zo zeer bewonderd, van MICHAEL ANGELO, welks
spieren, naauwkeurig beschouwd, in beweeging scheenen.
Men verhaalde ons te Ermenonville, dat de Weduw van ROUSSEAU een Jaargeld
van vyftig Ponden Sterling van den Koning van Groot-Brittanje trekt; ik heb dit verhaal
niet bevestigd gevonden, en kan voor de waarheid van 't zelve niet instaan.
De Weduw van ROUSSEAU heeft het voorkomen van jonger te weezen dan haar
Egtgenoot, en schynt nog wel eenige jaaren te kunnen leeven. Wy vernamen, by
onze wederkomst te Parys, dat haare begrippen van naauwge-
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zetheid niet altoos zo romanesk waren als de zyne, en dat zy eens op het punt
stonden om van elkander te scheiden, ter oorzaake van een verschil niet zeer
algemeen tusschen Man en Vrouw. - Het is te over bekend, dat deeze beroemde
Man altoos een geweldigen afkeer hadt van Geschenken te ontvangen, uitgenomen
van eenige zeer byzondere Vrienden, zelfs dan wanneer hy zich in de uiterste
behoefte vondt. Dit gedrag deedt hem by het gros des menschdoms onder de
Dwaazen rangschikken, terwyl het hem een groot getal van de geslaagenste vyanden
baarde onder de zodanigen, die hem aanzagen voor iemand wel by zyn verstand.
Zyne Huisvrouw, min naauwgezet in dit stuk, dagt, dat 'er geen kwaad in stake, in
een stuk broods van iemand te ontvangen, op een tyd dat zy beiden van honger
scheenen te zullen moeten omkomen; en, ten einde zy de teêrgevoeligheid van
haaren Man niet mogt kwetzen, hieldt zy voor hem verborgen vanwaar die onderstand
kwam. Ongelukkig egter voor beiden, ontdekte hy de misleiding, en duidde dezelve
voor eene schriklyke zamenzweering tegen zyne Eer.

De ongelukkige bedelaar.
Eene waare Geschiedenis.
Niet altyd zyn de daaden en de levensbyzonderheden van aanzienlyke of ryke lieden
aanmerkelyker dan die van armen en noodlydenden. Daar die der eerste veel meer
gerucht in de Waereld maaken, verliezen die der laatste zich veeltyds in verschooven
hoeken, waar het onderzoekend oog en oor niet gaerne indringt, om dat de Armoede
zelden in een behaaglyk kleed getoold is. Gebrek van ondervraaginge aan de eene,
en die aan verkeeringe met menschen aan de andere, zyde, houd dus veeltyds
aanmerkelyke zaaken voor de leezende Waereld verborgen. Het volgend Verhaal,
door den Heer SPIES, in den Hoogduitschen Apollo, voorgedragen, zal onze Leezers
kunnen overtuigen, dat ook de levensloop van een' Bedelaar zeer aanmerkelyk kan
zyn, en veel leerryks voor anderen kan bevatten.
Als ik (dus schryft SPIES) onlangs de eenzaamheid zogt, en dezelve in een klein
aangenaam Dal hoopte te vinden, ontmoette my op den weg een oude Bedelaar.
Eer hy by my was, nam hy reeds zyn' muts af, terwyl de wind met de wei-
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nige gryze hairen speelde, die zyn hoofd hier en daar bedekten. Ik tastte in myn
zak, en haalde een koperen munt uit; doch toen ik zag, dat hy zyn oog vol hoop op
my vestigde, en met waggelende schreden naderde stak ik de koperen munt weêr
weg, en zogt 'er een zilveren voor. Onder dit zoeken was hy my genaderd. ‘Erbarm
u over een armen grysaart,’ zeide hy, ‘die gaerne nog zoude willen werken, indien
hy konde.’
IK. Hoe oud zyt gy wel? Vader!
BEDELAAR. Ik moet reeds over de tagtig jaaren zyn. Toen de Franschen in
Boheemen vielen, (hier zuchtte hy was ik omtrend veertig jaaren. Toen de
zevenjaarige Oorlog begon, (hy zuchtte ten tweedemaal) was ik reeds over de vyftig.
Ik. Nu, dan zyt gy reeds over de negentig jaaren oud!
HY. Dat kan wel zyn. Zo veel te beter. Zo veel te schielyker zal God my uit dit
jammerdal verlossen.
IK. Hebt gy geene bloedverwanten? geene Vrienden?
HY. Die heb ik nooit gehad, myn Heer!
IK. Nooit?
HY. Neen. Zo lang my heugt was ik een Vader- en Moederlooze Wees, en vond,
in het geheele Dorp, niemand die my in maagschap wilde bestaan.
IK. Hebt gy geene Vrouw, geene Kinderen, gehad?
HY. (Met zyn doornenstok in de aarde wroetende.) Ik heb een Vrouw, zeven
Dochteren en twee Zoonen, gehad; maar (met innige smert) ik heb 'er geen meer.
IK. Waart gy altyd arm?
HY. Ik was arm, ik wierd ryk, bezat toen, in het gindsche Dorp, twee
Boerenwooningen en Landeryen. Ik wierd weder arm, moet thans, (hier weende hy
bitterlyk) moet thans op myn ouden dag gaan bedelen.
IK. Dan zyt gy zeer te beklaagen.
HY. Ja wel, ô goede God! ja wel! Was daar boven geene belooning, waar zou
dan troost voor my te vinden zyn?
IK. Ga wat zitten, daar in de schaduw, en verhaal my, zo gy wilt, uw Levensloop
eens. Dezelve moet zeer merkwaardig zyn.
HY. ô! Al te merkwaardig! maar, myn Heer! wanneer ik my alles te binnen breng,
dan doet het myn hart schriklyk zeer; dan moet ik schreijen als een kind; en ik heb
zo weinig traanen meer. Ik moet 'er spaarzaam mede zyn, op dat ik, in den grootsten
nood, het harde hart der menschen tot medelyden beweegen kan.
IK. God bewaare my, dat ik u uwen eenigen, zo weinig benydenswaardigen,
rykdom ontrooven zoude. Spaar uwe traanen, by my hebt gy ze niet noodig. Ga in
Gods naam! daar!
HY. De Heere vergelde het u duizendmaal.
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Hy ging langzaam heen; bekeek, in het gaan, de gift welke ik hem gegeeven had;
bleef staan, en keerde eindelyk weêrom. ‘Myn Heer!’ zeide hy: ‘gy hebt my myne
weinige traanen te duur betaald. Het is myn pligt daar voor dankbaar te zyn. Ik zal
u myn' geheelen levensloop verhaalen.’
IK. Wanneer het u evenwel leed doet; wanneer het reeds vergeeten smerten in
uw hart zoude verwekken, dan wil ik het niet weeten. - Laat het na, Vader! het zou
u te veel aandoen, en ik zou het moeten veräntwoorden.
HY. Zorg daar niet voor. Ongelukken, die men zo lang met geduld kon verdraagen,
kan men ook vertellen. Doet het myn hart te veel aan, dan zal ik myn Verhaal, op
zyn' tyd, eindigen.
Hy lag zyn bedeltasch neder, en begon zyn Verhaal, het welk wy onze Leezers,
schoon niet woordelyk, echter getrouw, zullen voordraagen.
Toen JACOB (dus heette de arme man) één jaar oud was, vond hem een Knecht,
des avonds in de schemering, schreijende, en geheel alleen, aan den straatweg
zitten. Deeze ontfermde zich over hem, en bragt hem naar het Slot van den
Opperamptman. Ook deeze laatste had medelyden met het verlaaten Kind, en
beloofde 'er zorg voor te zullen draagen. Eene arme Vrouw nam het, tegen betaaling,
in de kost, en voedde het als eene eigen Moeder op. Toen de Knaap tien jaaren
oud was, kwam hy, als Herdersjongen, in dienst van zynen Heer, en moest nu zelfs
zyn brood verdienen. Hy sliep in den Stal, had geen Bed, zyn geheele rykdom
bestond in een ouden Zak, in welken hy alle avonden kroop, dezelve over zich
heenen trok, en, op deeze wyze, geheel vergenoegd en wel te vreeden, tot aan den
morgen sliep. Zyne kragten vermeerderden, hy wierd sterk en groot, en, toen hy
omtrend zestien jaaren oud was, had hy reeds het zeldzaam geluk, dat hy als
oppasser der Ossen werdt aangesteld. Zyn Heer was een zeer ryke Graaf. Dezelve
had dikmaals bezoek van Vreemdelingen, die zomtyds verscheidene Weeken zyne
gastvryheid misbruikten; geduurende dien tyd, braaf met hem speelden, en hem
veel geld afwonnen. De arme JACOB keek dikmaals van verre naar dat speelen,
wanneer hy gras haalde; want de Heeren speelden des avonds meestal in een klein
Tuinhuisjen, dat in het midden van het Weiland stond. Hy zag, hoe elke Speeler
een berg van goud voor zich had liggen, en wenschte dikmaals slechts één Ducaat
daar van te bezitten. Eens ging hy, op een vroegen morgen, door dit Tuinhuisjen,
in 't welk men, tot het aanbreeken van den dag, gespeeld had. Hy bleef naast de
ledige tafel staan, en dacht aan zyn dikmaals herhaalden wensch; wanneer hy, in
het zand, iets zag blinken, en, tot zyne verbaazing, een schoone nieuwe Ducaat
opraapte. Zyne vreugde hierover was onbeschryflyk groot, maar ook zeer kort;
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want zyn Geweeten herinnerde hem aanstonds, dat men gevondene dingen te rug
moet geeven. Hy besloot zyn Geweeten hier in te volgen, en de Ducaat aan den
Graaf zelve te overhandigen; hoopende echter daar mede eenig drinkgeld te zullen
verdienen. Op den middag was hy zo gelukkig om binnen gelaaten te worden. De
Graaf lachte om zyne eerlykheid, en gaf hem daadelyk de Ducaat te rug. ‘Zoek daar
alle morgen!’ zeide hy, ‘en wat gy 'er vindt, zy u reeds vooruit geschonken. Ik wensch
dat gy 'er nog honderd moogt vinden, want zy zullen u van harten gegund zyn! Maar
... (riep hy hem na) verdrink het geld niet, koop 'er liever een Rok voor.’ JACOB's
vreugde was nu zonder perk, want zy was geheel zuiver. Hy ylde weder naar het
Tuinhuisjen, wroette al het zand om, en vond nog vier Ducaaten en een Daalder.
Nu was hy, volgens zyne meening, een ryk man, die op deeze Waereld niets konde
ontbreeken. Hy maakte een lederen zakjen, stak het geld daar in, en droeg het altyd
by zich. De oogen van den Grysaart fonkelden nog by het verhaal van het genoegen
dat hy gesmaakt hadt, zo dikmaals hy, na een zwaaren arbeid, zich des avonds op
eene eenzaame plaatse nedergezet, en zyn geld geteld had. Beelden der blyde
toekomste zweefden hem dan voor zyne oogen; hy kogt zich, in zyne verbeelding,
een Huisjen, nam een Vrouw, en achtte zich geheel gelukkig. Ook scheen het geluk
hem hoe langs hoe meer te naderen, nadien hy, by het geduurig omwroeten van
het Zand, des morgens, in het Tuinhuisjen, nu en dan een Ducaat of een Daalder
vond. De Grysaart verzekerde, dat hy het eindelyk altyd des avonds te vooren wist,
of hy den volgenden morgen iets zoude vinden. Want, wanneer de speelende Heeren
gerust aan hunne tafeltjens zaten, en het goud elkander toetelden, dan vond hy
niets; maar wanneer zy, in een grooten hoop, alle om ééne tafel stonden, en het
(*)
geld met de Kaarten naar een grooten hoop geld heen schooven , of wierpen, dan
was hy zeker, 's morgens vroeg iets te zullen vinden. Daar deeze Oogst evenwel
alleen den Zomer door duurde; daar 'er ook, zelfs in dien tyd, niet altyd zo gelukkig
voor hem gespeeld wierd, zo was hy reeds twee en twintig jaaren oud, toen hy
tweehonderd guldens op die wyze verzameld hadt.
Om deezen tyd regeerde, in dat gewest, eene gevaarlyke aansteekende ziekte,
welke, gelyk aan de Pest, halve Dorpen ontvolkte. Toen deeze ziekte ophield, waren
verscheiden Landhoeven ledig; zynde hunne bezitters, met alle hunne Kinderen en
Vee, door de Ziekte weggeraapt. JACOB hoorde spoedig daar na, dat de
Opper-amptman, op een Landdag,

(*)

Waarschynlyk speelden zy dan Faro.
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openlyk had doen bekend maaken, dat deeze ledige Landhoeven voor elk vry waren
die geld had om 'er den noodigen Veehandel te kunnen dryven; ja zulk eene
Landhoeve zou een volkomen eigendom zyn iets dat anders geen Boer in Boheemen
kan bezitten) wanneer iemand veertig guldens courant geld voor zulk eene Hoeve
betaalde, en aannam, om de daar toe staande Vroondiensten te zullen leveren.
Het hart van JACOB klopte sterk, toen hy dit vernam. Hy was zekerlyk, op dien tyd,
een ryk man; kon zulk eene Hoeve contant betaalen; het noodige Vee daar toe
koopen; maar zyn geld was hem, door gewoonte, ook byna veel duurder dan zyn
geluk geworden. Het scheen hem byna onmogelyk, van dat geld te scheiden. Hy
had 'er nog nimmer een penning van uitgegeeven; leefde van zynen dienst; ging
dikmaals, in stilte en eenzaamheid, zyn schat met vreugde natellen. Waarschynlyk
zou deeze liefde tot het geld hem overwonnen, en wel geheel bedorven, hebben,
wanneer hy hoop gehad hadde, om zynen schat te kunnen vermeerderen. Maar
daar deeze besmettelyke Ziekte ook tot in het Slot gedrongen was, en de Gravin,
nevens twee van haare Kinderen, in 't graf gestort had, leefde men aldaar in een
diepen rouw; zo dat in het Tuinhuisjen, de geliefde verblyfplaatse der Gravin, in 't
geheel niet meer gespeeld wierdt. Bovendien had een heviger hartstocht het hart
van JACOB overwonnen. Hy beminde reeds, zedert twee jaaren, eene naast hem
dienende Maagd, die zekerlyk zeer arm, maar ook schoon en deugdzaam, was, en
den arbeid even zeer, als haare JACOB, beminde. Haar had hy, door overmaat van
liefde, zyn geld getoond, en het reeds eenige maalen op haaren schoot geteld: het
was dus billyk, dat hy haar ook thans om raad vraagde.
Haar antwoord kan men zich ligt voorstellen. Vol van verlangen om JACOB's Vrouw,
en eene Boerenvrouw tevens, te worden, beschreef zy hem het geluk, 't welk zy
met elkander genieten en smaaken zouden, zo verrukkend; schilderde hem den
Winst, welken hy met deezen koop zoude doen, zo zeker en groot, dat hy besloot
haaren raad te volgen, en naauwlyks den volgenden dag konde afwagten. In zyn
versleeten linnen Kiel trad hy 's morgens voor den Graaf, en meldde zich aan als
kooper eener Landhoeve, welke hy met alle de voorwaarden wilde aanvaarden. De
Graaf lachte, en wilde hem juist voorstellen, dat tot deezen Koop ook geld gevorderd
wierdt, wanneer JACOB, trotsch genoeg, zyn lederen zakjen uithaalde, het geld op
de Tafel uitschudde, en contant wilde betaalen. De Graaf verwonderde zich, met
reden, over des Knechts rykdom, en vraagde: hoe het mogelyk ware dat hy met
eere zo ryk was geworden? Doch JACOB herinnerde hem aan zyne toestemming,
die de Graaf reeds lang vergeeten had.
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Ik heb, zeide hy, die toestemming, benevens uwen raad, my yverig ten nutte
gemaakt. Ik heb dagelyks in het Tuinhuisjen gezogt, en alles, wat ik vond, zorgvuldig
bewaard. Voleind nu myn geluk, en verkoop my een Boeren-Bruiker! - ‘Gaerne, zeer
gaerne, antwoordde de Graaf. Ik sta uw verzoek u toe! Gy zyt de eerste die door
Speelgeld ryk zyt geworden: ik wensch, dat het u meer geluk zal aanbrengen, dan
het gemeenlyk zynen bezitters schenkt.’
Nu werdt het Contract voor JACOB, op bevel van den Graaf, daadelyk gereed
gemaakt; de Boeren-Bruiker, door hem gekozen, aan hem overgetekend, en hem
te gelyk vryheid gegeeven, om zyn geliefde MARIA te mogen trouwen. Het was juist
Herfst, hy kogt derhalven het noodige zaad, twee Koeijen en twee Paarden, met
welke hy zyne velden beploegde en bezaaide. Hierdoor had hy veel boven anderen
vooruit, welke met den Koop hunner Boerderyen talmden, en daardoor den zaaityd
verzuimden. Toen hy dit werk verricht had, wilde hy de reeds aan hem verloofde
MARIA, als Vrouw, in zyne Boerdery voeren; hy ging om haar dit te melden, doch
vond haar te bed. Zy was den voorigen dag ziek geworden. Zy was echter zo blyde,
dat haar beminde by haar was, dat zy opstond om met hem te praaten, en hem
zelfs een eind weegs naar zyn huis te vergezellen. Zeer vroeg meldde men JACOB
echter, den volgenden dag reeds, dat zyne MARIA zeer ziek was, en mymerde; en
nadien men by het Graaflyk Slot, daar zy woonde, voor alle ziekten in vreeze was,
en weder aan deeze de Pest meende te ontdekken, zo werd hem tevens bericht,
dat zy, dienzelfden morgen nog, van daar naar eene andere plaatse gebragt moest
worden. JACOB spande weenende zyne Paarden in, en bragt zyne kranke MARIA by
haar oude Moeder, die met hem in één Dorp woonde; van daar ylde hy naar de
Stad, om een Doctor te haalen. Deeze wilde niets voorschryven, en nog minder
haar bezoeken, vóór dat JACOB hem twaalf guldens betaald had. Deeze haalde zyn
geldbeurs uit, en telde, voor het eerst, met vermaak, dit geld aan den Doctor. Buiten
MARIA scheen hem dit geld geene waarde te bezitten; uit liefde voor haar had hy
zyne Boerdery gekogt; en om haar te redden, zou hy gaerne alles weder te rug
gegeeven hebben om slechts met haar in de grootste armoede te kunnen leeven;
want zy had, volgens zyne verklaaring, zyn geheele hart ingenomen, en was hem,
boven alles, duur en waard geworden.
De reeds betaalde Arts wendde alle middelen aan; maar de ziekte van MARIA
steeg dagelyks, zo dat zy reeds van een Priester de kerkgerechten ontving, toen
JACOB bevel kreeg, om met zyne Paarden de vereischte Vroondiensten te doen, en
met andere Boeren eenige goederen van den Graaf naar de Hoofdstad te voeren.
Hy had nog geen Knecht, en, daar het
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bevel zo dringend was, moest hy zelfs ryden. Zyn afscheid van MARIA, die hem niet
meer kende, was zeer aandoenlyk; en geduurende zyn heen- en weêr reize was
dit zyn grootste smert, dat hy haar, in haar doodsangst, niet konde bystaan, of haar
lyk, naar het graf, konde volgen. Het was in het vallen van den avond, toen hy te
rug keerde; niemand ontmoette hem. Hy moest het Kerkhof voorby ryden. Zidderend
keek hy over den muur, en zag, niet verre van zich, een nieuw graf. Daar ligt, daar
rust zy, dacht hy, en zyn hart werdt als verscheurd. Weenende bragt hy zyne paarden
in den Stal, en wierp zich, klaagende en schreiende, op het stroo. Waarschynlyk
zou hy den geheelen nacht zyne MARIA beweend hebben, zonder zyne afgematte
en hongerige Paarden te voederen, zo zyn Meid niet in den Stal gekomen, en hem
gezien had. ‘Zyt gy daar!’ riep deeze vrolyk uit: ‘dat zal ik aanstonds aan MARIA gaan
zeggen!’
JACOB. Leeft zy dan nog?
DE MEID. Wel zeker! Zy is veel beter geworden; zy kan reeds in het bed over eind
zitten!’ - Geen bericht kon den wanhoopenden JACOB aangenaamer klinken. Hy
vloog naar haar toe, en vond haar wezenlyk veel beter. Na vier weeken kon zy
weder uitgaan; en, daar dit op een schoonen Herfstdag geschiedde, zo bragt JACOB
haar op zyne Landeryen, die heerlyk bloeiden, en een milden Oogst beloofden. Hy
herinnerde zich, by zyn verhaal, die gelukkige oogenblikken nog, met een wezenlyk
genoegen, en telde de kwartieren, welke hy met zyne Geliefde daar had doorgebragt,
onder de vermaaklykste zyns levens.
Kort daar na, trad hy met haar in het Huwelyk; en, eer nog een jaar verloopen
was, hield JACOB reeds een evenbeeld zyner MARIA, een lief en aartig Meisjen, ten
doop. Zy hielden te zamen zeer goed huis, waren wel te vreden en yverig; doch
konden, door de veele uitgaven, het eerste jaar niets over winnen. Zelfs in het tweede
jaar, hadden zy wel hun dagelyks brood, doch zagen geen kans om iets over te
leggen. JACOB zag, in dien tyd, zyne Vrouw dikmaals in stilte schreijen, en nadien
hy haar hartelyk beminde, en gaerne alle zorgen met haar wilde deelen, zo onderzogt
hy naar de oorzaak van haare droefheid.
MARIA. Zou ik niet bedroefd zyn? Wy kunnen met alle onze moeite en vlyt niet
voorwaards komen, en evenwel vind ik my weder zwanger. Wanneer het zo
voortgaat, en 'er alle jaaren een Kind komt, hoe zyn wy dan in staat om aan allen
de kost te geeven?
JACOB. Laat God daar voor zorgen! Wanneer hy ons Kinderen geeft, dan zal hy
ons ook Middelen en Wegen toonen, waar door wy hun kunnen voeden. Het Huwlyk
heeft zyne smerten; maar het baart ook veel meer vermaak, veel meer
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vergenoegen, dan de vrye Staat: en wil men de laatste genieten, dan moet men
zich de eersten niet al te bitter maaken. Zoud gy uwe kleine MARIA wel voor duizend
guldens willen geeven?
MARIA. (Het Kind aan haare borst drukkende.) ô Neen, voor geen' prys op de
waereld!
JACOB. Wilt gy het toekomend Kind, by voorraad, wel tot dien prys verkoopen?
MARIA. Ach! Spreek toch zulke taal niet! Wie zou zyn Kind voor geld verkoopen?
Zy groeijen immers niet als de Paddestoelen in het Veld!
JACOB. Waaröm treurt gy dan, daar u een geluk te wagten staat, het welk gy voor
geen' prys in de Waereld wilt geeven? Zyn Kinderen het grootste geluk voor de
Ouderen, dan moet men dezelve ook dankbaar en niet weenend ontvangen!
Met deeze en soortgelyke troostgronden beurde hy zyne MARIA op; haare
opmerking echter kwam hem gewigtig genoeg voor, zo dat dezelve diende om zynen
yver te vermeerderen. Daar hy zag dat zyne Landeryen, in het vervolg, hem eerst
genoegzaamen winst konden aanbrengen, maar nu nog veele kosten vereischten
zo begon hy een' kleinen koophandel in Vee, het welk hy, hier en daar, goedkoop
kogt, en op de Weekmarkten, in de nabygelegen Stad, nooit met verlies, maar
dikmaals met aanmerkelyken winst, weder verkogt. Toen zyne MARIA van eene
tweede Dochter beviel, had hy reeds zeventig guldens met deezen Veehandel
gewonnen en overgelegd. Hy trad derhalven, terwyl zy de grootste vreugde over
haar jonggebooren Kind liet blyken, aan haar bed, ontving het Kind uit haare handen,
en reikte haar tevens den zak met het overgewonnen geld over. Lachend vraagde
hy haar nu: of zy nog aan Gods voorzienigheid twyffelde, en weder zou schreijen,
wanneer zy zwanger zou worden. Zy beloofde het tegendeel, en, van dien tyd af,
dat zyn Veehandel en Boerdery hem telkens meerdere winsten gaven, genoot hy
alle huizelyke genoegens, rust en waar geluk, in eene ruime maate. Binnen tien
jaaren had hy zeven Dochters en twee Zoontjes. - Zyne bleeke wangen wierden
rood, zyn oog verkreeg een jeugdig vuur, toen hy verhaalde, hoe dikmaals hy, in
den kring zyner Kinderen, de grootste vreugde genoten had. Zy beminden hem
allen even sterk; want hy stak telkens de roede weg, wanneer de toornige Moeder
wilde slaan. Wanneer hy maar eenige dagen van huis geweest was, en zyn Dorp
naderde, dan verdubbelde hy zyne treden, om zyne Kinderen te zien Naauwelyks
was hy in de Kamer, of zy sprongen en kroopen allen naar hem toe; de grootsten
omhelsden en kuschten hem; de kleinsten riepen honderdmaal Va! Va! en begeerden
op zynen arm te zyn. Nooit kwam hy ledig t'huis, dit wisten de Kleinen, en, wanneer
het vrolyk welkom voorby was, dan stonden zy allen, gaapende van verlangen,
rondsom
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hem. Hy deelde dan aan elk wat uit; en zyn grootst vermaak was dan, om te zien,
hoe eenigen hunne verkreegen Poppen aankleedden, hun houten Kind in slaap
wiegden, en met de Jongens twistten, welke door Trompettengeschal, of het klappen
der Zweep, het arme Kind weêr wakker maakten. Ontroerend was het voor hem,
wanneer hy dan de blyde Moeder besohouwde, daar zy, de kleinste Kinderen om
zich verzameld hebbende, het wittebrood uitdeelde, dat Vader had medegebragt,
en dan dikmaals vleesch, of gebraad, voor hen bereidde. Dit, zeide hy, waren zyne
gelukkigste, zyne vrolykste, uuren. Alle moeite, alle zorgen, vergat hy dan voor zulk
een loon. Al zyn geld, dat hy gehad had, zou hy hebben willen geeven, om zulk een
vrolyk oogenblik weder te hebben kunnen smaaken.
('t Vervolg en Slot by de eerste gelegenheid.)

Over de geveinsdheid.
'Er is een soort van Geveinsdheid, welke men Oogmerksvervalsching zoude kunnen
noemen; hierin bestaande, dat men voorgeeft een andere Beweegreden voor zyn
doen en laten te hebben, dan welke men waarlyk heeft. - Hiervan heeft my onlangs
de Ondervinding driemalen op één dag overtuigd.
's Voormiddags, over straat gaande, zag ik één myner Kennissen voor een huis
staan, 't welk hy pragtig liet opbouwen. Dat wordt een zeer schoon huis, zeide ik,
hem aansprekende. Ja, was zyn antwoord, ik heb gedagt, dat 'er in dezen
kommerlyken tyd iets behoorde uitgevonden te worden, om 't gemeen aan 't werk
en aan den kost te helpen. - Na den eten bezogt ik een Vriend, die ziek te bed lag.
Wat my aangaat, zeide hy, IK ben voor den dood niet bevreesd; maar ... 't is ont
myn Vrouw en Kinderen, dat ik nog wel wat zou wenschen te leven. - 's Avonds was
ik in gezelschap met een Nigt van my, die maar één oog heeft, en geen Goud genoeg
om dien misstand te bedekken. By toeval het Huwlyk het onderwerp van ons gesprek
wordende, liet zy zig in dezer voege hooren: Van Kindsbeen af heb ik een tegenzin
in den Huwlyken Staat gehad, om reden, dat men niet kan verbonden worden, dan
in 't zeker vooruitzicht van eens weder gescheiden te zullen worden; en dien slag,
myn lieve Neef! zoude ik niet kunnen verdraagen.
Ik zal hier nog byvoegen de volgende Aanmerking van PRIESTLEY, te vinden in
het Iste D. van zyn Lessen over de Geschied- en Staatkunde; welke Aanmerking,
naar myn gedagten, met het gezegde volmaakt overeenstemt. ‘Wy vineen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

532
reeds door POLYBIUS aangemerkt, zegt PRIESTLEY, dat de openlyk erkende redenen
van het gedrag der Vorsten van de ware beweeggronden van hun gedrag zeer
verschillen. Maar nogthans heeft POLYBIUS uit alles, 't geen hy gezien heeft, zig geen
begrip kunnen maken van de kunstige verfyning in dit opzicht der hedendaagsche
Staatkunde. Op het zien van dien geest van Welwillendheid, Liefde, Eer en Billykheid,
welke zig voordoer in alle onze Oorlogsverklaringen, en in alle de Manifesten, welke
by een inval in 's Vyands land te voorschyn komen, zoude een gemeen Lezer veelligt
tot de gedagten komen, dat de Vorsten van Europa meer dan menschen waren;
maar dan zoude het hem verwonderen, dat, daar alle Vorsten zulke schone en
vredelievende gevoelens koesterden, zy evenwel verpligt waren, zig van zo bloedige
middelen te bedienen, om hunne geschillen te vereffenen. Hy zou denken, dat,
wanneer alle de belanghebbende partyen zulke gelukkige neigingen hadden, zy
liever alles zouden verdragen, dan elkanderen den oorlog aandoen.’
PP.

Afkneevelende wreedheid.
(Uit Dr. SMITH's Tour on the Continent.)
Dr. SMITH. gewaagende van eene Schildery te Venetie, van een Kind, aan een Kruis
hangende, geheeten St. SIMONICO, of St. SIMON DE KLEINE, (een Kind, 't welk men
zegt, dat de Jooden kruizigden,) voegt 'er by: ‘Niets was, in zogenaamde
Christenlanden, vyf of zeshonderd jaaren geleeden, algemeener, wanneer men
eene beschuldiging oordeelde noodig te hebben om de Jooden van kant te helpen,
of hun beurs te plukken, dan hun te beschuldigen van een dergelyk bestaan. Onze
Engelsche Koning JOHN zette de Jooden in de gevangenis en pynigde hun, met
oogmerk, op dat zy zich door het uitlooven van een Losprys zouden vrykoopen. STOWE zegt, dat elk hunner ten minsten één oog by die pynigingen verloor; en hy
verhaalt van een Jood, ‘die, op veelerlei wyze gepynigd, geen Losgeld wilde
aanbieden, tot dat de Koning hem alle dagen een zyner Tanden deedt uitbreeken;
dit hieldt hy uit tot den zevenden dag, wanneer hy den Koning 10000 Marken Zilvers
gaf, ten einde hy geen meer Tanden zou doen uitbreeken!’
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve over de rechte waardeering van 's menschen character.
(Uit het Engelsch.)
One sophism by which men persuade themselves that they have those
virtues, which they really want, is formed by the substitution of single acts
for habits.
JOHNSON.

Eene Drogreden, waar door de Menschen zich diets maaken, dat zy die
Deugden bezitten, welke zy met de daad derven, wordt gevormd door
enkele Daaden voor Hebbelykheden te neemen.
Het is eene van allen erkende waarheid, dat het bezwaarlyk valle over Onszelven,
of over andere Menschen, te oordeelen; maar welk van beiden het bezwaarlykst is,
wordt niet zo eenpaarig begreepen. Ten aanziene van Onszelven, spreeken wy
zelden naauwkeurig de waarheid; om dat wy zelden weeten op welk eene wyze
dezelve voor te draagen. Ten opzigte van Anderen, gaat het door, dat, indien men
ons vroeg, waarom wy hun liefhebben, of haaten, wy dikwyls om het antwoord
verlegen zouden staan. Deeze laatste zwaarigheid ontstaat voor een gedeelte, myns
bedunkens, daar uit, dat wy algemeene spreekwyzen gebruiken, welke wy niet
genoegzaam verstaan, of die in den gewoonen ommegang eene dubbelzinnige
betekenis hebben; omtrent welke geen twee menschen overeenkomen, schoon zy
mogen schynen elkander hunne denkbeelden mede te deelen.
Ik behoef hier slegts, ten voorbeelde, de woorden eerlyk en goed by te brengen.
Eerlykheid is een der algemeenste Deugden; maar niemand vervoegt zich tot zyn
Woordenboek, om de betekenis van het woord Eerlyk op te zoeken. Niemand begeert
allen, die dit woord
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bezigen, op te roepen, om naar eenen algemeenen regel de betekenis te bepaalen.
Het betekent iets op de beurs, minder onder de menschen in het gewoone leeven,
en niets in 't geheel by lieden van de wereld, en zogenaamd fatsoen. De een houdt
voor een Eerlyk Man den zulken die zich in zyne handelingen strikt tot de Letter van
de Wet bepaalt; een ander wil den Geest der Wet daar bygevoegd hebben; en een
derde verlangt nog een zekere maate van Edelmoedigheid tot een opcierend
toevoegzel. - Niet veel meer stemmen de Menschen overeen omtrent de betekenis
van het woord Goed. Een Goed Man is, by zommigen, een Man in staat om zyne
schulden te betaalen; by anderen een Man die zich braaf en Godsdienstig gedraagt;
terwyl zommigen dit bywoord toevoegen aan een Man, die het niet van de hand
wyst tegen den sterksten drinker in een geheel gezelschap den drinkkans te waagen!
Een Staatsman houdt voor een Goed Man den geenen, op wiens stem hy altoos
kan staat maaken; terwyl een Koopman geen verhevener zin aan de woorden, een
Goed Man, hegt, dan dat hy iemand is, wiens Papier in de bank gereedlyk zal
afgeschreeven worden. Even zo is een Goed Boek, een Boek, dat over Godsdienst
of Zedekunde handelt, of dat het daarin voorkomend onderwerp in het rechte licht
zet, of dat wel aan den man wil; dit hangt af naar maate die spreekwyze voortkomt
uit den mond van een Godsdienstig Man, een Oordeelkundige, of een
Boekhandelaar. - Het zou zeker zeer te wenschen zyn, dat hetzelfde woord zo veele
betekenissen niet hadt, zo ten wille van de taal als van het gezond verstand.
Een gedeelte, derhalven, van de zwaarigheid om der Menschen Characters te
beoordeelen, kan ontstaan uit de verwarring van de betekenis der Woorden in 't
algemeen gebruik. Maar de geleerde JOHNSON, wiens zeggen ik ten Opschrift deezer
Proeve gebruikte, dunkt my, heeft de hoofdoorzaak van de Zwaarigheid
aangeweezen; naamlyk, dat wy enkele Bedryven in de plaats van Hebbelykheden
stellen. Hy zegt dit in 't geval van den Mensch als hy over zichzelven oordeelt; doch
het is voor allen blykbaar, dat deeze waarneeming even zeer geldt in 't geval van
anderen.
Eéne enkele Daad maakt zeer zelden iemands Character uit. Ik zeg zeer zelden;
want 'er zyn in de Geschiedenis van zommige Menschen zekere enkele daaden zo
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zeer uitsteekende en tot de beschryving van 't geheele Character dienende, dat wy
ons niet zeer bedroogen kunnen vinden, als wy ons denkbeeld over dien Persoon
daar van ontleenen. Van zulk eenen aart is de wederhouding van SCIPIO, en eenige
andere schitterende bedryven, voorkomende in de geschiedenis der oude Helden,
Wetgeevers en Wysgeeren. Maar kunnen wy, de volle kragt erkennende van de
waarheid dier verhaalen, (en wy hebben geene reden om dezelve in twyfel te
trekken,) het op ons neemen, om, ten aanziene van den Mensch, dat varium &
mutabile Animal, dat onbestendig en veranderlyk Dier, uit eene enkele Daad, en
die daad buiten allen zamenhang beschouwd, te beslissen, als wy ten aanziene
van het overige zyns leevens geen berigt altoos hebben? Zeker kunnen wy dit niet
doen, indien wy slegts agt willen geeven op 't geen, ten allen dage, onder onze
oogen gebeurt.
Veronderstel, dat wy zien, hoe een jong Heer een Gezin, in armoede en behoefte
gedompeld, bezoekt, en, ten onderstand van 't zelve, zyn geheele beurs uitschudt;
veronderstel, dat hy het doe zonder vertoonmaaking, en in naavolging der zodanigen,
die het goede steelswyze verrigten, en zich schaamen daar over openlyk gepreezen
te worden; welk een denkbeeld vormen wy ons van dien jongen Heer? Wy kunnen,
voorzeker, ons niet wederhouden van te zeggen, dat hy een edelaartig en weldaadig
Jongeling is. Als zodanig iemand stellen wy hem te boek. Maar wy weeten op dien
tyd geene andere zyner Leevensomstandigheden; ‘en,’ zegt de een of ander yverig
Voorstander van de Deugd, in de vervoering zyns harten; ‘ik behoef geene andere
Leevensomstandigheden te weeten, die Daad alleen tekent zyn Character ten vollen
af.’ - Is het waar? Ken hem eenigzins van nader by. Het Geld, thans gegeeven, won
hy, langs geenen eerlyken weg, aan de Speeltafel, en hy bedoelt, met dit gedeelte
van het gewonnene af te staan, den val te bewerken van de jonge Dogter in het
geholpen Gezin. - ‘In de daad, ach! dit doet de zaak geheel veranderen van
gedaante. Uit die daad alleen durf ik hem verklaaren voor den overgegeevensten
Schurk, die op aarde leeft!’ - Geen van beiden. Hy heeft goede beginzels; maar
gezelschap gehouden met lieden, die voor eenigen tyd dezelve in slaap wiegden.
Hy weet niet, dat de middelen, door welke hy het Geld won, ongeoorlofd
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waren, en, wat het oogmerk aanbelangt, waartoe hy 't zelve besteedt, zyne hevig
opwellende drift speelt over hem den meester. Hy zal, door die op te volgen,
ongelukkig worden, en zich bekeeren.
Eéne goede of kwaade Daad kan, met geene mogelykheid, iemands geheele
Character vormen; zulk een Bedryf duidt enkel het gevoelen van het oogenblik aan.
Doch, indien het een dier overlegde bedryven is, welke tyd, voorbereiding, en veel
overlegs, eischen, dan zullen wy naar het goede of kwaade besluit wegens het
Character mogen oordeelen. Laaten wy hier een voorbeeld uit onze Engelsche Wet
ontleenen. Een Man, die, naa behoorlyke, en misschien lange, voorbereiding, voor
den Regter valschlyk zweert, wordt voor altoos oneerlyk gehouden. Zyn getuigenis
geldt in geen geval; hy kan geen handel dryven, dewyl hy geen regterlyke vervolging
over een rechtmaatige schuld kan voortzetten; en hy is voortaan beroofd van de
regten eens Burgers. Dit alles is regtmaatig en goed, dewyl hy tot Meineed niet
gedreeven werd door een schielyke aandrift van een oogenblik; dewyl geen van die
oogenbliklyke verzoekingen, die de besten onder de kinderen der menschen, in een
onbedagtzaam uur, kunnen wegsleepen, hem vervoerde; maar eene reeks van
overleggingen hem tot die snoodste aller misdryven deedt besluiten. Hoofd en hart
moeten hier zamenspannen, en hy kan zyn bedryf voor GOD noch Menschen
verantwoorden.
Maar, schoon wy altoos tegen zulk een Man op onze hoede moeten weezen; en,
uit hoofde van het beginzel des Zelfbehouds, steeds in gedagten bewaaren het
snood bedryf door hem gepleegd, volgt daar uit, dat wy het geheele van zyn
Character in die ééne Daad als vereenigd zien? Hy werd, mogelyk, door gierigheid
of wraakzugt gedreeven om dit misdryf te begaan; en volgt daar uit, dat wy, zyne
Leevensbedryven naagaande, alles wat hy vóór dit snoode stuk deedt, of wat hy
vervolgens doen zal, slegt en snood moet weezen? Neen, wy zyn hiertoe niet
geregtigd, noch door de rechte kennis van het menschlyk hart, noch volgens de
Wet der Liefde. Kan deeze eigenste Man voorheen niet geweest hebben, kan hy
niet nog zyn, een nut Lid der Maatschappye, een liefhebbend Vader, een getrouw
Egtgenoot? Kan hy zich niet bekeeren, en by die bekeering zodanig eene vergoeding
doen, als de strengste burgerlyke Wetten
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eischen? De letter der gemelde Wet weigert dit alles te veronderstellen; doch het
komt ons niet toe de deur der Liefde te sluiten, en, wegens ééne Daad, met hoe
veel overlegs ook begaan, den Overtreeder tot eene altoos voortduurende snoodheid
te verwyzen; schoon men moet erkennen, dat het Misdryf, hier beoogd, in deszelfs
omstandigheden beschouwd, meer boos- en snoodheids in zich vereenigt, dan
misschien eenig ander.
Indien het waarheid zy, dat geen enkele kwaade Daad iemands Character kan
vormen, is het even waar, zo niet nog tastbaarder, dat geen enkele goede Daad
iemands Character beslissend kan bepaalen. Goede Daaden, of die wy met dien
naam bestempelen, worden, over 't almeen, zo gemaklyk verrigt, en neemen zo
vaak de gedaante aan van opgelegde Pligten, dat wy daar aan het volle gewigt niet
kunnen toekennen, zonder andere omstandigheden daarby op te merken.
Edelmoedigheid, gelyk ik reeds heb aangevoerd, kan zeer ligt verkeerd worden
opgevat; en, in de daad, het valt zeer bezwaarlyk te zeggen waar dezelve begint te zeggen waar de Pligt der Liefde ophoudt, en de Edelmoedigheid eenen aanvang
neemt; en waar de laatste tot het ander uiterste van Verkwisting overslaat. Te
oordeelen over iemands geheele Character uit de ruime wyze waar op hy zyn Geld
besteedt, zou niet gemaklyk vallen, indien wy het ondernamen, en het zou zeer
ongerymd weezen, daar op af te gaan. Edelmoedigheid of Weldaadigheid behoort
gepaard te gaan met andere omstandigheden van rechtschaapenheid van hart en
wysheid, eer dezelve den naam van Deugd konne verdienen.
Laaten wy met elkander vergelyken de Weldaadigheid van een Ligtmis en van
een braaf Man; en wy zullen de noodzaaklykheid deezer onderscheidinge voelen.
Ik wil veronderstellen, zy worden beiden door dezelfde reden bewoogen, en hebben
het zelfde genoegen in de Daad door hun verrigt; maar de eerste, de Ligtmis, zal,
terwyl hy, tot voldoening van zyne zugt tot Weldaadigheid, de helft van zyn Geld
besteedt, het in den zin hebben, om met de andere helft zyner Lusten bot te vieren,
en 'er dus meer kwaads mede te doen, in dit geval, dan hy goeds, in het andere
geval, kan uitwerken. - Geheel anders is het gelegen met den braaven Man; hy
brengt het zyne toe tot vermeerdering van de som des
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menschlyken Geluks; doch niet op dat hy een voor, wendzel moge hebben, om daar
mede snoodheden te boeten; hy biedt der Deugd geen omkoop-geschenk aan; hy
koopt de vryheid niet om kwaad te mogen doen.
Daarenboven zyn 'er zo veele beweegredenen tot goede zo wel als tot slegte
Daaden, onafhanglyk van den algemeenen geest, welke in iemands Character
heerscht, dat wy niet te omzigtig kunnen weezen om de eerbetooningen van
hoogagting, of de straffe der berisping, aan ééne daad, toe te voegen. Het leeven
van geen Mensch, hoe overgegeeven snood ook, is een onafgebrooke reeks van
slegte stukken; en, schoon wy dat inmengzel van onvolmaaktheid, 't welk in de
Characters van goede Menschen voorkomt, niet in verrekening mogen brengen,
om tegen hun een besluit op te maaken, moeten wy hun niet voor braave Lieden
houden of verklaaren, uit hoofde van één, twee, of meer, op zichzelve staande
Bedryven, onafhangelyk van alle de andere, welker oorzaaken, beweegredenen en
gevolgen, ons onbekend zyn.
Wyders hebben wy, in de Waardeering van der Menschen Characters, te
overweegen, hoe veel van 's Menschen Leeven gezegd mag worden stil te staan,
en hoe weinig onderrigts, het Character betreffende, wy kunnen opzamelen uit de
zagte en ongemerkt voortrollende dagen des bykans werktuiglyken gemeenen
leevens. De Daaden, die, op eene sterke wyze, een Character uitmerken; die
betooningen, welke een Man aanzetten om de banden van onvermaardheid te
verbreeken; die geestdrift, welke de Deugd veredelt, door 'er buitengewoone
werkzaamheid en nutheid aan te geeven, komen slegts zeldzaam voor. En als zy
voorkomen, moeten wy ze niet op zichzelven neemen; wy moeten ze vereenigen
en vergelyken, om vast te gaan dat ze voortkomen uit éénen oorsprong, uit een
welgeplaatst hart, uit een hebbelyke neiging tot braafheid. Dan, in de daad, hebben
wy de beste bewyzen, die ons in staat stellen om over iemands Character te
oordeelen; dit is het uiterste waar toe wy met alle menschlyke schranderheid en
doorzigt kunnen komen; want in alle Characters blyft iets ondoorgrondlyks over,
alleen aan den Mensch zelve en diens Maaker bekend.
Een andere omstandigheid, welke ons bedagtzaamheid voorschryft, is de
mogelykheid, dat een Mensch, op 't laatst, zo verdwaasd konne worden, dat hy
eenige Da a-
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bedryft, welke den luister van alle zyne voorgaande bedryven verdooft. Voorwaar,
alle onze waarneemingen, met hoe veel oplettenheids ook gedaan, komen hier op
neder, dat wy alleen werken zien, alleen brokken verzamelen, om 'er iemands
Character uit op te maaken. De Ouden hadden reeds ten gegronden regel: Nemo
ante obitum beatus dici potest. - Niemand kan aan deeze zyde van het graf zalig
gesprooken worden. Het is even zeer waar, dat het Character van geen Mensch
zich ten vollen vertoone, vóór dat de Leevensrol volspeeld is, en menschlyke Deugd
en Zwakheid opgehouden hebben te werken. Dan mogen wy beslissen uit het geen
wy leerden en zagen; en ik hoop, dat alle de zodanigen, wier schryfarbeid het
medebrengt om de Characters af te maalen van Menschen, die in hun geslachte
uitstaken, zullen overweegen, hoe volstrekt noodzaaklyk de Onpartydigheid is.
Leevensbeschryvers hebben reeds agter de bank geworpen den slegten Grondregel:
Nooit van de Dooden kwaalyk te spreeken, en een veel beter Grondregel in plaats
genomen: Van de Dooden te spreeken zo als zy geweest waren in hun Leeven. In 't voorbygaan, het is niet gemaklyk te begrypen, hoe de Grondregel, Nooit van
de Dooden kwaalyk te spreeken, immer in goeden ernst heeft kunnen worden
aangenomen. Eene valsche Beleefdheid moet wel zeer den Man beheerschen, die
waarheid en valschheid ondereen mengt, in eene pligtpleeging aan eenen, die door
geen van beiden kan worden aangedaan, en wiens leeven, indien het geheel en al
beschreeven worde, ten voorbeelde aan anderen moet dienen.
Veelen hebben verondersteld, dat, uit aanmerking der werking des Zelfbedrogs,
het veel gemaklyker valle, onpartydig te oordeelen over het Character van een ander
dan over ons eigen Character. Dit is, in zekere maate, waarheid. Het is waar, ten
opzigte van alles wat wy zien van een ander Persoon, 't geen men zal moeten
toestemmen dat zeer weinig is. Zelden zien wy genoeg van iemand om ons in staat
te stellen ter beoordeeling van zyn algemeen Character, en wy kunnen zeer mistasten
in het weinige 't geen wy zien. In alle daaden is het de beweegreden, die het pryzensof laakenswaardige van dezelve uitmaakt, en de beweegredenen liggen doorgaans
te diep verhoolen voor het oog van eenen Vreemden. Het oogmerk maakt, in de
meeste gevallen, het misdryf uit, en wie zal over het oogmerk vonnissen, wie zal
oordee-
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len over 't geen omgaat tusschen den Man en zyn Geweeten, 't geen hy dikwyls
verbergt, en ten allen tyde kan verbergen? Hoe meer wy onze bekwaamheid, om
over menschlyke Characters uit openbaare daaden te oordeelen, van naderby
bezien, hoe meer de zwaarigheden zich opeenhoopen. Het eigenaartig gevolg, 't
welk wy daar uit moeten trekken, bestaat hierin, dat wy, ons gevoelen over onze
Medemenschen zeggende, altoos aan de zagtste zyde moeten overhellen, en den
geest der Opregtheid bewaaren.
Zeer verschillend hier van, men moet het met leedweezen bekennen, is de
algemeene handelwyze. Naauwlyks is 'er eenig onderwerp, waar over de Menschen
zo los heen praaten, en met zo weinig gronds uitspraak vellen, als over het Character
van hunnen Naasten. Deeze omstandigheid, weeten allen, heeft aanleiding gegeeven
tot meer bedenkingen van een zedelyken en berispenden aart, dan bykans eenig
ander; doch met weinig vrugts. Eene strikte aankleeving aan de waarheid is een
pligt, welks gepastheid en noodzaaklykheid niet behoeft beweezen te worden; wy
erkennen de waarde en aangelegenheid der waarheid, zo ras het denkbeeld ons
voor den geest komt. Maar het is van geene beduidenis, wanneer wy de algemeene
beginzels goedkeuren, zonder dezelve in onze daaden op te volgen. Het betekent
niets, dat een Mensch zyn Geloof belydt, als hy den invloed van dat geloof op zyne
werken niet aan den dag legt.
Ik twyfel niet in 't minste, of de groote omzigtigheid, in de Geregtshoven gebruiklyk,
om het Character van iemand te beschermen, ontstaat uit de welbekende waarheid,
dat in den loop des gewoonen leevens daarop weinig agts geslaagen wordt in
gevallen die het Character raaken. In Regtszaaken staat het iemand niet vry te
zeggen wat hy gehoord heeft, maar hy moet bybrengen wat hy gezien heeft, en wat
hy weet. Hier door ontgaat men alle verwarring en gebrek aan blykbaarheid. Van
alle soorten van blykbaarheid is zeker het van hooren zeggen te hebben het minste
te vertrouwen. Zelfs ten aanziene van Gebeurtenissen die het Character der
Menschen niet betreffen, vertrouwen wy 'er weinig op; in een geschiedverhaal wordt
het altoos met eenige uitdrukking omkleed, die het twyfelagtige aanduidt; in Regten
laat men het geheel niet gelden. Maar in den algemeenen Ommegang is het bykans
de éénige soort van baarblyklykheid, welke
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men bybrengt; hoe billyk, hoe menschlievend, zulks is, laat ik den Leezer deezer
Proeve beoordeelen. Werden de zodanigen, die het zich hebbelyk eigen gemaakt
hebben om allerruwst met de Characters in de gezelschappen om te springen, en
het ruimschootigst zich daar over uit te drukken, schielyk gestuit in 't midden van
den ryken vloed huns gespreks, en erustig afgevraagd, of zy de waarheid weeten
van 't geen zy aanvoeren, ik geloof vastlyk, dat eenigen der meest onderhoudende
Gezelschapslieden met stomheid zouden geslaagen worden.
Daar ik zo veel in 't midden gebragt heb over de bezwaarlykheid om het Character
der Menschen te kennen, zal men mogelyk oordeelen, dat ik deeze kennis voor
onmogelyk, of althans naby aan het onmogelyke, houde. Doch dit is 'er verre af van
het geval te weezen. 't Geen ik bedoel, is, dat wy doolen in de eerste beginzelen
dier Weetenschappe. Om het Character van een ander te kennen, agt ik het volstrekt
noodig dat wy van ons eigen Character niet onkundig zyn, of, indien wy het niet ten
vollen weeten, ten minsten in zo verre hetzelve kennen, dat wy ons volkomen
overtuigd houden, dat wy ten vollen toegerust zyn om het Character van anderen
te onderzoeken. En deeze voorbereiding bestaat daarin, dat wy ontdekt hebben,
dat by ons geene verborgene bronnen huisvesten van nyd, ongenegenheid, of
misnoegen; dat wy niet alleen opregte liefhebbers van waarheid en opregtheid zyn;
maar ook gereed en genegen om deeze beginzels vry, volkomen en eerlyk, te laaten
werken in het uitdeelen van lof of blaam. Een Man te pryzen, die het niet verdient,
is zo misdaadig, als het tegenovergestelde; maar het is schadelyk voor onszelven,
daar het ons gewent om de menschlyke bedryven op een valschen prys te schatten;
en wy kunnen langs deezen weg anderen benadeelen, door hun in een begrip te
brengen, 't welk, in 't een of ander geval, ten eenigen tyde, een schadelyken invloed
heeft op hunne belangen. Valsche en niet onderscheidende berisping, egter, die
algemeene en losse beoordeeling, welke het geheel wraakt om het het gebrek in
eenige weinige deelen, moet vermyd worden, naardemaal het geheel niet bestaan
kan met menschliefde, opregtheid of waarheid. - Wie heeft u tot een Regter over
anderen aangesteld? is een ontzettend bedwang voor menschlyken hoogmoed; en
die vraag moet ons altoos bovenal voor den geest zweeven, wanneer wy ons
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in de moeilyke noodzaaklykheid bevinden, om de verdiensten of wanverdiensten
van onzen Naasten te waardeeren.
Naa ons best gedaan te hebben om iets van ons eigen Character te weeten, naa
voldaan te zyn dat 'er geen mengzel van partydigheid of kwaadwillendheid in plaats
hebbe, is de best mogelyke regel, in het oordeelen over anderen, niets voor waar
aan te neemen 't welk wy niet kunnen bewyzen; geen gewigt te hangen aan eene
waarschynlyke gissing, en, eindelyk, over niemand te vonnissen ingevolge van één
of twee bedryven zyns leevens. De verdienste van een Character wordt niet bepaald
door die weinige Bedryven; maar door de Hebbelykheid. En, indien men erkent, ('t
geen zeker niet kan gelochend worden,) dat men eene zeer langduurige en naauwe
kennis moet hebben van iemand, eer wy zyne Hebbelykheden kunnen kennen, dan
volgt, dat wy wel zeer moeten veroordeelen, die rasse, voorbaarige, losse, en niet
onderscheidende, wyze, waarop men met der Menschen Characters veelal handelt.
- Indien wy slegts één of twee daaden van een Mensch weeten, en deeze slegt zyn,
hebben wy grond van omzigtig te weezen in hem te vertrouwen, of eenige
verbintenissen met zulk eenen aan te gaan; en wy mogen anderen, op dien zelfden
grond, waarschuwen; doch wy kunnen niet gezegd worden het volle Character van
dien Man te kennen. Kan al de Verdienste of Wanverdienste van een Mensch, kan
al zyn geest, verstand, of zielsgesteltenisse, in ééne Daad als opgeslooten zyn?
Over het geheel, de Drogreden, gemeld in het Opschrift deezer Proeve, verdient
onze overweeging in meer dan één opzigt. Het is hoogst voegelyk, onderscheid te
maaken tusschen Hebbelykheden en enkele Bedryven; en, om dit met vrugt te doen,
is het zeer voegelyk met onszelven te beginnen. De Daad, welke wy weeten dat
voortkomt uit een schielyke aandrift, kan goed weezen; doch de Daad alleen, die
uit Hebbelykheid ontstaat, kan iets omtrent het Character beslissen. Die Zelfkennisse,
ik weet zulks, is niet gemaklyk te verkrygen; maar, tot dat wy dezelve eenigermaate
verkreegen hebben, zullen wy zeer geringe vorderingen maaken in ons oordeel
over anderen; en onze beoordeelingen zullen alleen by toeval regtmaatig weezen,
indien zy in 't geheel regtmaatig zyn; terwyl onze dwaalingen veelvuldig zullen
weezen,
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en wy ons steeds blootgesteld zullen vinden aan de onaangenaame bezigheid, om
onze eigene Oordeelvellingen te wraaken, te herroepen, en onze verkeerdheid en
onbekwaamheid in éénen adem te belyden.

Iets over de oude Egyptische geneesheeren.
(Uit GOGUET's Origin of Laws.)
By de Egyptenaars, van de vroegste tyden, was het gebruiklyk, de Zieken openbaar
ten toon te leggen, ten einde zodanige Persoonen, die 'er voorby gingen, wanneer
zy ten eenigen tyde met soortgelyk eene Kwaale bezogt geweest waren, en
hulpmiddelen gevonden hadden, die of herstelling of verligting aanbragten, den
(*)
Kranken raad mogten geeven .
De Egyptenaars, naa dat zy de Hieroglyphische tekenen hadden uitgevonden,
verpligtten de zulken, die door eenige Ongesteltenisse overvallen werden, door
deeze tekens aan te duiden, hoe en door welke middelen zy geneezen waren.
Deeze Gedenkschriften der Kwaalen en der Geneezingen werden weggelegd in de
Tempels, en elk hadt het regt om dezelve te raadpleegen. Wanneer, vervolgens,
dit aantal van Geneezende Voorschriften was aangegroeid, lieten de Egyptenaars
dezelve in orde brengen, en gaven byzondere Persoonen last om 'er zorge voor te
draagen; deeze bevlytigden zich op het zamenstellen der Geneesmiddelen, en het
naagaan van derzelver kragten, en werden eerlang in hachlyke gevallen
geraadpleegd. Dit schynt by hun de oorsprong van het bepaald Beroep der
Geneesheeren geweest te zyn.
Men zegt, dat 'er geen Land geweest is, waarin de Geneesheeren zo talryk waren
als in Egypte, en dit laat zich zeer gemaklyk begrypen, als wy weeten, dat aldaar
elke Kwaal een byzonderen Geneesheer hadt. De Egyptenaars oordeelden, dat het
leeven en de vlytige

(*)

Men vindt geen gewag gemaakt van Medicynmeesters vóór de dagen van MOSES. Deeze
tekent aan, dat, JACOB gestorven zynde, JOSEPH de Medicynmeesters geboodt, het Lyk zyns
Vaders te balzemen. GEN. L.
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beoefening van één Mensch niet genoegzaam was om eene volkomene kennis te
verkrygen van de onderscheide deelen eener zo wyd uitgestrekte Weetenschap,
en verpligtten daarom elk, die zich op de Geneeskunde bevlytigde, op ééne Kwaal
zich geheel toe te leggen.
Desgelyks gebruikten de Egyptenaars alle middelen om Ongesteldheden te
voorkomen, en bestemden geregeld drie dagen in elke maand om voorbehoedende
Geneesmiddelen in te neemen, schoon zy volmaakt gezond waren.
Alles, tot de Geneeskunde behoorende, was by de Egyptenaaren begreepen in
zekere heilige Boeken, en de Geneesheeren waren gehouden zich naauwkeurig te
schikken naar zulke Voorschriften in dezelve te vinden; terwyl het hun niet vry stondt,
daarin eenige verandering te maaken. - Indien zy den Lyder niet konden herstellen
door de voorgeschreevene Geneeswyze stipt te volgen, hadden zy, wegens den
uitslag, niets te verantwoorden; maar, wanneer zy eenige andere Middelen in 't werk
stelden, en de Lyder stierf, waren zy des doods schuldig.

Aanmerkingen over het lang leven en de ontbinding der zintuiglyke
lighamen; getrokken uit het Werk van den Heer William Smellie;
getyteld: Philosophy of Natural History.
(Medegedeeld door den Heer REINIER ARRENBERG, te Rotterdam.)
Het is eene vaste maar treurige wet der natuur, dat alle zintuiglyke lighamen moeten
ontbonden worden. Niettemin zyn de tyden van derzelver ontbinding zoo
verschillende als hunne soorten, en als de oogmerken van de natuur in hunne
voortbrenging.
Onder het menschdom word de kortheid van het leven altyd gehouden voor een
onderwerp van beklag. De helft van het menschlyk geslacht sterft ook vóór dat het
agt jaren bereikt heeft, en, van dit vroege tydstip tot de tagtig jaren, doodt de natuur
(behalven die door de vernieling van den oorlog en andere toevallen omkomen,)
jaarlyks eenige millioenen. Het is waar, men heeft voorbeelden van menschen,
welker leven tot ver
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boven den gewonen levenstyd van het menschdom verlengd is; doch zulke
menschen moet men dat niet benyden, of hen als begunstigde voorwerpen der
natuur aanmerken. Met betrekking tot de rypheid van het verstand en de kennis van
de wereld, kan men niet zeggen, dat een mensch wezenlyk bestaat vóór dat hy
dertig jaren bereikt heeft; maar geef 'er hem nog dertig of vyf-en-dertig by, en men
zal, in 't algemeen, ziel en lighaam zigtbaar zien verminderen. Die menschen,
derhalven, welken zulke buitengewoon nooge jaren bereiken, kunnen wel gezegd
worden te bestaan, maar niet te leven. Alle verstandelyke genietingen en vermogens,
die de hoogste waardigheid en het geluk van den mensch uitmaken, gaan dan heen.
Op dezen regel zyn wel eenige uitzonderingen, maar die uitzonderingen zelve
bevestigen onze stelling. In de vroegste jaren der wereld, zegt men, hebben sommige
menschen verscheiden eeuwen geleefd, en wy kunnen dat niet tegenspreken; maar
beweren egter, dat, indien de menschen immer zoo lang geleefd hebben, dezelven,
zoo ten opzigte van het maaksel hunner lighamen als ten opzigte van hunne zeden,
zeer verschillende moeten geweest zyn met hen, die tegenwoordig leven. Van de
kindsheid af tot de mannelyke jaren, is 'er eene trapswyze groeijing van ons gestel
en zintuigen. Na dit tydstip, wanneer wy in jaren toenemen, word het gebeente
harder, de spieren styf, de kraakbeenen veranderen in gebeente, en de vliesen in
kraakbeenen; de maag en ingewanden verliezen derzelver veerkragt, en het geheele
samenstel, in plaats van zagt, buigzaam, en gehoorzaam aan alle genegenheden,
of onderworpen aan de bevelen van het verstand, te wezen, word styf, werkeloos
en zwak. Dit zyn de algemeene en steeds toenemende oorzaken van den dood, en
aan alle dieren gemeen. 'Er zyn zekere manieren van leven, welke gunstiger zyn
ter bewaring van de gezondheid dan anderen; maar het ontbreekt niet aan
voorbeelden van menschen, die een buitengewoon hoogen ouderdom bereikt
hebben, zonder eenige matigheid in acht te nemen, of zonder de een of andere
levenswys te volgen, welke men onderstelt voor het lang leven gunstig te wezen.
Sommige menschen, die matig en zeer strikt leefden, hebben een hoogen ouderdom
bereikt, terwyl anderen, die een gansch tegenstrydig gedrag hielden, die los en zelf
onmatig leefden, op gelyke wys, zeer lang
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in stand gebleven zyn. Dan, in 't algemeen, kan men zeggen, dat, in weerwil van
eenige weinige uitzonderingen, de matigheid, eene vrolyke en zagtzinnige geaartheid,
eene taamlyke beweging, gevoegd by eene geschikte oefening van het verstand,
gemeenlyk zeer veel toebrengen tot verlenging van het leven.
Het zal den Lezer zeker niet onaangenaam wezen, schoon men 'er geen algemeen
besluit uit trekken kan, wanneer wy hier eenige voorbeelden bybrengen van
menschen, die zeer lang geleefd hebben. Wy zullen, ten dien einde, niet behoeven
terug te zien tot eene verafgelegene en duistere oudheid, maar ons meer bepalen
tot latere tyden, waarin de levenswys genoegzaam dezelfde was als tegenwoordig.
Betreklyk dit onderwerp, geeft de vermaarde Lord VERULAM, in zyn Sylva Sylvarum,
het volgende op, het welk byna geheel is overgenomen uit de Natuurlyke Historie
van PLINIUS: ‘Het jaar van onzen Heer zes-en-zeventig, vallende in den tyd van
VESPASIANUS, is gedenkwaardig, dewyl wy daarin vinden een Almanach, als 't ware,
van menschen, die een hoogen ouderdom bereikt hebben. In dat jaar, werd 'er eene
belasting gelegd (en men weet dat eene belasting de geloofwaardigste en zekerste
berigter is, betreklyk den ouderdom der menschen) by welke gelegenheid men in
dat gedeelte van Italie, liggende tusschen de Appenynsche bergen en de Rivier de
Po, honderd vier-en-twintig menschen vond, die honderd en meer jaren oud waren,
te weten:
Vier-en-vyftig van

100 jaren.

Zeven-en-vyftig van

110 -

Twee van

125 -

Vier van

130 -

Vier van

137 -

Drie van

140 -

Behalven de gemelden, geeft die Lord nog eenige andere voorbeelden op; doch
den allerzeldsaamsten ouderdom, die iemand immer, in Groot-Brittanje, bereikt
heeft, is de persoon van HENRY JENKINS: hy was een Inboorling van Yorkshire, en
leefde tot den verbazenden ouderdom van 169 jaren, en stierf op den 8 December
1670.
Op JENKINS volgde de vermaarde THOMAS PARRE, ge-
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boortig uit Shropshire: hy stierf den 16 November 1635, hebbende toen 152 jaren
bereikt.
FRANCIS CONSIST, uit Yorkshire, stierf in January 1768, oud zynde 150 jaren.
MARGARETHA FORSTER, oud 136 jaren, en hare Dogter van 104 jaren, Inboorlingen
van Cumberland, waren beiden in het Jaar 1771 nog in leven.
WILLIAM EVANS, wonende te Carnarvon, oud 145 jaren, was in het Jaar 1782 nog
in leven.
DUMITER RADALOY leefde, oud zynde 140 jaren, te Harmenstead, en stierf den 16
January 1782.
JAMES BOWELS stierf den 15 Augustus 1656, te Kilingworth, in den ouderdom van
152 jaren.
De Gravin van DESMOND, in Yrland, is 104 jaren geworden.
M. ECLESTON, een Yrschman, bereikte 143 jaren, en stierf in het Jaar 1691.
JOHN MOUNT, een Inboorling van Schotland, bevond zich in zyn 136ste jaar, toen
hy den 27 February 1776 overleed.
WILLIAM ELLIS, van Liverpool, stierf den 16 Augustus 1780, oud zynde 130 jaren.
De Colonel THOMAS WINSLOE, een Inboorling van Yrland, stierf in zyn 146ste jaar,
op den 22 Augustus 1766.
JOHN TAYLOR was geboren in Carrygill, in het Graafschap Cumberland, en een
arbeider in de Mynen. Zyn Vader stierf toen hy vier jaren oud was. De armoede
drong hem al vroeg tot den arbeid. Geduurende den tyd van twee jaren, maakte hy
het Erts schoon, dat uit de Mynen gehaald was, voor twee duiten daags, en de
volgende drie of vier jaren, hielp hy de Mynwerkers het Erts uit de Mynen halen,
waar mede hy vier duiten daags won. Op dien tyd, zag men eene groote Zoneclips,
die in Schotland byzonder bekend was by den naam van donkeren Maandag. Deze
gebeurdtenis, die in 1652 voorviel, verhaalde hy dikwils met alle de omstandigheden,
en van dien tyd berekende hy zyne jaren. Na verscheide jaren, zoo in dit als in het
nabuurig Koningryk, gearbeid te hebben, stierf hy te Leadhills, in Schotland, oud
zynde 133 jaren.
Schoon nu de opgegeven voorbeelden van buitengewone langlevenheid alleenlyk
rusten op het gezag der openbare Nieuwspapieren, is 'er egter geen twyfel aan, of
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'er zyn in alle landen, en ten allen tyde, personen van de beide Sexen geweest, die
een ouderdom, verre boven den gemeenen leeftyd, bereikt hebben. Iemand, begerig
zynde meer voorbeelden van een hoogen ouderdom te hebben, kan die vinden in
BACON's History of Life and Death; WHITEHURSTT, Inquiry into the Original State and
Formation of the Earth, en in Dr. FOTHERGILL's Observations on Longevity.
De algemeene oorzaken van den dood reeds aangewezen hebbende, moet men
daaromtrent nog opmerken, dat de uitwerking dier oorzaken by de Vrouwen
gemeenlyk trager gaat. By de vrouwelyke Sexe zyn de beenen, de kraakbeenen
en de spieren, zoo wel als de andere deelen van het lighaam, weeker en minder
sterk dan die der mannen: ook zyn zy, over het algemeen genomen, niet zoo veel
aan lighaamlyke bewegingen onderworpen, en, by gevolg, vereischt haar gestel
een langer tyd om dien trap van verharding te verkrygen, welke den dood
veroorzaakt. Vrouwen schynen dus geschikter om langer te leven dan de Mannen.
Deze redenering word bevestigd door de Sterflysten: want uit dezelven blykt, dat,
wanneer by de Vrouwen zekeren tyd voorby is, zy veel langer leven dan Mannen
van denzelfden ouderdom. De levenstyd der Dieren kan, eenigzins, berekend worden
naar den tyd van derzelver groeijing. Een Dier of een Plant, gelyk ons de
ondervinding leert, welke in korten tyd deszelfs vollen wasdom verkrygt, sterft veel
eer dan anderen, die langer noodig hebben om dat tydstip te bereiken. Wanneer
'er onder de menschen iemand met eene ongemeene schielykheid groeit, sterven
dezulken gemeenlyk zeer jong. Dit heeft gelegenheid gegeven tot het gemeene
spreekwoord, vroeg ryp vroeg rot. De Mans groeijen in lengte tot hun zestiende of
agttiende jaar, maar op hunne dikte of gezetheid kan men niet rekenen voor de
dertig jaren. Een man, die geduurende zyne eerste dertig jaren by aanhoudenheid
groeit, kan negentig of honderd jaren worden; doch een Hond, die maar twee of
drie jaren groeit, leeft 'er gemeenlyk maar tien of twaalf. Hetzelfde heeft men
genoegzaam in meest alle de Dieren waargenomen. Vischen groeijen by
aanhoudendheid, geduurende een lange reeks van jaren. Sommigen van dezelven
leven dienvolgens verscheiden honderd jaren, dewyl derzelver beenen en
kraakbeenen zelden die vastheid van andere Dieren verkrygen. Men mag het
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ook als een algemeenen regel vaststellen, dat groote Dieren langer leven dan kleine,
om dat de eerste meer tyd tot hunne groeijing noodig hebben. Dus zyn de oorzaken
van onzen dood onvermydlyk, en het is even zoo onmooglyk, om de komst van dat
noodlottig tydstip te doen vertragen, als om de vastgestelde wetten der natuur te
veranderen. Als het gestel gezond is, kan men, misschien, door het beheerschen
zyner driften en door matigheid, het leven eenige jaren verlengen; maar de
veranderlykheid der lugtstreken en de manier van leven maken geen wezenlyke
verschillen met betrekkinge tot den tyd van ons bestaan, 't welk byna betzelfde is
by den Europeaan, den Neger, den Asiaat en den Amerikaan, den beschaafden en
den wilden, den ryken en den armen, den burger en den landman. Insgelyks maakt
het verschil van voedsel, of eenige lighaamsgemakken, geene verandering in de
geduurzaamheid van ons leven. Menschen, wier voedsel raauw vleesch, gedroogde
visch, ryst of aardappelen, is, leven zoo lang als zy die kostbare en weltoebereide
spyzen eten. Indien men 'er de weelde en onmatigheid van uitzondert, is 'er niets
het geen de werktuiglyke wetten kan veranderen, door welken het getal onzer jaren
onverzetlyk bepaald word. Eenig gering verschil, het welk men in het beloop van 't
menschlyk leven bespeurt, moet voornaamlyk toegeschreven worden aan de
hoedanigheid van de lugt. In 't algemeen zyn 'er meer oude lieden in hooge dan in
lage landen. De bergen van Zwitzerland, Schotland en Wallis, hebben altyd meer
voorbeelden van langlevenheid uitgeleverd, dan de vlakten van Holland, Vlaanderen
of van Polen; doch, indien wy een overslag maken op het geheele menschdom,
schynt 'er naauwlyks eenig verschil plaats te hebben in de geduurzaamheid van
het leven, onder welke lugtstreek het woont, of welke levenswys het leidt. Wanneer
het leven der menschen niet door toevallige ziekten afgesneden word, bereiken zy
doorgaans negentig of honderd jaren. Onze Voorvaders zyn, wanneer men 'er
eenige weinigen van uitzondert, nimmer dat getal te boven gegaan, en sedert den
tyd van DAVID, den Koning der Joden, heeft dit geene verandering ondergaan.
Behalven de toevallige ziekten, welken, in den laatsten levenstyd, meer gewoon
dan gevaarlyk zyn, zien wy de oude lieden aan natuurlyke zwakheden onderhevig,
welken alleenlyk ontstaan uit een verval van de verschillende deelen van het
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lighaam. De spieren verliezen derzelver veerkragt, het hoosd begint te schudden,
de beenen waggelen, de aandoenlykheid van het zenuwgestel verstompt, de
holligheid der vaten trekt zich te samen, de geheime werktuigen verstoppen, het
bloed en de andere vogten stollen, en brengen alle die verschynsels en ziekten
voort, welken gemeenlyk aan eene bederving der vogten toegeschreven worden;
doch het natuurlyk verval der vaste deelen schynt niettemin de oorspronglyke
oorzaak dezer ziekten te wezen. Het is waar, dat een bedorven staat der vogten
voortkomt van eene ontaarting in het werktuiglyke der vaste deelen; maar de
gevolgen, uit eene schadelyke verandering in de vogten ontstaande, geven
doorgaans de allergevaarlykste verschynselen. Wanneer de vogten derzelver
behoorlyken loop niet hebben, of dat 'er, door eene verslapping der vaten, eene
uitstorting plaats heeft, bederven zy terstond, en doorknagen de weekere gedeelten
der vaste deelen. Dit zyn de oorzaken van onze trapswyze ontbinding, en deze
steeds toenemende en vermeerderende, word onze vyand van tyd tot tyd
vermogender, en maakt ten laatsten een einde van ons bestaan.
Met betrekkinge tot de viervoetige Dieren, zyn de oorzaken van derzelver
ontbinding volmaakt dezelfde met die, door welken het menschlyk geslacht vernietigd
word. De tyd van derzelver groei heeft insgelyks eenige evenredigheid met de
geduurzaamheid van hun leven.
Sommig Gevogelte levert voorbeelden op van langlevenheid. In dit soort van
Dieren is de geduurzaamheid van derzelver leven geenzins geëvenredigd aan den
tyd van hunnen groei. De meesten verkrygen derzelver vollen wasdom binnen
weinige maanden, en zyn reeds in staat om hun soort voort te planten in de volgende
Lente of Zomer na dat zy uitgebroeid zyn. Evenredig met derzelver lighaamsgestel,
zyn de Vogels levendiger, en leven ook langer, dan de mensch, of viervoetige dieren.
De Zwanen, zegt men, leven driehonderd jaren; dan, schoon zulks achtenswaardige
Schryvers verhalen, word het egter niet gestaafd door eenig voldoend bewys. De
Heer WILLOUCHBY schryft hiervan in zyne Ornithology: ‘Een vriend van ons, een
man, die geloofwaardig is, verzekert, dat zyn Vader een Gans had, die tagtig jaren
oud, en nog gezond en lustig, was, zoo dat dezelve nog jaren lang had kunnen
leven, als hy niet
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genoodzaakt was geweest haar te dooden, om hare kwaadaartigheid, dewyl zy
gestadig de jonge Ganzen en ganzekuikens beet en vernielde.’
In een ander gedeelte van dat schoone Werk, zegt de Heer WILLOUGHBY: ‘Dat het
hem, door geloofwaardige personen, verzekerd was, dat een Gans honderd en
meer jaren leven kan.
(Het Vervolg en Slot in een volgend Stukje.)

Beschouwingen van, en waarneemingen op, den ouden en
tegenwoordigen staat van Rome.
(Ontleend uit de onlangs in Engeland uitgegeevene Letters, during the Course of a
Tour through Germany, Switzerland and Italy, in the Years 1791 and 1792, &c; by
ROBERT GRAY, M.A. Vicar of Farringdon, Berks.)
(Vervolg en Slot van bl. 508.)
De thans regeerende Paus schynt meer geneigdheids te betoonen om de
Voortbrengzels van vroegere Eeuwen te verzamelen, dan om nog leevende Vernuften
op te wekken. Het Vaticaan is vergroot, en de Kamers worden dagelyks veranderd
tot het ontvangen der Kunststukken van de Oudheid, welke men bestendig opgraaft
uit de puinhoopen van op elkander volgende verwoestingen, om die Verzameling
te doen aangroeijen.
Zeer bezwaarlyk staat men toe, dat een Schilderstuk van eenige waarde uit Rome
weggezonden worde; naardemaal men zo volkomen begrypt, welk voordeel die
Werken van Kunst toebrengen, door Vreemdelingen na deeze Hoofdstad te trekken.
Mr. DURNO verzondt eene Schildery van PARMEGIANO, onder den naam van eenen
anderen Schilder, met veel moeite; schoon Sir W. HAMILTON 'er 1500 Ponden Sterling
aan hem voor betaald hadt, voor Lord A -.
Zeer weinig aanmoedigings wordt 'er gegeeven aan hedaagsche Kunstenaaren,
't zy door den Paus, 't zy door den Romeinschen Adel, die zich vergenoegt met de
schatten hunner aangeërfde bezittingen te vertoonen; en zy, wier Voorouders de
Werken van eenen MICHAëL ANGELO beloonden, geeven thans schaars eenige
belooning aan
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eenen Kunstenaar, voor het naamaaken van Portraiten, en als zy het doen, moedigen
zy hier mede voornaamlyk Vreemdelingen aan.
De Franschen en de Engelschen zyn tegenwoordig, met de daad, de
Hoofdbevorderaars en Beschermers der schoone Kunsten. De Franschen hebben
tot hier toe twaalf Studenten hier onderhouden in de Bouw- Beeldhouwen
Schilderkunst, ondersteund door eene Instelling van LODEWYK DEN XIV, ingevolge
van welke zy ryklyk voorzien worden van alles wat strekken kan tot voortzetting der
Kunsten. Veelen hunner hebben uitsteekende bekwaamheden aan den dag gelegd.
Ik hoop dat de bezuinigende schikkingen der tegenwoordige Hervormeren in Frankryk
niets zullen afkorten van deezen vergunden onderstand.
De Engelsche Academie zendt slegts één Student elke drie jaaren; beurtlings is
deeze een Bouwkunstenaar, een Beeldhouwer of een Schilder; aan deezen schikt
men een jaargeld van 100 Ponden Sterling toe, boven de Reiskosten; deeze som
is genoegzaam. Men mag hoopen dat het Fonds eens zal toereiken, om in elk deezer
drie vakken een Student te onderhouden. Die zich thans te Rome bevindt is Mr. H
- d, Broeder van Mev. C - die ten oogmerke heeft eene fraaije tekening te
vervaardigen van een Mausoleum tegen de naastaanstaande Kunstvertooning te
Somerset-house; misschien zou zyne keuze meer bevallen hebben in Engeland,
als het eene tekening voor een Raadhuis geweest ware. Naardemaal zyn smaak
en uitvoering zeer goed zyn, is 'er die wenscht dat zyn werk de verdiende aandagt
moge trekken. Mr. H - d. bezorgde de tekeningen tot eenige toevoegzelen aan Mr.
P - n's Huis te S -.
Veelen leggen zich hier op Kunstkennis toe op hunne eigene kosten, en werken
tot eere van ons Land, zo in Schilderen als in Beeldhouwen. In het eerste vak
verdienen byzonder gemeld te worden, Mr. FLAXMAN en Mr. DEAR, beide Heeren
van een stout en oorspronglyk vernuft; in het andere vak schiepen wy groot behaagen
in de Werken van Mr. MORE, Mr. HEAD, Mr. ROBINSON, Mr. GREGNON, Mr. FAGAN en
Mr. DURNO, en van veele anderen, die ik hoop dat het niet melden hunner Naamen
my niet ten kwaade zullen duiden.
Deeze Kunstenaars onthouden zich, met ANGELICA KAUFFMAN, en veele anderen,
te Rome; veeleer om hun
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eigen smaak te voldoen, dan in verwagting van tegenwoordige Kunstbescherming
te vinden. De milddaadigheid van den Paus, schoon dezelve boven allen twyfel
verheven is, strekt zich, daar zyn smaak 'er niet op valle, niet uit tot het aanmoedigen
van hedendaagsche Schilderof Beeldhouwkunde. Hy besteedt magtig groote sommen
om het verbeteren der Mozaic - werken, die zeer goed te Rome vervaardigd worden,
te bevorderen. De Werkstukken der Oudheid van deeze soort zyn bykans alle
verlooren geraakt. Het Pavement is toevallig ontdekt, en het kleine Stukje van de
vier Duiven, door PLINIUS bewonderd op een Landgoed van TRAJANUS, blyven te
Rome, om mededingers te weezen met de schoone Werkstukken van het Mosaic,
welke, van tyd tot tyd, de Verzameling te St. Pieter vermeerderen, en, op een afstand
bezien, ons bedriegen als Schilderstukken van de eerste Meesters.
De gewoone Uitgaven van den Paus zyn niet groot; hy heeft het gevolglyk in zyne
magt zyn Smaak bot te vieren. Zyn Burgerlyk Huishouden bestaat in een klein getal
Oppassers in het Vaticaan, en zyn Krygsweezen uit eenige Huistroepen, die zich
op groote Feestdagen in een wonderlyk gewaad vertoonen, met oude Helmetten
op 't hoofd en Borst-plaaten, die los op 't lyf hangen; zy liggen in bezetting te Civita
Vecchia, Urbino en Ferrara, en misschien eenige weinige andere plaatzen.
Zyne Heiligheid is gepreezen over het letten op gewigtiger belangen dan het
voortzetten van Werken van Smaak, en wy vereenigen ons met veele anderen om
hem te pryzen wegens het droogmaaken der Pontinische Moerassen; een Werk, 't
geen de poogingen te leur stelde van den Burgemeester CETHEGUS en der Keizeren
van Rome, en thans geheel volvoerd is, tot groot gemak voor den Reiziger.
's Pausen onderstaan, om den Koophandel aan te moedigen, is eer pryslyk dan
gelukkig geweest. Indien hy de Landlieden opgewekt hadt om zich in de woest
liggende velden van Campania neder te zetten; indien hy opgegeeven hadt de
voorkoop van de voortbrengzelen, welke allen geest van vlytbetoon uitbluscht; indien
hy het land, in stede van de voortbrengzels, onder schatting gesteld, en daar door
zyne Onderdaanen aangemoedigd hadt om zyn eertyds zo vrugtbaar grondgebied
te bebouwen; indien hy een geregeld en strikt Stadsbestuur in-
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gesteld, byzondere wraakneemingen gestraft, en eene onpartydige spoedige
Regtsbediening ingevoerd hadt; indien hy den Adel tot het doen van nuttige diensten
opgewekt, de Monopolien afgeschaft, ook die in het Koorn, welke thans zyn eigen
(*)
Neef in handen heeft, en de zedenlooze Geestlykheid tot het betragten der
Christlyke Deugden hervormd hadt; dan zou hy zyn Land onder eene weezenlyke
verpligting gelegd, en de afneemende magt des nu waggelenden Pauslyken Zetels
onderschraagd hebben.
In zulk een geval zou de Kerklyke Staat bloeijen; en de Hoofdstad geen deerlyk
mengzel weezen van Grootschheid en Morsigheid; een tooneel van Kerklyke Pragt
en schreiende Armoede; een Stad vol van Geestlyken Hoogmoed en afzigtige
(†)
Bedelaary ; waar de onkunde zich verheft op de ongeloovigheid der hoogere, en
het bygeloof der laagere, rangen; waar ondeugd en zonde van alle soorten
heerschen; waar de ligtekooijen uit alle vensterraamen gluuren; waar doodslagen
in 't openbaar gepleegd worden, en bekende Moordenaars om een aalmoes smeeken
(‡)
aan de deuren van iedere Kerk; en van waar een Cardinaal thans in ballingschap
na Genua gezonden is, om dat hy onderstaan hadt een Broeder van het Conclave
door vergift van kant te helpen.
Tot zulke onderneemingen is de tegenwoordige Paus, aangemerkt de sterke
hinderpaalen, niet in staat. Met goede oogmerken en eenige poogingen, zal hy zulk
een

(*)

(†)

(‡)

De zodanigen, die genegen zyn den Paus voor den Antichrist te houden, herinneren zich hier
't geen men in de Openbaaring van JOHANNES leest: Dat niemand mag koopen of verkoopen,
dan die het merkteken heeft, of den naam des Beests, of het getal zyns naams. OPENB.
XIII:17.
Die elendige Schepzels, op de Straaten van Rome voorkomende, om medelyden te verwekken,
zyn de deerlykste en walglykste voorwerpen, die men met mogelykheid kan aanschouwen;
zy zyn geheel en al misvormd door de gevolgen van ondeugd en ziekte. Wie ze gezien heeft,
vindt de volgende regels waarheid:
Laniatum corpore tote
Deiphobum vidit, lacerum crudeliter ora,
Ora, manusque ambas, populataque tempora raptis
Auribus, & truncas inhonesto vulnere nares.
De Cardinaal C - i.
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bezwaarlyken arbeid niet aanvangen; maar houdt zich voldaan met in 't openbaar
den voet des Standbeelds van ST. PETRUS te kusschen met de geestdrift eens
Bedevaartgangers; met bevallig den Kerkdienst te doen op de groote Feestdagen;
met zyn Museum uit te breiden, en zich onledig te houden in Heilige Letterkunde,
waar aan hy eenigen tyd geleden het zyne heeft bygedraagen door de schoone
Uitgave van ST. MAXIMUS, die in den Jaare MDCCLXXXIV het licht zag, met een
zeer welgeschreevene Opdragt aan VICTOR AMADEUS; en eindelyk, met eenigen
onderstand te verleenen aan lieden van uitsteekende bekwaamheden.
Veelen van 's Pausen Onderdaanen, over hem niet voldaan, schynen weinig
aandoening te hebben wegens een aanval van beroerte, waaraan hy thans sukkelt;
of het moest weezen uit vreeze, dat hy het Carnival niet zal overleeven. Niet weinigen
houden het daar voor, dat de Pauslyke Magt met hem zal uitsterven; en merken
met een blykbaar genoegen op, dat de Nissen in de St. Pauius Kerk thans vol zyn,
op één na, geschikt om het Portrait van BRASCHI te ontvangen. Sterke
Schimpschriften worden dikwyls aangeplakt op de Standbeelden van MARPHORIO
en PASQCIN, waar ook die der Oudheid hingen. Zeer algemeen zyn de gesprekken,
in welke men over de vernietiging der Kloosteren, op het grondgebied van het
nabuurig Florence, spreekt als iets navolgenswaardigs, en de Schriften de Hervormde
Kerke maaken, in spyt des verbods, meer en meer opgangs. - Laat ons hoopen,
dat, wanneer de Hervorming begint, en zy zal beginnen, dezelve langzaam kome,
op dat zulks de vereeniging met de Hervormde Kerken te gemaklyker maake; iets
zeer wenschlyks, waar toe de Kerk van Engeland opregt geneigd is, en overhelt;
alleen wagtende tot dat zy zie, dat de oorzaaken van scheiding weggenomen, en
tastlyke dwaalingen opgegeeven worden; dit, in de daad, heeft men te meer te
gemoet te zien, zints verscheide Roomsche Schryvers het aanstootlykste gedeelte
van hunne Leerstellingen bykans, door hunne wyze van verklaaren, verworpen
(*)
hebben; daar ze ook niet te verdedigen en menigmaal wederlegd zyn .

(*)

Men leeze eene verstandig opgestelde Verhandeling over dit Onderwerp, van den Heer
DUTENS, sur l'Eglise du Pape.
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Dan, dat ik hier afstappe, en andere daadlyk voorhanden zynde zaaken melde.
Binnen Rome bevinden zich veele Engelschen, zy hebben hun intrek niet wyd van
elkander in de Piazza di Spagna. Zy verkeeren druk onderling; aan het gezelschap
hunner Landgenooten de voorkeuze geevende boven het by hoopen gaan onder
de bescherming van Mr. JENKINS na Concerten en Converzationes, ten huize van
de Prinses SANTA CROCE, of van den Cardinaal DE BERNIS.
De Cardinaal DE BERNIS staat bekend voor den Man, die, in vroegeren tyde, alle
Vreemdelingen, ten zynen huize, met de grootste gastvryheid ontving; doch, daar
zyne inkomsten uit Frankryk thans ophouden, bepaalt hy zich alleen tot
Avondgezelschappen. De twee Moeijen van LODEWYK DEN XVI zyn thans by hem.
Zy ontvingen, by haare aankomst, een bezoek van verwelkoming van den Paus, 't
welk een ongewoon teken van beleefdheid in zyne Heiligheid is. Zy houden slegts
verkeering in een zeer bepaalden kring.
Wanneer de Engelschen in deeze Romeinsche Huizen op gezelschap komen, is
de gemeenschap tusschen hun en de Romeinen niet groot. Zy geeven te weinig
agt op de Etiquette, spreeken het Italiaansch dikwyls niet vlug, en de Romeinen zyn
niet genegen om Fransch te spreeken. De twee partyen gelyken, uit deezen hoofde,
zeer na de twee Stroomen, de Rhyn en de Arve by Geneve, daar zy zamenvloeijen,
zonder zich met elkander te vermengen. - Ten huize van den Prins DE BORGHESE,
zyn de gezelschapspartyen uitgezogter en vermaaklyker; doch men moet een
byzonder geleide hebben om 'er in toegelaaten te worden.
Te Rome zyn geene openbaare Vermaaken dan geduurende het Carnival, een
tyd van noodwendige uitspanning, toen men de oude strenge Kerktugt nog in agt
nam. In het overige des Jaars zyn 'er daadlyk Concerten in de Kerken. De Zangers
zyn Castratos, die niet behoorden toegelaaten te worden te zingen in gewyde
Gebouwen, bovenal niet in een Land, waar deeze natuurverkragting zo veelvuldig
plaats heeft, dat ze op alle mogelyke wyze moest tegengewerkt worden.
De Romeinsche Adel bestaat grootendeels uit Afstammelingen der Bloedverwanten
van de Pausen, en is, gevolglyk, dikwyls van vreemden oorsprong. Eenige weinigen
onder den Adel draagen 'er roem op, dat zy van de
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oude Romeinen herkomstig zyn. De twee takken van de Familie der MASSIMI zeggen
dat zy afstammen van FABIUS MAXIMUS, die, in het bloeiend Tydperk van den tweeden
Punischen Oorlog, de belanglooze Bezitter was van uitgestrekte landeryen. Zy
kunnen zeker hun Geslachtlyst tot de Tiende Eeuwe te rug vertoonen, wanneer de
MASSIMI reeds een aanzienlyk Gezin uitmaakten. - Daar zyn ook drie takken der
(*)
Afstammelingen van VALERIUS PUBLICOLA , wiens Voorvader, met HERSILIA, de
Bevrediging tusschen de Romeinen en de Sabynen, bewerkte; en die zelve zich
met BRUTUS vereenigde, om zyn Vaderland van de dwinglandy van TARQUINIUS te
ontheffen, en PORSENNA met Rome bevredigde. - De URSINI, de COLONNA, en de
SAVELLI Familien, nevens eenige andere, geeven desgelyks voor, af te stammen
van Mannen, die zich ten tyde des Gemeenebests beroemd maakten; doch hunne
eisschen op die herkomst worden min voldoende dan die der anderen gestaafd.
Wy hebben een Reisje na Trivoli gedaan. Derwaards reeden wy over acht mylen
woest liggend land van Campania; een Landschap door VARRO beschreeven als
een Boomgaard, en alle landen in vrugtbaarheid overtreffende. De gedeelten van
't zelve, welke thans schaars bewoend zyn, worden bearbeid door Lieden, die, voor
een tyd, derwaards trekken uit Viterbo, Perugia, en andere deelen van Italie. Het
Grondgebied van Rome is ontvolkt door de Ontmanning, den Ongehuwden Staat,
en het slegte Staatsbestuur. De weinige Bewoonders van dit Landschap geeven
de voorkeuze aan de zuivere lugt van het Gebergte, boven die der Vlakte, ongezond
geworden door de schadelyke dampen, welke uit de stilstaande wateren opklimmen,
(†)
en den Vulcanischen grond . Deeze, 't is waar, ondervondt men desgelyks in ouden
ty-

(*)
(†)

De Publicoloe Messaloe et Valerii.
Niet veele jaaren geleden, maakten eenige Persoonen eene Societeit, met oogmerk om de
arme Lieden, die in de slegtste deelen van Campania leeven, te onderwyzen. Zy droegen
den naam van Passionisti. Hunne goede oogmerken werden verydeld door de tusschenkomst
des Staatsbestuurs, welke de leevens wilden bewaaren van zo dierbaare Persoonen. Die
tusschenkomst was hier onstaatkundig; weldaadig in 't oogmerk, doch niet in de uitwerking.
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de, zo als wy uit LIVIUS leezen; doch in mindere maate; dewyl de Dampkring zuivering
kreeg door den groei der Planten, en de uitademing van Menschen en Beesten.
De Vulcanische aart des lands rondsom Rome strekt om het gevoelen te
onderschraagen der zodanigen, die uit de taal in de Openhaaring van JOANNES
opmaaken, dat Rome, even gelyk Sodom, geheel door vuur zal verbrand worden;
dat die Stad als een groote Molensteen in Zee zal verzinken; als mede, dat de Rook
daar van in eeuwigheid zal opgaan. BURNET onderstondt, in zyne Theory of the
Earth, of Beschouwing des Aardkloots, een Werk, waar in een hooge vlugt van
verbeelding, en buitenspoorige redenkaveling, heerscht, zyne bespiegeling te laaten
gaan over de wyze der verdelging van die Stad; en het is der moeite waardig, na
te gaan hoe een omhelzer van eenig bespiegelend stelzel de zwaarigheden, welke
't zelve drukken, weet te ontkomen. De vernuftige Schryver begreep, dat men uit
de ligging van Italie zou opmaaken, dat de Zee de verbranding, welke hy
veronderstelde, zou uitblusschen. Om dit tegen te gaan, verbeeldde hy zich, dat de
Oceaan en de Zwarte Zee, uit welken de Middellandsche Zee het water ontvangt,
zo diep in derzelver beddingen zouden wegzinken, dat ze geen van beiden in de
Middellandsche Zee, aan 't een of ander einde, water konden opleveren; en dat,
deeze toevoer van water afgesneeden zynde, de Middellandsche Zee welhaast zo
verre ledig zou worden, deels door uitdamping, deels door onderaardsche uitgangen,
dat ze van de oevers afweek, en een stilstaande waterpoel werd in 't midden.
Ik zal niet uitweiden in een verslag van de Ponte Lucano, over welke wy de Arno
overtrokken, op omtrent twaalf mylen afstands van Rome; van de Crater des
uitgebluschten Vulcaans; van Solfaterra, met de dryvende Eilanden van door elkander
gestrengeld riet en ruigte, niet verre van waar de ongelukkige en onedelmoedige
ZENOBIA, de schoone Beschermster en Verraadster van LONGINUS, op een fraai
Landgoed leefde, haar geschonken door haaren Overwinnaar AURELIANUS, en die
van de hoogte des Throons, gelyk GIBBON het uitdrukt, tot die van eene Romeinsche
Dame afdaalde; haare Dogters getrouwd zynde in Romeinsche Familien, terwyl
haar Geslacht tot de vyfde Eeuwe stand hieldt. BARONIUS ver-
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onderstelt, dat ZENOBIUS, Bisschop van Florence ten tyde van den Heiligen
AMBROSIUS, van haar afstamde.
Wat Trivoli aanbelangt; de schoone Ruïnen des Landgoeds van MECENAS, waarvan
de Boogen nog een groot deel des Voorgevels, nu met Wyngaarden begroeid,
vertoonen; de Watervallen, van welke zommige rechtstreeks van de Ruïnen af in
de Arno loopen; de Heuvelen, bedekt met Olyfboomen, onder welken de verbeelding
de overblyfzels mag zoeken der Landhoeven van CESAR, CASSIUS, LEPIDUS, HORATIUS,
QUINTILIUS VARUS, CATULLUS, PROPERTIUS, STATIUS en VOPISCUS, en de beschryvingen,
daarvan voorhanden, met de tegenwoordige tooneelen vergelyken; en de fraaiheid
van het uitsteekend gedeelte van den Tempel der Sybillen, hangende over de Grotto
van Neptunus, deedt in ons eene opeenvolging gebooren worden van de
belangrykste beschouwingen, die den geest kunnen bezig houden en vermaaken.
Onze overleggingen werden tot laatere tydperken te rug gevoerd, toen wy kwamen
aan de Villa Estense, naby de Stad, waar HIPPOLITO VAN ESTE, Cardinaal van Ferrara,
‘die groote Afstammeling van de Herculeaansche linie,’ aan wien ARIOSTO zyn
Orlando Furioso opdroeg, zyn smaakloos en met veel moeite vervaardigd Gebouw
oprigtte, Tuinen, Grottos, Terrassen, en andere Kunstwerken, aanlei, in de
tegenwoordigheid van de stoute en onnavolgbaare schoonheden des omliggenden
Lands. 's Nagts, schoon ik sliep in een vertrek digt aan den Tempel der Sybillen, of
van Vesta, gelyk zommigen willen, en hoorde hoe de winden gierden tusschen de
door den tyd beschadigde Kolommen, werd myn geest nu en dan bepaald tot meer
hedendaagsche gebeurtenissen, my in 't geheugen gebragt door de naamen van
Lord P - e, en van B -, op de wanden des vertreks geschreeven.
Naa Trivoli bezien te hebben, bezogten wy, met min vermaaks, Frescati, waar de
hedendaagsche Romeinen, zo wel als die der vroegere Eeuwen, eenige weinige
van die weeken doorbrengen, in welke het allerongezondst is te Rome te blyven.
De Villas zyn deftig, de Tuinen groot, en vercierd met Waterwerken, Borst- en
Standbeelden, enz. De Prins DE BORGHESE kan van de Villa Taverna een Landgoed
overzien, 't welk hem 's jaarlyks 60,000 Kroonen opbrengt; het beslaat, gelyk gy u
kunt verbeelden, een groote streek lands; naardemaal de grond weinig bebouwd
wordt, en men 'er weinig
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Vee, vrolyke Dorpen of Boerenhuizen, ziet. - Wilde ik tot eene beschryving treeden
van de verbaazende en alle opmerking verdienende Ruïnen der Villa van ADRIANUS,
en de uitgestrektheid der Gebouwen, waarvan men de gedaante en zelfs de
Cieraaden onderscheiden kan zien, ik zou een Boekdeel moeten schryven.
Doch ik voeg beter hier nog nevens een kort verhaal van de Plegtigheden, welke
ik, op den vyf-en-twintigsten van December, te Rome bywoonde. Omtrent tien uuren
vervoegden wy ons na de St. Pieters Kerk, en zagen den Paus den Dienst doen,
tusschen twee ryen Cardinaalen, zeer ryk gekleed. Hunne rokken waren bedekt
met de fynste Kant. Het Latynsche en Grieksche Euangelie, als mede de Brieven,
werden gezongen door de Priesters der onderscheide Kerken van Rome. De
veelvuldige verwisselingen der Kleeding van den Paus, by welke hy zomtyds tot
zyne onderkleederen ontbloot werd, deeden ongelukkig wel eens belachlyke
denkbeelden by ons opryzen, en bragten zelfs de spieren eeniger bystaande
Geestlyken in een lachenden plooi. De Paus ontving het Avondmaal onder beide
de Tekenen, hy zoog den Wyn uit een Kelk door een gouden pypje, eene gewoonte
omtrent de Tiende Eeuw ingevoerd, maar welhaast afgeschaft; doch door den Paus
alleen overgehouden. Zyne Heiligheid diende vervolgens den Ouwel toe aan elk
der Cardinaalen. - Naa dat hy den Dienst gedaan hadt, werd hy in een Draagstoel
op de schouders weggedraagen; hebbende de driedubbelde Kroon op 't hoofd. Een
breede Pluim zwierde van wederzyden van den Draagstoel. Wy ergerden ons over
de omslagtige en pragtige ten toon spreiding van Grootheid eens zwakken
Stervelings, in eene Kerk ter eere van GOD gebouwd. 't Was, egter, te midden van
niets beduidenden toestel en kwaalyk besteede aandagt, vreemd te zien, dat een
Voorwerp bykans aangebeden, en ten hoogst mogelyken top van menschlyke
grootschheid opgevoerd, zich zelven vrywillig nederwierp voor het veronderstelde
Lichaam van CHRISTUS.
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Aanmerkingen, geduurende ben zesweeks verblyf in Oxfordshire
en Gloucestershire, in den jaare MDCCXCII gemaakt. In een reeks
van Brieven aan een Vriend.
(Vervolg van bl. 520.)

Tiende brief.
Gloucester, Sept. 1792.
MYN HEER!

Elk oppervlakkig denker, en eenigen, die zich eene hoogere maate van
doordringendheid, dan gemeenlyk gevonden wordt, aanmaatigen, hebben, in goeden
ernst, beweerd, dat ons Menschlyk Geluk van Uitwendigheden, van de
Omstandigheden deezes Leevens, Rang, Rykdom, en wat des meer zy, afhangt.
Van hier, onder andere, het geschil, of het Stad- dan het Landleeven het meest tot
Geluk toebrengt.
De zodanigen, die zich ten voordeele van het Landleeven bepaalen, waar onder
het geheele Geslacht der Dichteren geteld moet worden, denken, dat Zuiverheid
van Zeden en Onschuld noodwendig en op het allernaauwst verbonden zyn aan
bosschen en heuvelen, daalen, en zagtmurmelende beeken; dat Braafheid van
eenzaamheid afhangt, en de Kuischheid alleen te vinden is te midden van de
wildernis der ongehaavende Natuure; dat Hutten, in dit opzigt, den voorrang hebben
boven alle Gebouwen van kunstiger maakzel; en dat hooge pylaaren, vergulde
daken, gunstig zyn aan ondeugd en weelde, terwyl de smookerige hut en het nederig
dak het eigenaartig verblyf zyn van Vrede, Deugd en Geluk. - Ja, zommigen hebben
dit denkbeeld zo verre gedreeven, dat zy de woestste en onbebouwdste landen de
voorkeus gaven boven de door arbeid verrykte, of die van zelve ruim en ryklyk
opleverden. Het is, derhalven, niet te bevreemden, dat de zodanigen den Tempel
des Geluks plaatsten in de steilten van het Pyreneesche Gebergte, of in de Vlakten
van Iona.
Dat de Dichters deeze zyde in dit geschil genomen
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hebben, is mogelyk ruim zo zeer een gevolg van noodzaaklykheid als van keuze:
want Landschapsschilderyen zyn recht geschikte stoffen voor den Dichter, en in
een Landschapsstuk staat het hem vry de werking daar van te vergrooten, door het
scheppen van een Berg, van een Rivier, of van een Bosch; eene vryheid, welke
hem niet vergund kan worden, wanneer hy de meer bepaalde voorwerpen van het
Stadleeven beschryft. Wat kan een Dichter, met het vindingrykst vernuft, van eene
met volk opgepropte Stad maaken, indien hy niet schimpend en smaalend uitvaart
over de Ondeugden daar heerschende; of, op een bevalliger toon, de schadeloozer
dwaasheden, daarin zwang, bezingt?
Doch, met dit alles, welk een verband is 'er tusschen het Landvertoon en het
Geluk van den Mensch? Of hangt Geluk van den Stand af? Ik ben gereed om toe
te stemmen, en ik was nimmer geschikter om het te doen, dan op het oogenblik, nu
ik deeze bedenkingen op het papier breng, dat 'er veel ten voordeele van het
Landleeven kan gezegd worden. Zonder my in de ruimte van Dichterlyke verbeelding
te begeeven, mag men zeker toestaan, dat, in zo verre Deugd afhangt van de
afweezigheid der besmetting van de Ondeugd (en wiens Deugd hangt hiervan niet
in zekere maate af?) het Land de voorkeuze boven de Stad moet hebben. De
Ondeugden, te eerstgemelde plaatze, zyn die ontstaan uit de aandrift der
overvloeiende Natuure, niet besmet door vinding; die, te laatstgemelder plaatze,
zyn de gevolgen van vinding, gescherpt door de veelvuldige kunstenaaryen van
verdartelde weelde en verhitte lust. By voorbeeld, de ongeoorlofde minnehandel
tusschen Herders en Herderinnen, maar al te dikwyls voorvallende in het Verblyf
der Onschuld, is niet te min zuivere onschuld in vergelyking met de kunstenaaryen
van vooraf beraamde verleiding, byzonder eigen aan het Stadleeven. De eerste is,
in de meeste gevallen, het uitwerkzel van onkunde, en de gemeenzaame uitnoodiging
der dagelyks voorkomende gelegenheid; terwyl de misslag gereed en gaarne geboet
wordt door eene Egtverbintenis, welk bedryf alles in eene volstrekte vergetelheid
dompelt; daar de laatste het beraamde en doordagte plan is van een bedorven hart,
en uitloopt in de elende van het verleide voorwerp. - Zelfs een Dief op het Land
verschilt zo veel van een Dief in de Stad gevormd, als de verzoeking, uit
noodzaaklykheid ge-
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booren, meer te verschoonen is dan de hebbelykheid van steelen.
Ten anderen, het Landleeven, daar het bevorderlyker is tot de Gezondheid, mag
verondersteld worden gunstiger te zyn voor de Deugd. De Jongeling, wiens
gezondheid nooit verzwakt geworden is door toegeeven in de Ondeugd, is doorgaans
vlekloozer, en bezit een zuiverder ziel, dan hy, die verzwakt is door de losbandigheid
der Hoofdstad. Het verband tusschen Lichaam en Ziel kan hier van de oplossing
geeven. - Eene afweezigheid van de woelige vermaaken, en slegte kunstenaaryen
om den tyd, in volkryke Steden, te dooden, moet desgelyks veel toebrengen om de
zaak ten voordeele van het Landleeven te beslissen.
Maar wat Deugd, eigenlyk zo genaamd, betreft, en niet in aanmerking genomen
zynde de uitwendige voorwerpen, die, hoe aangenaam, altoos in de tweede plaats
komen, is het onmogelyk te zeggen, dat de eene plaats daar aan meer kan
toebrengen dan de andere. Dat geen, 't welk van onszelven afhangt, dat geen, 't
welk, recht bepaald, bestaat in de vredevolle gemeenschap tusschen de Godheid
en den Mensch, kan niet aangedaan worden door eenige omstandigheden van
plaats of stand. De gesteltenis mag, in de daad, aangedaan, en de driften opgewekt,
worden door de omringende voorwerpen; doch zy, die, om Geluk te verkrygen, van
plaats veranderen, coelum non animum mutant. De zuiverste en waardigste Deugd
is die, welke stand houdt in omstandigheden allerongunstigst voor derzelver
aankweeking; en hy, die deugdzaam genoemd wordt in de afweezigheid der
verzoekinge, mag ook heldhaftig heeten in de afweezigheid van gevaar. Ontkennende
verdiensten is geen voorwerp van Lof of Nayver.
Ondeugd wordt, in zekere gedaante en trap, allerwegen gevonden; doch men
moet toestemmen, dat eene met volk opgepropte Hoofdstad het brandpunt is, waarin
alle de anders verspreide straalen der Ondeugd zamenloopen. De Ondeugd moge
zich, te eeniger plaatze, natuurlyk vertoonen; doch een Hoofdstad is een School
van Zedeloosheden. Daar zyn de bekwaamheden der snooden vereenigd om een
Stelzel van Ondeugd meer volkomen in zyne soort voort te brengen, dan men
aantreft op plaatzen van die besmetting verwyderd. Voorwaar de Ondeugd op eene
plaats ten Platten lande is eenigzins gelyk
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de Opvoeding, welke aldaar gegeeven wordt, genoeg tot algemeene einden, maar
niet genoeg om 'er figuur mede te maaken. De afgerigtste Ligtmis op een Dorp vindt
dat hy een loutere Weetniet is, als hy hoort wat een Ligtmis in Londen uitvoert. Hy
moge nu en dan de regelen van Deugd en Menschlykheid overtreeden; maar de
knaagingen van het geweeten, de kloppingen van zyn hart, zyn nog sterk genoeg
om in zyne Ziel eerbied voor de Deugd en Betaamlykheid leevendig te houden. Hy
moet deeze leeren versmaaden in de Herbergen en Bordeelen te Londen, en zal
hy het daar niet doen eer hy geleerd hebbe de gelukkiger dagen van Onschuld te
vergeeten. - Alle dingen, derhalven, wel overwoogen zynde, is het niet te
bevreemden, dat de Dichters ruim en mild geweest zyn in het bezingen van den Lof
des Landleevens, terwyl zy niet naalieten, in tegenoverstelling, de Ondeuden der
Steden met de afzigtigste kleuren te maalen.
Misschien zal iemand, uit deezen hoofde, veelligt overhellen tot het omhelzen
van 't gevoelen eeniger hedendaagsche bespiegelende Zedekundigen, die alle
groote Steden willen vernietigd hebben; want men heeft waargenomen, dat, hoe
grooter het getal der Inwoonderen is, naar die zelfde evenredigheid de Ondeugd in
trap en soort vermeerdert. Parys en Londen voert men aan als uitsteekende
voorbeelden in dit stuk. By eene buitengewoone Beweeging, zien wy, dat duizenden
oproermaakers van de veragtlykste soort te voorschyn komen uit hunne
schuilhoeken; lieden zo bedorven, en in alles, wat snood mag heeten, zodanig
uitgeleerd, dat al de rest des Koningryks dergelyken, in aantal of boosheid, niet kan
opleveren; terwyl zy, deeze Beweeging bedaard zynde, weder na hunne
Schuilhoeken keeren, en vergeeten worden, tot dat eene nieuwe soortgelyke Woeling
hun te voorschyn roept. Maar het valt veel gemaklyker te wenschen om eene
Hervorming in dit opzigt, dan dezelve te wege te brengen.
Volkryke Steden, mogen wy, daarentegen, aanmerken, hebben ook haare
voordeelen. Alle gemakken en geryflykheden des Leevens kunnen elders niet zo
goedkoop, en met zo weinig moeite, verkreegen worden; hoopt 'er zich de Ondeugd
opeen, vlytbetoon, bekwaamheden, en kragt van ziel, wordt 'er desgelyks ontwikkeld.
Alle groote staatkundige Gebeurtenissen van den heilzaamsten aart ontstaan in de
Hoofdsteden; daar is het dat wy het oog moeten vestigen op die zamenvoeging van
be-
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kwaamheden, die mededeeling van begrippen, waaruit daaden van groot Nationaal
Belang en Eer gebooren worden. Loopt de Deugd van elk hoofd voor hoofd daar
meer gevaars dan op het Land, dit strekt alleen ten bewyze, dat deeze Deugd
voorheen alleen van eenen ontkennenden aart was, en de proeve der Verzoeking
niet kon verdraagen.
Maar, om dit geschil, 't welk gevoerd is door Mannen van geene geringe
bekwaamheid, en daar door te meer aanbelangs heeft verkreegen, te beslissen,
moeten wy mogelyk een middelweg inslaan. Voor zekere Gestellen is de
afweezigheid der Verzoekinge noodig: alle Menschen zyn zo min Helden in de
Deugd als in de Wapenen. Gelukkig, in een van beide de gevallen, kryg te voeren,
is het lot van zeer weinigen; en wy moeten onzen goedkeurenden lof niet onthouden
aan hem, die schranderheids genoeg bezit om zyne eigene onbekwaamheid te
kennen, en te groote liefde tot de Deugd heeft, om dezelve in de waagschaal te
stellen.
Aan den anderen kant, voor Zielen van meer sterkte en grooter rustigheid, zyn
alle plaatzen bykans gelyk; deeze zullen aan de Hoofdstad de voorkeuze geeven,
dewyl die een grooter voorraad van verstandlyk vermaak verschaft, en zy daar
gelegenheid aantressen om den kring des Maatschappylyken Geluks wyder uit te
breiden, door deel te neemen in de verfynde Vermaaken, geleerd Onderhoud, en
beschaafdheid van Zeden.
Langer dan gy verwagtte, of hoopte, heb ik uitgeweid over dit Onderwerp. Ik kan,
ter verschooninge, niets anders zeggen, dan dat, toen gy my verzogt om u te
schryven, gy de wyze en stoffe geheel en al aan my hebt overgelaaten, en dat het
niet gemaklyk valle bedenkingen als de voorgaande te wederhouden in een gedeelte
des Lands, genoegzaam van de Hoofdstad verwyderd om eene schets van
onvermengd Landleeven op te leveren. Zodanig was de Oord, waarin ik het
onderwerp voor myn laatsten Brief vondt, en my een gedeelte van den
tegenwoordigen verschafte. - Ik keer thans tot het Bosch te rugge.
De gastvryheid van onzen Gastheer, te Gunn's Mills, wilde niet gedoogen, dat
wy 's morgens, naa den dag onzer aankomst, vertrokken, gelyk wy voorgenomen
hadden. Wy bestemden het vroegste gedeelte van den volgenden dag tot het
bezigtigen der Dorpen in de nabuurschap, Abenhall, Michael Dean, enz. - Van
Abenhall
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heb ik weinig, of liever niets, te zeggen. - Michael Dean, of Dean Magna, was
voorheen eene Plaats van aanbelang in dit Bosch; doch zou thans zo goed als
eenige andere het Tooneel kunnen opleveren voor GOLDSMITH's Deserted Village,
Verlaaten Dorp. - Dean Magna bestaat uit ééne lange straat; veele der Huizen heeft
men in ruïnen laaten vallen, zonder iets te doen om dezelve te herstellen, of op te
bouwen. Men kan gereedlyk naagaan, dat de gemakken voor de Reizigers 'er niet
veelvuldig zyn. Voor ons was dit een stuk van geen belangs, uitgenomen in ééne
behoefte, welke wy niet vervuld konden krygen. Wy hadden de hulp noodig van dat
noodzaaklyk Meubel, een Barbier. De uithangborden naagaande, vonden wy 'er
twee; doch, by nader onderzoek, ontdekten wy, dat de een uit dit werk gescheiden
en een Tollenaar geworden was; de andere knaap was drie mylen van de Plaats,
om daar een groot Heer te gaan scheeren, en zou niet voor naa den middag
wederkomen. - De andere Winkels overtuigden ons van het verval alhier; een
derzelven, naar het voorkomen de best voorziene, want dezelve zag 'er wel
opgeschikt uit, behelsde goederen van meer dan zestien onderscheidene
Koopwaaren; die elders in zo veele Winkels afzonderlyk zouden te bekomen geweest
zyn. Nogthans is deeze plaats van eene hooge oudheid, en kon ten eenigen tyde
roemen op veel handels, en deedt van zich als van aangelegenheid spreeken: Fuit
Ilium!
In den avond keerden wy na Gloucester te rugge. Den voigenden dag gingen wy
het voornaamste Handwerk te Gloucester bezigtigen, de Speldenmaakery, die,
schoon niet bepaald eigen aan Gloucester, nogthans aldaar, op een zeer uitgebreiden
voet plaats hebbende, aan de Vreemdelingen, als een hoofdvoorwerp, hunner
aandagt waardig, vertoond wordt. Hoe beuzelagtig dit Artykel moge weezen, ben
ik volkomen van Mevr. BARBAULD's gevoelen, ‘dat 'er, voor een opgeschranderden
geest, meer genoegen steekt in een Spelde te zien maaken, dan in meenig een
tydverdryf naar de Mode, met waar op te letten, veele jonge lieden zich half
bederven.’
In deeze Speldenmaakery ziet men de groote nutheid van verdeeling in den
arbeid. Dr. ADAM SMITH merkt te regt op, dat een Werkman, niet by deeze bezigheid
opgebragt, (welke de verdeeling des arbeids tot een onderscheiden handel gemaakt
heest,) noch bedreeven
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om de Werktuigen daartoe noodig te handteeren, (tot de uitvinding van welke die
zelfde verdeeling des werks waarschynlyk aanleiding gegeeven heeft,) naauwlyks,
met allen vlytbetoon, ééne Spelde zou kunnen maaken, en 'er zeker geen twintig
in gereedheid brengen. Doch tien Man, bezig in de Speldenmaakery door ons
bezigtigd, konden bykans vyftig duizend Spelden op éénen dag vervaardigen. - De
verscheide werkzaamheden in het Speldenmaaken, het zuiveren van den draad,
het recht trekken, het afknippen, het scherpen, het aanzetten van den kop, enz.
klimmen op tot achttien; de laatste is het steeken der Spelden op een papier, 't geen
vervolgens eene andere Vrouw stempelt met het merk des Maakers. Alle de
werkzaamheden hebben een gemaklyk voorkomen. 'Er kan geen spreekender
voorbeeld bygebragt worden van de nutheid der verdeeling des arbeids, dan in het
maaken van dit weinig beduidend benoodigd ding, 't welk, indien het niet op deeze
wyze gemaakt wierd, niet ten gemeenen gebruike zou kunnen vervaardigd worden.
In andere Handwerken ontdekken wy desgelyks, dat de verdeeling des werks,
met een allergelukkigsten uitslag, wordt aangewend. Naast aan de Speldenmaakery
komt het Lettergieten. Hier in zyn desgelyks de werkzaamheden veelvuldig, en ze
worden verrigt door persoonen van allerlei jaaren; elk heeft zyn bepaald werk, en
schynt het alleen te dienen om den ander by te staan; en het is op deeze wyze, dat
een groot getal Letters vervaardigd kan worden, met eene vaardigheid, welke
ongelooslyk moet voorkomen aan een ieder, die niet in overweeging neemt, de
wyze, om ieder een bepaald werk toe te voegen, 't geen hy, door lange oefening,
met al de naauwkeurigheid en schielykheid van een werktuig uitvoert.
Reizigers verzekeren ons, en wy zullen hier meer van weeten als Lord MARCARTNEY
wederkeert, dat de verdeeling des arbeids, in het maaken van Chineesch Porcelein,
alle voorbeelden, welke men daar van in Europesche Handwerken kan bybrengen,
overtreft. Een stuk Porcelein moet, vóór dat het voltooid is, door de handen van
zeventig persoonen gaan. Zelfs is het schilderen verdeeld onder eene menigte van
handen, en kan ten voorbeelde dienen van hunne verdeeling des arbeids in 't
algemeen. Het werk van den eenen Man bestaat alleen
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in den eersten gekleurden cirkel, die den rand eens stuks verciert, te trekken; een
ander tekent de bloemen, en een derde schildert ze; een ander tekent rivieren,
bergen; een ander vogels, en andere Dieren, enz.
De Speldenmaakery te Gloucester geeft brood aan veele duizenden der Armen;
veele der verrigtingen kunnen volvoerd worden door kreupele en gebrekkelyke
persoonen, die anderzins ten laste der Armbezorgeren zouden moeten komen.
Wanneer de Lakenweevery, in den Jaare MDCCXLIV, hier ophieldt, en verplaatst
werd na Stroud, enz. begon een Gloucester's Burger de Speldenmaakery, of liever
breidde dezelve uit. In 't Jaar MDCCXII, werdt deeze handel gezegd, 80 Pond. St.
ter week opgebragt te hebben; doch, in 't straks gemelde jaar, bedroeg het
arbeidsloon alleen dezelfde som, behalven de benoodigde stoffe, en bedroeg de
inkomst omtrent 300 Pond. St. ter week. Tegenwoordig ontvangt de Speldenmaakery
byna 20,000 Pond. St. in 't jaar uit Londen, en dryft daarenboven, het land door,
eenen uitgestrekten handel. Wanneer iemand de goedkoopheid van dit Artykel
nagaat, en overweegt, dat 'er verscheide Speldenmaakeryen in Londen, Southwark,
en andere deelen des Ryks, zyn, behalven te Gloucester, moeten wy ons
verwonderen waar de Koopers gevonden worden, om zo veele millioenen van
Spelden te vertieren, als ééne Speldenmaakery in één jaar ter markt kan te brengen.
De Voortbrengzels van Gloucestershire bestaan hoofdzaaklyk in Koorn, Kaas,
Cider, Spek en Salm. Men kan het, myns bedunkens, geen Graanryk Landschap
noemen; dewyl het niet genoeg ter eigene benoodigdheid opbrengt, maar het van
elders toevoer moet ontvangen. - Van Kaas heeft het de stapel. De beste wordt
Berkely Kaas geheeten, naar eene Valei, waar in men dezelve maakt; deeze schat
men hoog als men dezelve egt kan krygen. De som, die de Berkely Kaas 's jaarlyks
opbrengt, wordt tusschen de 36,000 en 40,000 Pond. St. geschat. Dit kan ons eenig
denkbeeld geeven van het groot vertier in Kaas door het geheele Ryk; daar één
streek, waar men dezelve maakt, alleen zulk eene hoeveelheid uitlevert. Zeer weinig
van de beste deezer Berkelysche Kaas komt in de Hoofdstad, dan alleen by wyze
van geschenk. Wat daar veelal verkogt wordt voor enkele of dubbele Berkely Kaas,
is niet zelden gemeene Kaas, elders gemaakt dan in het Landschap welks naam
dezelve draagt.
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Cider is een ander Artykel, hier in grooten overvloed gemaakt, bovenal in dat gedeelte
des Landschaps, 't welk aan Herefordshire grenst. De Styre Cider, gemaakt in het
Bosch van Dean, geperst uit een Appel Styre genaamd, is de beroemdste, en wordt
voor den vierdubbelen prys van de gemeene soorten verkogt. Ik weet niet van waar
de Cider komt, die doorgaans in Londen verkogt wordt; doch ik kan geene gelykheid
vinden tusschen den Cider, dien men in Gloucester of Herefordshire drinkt. Gy hebt
veel gehoord van de bekwaamheid der Boeren in dit Landschap, als een Vat Cider
het voorwerp is van hunnen aanval; en men heeft 'er u niet te veel van verteld. Het
valt egter bezwaarlyk te gelooven, wat men daarvan al verhaalt. Het volgende moogt
(*)
gy voor proefhoudende gevallen houden. Een Gallon op eenmaal voor één Man
is niets ongewoons; maar zes Man, die het 'er met ernst op gezet hebben, drinken
een Vat op één avond ledig. Hier staat aan te merken, dat 'er eenig verschil is in de
hoedanigheid van deezen drank tusschen dien de Heeren en de Knegts drinken;
die der laatstgemelden is nieuw en slegt, doch wordt deswegen met niet minder
gretigheids binnen geslaagen. Ik heb niet kunnen ontdekken, dat dit ruim en
overdaadig inzwelgen van Appeldrank eenige andere uitwerkzels voortbrengt dan
de gewoone van dronkenschap. De Bewoonders van de Severn zeggen, dat het
hun geen kwaad doet; dewyl zy het schielyk verwerken!
Spek wordt in groote menigte hier bereid, en deels na Londen, deels na Bristol,
gezonden. De Varkenmarkt te Gloucester wordt voor de beste in het geheele
Koningryk gehouden.
Salm, het voornaamste Voortbrengzel van de Rivier de Severn, wordt in overvloed
na Londen verzonden. Die Hoofdstad ziet 'er zich, op 't einde van het jaar, bykans
geheel van voorzien. De andere Visch, byzonder eigen aan de Severn, is eene soort
van Haring, Elft en Aal.
Een vlugtige oogslag op dit Landschap is genoegzaam om ons te overtuigen van
deszelfs vrugtbaarheid, zonder dat wy ons behoeven te behelpen met de
vergrootende verhaalen van oude Landbeschryveren, die zich niet zelden met
ingebeelde Landsrykdommen vermaakten. WILLIAM VAN MALMESBURY spreekt van
Gloucestershire als honderdvoudige vrugten voortbrengende. Wy leezen, in

(*)

Omtrent drie Amsterdamsche Mengelen.
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eene Gelykenis in het Euangelie, van een grond die zo veel opbragt; doch ik hel
over om te denken, dat dit het geval niet ware van eenig gedeelte van Groot-Brittanje,
toen deeze Schryver schreef. Hy gewaagt ook van de rykdraagende Wynstokken
in deezen oord. ‘De Wyn hadt,’ dus luiden zyne woorden, ‘geene onaangenaame
scherpheid op den tong; dewyl dezelve slegts een weinig minder zoet was dan de
Fransche Wyn.’ Waar de Wynstokken groeiden, die deezen smaaklyken Wyn
uitleverden, kunnen wy thans niet ontdekken. Maar, in veele Herbergen te Londen,
treft men Champagne en Bourgondie Wyn aan, die de herkomst verschuldigd zyn
aan de Boomgaarden van Gloucesters- en Herefordshire. - Vry laate Schryvers
beweeren, dat men hier, ten eenigen tyde, Wynstokken vondt; doch ik heb 'er niets
gezien, om my te overtuigen, dat het geen 'er eenmaal bestondt nog bestaat; en ik
geloof, dat geen gedeelte des Ryks, naa herhaalde proefneemingen, gunstig
bevonden is tot het aankweeken van den Wynstok, zodanig dat men 'er Wyn van
konne maaken.
Ik blyf, enz.
(De laatste Brief ter naastkomende gelegenheid.)

De ongelukkige bedelaar.
Eene waare Geschiedenis.
(Vervolg en Slot van bl. 531.)
Om dezen tyd was de Oorlog met Frankryk, na den dood van KAREL den zesden,
reeds uitgebarsten. De vyanden stroomden van alle zyden in het onverdedigd Land,
en kwamen al spoedig ook in het Dorp daar JACOB woonde. Zyn Stal was met schoon
Vee, zyne Kisten en Kasten met voorraad en schoon Linnen, gevuld; alles wierd
een buit van den vyand, die in den beginne streng plunderde. Een dronken Soldaat
zette JACOB's Vrouw de bloote sabel op de borst; eischte geld van haar; en JACOB
gaf, om haar te redden, al het geld dat hy nog bezat.
MARIA werdt ziek van de schrik, en toen de vyanden uit het Dorp trokken, begroef
de schreijende JACOB zyne trouwe echtvriendin, die, uit gebrek aan behoorlyke hulp,
die men
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haar niet had kunnen leveren, gestorven was. Zy stierf - het geen hem, by het
verhaal, nog veel fmart deedt, - op een bos stroo; want de vyanden hadden zyne
bedden medegenomen.
Zyn grootst geluk, zyn eenige vreugde, de arme moederlooze Kinderen, gaven
hem nu stof tot de grootste droefheid. Hy kon haar zonder traanen niet aanzien; en
wanneer zy, schreijende, de Moeder van hem begeerden, dan meende hy zinneloos
te worden: Daar zyn Huishouden zo niet bestaan konde; daar negen kleine Kinderen
alle opzicht noodig hadden, en de dienstmaagden dezelve niet behoorlyk bezorgden;
zo ging hy dikmaals uit, om eene nieuwe Moeder voor zyne Kinderen te zoeken.
Geen Meisje echter beviel hem; geene zo schoon, als zyne MARIA was, kwam hem
te vooren. Eindelyk leerde hy 'er een kennen, die reeds over de dertig jaaren oud
was, die by een Priester als Keukenmeid diende, en die in haar dienst omtrend
tweehonderd guldens verzameld had. Deze was schoon, beloofde eene goede
Moeder voor zyne Kinderen te zullen zyn, en hem, met haar geld, in zyne Boerdery
en Veehandel te willen ondersteunen. Dit alles bewoog den armen JACOB, om haar
spoedig ten huwelyk te verzoeken. Zonder nadere kennis, zonder vooraf met eenige
goede Vrienden raad te neemen, trouwde hy ras daar op, nadien zyne hulpelooze
Kinderen eene nieuwe Moeder noodig hadden; en zyn geheele broodwinning, zonder
spoedige ondersteuning, geheel verlooren zoude geraakt zyn.
In het begin van zyn Huwelyk, merkte hy reeds, dat deze Vrouw geene MARIA
zoude worden. Toen hy vervolgens, door anderen, vernam, dat zy, in zyn afzyn, de
Kinderen vreeslyk sloeg, toen bloedde zyn hart in stilte: en wanneer zyne nieuwe
Huisvrouw, vyf maanden na den trouwdag, van een' Zoon beviel, toen zag hy eerst
dat hy bedrogen was, en, voor een weinig geld, de Hoer van een ander in zyn bed
had genomen. Hy, die anders alle zyne Kinderen met een Vaderlyk hart beminde,
kon deeze vreemdeling, die men hem op zulk eene schandelyke wyze verkogt bad,
niet aanzien. En schoon de Vrienden zyner Vrouw, als mede de Priester, hem van
het tegendeel wilden overtuigen, zo gelukte hen dit toch niet; komende het dikmaals
tot zeer hevige verwytingen, welke zyne Vrouw echter meestal wist te ontwyken.
By geluk stierf dit Kind na weinige maanden. JACOB droeg het, zonder traanen,
ten grave. Daar hy, op het Kerkhof komende, het nog niet met gras begroeide graf
van zyne MARIA in het oog kreeg, weende hy zeer, en zeide tot de omstanders, op
dat men zyne traanen op geen verkeerd voorwerp zoude duiden: ‘Zulk een Vrouw,
als daar rust, zal nooit weêr geboren worden!’ Daar zyn huisselyk geluk hem
ontvlood, en het bovendien Winter was, zo bleef hy weinig
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in huis; maar zette zynen Veehandel met dubbelen yver voort, welke hem dan ook
veel voordeel aanbragt. Een jong Officier lag, geduurende dezen geheelen tyd, by
hem te huis; moetende zyne Vrouw voor dezen kooken en wasschen. Beiden was
JACOB aangenaam, om dat zy, by die meerdere bezigheid, minder acht sloeg op het
gedruis en geschrei der Kinderen, welke daar door ook, by de minste kleinigheid,
niet zo erbarmelyk geslagen wierden.
Toen de Lente naderde, en de Legers weder naar het veld trokken, kwam hy eens
in de schemering naar huis. Zyne Kinderen sprongen, voor de eerstemaal, weêr
vrolyk om hem heenen; klaagden echter van honger; maar verheugden zich
ongemeen, dat hunne kwaade Moeder heen was gegaan, en niet te rug wilde komen.
JACOB stond verbaasd; hoorde echter daarop van de Meiden, dat zyne waarde
Huisvrouw, waarlyk, twee dagen te vooren, met den jongen Officier was uitgetrokken,
en hem tot bericht had nagelaaten, dat hy zich geenszins over haar moest
bekommeren, nadien het met haar wel gaan zoude, alzo zy nu de Keukenmeid van
een jongen Officier was geworden; daar zy by hem toch alleen maar Kindermeid
geweest was. Dit bericht overviel hem; maar het smerte hem niet. Hy was 'er zelfs
wel te vreden mede, nadien hy geene Vrouw konde beminnen, die zyne verdenking,
ook in dit geval, zo sterk bevestigde. Zy had veel van hem medegenomen, byna
meer als zy hem had aangebragt; maar hy telde dit niet, nadien hy, in zynen Handel,
veel meer dan dit weder gewonnen had. Daar hy nooit meer trouwen wilde; ook, zo
lang zyne ongetrouwe Vrouw leefde, niet trouwen konde, zo zogt hy eene oude
trouwe Huishoudster, die hy spoedig vond; en die, door een gepast en naauwkeurig
opzicht, zyn vertrouwen, en, door haare byzondere vriendlykheid, het hart der
Kinderen, zodanig won, dat zy deze Huishoudster haare tweede Moeder noemden,
en haar even zo zeer beminden en eerden. Kort daar na werdt het Vrede; hy was
zeer verlegen dat zyne Vrouw terug zoude komen, maar zy kwam niet; ook heeft
hy naderhand nimmer iets meer van haar gehoord.
Toen de Zevenjaarige Oorlog uitberstede, was zyne oudste Dochter vier-en-twintig,
zyne jongste vyftien, jaaren oud. Zyne beide Zoonen waren hunne Moeder MARIA
gevolgd, en rustten aan haare zyde in het graf. De telkens aanwakkerende Handel,
welke hy nu ook in Koorn dreef, hadt hem tot een ryk man gemaakt. Hy bezat twee
Boeren - Bruikers, en nog agtduizend guldens in baar geld. Zyne Dochters, die zo
schoon als haare Moeder waren, en zyn geheel Huishouden bestuurden, hadden
reeds verscheiden Minnaars gehad. Het was echter nog tot geen huwelyk gekomen;
want dan beviel de Minnaar niet aan den Vader, en dan weer niet aan de Dochter;
en daar zy in 's Vaders huis het zo goed hadden, en zusterlyk

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

573
met elkander leefden, zo toonden zy geen grooten lust voor het Huwelyk te bezitten.
Intusschen zou het eindelyk ernst geworden zyn, zo dat de twee oudste op het punt
van trouwen stonden; zelfs had men de geboden reeds laaten gaan; wanneer men
sterk begon te werven; veele jonge opgeschootene Manspersoonen als Soldaaten,
en onder deze ook de beide Minnaars van JACOB's twee oudste Dochters, wegnam.
De Meisjes weenden zeer, lieten zich evenwel troosten, en beloosden tot den Vrede
te zullen wagten. In den Winter kreeg het Dorp veel volk ter inkwartiering. Het
wemelde overal van vyanden, die evenwel den eigendom der Boeren niet aanraakten,
en wezenlyk oorzaak waren, dat JACOB's Koophandel vermeerderde. Hy was
geduurende dien tyd weinig thuis; zag slechts nu en dan zyn Huishouden na, en
verheugde zich telkens, dat, ofschoou hy twintig Soldaaten in quartier had, echter
alles heel geregeld en vreedzaam toeging. Met het Voorjaar begon de Veldtogt
weder; in het Dorp was het eenzaam; JACOB bleef langer thuis; bezorgde zyne
Landeryen; en moest van sommige oude Vrouwen, nu en dan eenige
schimpschooten hooren, die hem krenkten, nadien zy de eer van zyne Dochters
raakten. Toen hy op die praatjes weinig acht scheen te slaan, verspreidden dezelve
zich hoe langs hoe meer door het Dorp; en een oude Boer verzekerde hem eens
hoog en duur, dat alle zyne Dochters, geene van dezelve uitgezonderd, een onkuisch
en ergerlyk leven leidden. ‘Niet ik, voegde hy 'er by, maar het geheele Dorp zegt
het; en het gedrag van uwe Dochters, en vooral eenige telkens meer zigtbaar
wordende tekens, bewyzen het ten duidelykste.’
JACOB stond geheel verslagen over dit bericht. Zyne onbepaalde liefde voor zyne
Kinderen had hem ook een onbepaald vertrouwen ingeboezemd. Hy konde, noch
wilde, het gezegde gelooven. Wanneer hy echter, in haast thuis gekomen zynde,
elke Dochter afzonderlyk ondervraagd, en deze openhartig bekend hadden, dat zy
verleid waren; toen steeg zyne smert boven alle verbeelding. Hy vloekte op zyne
doode Vrouw, dat zy hem zulke Kinderen gebaard, en op zich zelven, dat hy die
gevoed had: en van dat oogenblik af ontweek hem alle zegen en geluk. Zyn eertyds
vrolyk huis werdt een huis vol traanen en jammers. Wanneer hy zyne Kinderen
aanzag, vraagde hy dikmaals, als wanhoopend, in zich zelven: waaröm hy zo bitter
gestraft wierdt? Waaröm, onder zeven Kinderen, hem geen één goed Kind was ten
deele gevallen! Om geene schande en schaamte te ondergaan, waagde hy het niet
om buiten de deur te komen, en binnenshuis beklemde het gezicht op zyne verlooren
en weenende Kinderen zyn hart nog veel meerder. Hy, het niet langer kunnende
verdraagen, nam zyn stok in de hand, om een Leeraar in de nabuur-
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schap te bezoeken, welke hem, als een zeer waardig Man, nu en dan met de gronden
van den Godsdienst vertroost had. Toen hy in 't midden van het Dorp kwam, speelden
eenige Jongens aan het water. ‘Kyk! Kyk! riepen zy elkander toe: daar gaat de Vader
van de zeven Hoeren.’ Deze gezegden joegen hem in zyn Klaaghuis te rug. Des
avonds kwam de Amptsbode met het vreeslyk bevel, dat hy des morgens vroeg,
met zyne Dochteren, voor het Amptsgericht moest verschynen. Het geval was daar
ook reeds ruchtbaar geworden, en de Bode verzekerde hem, bovendien, dat zy
allen zeer streng gehandeld zouden worden.
Zonder een enkel woord van troost tot zyne Kinderen te spreeken, want hem
ontbraken woorden en troost, ging hy in zyne Kamer; opende de geldkist, en lag de
volle zakken stilzwygend op eene tafel, welke in de Kamer stond. Toen hy de geheele
Kist had leeg gemaakt, riep hy zyne Dochters tot zich, en zeide: ‘Ziet daar, de
gansche rykdom van uwen Vader! - Om u gelukkig te maaken heb ik dit verzameld.
Ik wil aan het zweet en de moeite niet denken, die het my gekost heeft; want
verwytingen kunnen de zaak toch niet veranderen. Ik wil u dit medegeeven op den
weg der ellende dien gy thans moet bewandelen; en kan myn zegen u eenig nut
doen, ook deezen zal ik u medegeeven. Wy zyn voor het Amptsgericht gedagvaard.
God weet welk eene verschrikkelyke straf u en my daar wagt; want het geval is
ongehoord, is verschrikkelyk. Wilt gy zien, hoe men uwen armen onschuldigen
Vader martelt en vreeslyk slaat? Wilt gy dat?’
DE DOCHTERS. ô God! neen! ach! neen!
JACOB. Wilt gy met hem, in het zwart boetgewaad, met de brandende kaars, aan
de Kerkdeur staan, en u van elk laaten bespotten, en in het aangezicht spuwen?
DE DOCHTERS. Neen! neen! Eerder sterven! Eerder dood!
JACOB. Neemt dus elk uw deel, en gaat nog dezen nacht zo verre gy komen kunt.
Trekt uwe verleiders na! Mogelyk hebben zy medelyden met u; mogelyk kan dit geld
hen van den Dienst koopen, en zy met u nog gelukkig in hun land leeven. Hier op
deed hy haar nederknielen, deed een gebed voor haar, en voor hem, en zeide
vervolgens: ‘Nu, gaat! gaat! ik heb gedaan wat ik konde; meer kan ik niet doen!
Geen afscheid, want dit kan myn hart niet verdraagen......
DE DOCHTERS. Maar wat zulk gy doen? Vader! Wat zal 'er van u worden?
JACOB. Zo dra gy weg zyt, volg ik u na. Weest niet bezorgd, ik vind overal myn
brood; want ik ben in vreemde landen bekend. Gaat, Gods zegen zy met u! Bid voor
my! (Hy wilde naar zyn Kamer gaan, de Dochters omringden hem.)
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ALLE. Ach! Vader! eerst uwe vergeeving!
JACOB. Ik vergeef u alles! Gaat in vrede! Gaat heen, bid ik u, op dat ik ook
wegkome!
Nu liep hy in zyn Kamer, sloot de Deur agter zich toe, en leedt daar de wreedste
kwellingen. Hy hoorde, hoe het gewemel zyner kinderen van tyd tot tyd verminderde,
en weende bitterlyk. By het telkens zagt open en toe doen der Huisdeur, zwol zyn
hart, en hy kon niet meer schreijen; hy wierp zich wanhoopend op den grond, en
voelde, hoe, by elken slag van de deur, een Kind meer van zyn hart werdt afgerukt.
Toen alles stil was, trad hy uit zyn Kamer. Twee zakken met geld lagen nog op
Tafel, de vyf overige waren weg. Hy vermoedde, derhalven, dat 'er nog twee van
zyne Dochters in huis moesten zyn; daar hy evenwel niet langer wilde wagten, als
hebbende een afgryzen voor de schande des naderenden morgens, zo beval hy
haar aan de bescherming der Voorzienigheid; bluschte het licht uit, en sloop, gelyk
een Dief, naar den Stal, alwaar hy zyn Paard zadelde, en voortjoeg. Toen hy het
Kerkhof voorby reed, hoorde hy een luid geschrei. Het was maaneschyn; ook
wemelde 'er iets op MARIA's graf; anders zou hy mogelyk gevloden zyn; maar nu
ylde hy daar heen. Hy vond 'er zyne oudste en jongste Dochter. ‘Kinderen,’ zeide
hy, ‘uw weenen baat niets. Waarschynlyk behoort het geld aan u, dat nog op tafel
ligt; gaat heen en haalt het.’
DE DOCHTERS. Houd het, Vader! gy hebt het noodiger.
JACOB. Ik heb genoeg, en heb niet meer noodig. Haalt het, anders verryken
Vreemden 'er zich mede. - Wat doet gy hier?
DE DOCHTERS. Wy bidden onze Moeder om vergiffenisse!
JACOB. (Zeer ontroerd.) MARIA vergeef het haar, zo als ik gedaan heb! ...... Vaar
wel! Zo na komen wy nooit weer by elkander. Kunnen wy niet naast elkander rustea,
zo zullen wy elkander toch eens wederzien!
Hy bragt zyne twee Dochters nu van het Kerkhof af, en nam nogmaals afscheid
van haar. Zy beloofden hem het geld te zullen haalen, doch zy hielden haare beloften
niet; want men vond haar den volgenden dag (zo als hy naderhand verstond) aan
den Dyk, by het Dorp, dood liggen. Zy eindigden haar leven uit berouw, en
waarschynlyk daarom, om dat zy verleidsters van de overigen geweest waren, die
alle eerst door haar voorbeeld, en gesprekken, tot dien val gekomen waren. Dit
hadden zy te vooren aan haaren Vader bekend. De overige vyf waren, waarschynlyk,
haare verleiders gevolgd; maar haar noodlot bleef den Grysaart geheel onbekend:
nimmer heeft hy iets van haar gehoord. Mogelyk leeven zy nog, zeide hy, mogelyk
zouden zy gaarne haar brood met my deelen, indien zy wisten dat ik nog leeve.
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JACOB bereikte, in denzelfden nacht, de grenzen nog, leefde daar zonder eenig
oogmerk, of iets te doen; want hy vond nergens rust, nergens vreugde. Hy had
omtrend twee duizend guldens medegenomen, had in het land, daar hy naar toe
ging, nog veele schulden te vorderen, die hy ook alle ontving; maar daar hy niets
verdiende, telkens van de eene plaats naar de andere trok, zyn kommer door den
drank trachtte te verdryven, en eindelyk een volslagen Dronkäart wierdt, zo moest
zyn geld ook telkens verminderen. Tien jaaren daar na liep hy reeds, van de eene
plaats tot de andere, bedelen.
Hy deed zulks lang. In Munchen werdt hy door het gerecht opgevat, en, als een
buitenlander, op de grenzen van zyn Vaderland overgeleverd, van waar hy tot in
zyn Dorp gevoerd werdt. Hy ging gaerne daar heen, wyl hy daar wel voor straf
vreesde, maar ook de rest van zyn Capitaal daar hoopte te vinden. Hy bedroog zich
echter in beide gevallen. Zyn vlucht werdt niet eens aangeroerd; de straf, op de
misdaad zyner Dochters gesteld, was door de Wetten vernietigd, en kon derhalven
nu zo veel te minder aan den Vader voltrokken worden. Maar toen hy naar zyne
agtergelaatene goederen onderzoek deed, bewees men hem duidelyk, dat hy geen
penning te eischen had. Zyne twee Landboeven waren, in den beginne, door anderen
bestuurd; maar toen, in den zwaaren Oorlog, by de groote duurte, de Bestuurders
van dezelve niet langer met die zorg belast wilden zyn, toen wierden de beide
Boerderyen aan den meestbiedenden verkogt. Daar zy echter zeer verwaarloosd
waren, en 'er verscheidene belastingen van betaald moesten worden, zo werden
zy voor een geringen prys verkogt, met welken de schulden betaald wierden.
Iemand, zonder geweeten, had de twee zakken geld, welke de twee ongelukkige
Dochters hadden laaten liggen, heimelyk weggenomen; want toen het Gerecht de
goederen van JACOB opschreef, werdt 'er geen penning gevonden; en hy moest zich
nu ook in het Dorp, in het welk hy eens de ryksle Boer geweest was, met bedelen
ophouden.
Eenige medelydende Boeren bouwden hem eene kleine Hut, in welke hy nog
woonde. In het begin kreeg hy veele aalmoesen; maar wanneer men, in het vervolg,
zyn gezicht gewoon was geworden, kreeg hy weinig. Het graf van zyne MARIA kon
hy ook niet meer bezoeken, want een ander rustte reeds op haare plaatse, en haar
gebeente lag, onder duizend anderen, in het Knekelhuis. De twee Zelfmoordsters
waren agter den muur van het Kerkhof begraven; en een hek van doornen stond
op haar Graf. Zomtyds plukte hy 'er eenige wilde Roozen af, en wanneer hem de
doornen staken, dan dacht hy: ‘myne Kinderen deeden ook zo.’
Nog heden voelde hy zyn lyden en jammer, in al deszelss sterkte. Geen tyd was
vermogend genoeg geweest,
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om deze te lenigen. Dan alleen voelde hy (volgens zyn getuigenis) nog iets van het
menschelyk vergenoegen, wanneer hy eenigzins beschonken was: maar heete,
bittere, traanen weende hy dikmaals, wanneer hy, voor iemands deur bedelende,
deze of soortgelyke uitdrukkingen moest hooren: ‘Ha! daar is de Vader van de
Hoeren; geef hem een stuk brood.’
Ik voelde (dus eindigt de Heer SPIES zyn Verhaal,) den nadruk van deze
verwytingen, in al haare kragt: ik wilde hem alles geeven wat ik by my had; doch hy
weigerde het. ‘Had ik zo veel geld, zeide hy, dan zou ik my zeker dronken drinken,
en dan konde de dood my, in myne dronkenschap, verrassen! En hoe zou het dan
met myne hoop, met myn toekomstig geluk, hier namaals, staan? Als ik honger heb,
dan zal ik aan uwe deur kloppen! Voor heden ..... ô God! mogt ik zeggen voor altoos!
heb ik genoeg!’
De Voorzienigheid verhoorde zynen wensch; want twee weeken daarna overleed
hy, in de armen van den waardigen Leeraar, die, op myn verzoek, hem als Vader
had aangenomen.

Moederlyke raad.
Gy zyt dan eindelyk, myne lieve THERESE! tot dien grooten, belangryken en
zorgvollen, stap getreden! een stap, zo gewigtig voor eene braave en deugdzaame
Vrouw! - Uwe tederheid is voldaan; de Eed uw' lieven mond ontgleeden; een Eed
van Huwelyksmin, een Eed van liefde en trouw!
Dan, ik verheug my ook tevens in uwe wyze keuze, daar uw heil altoos myn
verlangen was, uwe wellust myne vreugde uitmaakte. Hy, de Man, die uwe borst,
door zyn voorbeeldelyk Character, griefde, is uwe achting dubbel waardig, daar hy
de Vriend der deugd is, en de achting van alle braaven wegdraagt.
Dan, myne waarde THERESE! schoon uwe Echt my streelt, en ik myne Moederlyke
goedkeuring in alle uwe braave handelingen aan u verleene, vergun echter uwe
tedere Moeder, dat zy u nogmaals haar hart, haar wensch, uw heil, openbaare; op
dat uwe Echtestand den stand der zaligen op deeze benedenwaereld in alles moge
evenaaren. Ach! mogten myne welmeenende raadgeevingen u waarlyk gelukkig
maaken!
Bemin dan, doch acht nog meer, den Lieveling van uw hart, - laat reine, zuivere,
belanglooze vriendschap met opregte tederheid gepaard gaan, - voorkom, zo veel
in uw vermogen is, uws Echtvriends druk en smart, en laat eene wyze
toegeevendheid altoos aan de zyde uws eerbieds staan, -
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wees edel, wees opregt, in alle uwe daaden en handelingen, en vermy altoos alle
zulke beginzelen, waarvan de gevolgen zyn dat rampzalig, haatelyk huiskrakeel, maak nimmer uw werk van die zo haatlyke, geheimhoudingen, - voed nooit eenige
onberedeneerde jalouzy, - neen! leef altoos naar de wet der orde, op het heerlyk
voetspoor van een Christen.
Vooral, weer uit uw teder hart het merk der snoode huichelaary; en, ach myne
dierbaare! als ooit eenige ramp uwen zaligen Echt mogt stooren; als gylieden u
genoodzaakt ziet om uit den bitteren rampkelk te drinken; deel dan, met eene edele
braafheid, dien rampspoed met den Vriend uws harten; draag zorg dat hy nooit
ontydig de taal der wanhoop uit uw' lieven mond hoore; de wanhoop voegt geene
Vrouw die haaren pligt bemint; neen! als de stormwind van onspoed over uwe
hoofden loeit, wend dan een hoopend oog naar boven; en Hy, de Aardsgoedheid,
die het wezenlyk geluk van zyne schepzelen altoos beoogt, hoort ook de verzugtingen
van liefde, en op deugd gegronde Huwelyksmin.
Laat dan de zuivere en onbevlekte Godsdienst u ten troost verstrekken in alle de
omstandigheden van deeze beneden-waereld.
De Godsdienst is de Zuil van 't achtbaar Huwelyksleeven, daar zy met het geluk
der blyde Echtelingen vergezelschapt is.
Met haar, en met haar alleen, kan de blyde voorspoed nooit zich van uwe zyde
begeeven, daar het liefdevuur in elken leevenskring meer en meer ontgloeit.
Zy maakt de grysheid jong, zy is de vraagbaak voor menschlievendheid en deugd,
en kan de Zomer aan den laatsten Herfstdag paaren.
Het is de Godsdienst, die alle rampen, hoe fel zy woeden, verkeeren doet in
vreugde; ja het eenstemmige gevoel zelf doet zy aan het stille graf nog glooren,
daar, by het rillen van den dood, de dood haar magt gevoelt; en, hoe doet zy haare
zagte stem aan de sponde van het treurig Sterfbed hooren; zelfs by den laatsten
snik toont zy ons haare volle kragt.
Bemin dan, myne Dogter! den Godsdienst in diervoege, en te gelyk met hem, met
wien uw heil en geluk zo teder is verbonden; en leert beiden, door het Geloof in
JESUS Godsdienst, de sterflykheid overwinnen.
Dan, roept u eene andere pligt, namelyk die van Moeder, laat dan zy, die thans
ook nog van u met den lieven naam van Moeder mag genoemd worden, u nog eens
ten raad en troost verstrekken.
Ach! myne THERESE! niets is op deeze beneden - waereld, op het gedugt Heeläl,
rampzaliger, dan het groote pligtverzuim eener Vrouwe in het zorgen voor haar
teder Kroost.
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Zie daar dan, myn Kind! lees en herlees deeze regelen myner Moederlyke liefde;
lees dezelve met het eigen liefderyke oog, waarmede myn hart die aan u schreef;
en, heeft zuivere Huwelyksmin uw teder hart doorboort, laat egter nooit waare
Kinderliefde uw hart, noch blanke deugd uwe zyde, begeeven.
Mogt deeze taal een les voor 't hart der Jeugd verstrekken,
Die vaak, door geile drift, de kragt der Deugd betoomt.

Zedelyke bedenkingen.
Nimmer is het by den begerigen, ‘het is genoeg!’ - De Gierigaart word nooit verzaad,
altyd haakt hy naar meer. - Altyd strekken zyne begeerten uit om nog meer te
bezitten, ofschoon hy zyn overvloed zelfs niet beheeren kan. De Gierigaart is als
een Waterzugtige, die, hoe meer hy drinkt, des te dorstiger word. - Dan, zyn de
Vorsten der aarde niet veelal den dorstigen Waterzugtigen gelyk? - Nimmer word
hunne heerschzugt voldaan, nooit is hun magt zo wyd uitgestrekt als hunne
begeerten; al bezitten zy nog zulke uitgebreide Heerschappyen, nog zulke
uitgestrekte Landen, altyd haken zy naar meerdere, en zyn begerig om hunne
Heerschappyen wyder uit te breiden. - Nooit kunnen hunne Bezittingen te talryk
worden; maar, zo het schynt, wel hun volk, ofschoon des Konings heerlykheid
bestaat in de menigte zyner onderzaten; want alle luister en heerlykheid des Konings
moet wel ras ophouden, zo dra het een Land aan Inwooners begint te ontbreken.
Dan, men zou zeggen, dat veler Vorsten volk al schielyk te talryk word, als men in
aanmerking neemt, hoe ligt en hoe vaak zy worden uitgezonden, om andere Volken
aan te vallen; om andere te beoorlogen, met welke zy niet te stellen hebben, of van
wie zy nooit eenig leed ontvingen. - Het is alleen genoeg, dat deze Landen hebben,
naar welke zy begerig zyn. - Dan word 'er een menigte Krygsknegten uitgezonden,
om die Landen te gaan veroveren, of te verwoesten, wanneer men den geringsten
weerstand bied, - te vermoorden, alle die de stoutheid hebben zulks te durven
bestaan. - Dan worden talryke Legerbenden uitgezonden, om onnoozelen te slagten
- onschuldigen aan te vallen, en te moorden waar van zy nimmer leed ontvangen
hebben, door welken zy nooit zyn beledigd geworden. - Dan staan menschen tegens
menschen op, welke nooit iets personeels tegens elkanderen gehad hebben - welke
elkanderen nimmer gezien,
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nooit gekend hebben. Is dit betamelyk? - Is dit Vorstelyk? - moeten uwe wenschen,
uwe begeerten, zich zo wyd uitstrekken, dat zy, om vervuld te worden, de Levens
van zo veele duizenden uwer Inwoonderen vorderen? - Zyn de Levens zo veeler
duizenden dan by u ligt geacht, - van zulk een onbedenkelyk geringe waarde - te
meer, daar gy boven dit alles nog zo vaak geleerd hebt, dat de oorlogen de
schatkisten tot den bodem toe leeg putten? - de Inwoonders dood arm maken?
terwyl, na het sluiten van den Vrede, meestal het veroverde van weêrzyde word te
rug gegeven; of zo 'er door den Overwinnaar nog iets behouden word, is het dikwils
van zo eene geringe waarde, dat het gewis niet verdient daarvoor een enkelen
droppel bloed te storten. - ô! Gy Vorsten der aarde, denkt vry dat het bloed uwer
Ingezetenen zo dierbaar, zo kostelyk, is als het uwe, en gedenkt daarom ook, dat,
daar Gy en uwe Inwoonders eenen gemeenen Schepper hebt, Gy voor Hem ter
verantwoording zult moeten komen, en wee uwer dan, zo Gy u niet zult kunnen
verantwoorden!
Heeft niet eene kwalyk geplaatste eigenliefde den grootsten invloed op onze
verkeerde handelingen?
De Luiaard gaat met eenen langzamen tred; doch met rasse schreden haast hy
tot zyn bederf.
Voor den mensch is 'er geen zwaarder, geen moeilyker, werk, dan zich zelven in
't ongelyk te stellen. - Zich te veroordeelen, is het zwaarste wat wy ons kunnen
opleggen; al begaan wy ook met de daad de grootste dwaasheden, wy zullen ze
niet dan met de grootste moeite bekennen, om dat wy nooit of zelden dat vermogen
op ons zelven kunnen oefenen, om ons zelven te veroordeelen.
Hoe verkeerd redeneren wy vaak, en onze verkeerde redeneringen storten ons
vaak in veele ongelegenheden, en berokkenen ons niet zelden onoverkomelyke en
zeer drukkende rampen. Een mensch kan zich nergens veiliger op verlaten, dan op
de getrouwe Leidsvrouw, de Rede; deze moet hy gehoorzamen, deze alleen moet
hy volgen.
Hy, die doof is voor de stem der onderdrukten, begaat eene onverantwoordelyke
misdaad, en heeft te dugten, dat men ook zal doof zal zyn, als hy in ongelegenheid
komt; maar hy, die de stem der verdrukten hoort, heeft grooten loon te wagten.
C. V.D. G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Bespiegelingen over de werken Gods in de natuur, geschikt om
de oneindige grootheid van derzelver Maker daar uit te leeren
kennen.
(Vervolg en Slot van bl. 408.)
Dat de Grootheid van den allesvermogenden Schepper met geen minder luister
uitblinkt in het voortbrengen van onnagaanbaar kleine, dan in de ontzagbarende
groote Werken zyner Almagt, zagen wy reeds in onze voorige Verhandeling, en hoe
het, zonder de daar omtrent onwedersprekelyk genomen proeven, volstrekt
ongeloofbaar zou zyn, dat het dierlyk leven, zo eng beperkt, vaak binnen zulk een
nauwen omtrek besloten word; want wie zou het kunnen gelooven, zag men 't niet
met eigen oogen, dat 'er zulke kleine Waterdiertjes zyn, waar van 'er eenige honderd
geen meer plaats beslaan dan van eén enkelen Zandkorrel, van welke Diertjes men
'er by duizenden in één druppel vuil gootwater ontdekt? Is het wel te gelooven, dat
zulke Diertjes kunnen leven en werkzaam zyn indiervoege gevormd, om zich
willekeurig van de eene naar de andere plaats te bewegen? - Dat de Groote
Werkmeester hun met zodanige verschillende Werktuigen heeft beschonken,
waardoor zy vlug, zeer vlug, in zich te bewegen zyn? - Werktuigen, geschikt om
zich te kunnen voeden, hun geslagt voort te teelen en te onderhouden? Hoe kunstig
moet zulk een Werkmeester niet wezen, welke dusdanige kleine gewrogten kan
voortbrengen, en daar aan leven en werkzaamheid schenken! - Hoe onnadenkelyk
doorziende is dat oog, 't geen ze tot één toe gade slaat, in orde nagaat, alle derzelver
bewegingen en werkingen regelt! - Dat alziend Oog is de Alwyze, Alwetende en
Almagtige God. - Dat Wezen slaat toch alles gade -
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en het betoont zyne Grootheid veelal in zulke dingen, die onze opmerking niet eens
waardig schynen. - Dit alziend Oog slaat allernauwkeurigst alles gade, tot in de
geringste omstandigheden toe. - En waarlyk in dat schynbaar veragtelyke is zo veel
schoons verborgen, als men 't nauwkeurig beschouwt, dat het onze opmerking
dubbel waardig is.
Dan, hoe vermakelyk de bespiegeling dezer kleine voorwerpen, in derzelver
werking, beweging, en onnoemelyk getal, beschouwd, ook zyn moge; nog veel
aangenamer is het, de Natuur in hare byzondere en verborgen werkingen na te
gaan; want, ofschoon de gewrogten van Gods Almagt omtrent zyne Werken in 't
klein zo menigvuldig veele zyn, dat een milloen van dezelve zich zoms in een enkelen
druppel water bevinden; hoe vermakelyk deze bespiegeling ook zy, nogthans moet
zy zwigten voor die ons de Natuur in hare werkzaamheid vertoont. - Deze is eene
onleegbre bron, welke men nimmer kan uitputten, welke ons vermaak in dezelve te
bespiegelen gestadig uitgebreider maakt, en den eerbied tot den Schepper
vermeerdert. - Het is niet te zeggen, welk eene ryke stof dit vak, het onderzoek, om
de Natuur in hare werkzame bezigheid na te gaan - het is niet te zeggen, welk eene
ryke stof ter bespiegeling dusdanig een onderzoek oplevert; want nergens vind men
de Natuur ledig - overal vervuld, overal werkzaam.
In het vloeibaar Element, overal waar men zoet water vind, onthouden zich
millioenen van Inwooners, welke aldaar als Vogtbewooners slegts een kort verblyf
houden, daar uit verhuizen, na dat zy van staat zyn veranderd, en even als ontelbare
Volkplantingen andere gewesten gaan opzoeken; by voorbeeld, gelyk als de Muggen,
voor welke het water slegts dient om haar geslagt uit te breiden, en dan leven zy
voortaan in de ruime lugt. - Wie zou kunnen denken, dat het water geschikt is, om
het geslagt te vermeerderen van een diertje, dat, na zyne geboorte, geen oogenblik
daar in kan vertoeven, of het is voor hetzelve doodelyk? - Buiten dien zyn 'er nog
onnoemelyk veele kleine diertjes, die in het water worden uitgebroeid, en buiten het
water in de ruime lugt leven - diertjes verbazend klein, en zo uitnemend teder, dat
ze oogenblikkelyk in het vloeibaar Element hun-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

583
nen dood vinden, en zelss, zo dra de dampkring maar vogtig word, overal verborgen
schuilplaats zoeken, om hun leven te beschermen, dat tegen water of vogt niet
bestand is. - Deze Diertjes ontvangen nochtans in het water hun leven; want in alle
waters, openstaande aan de bloote lugt, vind men de plaatzen, die de Wyze
Schepper geschikt heeft, tot vrugtbaarmaking van de Eitjes, welke door deze diertjes
daar ter uitbroeijing gelegd worden. - Millioenen, onnoemelyke millioenen, dier
schepseltjes kan men aldaar ontdekken. - Onnagaanbaar kleine Vliegjes, voor het
bloote oog onzigtbaar, welke wy in groote menigte met de lugt inädemen, zoeken,
door een zeker instinct aangedreven, by geheele zwermen, hier de bekwaamste
plaatzen in het water, om aldaar hunne Eitjes te leggen - juist zulke die een geschikt
voedzel voor de uitgebroeide jongen opleveren, welke door de warmte der Zon
schielyk uitgebroeid worden. Een zeker slym besluit deze Eitjes, waar mede ze aan
't een of ander vastgehegt worden, om de wegdryving door den wind, beweging van
't water als anderzints, te beletten. De Diertjes, welke dan het eerst te voorschyn
komen, zyn Wormpjes, onbedenkelyk klein, echter Waterdiertjes, die sterven zo dra
zy buiten 't water zyn. Deze Wormpjes zyn wederom onophoudelyk werkzaam, en
bereiden zich om een geheel ander geslagt, ten éénemaale van hun onderscheiden,
voort te brengen; een geslagt juist van een tegengestelde natuur als zy zelven zyn,
een vliegend geslagt, dat in de drooge lugt leeft, terwyl zy zelve in het water leven,
en een geslagt van Waterdiertjes uitmaken; deze bereiden voor zich een zoort van
Wooningjes, op de wyze van kastjes toegesteld; die uit zeker lym of slymagtige stof
bestaan, aan de einden ongesloten, waar zy uit- en inkruipen. - Daar na, met eene
schil als omwonden, keeren ze weer van onder, waar ze eenigen tyd hun verbyf
gehouden hebben, naar boven, bedekt met eene huid of schil. Het hoofd vertoont
zich, evenredig het lichaam, ongemeen groot, zwarte uitpuilende oogen, twee
hoorntjes, hair in bosjes op onderscheiden plaatzen van 't lichaam - een staart met
borstels op het einde, welke staart met olieagtig vogt omkleed is, waar door ze op
het water dryven; dienende deze voor een zoort van kurk, om voor te komen dat ze
niet zinken; stekende de hoofden
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naar boven, terwyl ze op de oppervlakte des waters voortzeilen. - Zo het olieagtige,
op welk zy dryven, opdroogt, dan maken zy met vogt uit den bek die deeltjes
wederom nat, die droog geworden zyn. Eenigen tyd in dien staat doorgebragt
hebbende, ondergaan zy weer eene zonderlinge verandering. Zy leggen hunne
oogen, hoornen en staart geheel af, en zie daar, zy komen te voorschyn in de
gedaante van gekorven Diertjes, leven in een geheel verschillend Element, dan
daar zy 't eerste leven ontvingen. Zy worden vliegende Diertjes, zy worden Muggen,
en nog veel kleinder gekorven Diertjes, die met tallooze zwermen door de Lugt
zweeven, in de schoonste gedaante, cierlyk met pluimagien en vederbossen
uitgedoscht, die als kroonen op hunne hoofden pronken, terwyl het weefzel hunner
ligchamen en vlerken in fynheid alle verbeelding te boven gaat. - Hoe veel - hoe
onbedenkelyk veel, zou 'er van deze diertjes, van derzelver byzonder zamenstel,
de struktuur, het maakzel hunner uit- en inwendige deelen, met één woord, als ik
alles van stuk tot stuk wilde ontleden, hoe veel zou 'er niet van te zeggen wezen?
- dan dit zou het kort bestek eener byzondere Verhandeling te buiten gaan. - Liever
zal ik dan de aandagt myner Lezeren bepalen by de werkende Natuur zelve, zo als
deze onafgebrooken bezig is in voort te brengen, in scheppen, en alles in de beste
orde te schikken.
Hier ziet een nauwkeurige Waarneemer de Natuur dadelyk werkzaam bezig. Elke gedaante verandering geeft hem nieuwe stof om zich te verwonderen, en
tevens de geschiktste gelegenheid, om zyn onderzoek voort te zetten, en zyne
kundigheden te vermeerderen. Men kan, de vereischte oplettenheid gebruikende,
dadelyk de Natuur hare Werkingen zien verrigten, de gedaante-verandering
nasporen. Uit de Eitjes kan men de Wormpjes zien geboren worden; deze ziet men
een wyl tyds in de gedaante van Waterbewoonders in dit Element leven - tot zo lang
zy zich tot den dood bereiden. Zy maken hunne eigen graven, bestellen hunne
begravenis, - en, ô! wonder! kort daarop ryzen zy met hunne graven naar boven,
verryzen uit den dooden, verschynen met eene geheel nieuwe gedaante, ongelyk
luisterryker dan de voorige, en verstrekken tot het schoonste zinnebeeld der
Opstanding. - Zo werkt de Natuur, en is onafgebro-
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ken bezig, om de schoonste, de verbazendste, wonderen ten toon te spreiden.
Dan, wil men dezelve nog duidelyker in hare werkzaamheid nagaan, dan moet
men vooral zyn onderzoek bepalen by de onderscheide zoorten van Zouten. - Hier
doet zich een verrukkend veld ter bespiegeling op, zo ryk in voorwerpen, dat men
verlegen staat, welke te verkiezen - tot welke zyne aandagt het eerst te bepalen. Ik zal 'er slegts voor deze Verhandeling uit zo een ryken voorraad twee of drie
uitkiezen, welke my zo eenen overvloed van stof zullen opleveren, dat zy my verlegen
maken, om alles in zo een kort bestek, als deze Verhandeling vordert, te kunnen
beperken.
Door de Scheikunde word ons geleerd, dat de grondbeginzels, waaruit de Wezens
hun bestaan ontvangen, zich niet laten vernietigen, hoe men derzelver deelen ook
ontwikkele, of tot welk eenen staat ook brengen moge. Het vuur zelve kan ze niet
verdelgen, terwyl ze door de Scheikunde en door hare bewerking verschillende
gedaanten verkrygen, maar in wezen niet veranderd worden. Van aart en natuur
blyven zy dezelfde. Even gelyk het aardachtige, laat zich het zoutachtig,
grondbeginzel nimmer vernietigen. In het Ryk der Groeibare worden, de balsamike,
hartsachtige en vlugge olieachtige, deelen al het ontvlambare, uitgedreven; deze
vlugge deelen verspreiden zich in de Lugt, en alom door den dampkring; zich
vereenigende met de fyne Lugtdeeltjes, die zy ontmoeten, terwyl het zoutachtig
grondbeginzel in wezen blyft, en zich door geene branding laat vernietigen. Deze
eerste beginzels der dingen zyn onderscheiden in aart en natuur, naar de
onderscheiden Wezens, in welke zy huisvesten; wederom hebben eenigen zeer
veel overeenkomst met elkanderen. - De verschillende Zouten verdeelt men naar
derzelver byzondere werking, bestaan, en eigenschappen. - Men leert derzelver
onderscheiden aart kennen door proeven op byzondere onderwerpen daarmede te
nemen. Alle Loogzouten bezitten meest dezelfde Eigenschappen, en kunnen door
hunne byzondere werking als zodanige van de andere zoorten genoeg onderkend
worden. Van gelyken ook de zuure Zouten, welke eene zeer verschillende, en
tegenovergestelde, werking, dan de Loogzouten, hebben. - Deze twee onderscheide
grondbeginzels der dingen zyn volslagen vyan-
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den, zo dat 'er altoos tusschen hen een hevige twist heerscht, welke met beider
dood eindigt, en hier uit ontstaat een derde zoort, geboren uit de dooding dier beide,
het geen een volmaakt evenwigt werkt, door welke alles in stand gehouden word.
Deze zyn voorname Onderwerpen, omtrent welke het onderzoek van sederen
nauwkeurigen Waarneemer der Natuur verkeert, en deze Waarneeming ontdekt
hem verbazende wonderen. - Zo dra hy begint met onderzoeken, vind hy dadelyk
de Natuur in hare werking bezig - zy verzamelt, zy vormt, scheid af, en daar men
te vooren niets ontdekte, daar komen wezens te voorschyn. Ongelooflyk schynt het,
't geen men by de Cristallisatie der Zouten ziet gebeuren; dan de bevinding overtuigt
den naarstigen Natuurönderzoeker van de volkomenste waarheid. - Hier heeft de
juistste orde, en de netste schikking, plaats; eene schikking, die den schoonsten
cieraad verspreid, zo schoon, als men ergens in de voorhanden zynde schepselen
ontdekken kan.
Dan, om de Natuur dadelyk te zien werken, lost men de Zouten, van welk zoort
men wil, in genoegzaam water op; van deze ontbonden stof doet men één of twee
druppels op een glaasje, het geen men warm maakt, en uitdampt tot de
Cristalschieting. Als dan plaatst men 't onder het Microscoop, wanneer men
aanstonds eene verbazende werking en speling der Natuur ontdekt. - Het zou
waarlyk groot zyn, indien deze verandering zich slegts bepaalde tot eene enkele
éénvormige gedaante, zonder veel verscheidenheids; men zou zich over deze
éénvormige regelmatigheid van werking moeten verwonderen en verbazen. - Dan,
tot hoe veel hooger trap zal onze verwondering niet stygen, als wy de byzondere
zoorten elk op hunne eigen wyze zien werken, en deze werking zo veele
verschillende Wezens vormen? - Veele dier zoorten krygen in de afschieting
pylsgewyze figuuren. - Anderen weêr vertoonen zich als dobbelsteenen, of nemen
ruitswyze gedaanten aan - en op nog ontelbaar andere manieren vormen zich andere
Zonten, alle op de geschiktste wyze, om daaruit het beleid, de grootheid, het
vermogen en de wysheid, van den oneindigen, den grooten, Stigter der Natuur te
onderkennen.
De Zouten zyn dusdanige zelfstandige Wezens, welke in alle lichamen gevonden
worden, die men weêr in wa-
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ter kan oplossen, na dat zy uit byzondere lichamen getrokken zyn. Men bevind ze
van allerlei smaak. Derzelver ontbonden deelen vereenigen zich op eene onzigtbare
wyze met het water - deze zoorten, na dat het vogt, waarin zy zyn opgelost, zo veel
is uitgedampt, dat het de Zoutdeelen niet meer ontbonden in zich kan houden,
scheiden dezen van het zelve onder allerlei gedaanten en figuuren af. - Doorgaans
worden de Zouten uit eene verbrande stof van allerlei onderwerpen, die voor de
verbranding vatbaar zyn, door uitloojing van de asch, met byvoeging van water, dat
helder gemaakt is door doorzyging, en uitgedampt tot 'er op de bovenvlakte des
Waters een vlies komt, getrokken. - De Zouten zyn voor het dierlyk leven, en tot de
instandhouding van alles, volstrekt onöntbeerlyk. - Zy bevorderen de voeding; want
indien het Zout in het voedzel ontbrak, zou het dierlyk leven niet kunnen onderhouden
worden. - Alles bewaart het Zout tegen bederf. - Op onze zintuigen, inzonderheid
op den smaak, hebben de Zouten, door hunne prikkelende kragt, een byzonderen
invloed. Zonder deze was onze smaak en onze reuk geheel buiten werking. - By
het sterven van eenig dier of kruid, worden de schakels, welke de deelen onderling
zamen vereenigen, losgemaakt, en de geheele ontbinding volgt hier op welhaast.
- Door de verrotting scheiden de ontbonden Zouten zich af, de vlugge deeltjes
vervliegen, en vereenigen zich met de Lugt; die niet vlug zyn, met de aarde, welke
daardoor vet en vrugtbaar gemaakt word.
Dit zy voor ditmaal genoeg, omtrent den aart, werking en bestaan, der Zouten.
Mogelyk zal ik, deze stof op een anderen tyd behandelende, opzettelyk daar over
breeder spreken. Myn oogmerk is thans alleen, de byzondere vorming van zommige
Zouten, zo waardig onze nasporing, in deze Verhandeling aan te toonen, om te
doen opmerken, hoe aanbiddelyk wys de Schepper alles gevormd heeft, en de
Natuur aan een reeks van geregelde Wetten verbonden, tegen welke zy nimmer
aanwerkt, ten zy de Werkmeester der Natuur deze Wetten door wonderen opligt.
Een zeer opmerkelyk verschynzel, op dat ik dit vooraf aanmerke, heeft 'er by de
vorming der Cristalschieting in de Zouten plaats, namentlyk, dat de Cristallen altoos
zodanig eene gedaante blyven behouden, als aan
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zulk zoort van Zout eigen is, 't geen men onderzoekt, en, hoe dikwils ook in water
opgelost, zy altoos dezelfde blyven.
De Bloemen van den Benzoïn, gehaald door Sublimatie uit de Gom van dien
naam, zyn eigentlyk niet anders dan vlugge Zoutdeelen, die men op deze wyze
bereid. Men neemt eenig grof gestampt poeder van die Gom, plaatst dezelve in een
pot op een zagt vuurtje, de pot dekkende met een papier in de form van een
Zuikerbrood. Van tyd tot tyd vergadert men de opgeheven bloemen, die aan het
papier gehegt zyn, dezelve met eene penneveer daar van afveegende, terwyl men
intusschen met een tweede papier de pot bedekt. Met deze bewerking gaat men
zo lang voort, tot alle de bloemen zyn opgeheven. Deze gesublimeerde bloemen
hebben de gedaante van puntige en glinsterende pyltjes, welke een sterken en
aangenamen geur van zich verspreiden. Zy laten zich gemakkelyk in water ontbinden;
wanneer men nu een druppel van dit warmgemaakte vogt op een glaasje onder het
Microscoop brengt, zal men de aangenaamste verschynzels zien vertoonen.
Scherpgepunte pyltjes scheiden zich aan de kanten af - onmiddelyk beginnen zich
een zoort van boompjes, of heestertjes, te vertoonen, de takjes verlengen; ras krygen
ze de gedaante van boschjes, van plantaadjes, vercierd met gebladerde telgjes,
uitnemend schoon voor 't oog; terwyl nog eene menigte andere vormingen plaats
grypen. Schielyk verdwynt alles - de schoone en kunstig gevormde gedaante is
weg, zo dra het vogt is uitgedroogd. - Hoe groot is de Wysheid van den Grooten
Werkmeester der Natuur, welke uitschittert uit deze voor 't bloote oog onzigtbare
kleine Schepping!
Dan, laten wy onze bespiegelingen voortzetten. - Als men een druppel sterk
Aluinwater, eerst behoorlyk warm gemaakt, onder het Microscoop brengt, zal men
eene oneindige menigte zeer verschillende, maar niet min fraije, figuuren ontdekken.
- Allereerst vertoont zich eene donkere Wolk, die een aanstaand onweer schynt te
dreigen; eerst zich aan den rand vastzettende, word zy daar na, als door een fellen
wind, nu ginds dan herwaards gedreven. Het onweer barst los, de Cristallen schieten
als blixemstralen uit: schielyk verheft zich een berg, tegen welke de Onweerswolk
aandryft. - Eindelyk verfpreid zich allerwege eene akelige duisternis - de On-
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weersbui bedekt de gansche uitgestrektheid van den druppel - al de natuur schynt
in arbeid. - Geweldige bewegingen en beroeringen ontstaan 'er in de dik
opeengepakte Wolken, als wierden zy door een fellen Orcaan gedreven. - Dan, het
onweer bedaart - de Wolken verdunnen, de Lugt word klaar. - Eenige dunne
streepjes, als fyne hairtjes, welke kruislings over elkanderen liggen, vertoonen zich
even als veeltyds de Hemel met ligte striemen gezien word, nadat eene Onweersbui
heeft uitgewoed. - Dikwils laten zich veele zeer kleine halfmaanswyze ronde stippen
zien, welke allerkleinste siguurtjes eene sterswyze gedaante aannemen, voorzien
met stralen die zich uitschieten. Wanneer dan het vogt grootendeels vervlogen is,
beginnen 'er eerst veele regte streepen voorwaards uit te schieten, tandagtig
gekarteld, welke eene allerschoonste vertooning maken. - Zomwylen vertoonen
zich geregelde ryen Palen, of Palisaden - op den voorgrond ziet men een kunstig
gewerkt Grot. - Dan weer ontstaan 'er straalswyze Stippen, die zich als Sterren en
Staartsterren aan een klaren hemel vertoonen, wonderbaar om te aanschouwen;
vertoonende aan het gezigt als een Hemel vol glinsterende Sterren. Het gebeurt
ook wel dat 'er onder die figuuren regelmatige Cristallen schieten, dan alle in
onderscheide gedaanten, terwyl alles den opmerkzamen Onderzoeker in
opgetogenheid wegvoert wegens de speling der Natuur, en de kunstige werking
des Grooten Makers - intusschen, hoe verschillende deze vormingen ook zyn, zy
blyven tog altyd zich kennen, als uit den Aluin gevormd te zyn.
De opgeheven Kwik is een van de allergeweldigst werkende Vergiften, die aan
ons bekend zyn. Zy verscheurt de ingewanden en inwendige deelen, vreet door
maag en ingewanden heen, even als of ze met Lancetten of Naalden doorstoken
waren, verterende dezelve geheel en al; verwekkende het vuur, en eindelyk een
geweldigen dood. Gesolveerd in water, en tot Cristalschieting gebragt, vertoonen
deze zich als gespitste Elzen, welker punten ongemeen scherp zyn. Andere Cristallen
hebben de gedaante van scherpe Scheermessen, terwyl een derde zoort als Zagen
getand is, allen wonderbaar geschikt om te beledigen; zo te beledigen, dat de
wonden doodlyk zyn, naardien de tanden van dezelve aan de eene zyde
nederwaards, en aan de tegenoverzyde juist omgekeerd zyn, dat is opwaards
geplaatst, alle met scherpe punten; zo scherp,
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dat zy by de minste aanraking beledigen, terwyl 'er nog zyn van eene vierhoekige
vorm, vertoonende zich in de gedaante van scherp gepuntte Spiesen. Nog een
aantal andere en verschillende vertooningen doen zich op, die alle veranderen, naar
mate het vogt uitdroogt, en zich nog onbedenkelyk fyner opdoen dan de voorgaande,
terwyl zy allen een schoonen glans verspreiden, in schoonheid gelyk aan den
Regenboog.
Wanneer men nu deze werking, deze vorming, in de Natuur met een oplettend
oog gadeslaat; en hoe zich alles volgens vast bepaalde Wetten in orde en rangschikt,
moeten wy dan niet erkennen, dat eene onzigtbre hand dezelve dusdanig bestuurt
en regelt, dat zy zich in diervoege bewegen, om eene zekere gedaante aan te
nemen, en zodanig eene vorm te verkrygen, als hun door dat onzigtbaar Wezen
word medegedeeld, welk een Plan heeft ontworpen, volgens welk alles in de Natuur
geregeerd wordt? - En waarlyk niets overtreft de onderzoeking der milde Natuur in
haare Schoonheid en Rykdommen, om aan zulk een geschikt einde te voldoen. De Goedheid des Scheppers - de Grootheid van den Formeerder, blinkt allerwege
uit in zyne schepselen, verwekt eerbied in het hart, lof in aller monden, en doet den
Sterveling, ten allen tyde, en by alle gelegenheden, zich tot zynen Grooten Maker
heen wenden: dit betaamt alle verstandige en redelyk werkende Wezens - deze is
de hoogstbetamelyke bezigheid van ons menschen, en daar toe leid ons het
nauwkeurig nagaan der dingen op, terwyl intusschen een stukswyze beschouwing
ons vaak meêr treft, dan de gansche wyd openstaande Natuur. Wy moeten uitroepen:
‘Onze God is groot en zeer te pryzen, Hy doet wonderen in den Hemel boven, en
op de Aarde beneden. - Die groote dingen doet, die men niet doorzoeken kan. Wie, ô God! wie is U gelyk in den Hemel, en onder de Kinderen der sterken. - Gy
hebt alles met wysheid gemaakt, en vervult den ganschen Hemel en de Aarde!’
C. V.D. G.
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Scheikundig onderzoek van den Armenischen Bolus (Bolus
Armena);
door den Heer Wiegleb.
§. 1. Men heeft den Armenischen Bolus gewoonlyk onder de Talk-aarden, of onder
de lighaamen, welker voornaam bestanddeel Bitter-aarde is, gerangschikt, waartoe
waarschynlyk deszelfs smeerachtige zachtheid aanleiding gegeven heeft. De
waarheid hiervan door proeven te onderzoeken, achtte ik de beste wyze om ter
zekerheid te geraaken.
§. 2. Ten dien einde nam ik eene Once van dezen Bolus met eene gelyke
hoeveelheid gezuiverd plantaartig Loogzout, deed dit wel ondereen wryven, en in
een smeltkroes een uur lang gloeiend houden. Hierdoor werd deszelf roode kleur
in eene grauwachtige veranderd. Na dat alles koud geworden was, deed ik de stof
fyn wryven, en met overgehaald water van alle Zoutdeelen bevryden. - By het
onderzoek dezer Zout oplossing kon ik niets van eenige ontbonden aarddeelen
ontwaar worden.
§. 3. Op deze dus bereide en wederom gedroogde aarde, goot ik twee Oncen
sterk Vitrioolzuur, en liet al het overtollig Zuur 'er op nieuw, tot dat de stof bezon te
gloeijen, van uitbranden. Het overblyfzel deed ik fyn wryven, en herhaalde reizen
met overgehaald water afwasschen, tot dat het water 'er smaakloos afkwam. Dit
vocht had eene geele kleur en een sterken Aluin-smaak. Ik liet het afzonderlyk
bewaaren.
§. 4. Dewyl ik echter bemerkte, dat het aardagtig overblyfzel deszelfs roode kleur
nog eenigzins behield, en dus nog niet ten vollen gescheiden moest zyn, werd het
nog eens met twee Lood zuiver Plant-Loogzout gemengd en gebrand. Hierdoor
verdween de roodheid geheel, en het scheen als of de stof wilde smelten. Ik liet het
derhalven ten eersten uit de kroes neemen, fyn wryven, en weder met gedestilleerd
water afwasschen. Dit water zag 'er, eenige dagen lang, troebel uit, en het bleek
reeds hierdoor, dat het Loogzout met eenige aarddeelen verbonden moest zyn.
Eindelyk kon het toch van de aarddeelen door doorzyging gescheiden worden,
waardoor men tevens alle Zoutdeelen uit de aarde afwaschte. Ik bewaarde deze
Loog tot nader beproeving.
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§. 5. De hierby overgebleven aarde, gedroogd zynde, woog 2 Drachmen 44 Greinen;
hier op goot ik 6 Drachmen sterk Vitrioolzuur, en haalde 'er het overtollig Vitrioolzuur
met eene maatige hette weder af. Het overblyfzel fyn gewreven en met overgehaald
water uitgeloogd zynde, zag 'er zeer wit uit, en woog, na het droogen en uitbranden,
2 Drachmen 2 Greinen, en bestond uit Kiezel-aarde. De doorgezygde Loog werd
tot verder onderzoek bewaard.
§. 6. Ik nam vervolgens het eerste afspoelzel, dat met Vitrioolzuur bereid was (§.
3.), en goot 'er eene oplossing van phlogistisch Loogzout by, zo lang 'er zich een
blaauw neêrplofzel vertoonde. Na dat het zelve gezonken was, werd het door papier
afgescheiden, uitgewasschen en gedroogd. Het woog, in deszelfs blaauwkleurige
gedaante, 96 Greinen, maar, na uitgebrand te zyn, 48 Greinen. De Loog, tot dit
nederploffen gebezigd, bevatte, volgens een te vooren gemaakt onderzoek, 19½
Greinen Yzerblaauw, of 9¾ Greinen Yzerstof, dat door den Zeilsteen getrokken
werd. Dit van het opgegeven gewicht afgetrokken, blyft de eigenlyke hoeveelheid
Yzerdeelen nog 38¼ Greinen.
§ 7. Uit de Loog, die hiervan afgezygd was en de helderheid van water had, deed
ik, met eene oplossing van zuiver Plant-Loogzout, alle aarddeelen, onder eene zeer
witte gedaante, nedervallen, deed dezelve schoon uitwasschen, droogen en
uitbranden. Het was eene wezenlyke Aluin-aarde, en woog 1 Drachme en 33
Greinen.
§. 8. Thans beproefde ik ook de Alkaline Loog, die na §. 4. nog overig was. Na
'er Vitrioolzuur by gedrukt te hebben, vertoonde zy zich als eene oplossing van
Kiezel-aarde. Het had naamlyk de gedaante van doorschynende Styfzel. De daar
uit verkregen Kiezel-aarde woog, na uitgewasschen, gedroogd en gegloeid, te zyn,
3 Drachmen 4 Greinen.
§. 9. Ook de tweede uitlooging met Vitrioolzuur (§. 5.) bevatte Yzer, gelyk ligt te
vermoeden was. Vooreerst verkreeg ik, na de te vooren gemelde behandeling, 24
Greinen Yzerblaauw, dat, na uitgegloeid te zyn, 13 Gr. bedroeg. Uit de overblyvende
Loog werden vervolgens nog 22 Greinen Aluin-aarde gescheiden, die na het
uitbranden nog 14 Greinen woog.
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§. 10. De Bestaandeelen van ééne Once Armenischen Bolus waren dus, volgens
deze bewerkingen,
Kiezelaarde 5

Drachmen 6

Greinen (§. 5 en 8.)

Aluinaarde 1

- - 47

- - (§. 7 en 9.)

Yzerdeelen 0

- - 51¼

- - (§. 6 en 9.)

7 Drachmen 44¼ Greinen.
Verlies . 15¾ - Dit verlies moet men aan de waterdeelen toeschryven, die de Bolus gewoonlyk
bevat; want ik heb denzelven gebruikt, zonder voorafgaande uitbranding.
Het blykt dus, dat deze soort van Bolus zeer verkeerd onder de Talk-soorten
gerangschikt wordt, en dat men, naar den aart van deszelfs bestaandeelen, 'er geen
andere plaats aan toe kunne wyzen, als onder de Kleisoorten.

Aanmerkingen over het lang leven en de ontbinding der zintuiglyke
lighamen; getrokken uit het Werk van den Heer William Smellie,
getyteld: Philosophy of Natural History.
(Medegedeeld door den Heer REINIER ARRENBERG, te Rotterdam.)
(Vervolg en Slot van bl. 551.)
By menschen en viervoetige dieren, vind men eenige evenredigheid tusschen de
groeijing en de levensjaren; doch by het gevogelte is de groei en het vermogen van
voortteeling veel schielyker, schoon zy evenredig langer leven. Sommige soorten
van Vogels van de Gallinaese orde kunnen van derzelver ledematen gebruik maken,
zoo dra zy uit het ei komen, en in een maand, of vyf weken, daarna gebruiken zy
reeds hunne vlerken. Een Huishaan heeft, vier maanden oud zynde, reeds het
vermogen om voort te teelen; doch krygt zyn vollen groei eerst binnen het jaar. De
kleiner Vogels verkrygen hare volkomenheid in vier of vyf maanden. Zy groeijen
schielyker en teelen vroeger voort dan de viervoetige dieren, en niettemin leven zy
evenredig veel langer. In
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menschen en viervoetige dieren is de levenstyd zes of zevenmaal meer dan die
van hunnen groei. Volgens dien regel zou een Haan en een Papegaai, die binnen
het jaar derzelver vollen groei hebben, niet boven de zes of zeven jaren moeten
leven, doch de natuur stoort zich niet aan onze regels: zy schikt hare werkingen
niet naar onze begrippen, of naar onze dikwils zeer verwaande gevolgtrekkingen;
maar tot instandhouding der byzondere soorten, en tot handhaving van de algemeene
balans van het groot stelsel der levende schepsels. De Ravens, schoon binnen een
jaar in staat om voor zich zelven te zorgen, hebben somtyds meer dan een eeuw
geleefd. De Graaf DE BUFFON onderrigt ons, dat 'er Ravens, in verscheiden plaatsen
van Frankryk, dien buitengewonen leeftyd bereikt hebben, en dat zy, ten allen tyde
en in alle landen, voor langlevende Vogels gehouden zyn.
‘Arenden, zegt de Heer PENNANT, zyn opmerklyk wegens hunne langlevenheid,
en het vermogen om een langen tyd zonder voedsel te kunnen bestaan. Een gouden
Arend, dien de Heer OWEN HOLLAND negen jaren lang gehad heeft, was twee-en-dertig
jaren in het bezit geweest van den Heer, die 'er hem een geschenk van deed; maar
hoe oud hy was, toen deze laatste hem uit Yrland kreeg, is onbekend. Diezelfde
Vogel leverde een bewys van de andere opmerking; want, door een verzuim van
de dienstboden, bleef hy een-en-twintig dagen zonder eenig voedsel hoegenaamd.’
De Pelikaan, die, gedurende de regering van Keizer MAXIMILIAAN, te Mechelen in
Braband gehouden werd, was, naar het algemeen gezegde, tagtig jaren oud. ‘Het
geen men van den ouderdom der Arenden en Ravens verhaalt, (zegt de Heer
WILLOUGHBY) gaat alle geloof te boven; doch het is egter zeer zeker, dat deze Vogels
ongemeen lang leven.’ Duiven heeft men gezien, die twintig en twee-en-twintig jaren
leefden; zelf leven de kleiner Vogels zeer lang in evenredigheid van den tyd harer
groeijing, en van het maaksel van derzelver lighamen. Goudvinken en Cysjes leven
dikwils, in kooijen, vyftien, twintig en zelf drie-en-twintig, jaren.
Visschen, welker gebeente meer kraakbeenig is dan dat van menschen en
viervoetig gedierte, hebben langer tyd noodig om derzelver volkomen groeijing te
verkrygen, en zeer velen van dezelven leven uitermaten lang. GES-
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meldt van een Karper in Duitschland, die hy wist dat honderd jaren oud was.
BUFFON berigt, dat hy, in de vyvers van den Graaf DE MAUREPAS, Karpers gezien
heeft, die honderd en vyftig jaren oud waren, en dat zulks op de allervoldoenste
wyze bewezen werd: hy maakt ook gewag van eene andere, die hy onderstelde
twee honderd jaren oud te zyn. Twee manieren geeft men aan de hand om van de
jaren der Visschen verzekerd te wezen, naamlyk uit de ringen der schubben en uit
de overdwarsche doorsnyding van derzelver ruggegraten. Wanneer de schubben
van een Visch door het Microscoop onderzogt worden, bevind men dat die bestaan
in een aantal van ringen, de een binnen den ander, gelykende eenigzins naar de
ringen, welke men ziet by de overdwarsche doorsnyding der boomen, waar uit men
derzelver jaren kan berekenen. Op dezelfde wys kan men het getal van de jaren
der Visschen opmaken uit het getal der ringen van hare schubben, rekenende voor
ydere ring een jaar van deszelfs bestaan af. De jaren van BUFFON's Karper werden
genoegzaam bevestigd door het getal der ringen. De ouderdom der Visschen, die
geen schubben hebben, kan men zeer naauwkeurig weten door het scheiden van
de geledingen van derzelver ruggegraten, en door dan terstond de ringen te tellen,
die men op derzelver oppervlakte vind. Beide deze manieren kunnen egter bedriegen;
doch het zyn de eenige, die men tot heden toe heeft kunnen ontdekken. Het lang
leven der Visschen word aan verscheiden oorzaken toegeschreven. De hoofdstoffe,
waar in zy leven, is eenparig, en minder onderhevig aan toevallige veranderingen
dan de lugt van onzen dampkring: haar gebeente, het welk van een kraakbeeniger
aart is dan dat der landdieren, laat zich onbepaalder uitbreiden; derzelver lighamen,
in plaats van de stramheid van den ouderdom, 't welk de natuurlyke oorzaak van
den dood is, vroegtydig te gevoelen, groeijen veel langer dan die der landdieren.
Wat den ouderdom der Kruipende Dieren belangt, hier omtrent weten wy zeer
weinig, waarschynlyk uit hoofde van de belangloose natuur dezer dieren; doch twee
Brieven, geschreven door den Heer J. ARSCOTT, wonende te Tehot in Devonshire,
betreklyk den ouderdom van eene Padde, verdienen eenige opmerking: deze Brieven
zyn gezonden aan Dr. MILLES, Deken van Exeter, welke dezelven, in het jaar 1768,
aan den Heer PENNANT
NER
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heeft medegedeeld. ‘Het is my zeer aangenaam (schryft de Heer ARSCOTT) in staat
te zyn, om u eenige byzonderheden te kunnen mededeelen, welken de opmerking
van den Heer PENNANT waardig zyn, betreklyk de Padde, die zoo veel jaren by ons
geleefd heeft, en van welken wy zoo veel hielden. Eenige jaren vóór dat myne
vriendschap met dezelve begon, had men ze dikwils voorby de deur van onze zaal
zien loopen, wanneer myn Vader zich altyd verwonderde over hare grootte; ook
heb ik 'er nimmer een gezien, die zoo groot was: deze Padde kwam ons sedert alle
avonden bestendig een bezoek geven, en dit duurde meer dan dertig jaren lang:
door haar gestadig voedsel voor te werpen, maakte ik dit dier zoo tam, dat het altoos
op de kaars aanliep, en my dan sterk aankeek, zoo lang tot dat ik haar opnam en
op de tafel zette, daar ik ze gemeenlyk voedde met allerlei insecten. Gy kunt u
ligtelyk verbeelden, dat eene Padde, zoo algemeen veracht (schoon het een van
de allerminst beledigende dieren is) van welken men zoo veel werks maakte, en
die men zoo veel vriendschap bewees, noodwendig de nieuwsgierigheid verwekte
van allen, die gewoon waren in ons huis te verkeeren, om haar het voedsel te zien
voeren; zoo dat zelf Vrouwen de vrees, die haar, door derzelver zoogsters, voor
een Padde was ingeboezemd, overwonnen, om het te zien.’
In den tweeden Brief, schryft de Heer ARSCOTT, ‘ik kan u niet regt zeggen, hoe
lang myn Vader reeds vóór my aan de Padde kennis heeft gehad; maar dit weet ik
wel, dat hy 'er altyd van sprak als van de oude Padde, die hy al zoo veel jaren
gekend had, zoo dat ik 'er wel voor kan instaan dat zy zes-en-dertig jaren was. Wat
deszelfs einde belangt, ik stel vast, dat zy nog in leven zoude geweest zyn, ware
'er geen tamme Raaf oorzaak van haar' dood geworden; want dezelve, op een
morgen, aan den mond van het hol der Padde ziende, verjoeg ik haar; doch bevond,
dat zy de Padde reeds een oog uitgepikt en zoo gehavend had, dat zy, schoon ze
nog een jaar daar na leefde, egter niet weder tot haar vorigen stand konde komen,
en veel moeite had om haar voedsel te vinden, by gebrek van het eene oog. Vóór
dit toeval had zy alle tekenen van eene volkomene gezondheid.’
De meeste Insecten leven gemeenlyk, vooral na der-
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zelver laatste gedaante-verwisseling, zeer kort; doch haar soort word steeds in stand
gehouden door derzelver wonderbare vrugtbaarheid. Die Dieren, welker deelen een
langen tyd van verharding vereischen, bezitten ook een evenredigen graad van
langlevenheid. De Insecten groeijen en hunne lighamen verharden veel schielyker
dan by andere Dieren. Zeer velen van dezelven verkrygen de volkomen groei in
weinige dagen; de loop van derzelver leven is diensvolgens tot een korten tyd
bepaald. Sommige soorten van Vliegen leven in een verstysden staat, gedurende
den Winter, en herleven zoo dra de warmte van de Lente of den Zomer aankomt.
De vliegende Haft, van welke 'er verscheiden soorten zyn, leven zelden boven één
dag, en sommigen maar een enkel uur; doch, om derzelver soort in stand te houden,
heeft de Natuur zorg gedragen, dat tienduizenden van de mannelyke en vrouwelyke
genoegzaam op het zelfde oogenblik van gedaante zouden verwisselen; ware het
anders, de mannelyke en vrouwelyke zouden geene gelegenheid hebben om te
paren, en het geslacht welhaast uitgestorven zyn. Andere soorten verwisselen
onregelmatiger van gedaante, en leven verscheiden dagen. Hier is de wysheid der
Natuur verwonderlyk; zy verlengt het bestaan van deze dieren om geene andere
reden, dan om de beide sexen gelegenheid te geven van te paren, en derzelver
soort te vermenigvuldigen. Byën en Vliegen van allerlei soort, na lang in het water
gelegen te hebben, en schynende volstrekt dood te wezen, herstellen in het leven
als zy genoegzaam warm gemaakt worden, of men hunne lighamen bedekt met
assche, kalk of zand, 't welk de overtollige vogten uit derzelver zweetgaten opslorpt.
REAUMUR heeft zeer veele proeven gedaan om verdronken beesten te doen herleven.
Hy vond, dat sommigen herleefden na negen uren onder water geweest te zyn;
doch hy erkent, dat zeer velen van dezelven, in het vierde gedeelte van dien tyd,
wezenlyk dood waren, zonder dat eenige hitte of opslorpende poeijers hen weder
in het leven konden brengen. De redeneringen van evenredigheid en
overeenstemming zyn dikwils bedrieglyk, maar leiden ons menigmaal tot nuttige
waarheden. De Vliegen van allerlei soort, na in het water geworpen te wezen, en
alle tekenen van een wezenlyken dood gegeven te hebben, kan men doen herleven
door derzelver lighamen te bedekken met eenige opslorpende stoffe, zonder zelf
den bystand
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te hebben van eenige meerdere hitte dan die van den gewonen dampkring: zouden
derhalven de gewone manieren, die men gebruikt ter herstelling van verdronken
menschen, niet nog kunnen vermeerderd worden door hunne lighamen met warmen
asch, of kalk, te bedekken? Het is waar, het maaksel van een Vlieg en van een
Mensch is, in de daad, zeer verschillende; doch in hopelooze gevallen, waarin alle
andere middelen feilen, moet men niets onbeproefd laten, of eenige
overeenstemming verachten.
De Planten verschillen niet minder in den tyd van derzelver bestaan dan de Dieren.
Verscheiden Planten vergaan jaarlyks, anderen zyn twee en driejarig; doch de
langlevenheid en grootte van sommige Boomen is verwonderlyk. Wy zyn, door den
Heer EVELYN, onderrigt, dat, in sommige Engelsche Eikenboomen, wanneer dezelven
doorgezaagd worden, drie en zelf vierhonderd ringen duidelyk te onderscheiden
zyn. Yder jaar komt 'er een nieuwe ring in den stam der Boomen, en door het tellen
dier ringen, kan men zich van den ouderdom der Boomen verzekeren. Met
betrekkinge tot de grootte der Boomen kan men zeggen, dat sommige vervaarlyke
lighamen zyn. Dr. HUNTER merkt op, in zyne aantekeningen op EVELYN's Silva: ‘dat
geene der Eikenboomen, waarvan de Heer EVELYN gewag maakt, kan halen by een
boom, die nog in wezen is te Cowthorpe, by Wetherby, op een Landgoed van Lady
STOURTON. De dikte van dien boom is byna ongelooflyk. Op drie voet van deszelfs
top heeft hy de dikte van 48 voeten in den omtrek, en onder aan den grond die van
78 voeten. De hoogte is, in deszelfs tegenwoordigen kwynenden staat, (in 1776)
omtrent 58 voeten, en de voornaamste tak is 48 voeten lang, van den stam af
gerekend. Wanneer wy ze by dezen vergelyken, schynen alle de andere boomen
kinderen van denzelven te wezen.’
Uit al het bygebragte, blykt het, dat alle Dieren, zoo wel als de Planten, een
zekeren tyd van bestaan hebben, en dat derzelver ontbinding eenpariglyk veroorzaakt
word door eene trapswyze verharding en opdrooging van die deelen, waarin derzelver
bestaan gelegen is. Geene kunst, geene geneesmiddelen, zyn in staat om deze
werking der Natuur te doen vertragen. Het is diensvolgens wyslyk en pligtmatig
gehandeld, wanneer yder
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mensch zich met alle mooglyke gerustheid en gelatenheid onderwerpt aan den
onweerstaanbaren loop der Natuure. Het zy 't leven kort of lang, gelukkig of
ongelukkig, is, het is voor ydereen het zelfde, als dat noodlottig tydstip nadert.
Menschlievendheid, kundigheid, deugd en goedwilligheid, zyn onze eenigste
wezenlyke genietingen, en behooren daarom vlytig aangekweekt te worden.
Met betrekkinge tot de Dieren in het algemeen, is de werklyke during van derzelver
leven zeer verschillende; doch de vergelykende kortheid, of langheid, hangt,
waarschynlyk, byzonder in Dieren, af van de vlugheid of loomheid der denkbeelden,
die zy hebben, of van den indruk, die dezelven op hunne zinnen maken. Eene vlugge
agtereenvolging van denkbeelden, of indrukken, maakt het leven geëvenredigd
lang. 'Er is gelyklyk een verband of samenhang tusschen de vlugheid, of traagheid,
van denkbeelden en den omloop van het bloed. Een man, wiens pols flaauw en
traag gaat, is doorgaans stomp en ongevoelig, maar indien zyn pols, door wyn of
andere prikkelende middelen, word aangezet, zal zyne gevoeligheid verlevendigd
worden, zoo wel als den loop van zyne denkbeelden. In alle jonge Dieren geschied
de omloop van het bloed schielyker dan na dat zy hunnen vollen groei verkregen
hebben. Jonge Dieren zyn diensvolgens weeldrig, vrolyk en gelukkig; doch wanneer
zy hunnen vollen groei hebben, word de beweging van het bloed flauwer, en zy in
al hun doen bedaarder, trager en zwaarmoediger. Eene andere omstandigheid
verdient ook nog opmerking; te weten, dat de omloop van het bloed trager of driftiger
is in evenredigheid van de grootte der Dieren. In lyvige schepsels, zoo als de mensch
en de viervoetige dieren, is de beweging van het bloed flauw, en zoo is ook evenredig
de opvolging van derzelver denkbeelden. In kleiner soorten, als muizen, kleine
vogels en eekhoorntjes, geschied de omloop zoo schielyk, dat de pols van derzelver
slagaderen niet kan geteld worden, en zulke Dieren doen ons verwonderd staan
over de schielykheid van hunne bewegingen, over hunne levendigheid en derzelver
uittermate blymoedigheid van gestel.
REAUMUR, CONDILLAC, en veel andere Philosophen, houden de geduurzaamheid
voor een betreklyk denkbeeld, gegrond op de bewustheid van gewaarwording en
gevoel. Zeker is het, dat de natuurlyke maat van tyd enkel af-
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hangt van de agtereenvolging onzer denkbeelden. Indien het mooglyk was, dat het
verstand zich een dag, een week of een maand, met een enkel denkbeeld konde
bezig houden, zoo zouden alle deze gedeelten van den tyd niet anders schynen te
wezen dan zoo veel oogenblikken. Het is hierom, dat een Philosooph langer leeft
in éénen dag, als een dommerik of een Wilde in een maand, die hy in werkeloosheid
en in gebrek van denkbeelden doorbrengt.
Dit onderwerp zal ik met nog eene enkele aanmerking besluiten. Indien het waar
is, gelyk men, ten minsten voor een gedeelte, weet dat zoo is, dat alle soorten van
Dieren, hoe ook de wezenlyke geduurzaamheid van derzelver leven wezen moge,
door eene trage of schielyke opvolging van denkbeelden, en mooglyk ook door een
vergelykend gevoel van derzelver genietingen, even lang leven, en eene evenredige
maat van byzonder geluk genieten, opent zulks eene wonderbare beschouwing van
de groote goedwilligheid der Nature. Om alle de gedeelten van dezen aardkloot met
dierlyke wezens te vervullen, heeft zy de aarde, lugt en de wateren, ryklyk bevolkt.
De veelvuldige Inwoners dezer elementen zyn, even als de werklyke during van
derzelver leven, wonderbaarlyk verschillende, en door eene verscheidenheid van
gedaante, of grootte, door de schielykheid der denkbeelden, of door het gevoel van
vermaken, en mooglyk ook door andere bykomende omstandigheden, heeft zy aan
het geheel een byna evenredig gedeelte van geluk toegekend.

Eenige leevensbyzonderheden van den heer George Forster; met
aanmerkingen over zyn character.
GEORGE FORSTER zag het eerste leevenslicht te Nassenhuben, niet verre van Dantzig,
waar zyn nog leevende Vader, JOHAN REINHOLD FORSTER, ten dien tyde, het Leeraar
ampt by de Gereformeerden bekleedde. Twaalf jaaren oud zynde stak hy over na
Engeland. Omtrent negentien jaaren bereikt hebbende, zonder eens bevorderd te
worden, begaf hy zich, nevens zynen Vader, op 't Schip van den grooten Land- en
Zeeöntdekker
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Capitein COOK, om dien beroemden Man op deszelfs tweede Reize rondsom de
Wereld te vergezellen.
Eene Vrugt van deeze vierjaarige Reize door Vader en Zoon hebben wy in de
Waarneemingen over de Aardrykskunde, de Natuurkunde, den Aart en Zeden der
Menschen; door JOHAN REINHOLD FORSTER, Leeraar in de Regten, Geneeskunde en
Wysbegeerte, Hoogleeraar in de Natuurkunde te Halle, Lid van verscheide Geleerde
Genootschappen, te Petersburg, Londen, Madrid, enz. enz. verzameld op zyne
Reize rondsom de Waereld, naar de Hoogduitsche Vertaaling, en met de
Aanmerkingen van zynen Zoon en Reisgenoot, GEORGE FORSTER, Hoogleeraar in
het Carolinum te Cassel, in drie Deelen, in 't Jaar 1787, enz. uitgegeeven by A.
LOOSJES PZ. te Haarlem. Een Werk, 't welk een schat van kundigheden bevat,
(*)
bezwaarlyk elders in het bestek van drie maatige Boekdeelen in 8vo. te vinden .
Geen weg van spoedige bevordering zag de jonge FORSTER zich in Engeland
open. Hy beproefde, of hy dien ook beter in Frankryk zou gebaand vinden. Schoon
hy, als een Liefhebber en Kenner der Natuurlyke Historie, aldaar welhaast in kennis
geraakte met de grootste Mannen in dat Vak, de Heeren DE BUFFON en DAUBENTON,
bleef het geluk hem wangunstig in voordeelige bevorderingen te bezorgen. Zyne
behoeftige omstandigheden bewoogen hem, het hem opgedraagen Hoogleeraarampt
in de Natuurlyke Historie te Cassel aan te neemen.
Van Cassel werd onze FORSTER na de Universiteit van Wilna, in zyn Vaderland
Poolen, verplaatst. Hier gezeten, ontving hy, van de Alleenheerscheresse aller
Russen, den gunstigen voorslag, om, op voor hem zeer voordeelige voorwaarden,
andermaal eene Reize rondsom den Aardkloot te onderneemen. Deeze Tocht bleef
agter, uit hoofde van den toenmaaligen uitgeborsten Turkschen Oorlog.
Eene mislukking, die zeker zynen onderneemvollen en weetgierigen geest kwelde;
dan eenigen troost vondt hy gewis daar in, dat de Keurvorst van Maintz, met roem
bekend als een Bevorderaar der Weetenschappen, en uitsteekende in Godsdienstige
Verdraagzaamheid, het oog op

(*)

Wy wyzen onze Leezers tot onze Beöordeelingen in de Nieuwe Algem. Vaderl. Letteroef. IV
D. 1ste Stuk, bl. 17 en 550. en V D. 1ste Stuk, bl. 370.
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zyne bekwaamheden vallen liet, en hem aan het hoofd der Universiteit te Maintz
plaatste.
Te Maintz bevondt zich de Hoogleeraar FORSTER, wanneer de Fransche Generaal
CUSTINE die Stad vermeesterde. De Aanhangelingen der Republicainen vaardigden
hem na Parys af, om eene Vereeniging van Maintz met Frankryk te bewerken: dan
het geluk diende hem op deezen nieuwen loopbaan niet; het herwinnen dier Stad
door de Pruissen verydelde het doel zyns Gezantschaps te eenemaal.
Een ander plan vervulde zynen arbeidzaamen geest. Eene Reis na Thibet en
Indostan hadt hy voor te onderneemen, zo ras de tyden rustiger zouden worden:
om tot dezelve zich toe te rusten, was hy bezig met het leeren der Oostersche
Taalen.
Dan te midden van deezen arbeid greep hem een geweldige scorbutieke Koorts
aan, en sleepte hem, op den eifden van January 1794, te Parys, uit dit leeven, in
de kragt zyner jaaren, welke hy slegts tot negen-en-dertig gebragt hadt.
Veele zyner Papieren zyn verlooren geraakt. Een zyner laatste Werken bestaat
in de Ansichten von Niederrhein, von Braband, Flandern, Holland, England, und
Frankreich, waar van eene Nederduitsche Vertaaling by PLAAT, te Haarlem, het licht
(*)
ziet, onder den Tytel: Reisen van GEORGE FORSTER, in den Jaare MDCCXC . Het
waren deeze Beschouwingen van den Neder-Rhyn, enz. die den Vryheer ADOLPH
(†)
KNIGGE op zyne Reize uit Lotharingen na Neder-Saxen een aangenaam onderhoud
verschaften, en waarover hy dit oordeel velt: ‘Dit meesterstuk, zo wel, wat de wyze
van voorstelling, en de heerlyke uitdrukking, als wat het gewigt der aanmerkingen,
betreft, is andermaal een geschenk van den voortreffelyken Schryver aan het publiek;
het is geheel zynen Auteur waardig, die de zeldzaamste vrymoedigheid,
onbevooroordeeldheid des verstands en liefde tot de waarheid, met kragt, vuur,
verhevenheid en waardigheid van uit-

(*)
(†)

Zie onze Beöordeeling van het eerste Stukje, in de Algem. Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1793.
bl. 492. Van de laater uitgekomene drie Stukjes zullen de Beöordeelingen volgen.
Van deeze Brieven des Vryheers hebben wy een aanpryzend Berigt gegeeven in onze Lett.
deezes Jaars 1794, bl. 543.
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drukking, verbindt. Wy hebben gewis weinige Schryvers, die den moed gevoelen,
om, zo vry van alle vooroordeelen, en uitzigten, te zeggen, het geen de behoefte
van den tyd vordert. Maar wie zal daar nevens ook den edelen en wyzen Keurvorst
niet bewonderen, die zo klaar, zo juist, zo groot, denkt, dat hy de onömgekogte,
maar hartstogtlooze, waarheid geenen angstigen dwang oplegt, en niet duldt dat
kortzigtigheid en laage cabaalen den mond des braaven mans snoeren, die zyn
Schryvers-ampt volgens zyn geweeten vervult, maar dat hy denzelven tegen allen
onwaardigen overlast beschut? Men staat verbaasd over FORSTER's werkzaamheid,
wanneer men de som der Werken optelt, die sedert eenige jaaren, deels als
vertaalingen, deels als eigen arbeid, uit zyne pen gevloeid zyn; pas kan men
begrypen hoe hy tyd genoeg gevonden heeft om alleen het werktuiglyk deel des
afschryvens ten einde te brengen. En evenwel zyn deeze Werken zo beschaafd,
als of hy met ieder van dezelve een halven leeftyd zwanger gegaan had.’
De Vryheer KNIGGE moet den Heer FORSTER van zeer naby gekend, en zyne
lotgevallen geweeten, hebben; hy geeft 'er ons eene schets van, die blyk draagt
van zyn deelneemend hart, en welke wy niet schroomen uit zyne bovengemelde
Brieven over te neemen. Zulke trekken verspreid in Brieven, waar ze alleen
toevalliger wyze voorkomen, verdienen afzonderlyker bewaard te worden; en het
is uit deezen hoofde dat wy dit gedeelte afschryven.
‘Het aandenken aan mynen vereeuwigden Vriend, wiens dood ik u onlangs meldde,
volgt my nog overal. Wel ben ik aan scheiding van allerlei soort gewoon, en by het
voorneemen, om na een ander Waerelddeel te gaan, is het toch buitendien onzeker,
of ik niet van alles, wat my in Europa lief en waardig is, voor altyd afscheid neemen
moet; ook kan ik my naauwlyks meer bedroeven, wanneer de dood eenen goeden
oprechten man van de knevelaaryen deezer waereld bevrydt; maar ik had toch
gaarn den goeden *** nog éénmaal in dit leven aan myn hart gedrukt.
De weg, dien hy van zyne jeugd af bewandelde, was met geene roozen bestrooid.
Thans aan het einde zyner loopbaane, hadt hy eindlyk, zo 't scheen, een beter
uitzicht voor zich; daar hadt hy nu zekerlyk nog wel eene
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kleine wyl zo kunnen voortslenderen - maar het heeft zo niet moeten zyn, en dewyl
alles goed is, zo mag dan dit ook goed weezen!
Myn Vriend diende in zyne jongelingsjaaren aan het Hof. Doch dit was de grond
niet waarop zulk een plant tieren konde; ook werd hy van vleijers, dat om zich
vreetend, verderflyk en onvrugtbaar, onkruid, zo nedergedrukt, dat hy hun eindlyk
het veld ruimde. Zedert deezen tyd beproefde hy, op menigerlei wyze, om het tooneel
der burgerlyke Maatschappy weder in vrede en met eere te betreeden, niet zo zeer
uit ydelheid om eene blinkende rol te speelen, als wel uit zugt tot bedryf en uit
verlangen om anderen nuttig te worden.
Dan 'er zyn menschen, op wier handelingen een ongelukkig noodlot rust. Wat zy
ook onderneemen, en hoe zy 't ook aanleggen mogen, het mislukt, wordt verworpen,
gemisduid en berispt. Men duldt zelfs niet dat zy in 't heimlyk goed doen. Alle hunne
treden worden bespied, nagegaan, en, zo 't mogelyk is, ten kwaade uitgelegd. Waar
de handeling zelf zodanig eene uitlegging tegenspreekt, daar tast men de
beweegredenen aan, en waar dit beide onmogelyk is, daar begraaft men de
gedagtenis der goede daad in een diep stilzwygen.
Zo ging het ook met mynen Vriend, byna zyn gansche leeven door. Aan alle
plaatzen stiet hy, met zyn leevendig open Character, tegen koude, nydige en
boosaartige, menschen aan, die hem tegenwerkten, lasterden en vervolgden. Zyne
zwakke zyden werden ontdekt, zyne kleine overylingen als misdaaden uitgebazuind;
daartegen zweeg een ieder van zyne edele trekken en van zyne ontelbaare goede
handelingen. Zyne dienstvaardigheid, zyne liefderyke uitgaven, misbruikten de
schelmen. Hy, die slechts voor anderen leefde, en zich nooit tweemaal zeggen liet
waar hy helpen konde, werd van alle zyden met bidden en afvorderingen bestormd;
maar door iederen liefdedienst kreeg hy eenen vyand te meer. Met schandelyke
ondankbaarheid werd hy beloond, en zag hy zich al eens uit onvermogen gedwongen
om te weigeren, dan schreeuwde elk over zyne onbeleefdheid, en alles, wat hy
voorheen goeds gedaan hadt, werd voor huichelaary en ydelheid uitgekreeten. Hy
liet elk zynen gang gaan; maar over hem wilden alle dwaazen en domkoppen
meesters en voogden zyn.
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Tradt hy van den gemeenen weg, om een eenzaam en onschadelyk bypad te gaan,
dan wees het graauw van alle Classen hem met vingeren naa. Voegde en schikte
hy zich naar alle gewoonten en Convenientien, zo verkreeg hy daarom niet meer;
niemand wilde het opmerken, en zyne talenten konden hem de tydlyke voordeelen
niet aanbrengen, welke het ellendigste penseel in den slaap toevielen.
In gelukkige omstandigheden drongen schaaren van zogenaamde Vrienden zich
aan hem op, die zichzelven, door hunne ongemeene verknogtheid aan hem, eere
hoopten te geeven. Liep het hem tegen, dan gleeden deeze hoopen van vleijers
zagtlyk af, of verkogten hem geheel aan zyne vyanden. Maar trok zich eenmaal
iemand ongebeden zyner vermaardheid aan, dan wierp hy hem deezen pligt der
geregtigheid, als een overgroote weldaad en opoffering, voor.
Eindelyk moede van deezen eeuwigen kamp tegen boosheid, domheid, nyd en
ondankbaarheid, trok hy zich in eene dwanglooze eenzaamheid te rug. Wel bleef
hy hier ook niet onbeschimpt, en zyn glorie was reeds zyne misdaad (want zo ras
hy slegts eene plaats verliet, en dáár niemand meer in den weg stondt, liet elk hem
geregtigheid wedervaaren) maar zyne gemoedsrust werd ten minsten minder daar
door gestoord. - De dienstvaardige Vrienden, die, om zich by hem daar door te doen
gelden, hem slegts zelden het goede, maar zeer vlytig het kwaade, dat van hem
gezegd werd, overbragten, vaardigde hy met eenen lachenden mond af, en ging
zynen weg voort. Echter was hy geen Menschen vyand geworden; zyn hart bleef
nog altoos warm en deelneemend.
Dat edel hart voelde al de pyn,
Die andren bang deedt zwoegen,
En deelde in schuldelooze vreugd
Met ongeveinsd genoegen.
Hy weende om 't menschdom, dat, helaas!
Zo jammerlyk ontäarde;
Maar juichte ook op het bly gezigt
Van echte menschen-waarde.
Hy hieldt het voor zyn hoogste pligt,
En schoonst vermaak, zyn leeven,
Voor 't heil der aarde en waarheids-licht,
Met vreugde weg te geeven.
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Hy lenigde en verdreef zo graag
De zorg uit droeve harten,
Geen eerlyk man badt hem vergeefsch
Om hulp of troost in smarten.
Zyn woord bleef hy op 't strengst getrouw,
Steeds werkzaam, zacht, bescheiden,
Van ydel, dwaas, vooroordeel vry,
Getroost in bitter lyden.
Trof hem veeläl der boozen haat,
Geduldig, zonder klaagen,
“Laat ons,” sprak hy, “ze zyn slechts zwak,
Hen broederlyk verdraagen.”
En deedt een edele yvergloed
Al eens zyn' boezem blaaken,
't Was om, bevryd van snood geweld,
Een korte rust te smaaken.
Doch reikte een vyand hem de hand,
Dan was hy 't leed vergeeten,
Zyn hart verzoend; hy wilde nooit
Geleden onregt weeten.
Nu rust dat goede zachte hart
In 't graf, bevryd van zorgen;
De traan der smert verdween, als dauw
Op eenen Lente-morgen.
Maar de armoê, vaak door hem verkwikt,
Kan nauw heur kaaken droogen,
En vriendschap tuurt op 't dierbaar graf
Met neêrgeslagene oogen!’
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Aanmerkingen, geduurende een zesweeks verblyf in Oxfordshire
en Gloucestershire, in den jaare MDCCXCII gemaakt. In een reeks
van Brieven aan een Vriend.
(Vervolg en Slot van bl. 570.)

Elfde en laatste brief.
Richmond, Sept. 1792.
MYN HEER!

De Plaatstekening deezes Briefs wyst u uit, dat ik het gastvrye Gezin van onzen
Vriend te Gloucester verlaaten heb. Ik had gedagt myn verblyf aldaar langer te
maaken; doch zekere omstandigheden t'huis vereischten myne wederkomst
spoediger dan myn voorneemen was.
By het geen ik reeds geschreeven heb, vind ik in myn Dagboek weinig
merkwaardigs te voegen. Dit geringe overschot zal, voor tegenwoordig, myne
Briefwisseling met u sluiten. Ik heb de stouter Landschaps-vertooning in het Westen
verwisseld voor de zagtere schoonheden van Richmond-Hill, van waar ik deezen
schryf.
Ik bemerk, dat ik Gloucestershire verlaaten heb, zonder te vermelden 't geen de
Stapel-Manufactuur des Lands geweest is, en mogelyk tot heden mag genaamd
worden. Ik meen de Lakens en Wollen Stoffen, welke men hier maakt, zo voor
inlandsch gebruik als tot verzending. Men stelt, dat 'er vyftig duizend Lakens, of
stukken Laken, 's jaarlyks, te Dursley, Wooton, Painswick, Minchin-Hampton, en in
de Nabuurschap, gemaakt worden; een streek gronds, niet te onregt het Land der
Kleeding geheeten, en aan ons oog een der behaaglykste voorwerpen vertoont van
de veelvuldige behaaglyke, welke dit Landschap aanbiedt.
De Lakens, hier gemaakt, zyn wit, en dienen voor den Turkschen en Indischen
Handel, en het Leger. Deeze Laken - Manufactuur werd oudtyds in de Stad
Gloucester gedreeven; doch die Stad verloor dezelve nu omtrent honderd en vyftig
jaaren geleden, toen ze werd overge-
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bragt na de evengemelde Plaatzen, waar een overvloed van water is om de
Volmolens te doen gaan, en de Wol te kammen in kleine beekjes. De waardy der
verwerkte Wolle in 't geheele Koningryk begroot men op twee Millioenen Ponden
Sterling, waarvan men wil dat een vierde gedeelte in Gloucestershire verarbeid
wordt.
Yorkshire is eene sterke Mededingster deezes Landschaps, en zommigen
verzekeren, niet zonder vrugt. Schoon het meerendeel deezer Lakenen te Londen
geverfd wordt, is nogthans het water naby Strout byzonder geschikt tot het verwen
van Scharlaken; en veele der uitsteekende Lakenweevers woonen niet ver van daar.
Hunne Huizen, die meestal ruim en fraai zyn, en hunne Werkplaatzen, verspreid
over een Landschap, uit den aart schilderagtig schoon, leveren het alleraangenaamst
vertoon op van vlytbetoonende drukte. Veelen deezer Lakenweevers bezitten van
twintig tot vyftig duizend Ponden Sterling; eenigen hunner zyn Mannen van groote
bedreevenheid in hunne zaak, heusch van ommegang, en wel voorzien van
kundigheden.
De Volkrykheid van dit gedeelte des Lands, en de daar uit volgende verbetering
der Landeryen, der Wegen, enz. heeft men geheel en al toe te schryven aan den
invoer der Lakenweevery. Een Heer verzekerde my, dat de doorgaans gemaakte
begrooting van de waarde der Lakenreederye, door my hier boven opgegeeven,
veel te hoog is; en dat het verval moet toegeschreeven worden aan het verlies van
den Levantschen Handel. Doch anderen zyn van denkbeeld, dat men nieuwe Markten
gevonden heeft, om dit verlies te vergoeden.
Het Ras der Schaapen, die de Wol verschaffen, is, van onheuchlyke tyden af, het
zelfde geweest. Zy zyn middelbaar van grootte, van achteren dikker en van vooren
ranker dan andere, en lang van Wol. Onlangs heeft men 'er Leicestershirsche
Rammen ingebragt, die het Ras zullen veranderen. De vergelykende waarde van
het Leicestershirsche en Cotswoldsche Ras is langen tyd een onderwerp van geschil,
en mededinging, geweest. Over welke onderwerpen kunnen de Menschen, met
eenen meer verdedigbaaren yver, twisten? Tegenwoordig hangt 'er eene
Weddingschap van deezen aart. Zeker Mr. MOORE zal vyf Scheer-Schaapen van
het Leicestershirsche Ras, en Mr. PEACY vyf Schaapen, even oud, van het
Cotswoldsche Ras, zenden aan JOHN BILLINGS-
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Esq. van Ashwick Grove. Men zal ze weegen als ze in de weide gaan, ze alle
volmaakt op dezelfde wyze behandelen, en wederom weegen voor de naastkomende
December-Vergadering van de Landbouw-Societeit te Bath; daarop zal men deeze
Dieren slachten, en geopend ten toon stellen voor de Leden der Societeit; de
Schaapen, die het meest in Gewigt aangewonnen hebben geduurende dien Proeftyd,
en wier Wol meest waardig is, zal men voor de beste houden, en den Winner de
(*)
Wedprys toekennen .
Wol heeft van voor veele eeuwen een ryke bron opgeleverd van vlytbetoon en
rykdom voor dit Koningryk; en zo zeer in 't oogloopende zyn de voordeelen, daar
uit spruitende, dat men geen verloop in dit stuk gedoogd heeft, in dezelfde maate
als men dit geduld heeft in eenige andere Artykels van aangelegenheid.
De Schryvers stemmen niet overeen ten aanziene der plaats, van waar de
Schaapen oorspronglyk in dit Land werden ingevoerd. Indien het Westlykst gedeelte
van dit Koningryk uit Spanje bevolkt wierd, 't welk eenige Schryvers stellen, dan is
het natuurlyk te denken, dat zy de Schaapen met zich bragten; inzonderheid daar
het Ras der Iersche Schaapen het zelfde is met dat van dit Eiland; en het bykans
volstrekt zeker gaat, dat Ierland uit Spanje bevolkt wierd.
Wat hier van ook zyn moge, het lydt geen twyfel altoos, of Wol was een
hoofdvoortbrengzel deezes Lands, vóór den tyd van RICHARD DEN I, als wiens Losprys
deels in Wol betaald werd. Wol het voornaamste voortbrengzel des Lands zynde,
is het in geenen deele te verwonderen, dat de Wol en de Wollen-Manufactuuren
altoos de voorwerpen geweest zyn van de aandagt des Staatsbestuurs. Ten tyde
van Koningin ELIZABETH was de Uitvoer van Wollen-Stoffen, van verscheidenerlei
soort, dermaate toegenomen, dat dezelve één en een halve Millioen Ponden St.
beliep. Zulks werd, onder die Regeering en de volgende, veroorzaakt door den
Uitvoer der Wolle te verbieden, 't welk ons verzekerde van alle de voordeelen der
bearbeidinge.
In het werkverschaffen aan eene menigte van handen,
LEY,

(*)

De Weddingschap werd ten voordeele van Mr. PEACY uitgeweezen.
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kan geene Manufactuur die der Wollen-Stoffen overtreffen. Van den Wolscheerder
af tot den Draager gaat een stuk Laken door honderd onderscheide handen. Hier
hebben wy weder een treffend voorbeeld van de nutheid der verdeelinge des arbeids.
Men denkt ook dat 'er bykans het zelfde getal handwerken van de Wolle-Manufactuur
afhangt, schoon 'er niet daadlyk in betrokken.
Van de veelvuldige wydstrekkende Gezigten, welke Gloucestershire oplevert,
heb ik, in myne voorige Brieven, gewag gemaakt. Weinige Landen, in de daad,
verschaffen 'er meer of beter, naardemaal het meerendeel dier Gezigten zich
uitstrekken over eene Valei, die ryk is in verscheidenheid. Een Gezigt is 'er van
Almonsbury, op den weg van Bristol na Gloucester, 't welk edel mag heeten. - Van
Barrow-Hill, in de Parochie van Arlingham, omtrent dertien mylen van Gloucester,
kan men, op een helderen dag, zes-en-dertig Parochiekerken ontdekken. - Painswick,
zes mylen van Gloucester, ligt zo hoog, dat men overal een ruim gezigt heeft van
de Valei, van de Severn, met haare veelvuldige bogten, als mede van de
Malvern-Bergen, en een gedeelte van Shropshire, Herefordshire en Monmouthshire.
- Van Matson, het vermaaklyk Landverblyf van Lord SYDNEY, (eertyds toebehoorende
aan den grappigen GEORGE SELWYN) omtrent anderhalf myl van Gloucester, kan
men gemaklyk de Toorens onderscheiden van Tewkesbury, Worchester en
Cheltenham. Churchdown-Hill, desgelyks niet verre van Gloucester, laat het oog
over eene verbaazende uitgestrektheid Lands weiden.
Op den top van Churchdown-Hill, (zeer verbasterd Chosen-Hill geheeten,) staat
eene Kerk, ten opzigte van welke men de volgende vreemde overlevering heeft.
Men hadt ten oogmerke de Kerk aan den voet des Bergs te bouwen, (eene ligging
zeker veel gemaklyker); doch de Duivel kwam in den nagt, bragt ze op den top, en
stelde die daar in dezelfde orde als de Metzelaarsbaas ze aan den voet gelegd
hadt. - Waarom de Duivel 'er zo zeer op gesteld was om een zigtbaare Kerk te
bouwen, weet ik niet. Indien wy geloof slaan aan alles wat wy hooren, dan was de
Duivel in vroegere tyden een werkzaamer weezen in zulk slag van zaaken dan
tegenwoordig. Wat hy thans verrigt, schynt hy door Agenten te doen!
Eergisteren gingen wy op reis na Oxford, waar wy in
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weinige uuren kwamen, zonder iets optekenenswaardigs te ontmoeten. Den
volgenden dag reeden wy, over Nuneham Courtenay, waarvan ik reeds eene
(*)
beschryving gegeeven heb , na Dorchester, te welker plaatze wy ons ontbyt namen.
Dorchester is eene zeer oude Plaats. Het was een Bisdom van den Jaare DCXXV
tot DCCCCXLIX. Ik heb thans eene lyst der Bisschoppen voor my; doch geen
derzelven bestaat thans, dan alleen in den blooten Naam. Zelfs de onvermoeide
GODWIN kan u niet meer van deeze Mannen vertellen. Op een venster van de éénige
nu overgebleevene Kerk, ziet men eene afbeelding van BERINUS den eersten
Bisschop; Koning KENEWALCH doopende. Andere overblyfzels der Oudheid zyn 'er
niet te zien in deeze kleine Stad; uit welke wy voortreisden, door Bensington, of
Benson, en Nettlebed, Plaatzen van geene betekenis altoos, na Henley, eene der
aangenaamste Steden aan de Theems, eene Plaats van veel handels en gewoels.
't Geen Henley nog te meer den Reiziger aanpryst, is de schoone
Landschapsvertooning daar rondsom. De nieuwe Steenenbrug is vercierd met twee
uitgehouwen hoofden, het een van Isis, het ander van de Theems, vervaardigd door
de kunstryke hand van Mejuffr. DAMER. Generaal CONWAY's, Mevr. TAYLOR's en Mr.
FREEMAN's Landgoederen verschaffen den oogen een ryk onthaal.
Onze naaste Pleisterplaats was Maidenhead, of Maidenhithe, eene Plaats waar
veele Engelsche Hengelaars komen. Grooten handel dryft deeze Plaats in Meel,
Mout en Timmerhout. Veele der huizen zyn zeer fraai, en eenige Heeren hebben,
zints korten tyd, plaatzen om 'er Huizen te bouwen, in die streek, gekoozen. De
aanleg van den Brug heeft Maidenhead gemaakt wat het is. De Herbergen aldaar
zyn, gelyk langs den geheelen Westlyken weg, dat is de Bath- en Bristol-weg, van
de beste soort. - Laat tog uw ernsthaftig gelaat niet uit den plooi geraaken door
myne in agtneeming der Herbergen. Ik kan, zo wel als gy, my met een weinig
vergenoegen; maar dat wy dat weinigje goed hebben. En, merk op! myn Heer, op
welk een hoog gezag ik altoos den staat der Herbergen in agt genomen heb, en
altoos zal in agt neemen; ik heb voor deeze oplettenheid op de Herbergen,

(*)

Zie hier boven, in den IVden Brieve, bl. 219.
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op de openbaare wegen eens Lands, geen minder gezag dan dat van den
eerwaardigen Deken, JOSIAH TUCKEE. ‘Laat een Reiziger,’ zegt hy, ‘den staat der
openbaare Herbergen langs groote wegen nagaan; die Herbergen zyn eene soort
van pols, aan welke gy kunt voelen den Rykdom of de Armoede van een Land.
Indien gy, derhalven, dezelve in een goeden bloeienden staat aantreft, dan moogt
gy u vast verzekerd houden, dat veele Reizigers langs dien weg trekken; en de
veelvuldigheid van dat heen en weder trekken is een zeker bewys dat 'er eene
bezigheid van den eenen of anderen aart is, die goeden opgang maakt.’ - Het is,
geloof ik, eene beweezen zaak, dat men de beste Herbergen aantreft, waar men
meest heen en weder reist, dat is, waar de Handelgemeenschap grootst is.
Ik heb weinig of niets meer te zeggen van het overige onzer Reize tot Richmond.
De weg is u wel bekend, en ik heb niets waargenomen dan 't geen u wel eens in
het oog viel. En hier mede eindig ik mynen arbeid in uwen dienst. Of gy 'er u mede
vermaakt hebt, of hoe, of geheel niet, zyn onderwerpen, die wy eens met elkander
kunnen verhandelen als wy oud zyn, en geleerd hebben elkander de waarheid te
zeggen. Het is meer dan vermoeden, dat ik niet in staat geweest ben, u veel mede
te deelen van het vermaak 't welk ik zelve genoot op dit korte Reisje. Het getal der
zulken, die zigtbaare Voorwerpen zo kunnen beschryven, dat zy het oog des Leezers
als tot de voorwerpen zelve bepaalen, is klein, en ik ben verre van my te vermeeten
tot dat klein getal te behooren. - De Zeden van veelen te beschryven was myne
hoofdbedoeling, en de Zeden der Inwoonderen van deeze Landstreeke leverden
genoeg verscheidenheids op, om de nieuwsgierigheid te voldoen, en openden een
ruim veld voor waarneeming.
Met de voorwerpen van Smaak en Zinnelyke Gewaarwording zyn wy ras voldaan;
derzelver indruk is verganglyk; maar voorwerpen van Opmerking draagen iets by
aan den voorraad onzer Wysheid; en hy, die den bedaarden en stillen loop des
Landleevens beschouwd heeft, zal niet slegter weezen, als hy de herinnering daar
van medebrengt in de vrolyke en woelende Hoofdstad.
Ik heb, ten slot van alles, hier nog by te voegen, dat ik met alle hoogagting ben,
enz.
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Brief van den heer Oudenstyl aan zyn vriend Weetgraag, over de
gemaaktheid, door welke men zich gebrekkiger of slegter vertoont,
dan men waarlyk is.
MYN HEER EN VRIEND!

Ik laat u eenige byzonderheden toekomen, over een Character, 't geen my zomtyds
vermaakt, doch ook zomtyds zeer mishaagd, heeft.
Nauwlyks behoef ik u te zeggen, dat in de Gemaaktheid veele soorten zyn; de
eigenlyke en egte grenst zeer na aan Hoogmoed. Men laat zich daar door voorstaan,
in Verdiensten, Deugd of Begaafdheden, boven anderen uit te munten. Doch 'er is
eene andere soort, het tegenovergestelde van de gemelde, bestaande in zich minder
dan anderen te vertoonen in eenige hoedanigheid van Lichaam of Ziel. Ik zal van
beide de spreekendste voorbeelden bybrengen, en, in de eerste plaats, spreeken
van de Gemaaktheid ten opzigte van 't geen het Lichaam betreft.
Hoe veele jonge Heeren hebben, zints eenigen tyd, zich gelaaten zeer Kortzigtig,
zo niet geheel Blind, te zyn. Van waar deeze Verduistering in de Oogen ontspringt,
of dezelve toe te schryven is aan eenige voorheen onbekende en schadelyke
gesteldheid in den Dampkring, of aan iets in de Leevenswyze, dan of dezelve myne
Landsgenooten als een Egyptische Plaag op 't lyf valle, kan ik niet op my neemen
te bepaalen: dit gaat vast, dat het vervaardigen van Brillen en Kykglaazen, in de
laatste jaaren, verbaazend is toegenomen, en deeze Gezigtsverzwakking aan veelen
brood geeft.
Opmerkenswaardig is het, dat deeze begeerte, om zich Zwak- of Kortzigtig te
vertoonen, myne Tydgenooten het meest bevangt als zy na eene plaats zullen gaan,
waar het volkomen gebruik der Oogen het meest te pas zou komen, in den
Schouwburg, by voorbeeld. Het ten tooneel treeden van eene beroemde Actrice,
of het openen van een nieuw Tooneel, werkt als het Bevel eens Krygsofficiers; welk
eene menigte van Gezigtsteunende Glazen komt 'er op één en het zelfde oogenblik
voor den dag! - My heugt, dat, in myne jongere jaa-
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ren, Zwakheid en Slegtheid van Gezigt voor een groot ongeluk werd aangezien, dat
men 'er met tedere belangneeming over sprak. Zy, die 'er mede bezogt waren,
verborgen deeze ongesteldheid zo veel mogelyk, en gaven voor, te zien wat hun
Gezigt ontweek. Maar tegenwoordig is niets welstandiger dan te klaagen over eenig
gebrek in de Oogen; en het uithaalen van eenig Wapentuig om het Oog te sterken,
wordt begreepen meer bevalligheids en deftigheids aan iemand by te zetten, dan
volstrekte Blindheid zou kunnen wegneemen.
Op zekeren tyd met een oud Vriend over dit Onderwerp praatende, haalde hy het
Spreekwoord op, dat geene Menschen blinder waren dan die niet zien wilden, en
voegde 'er by, dat de Blindheid deezer dagen niet enkel Gemaaktheid was, waar
voor ik dezelve hield; maar een listige streek, beantwoordende aan zekere wyze
en gewigtige oogmerken, en veel meer, myn Heer OUDENSTYL, vervolgde hy, dan
gy en ik kunnen ontdekken; want tegenwoordig, wanneer iemand een hem
onaangenaam Persoon wil vermyden, als een Schuldeischer, een arm Bloedverwant,
of eenig ander lastig schepzel, heeft men het slegts te werpen op de Slegtheid van
Gezigt, en men komt 'er met voeglykheid af: voorheen zou iemand veelligt gezegd
hebben, deeze Man is te grootsch om zyne arme Vrienden te kennen; maar hoe
veel zagter is het te zeggen: hy is te Zwak- of Kortzigtig om hem te zien. - Ik hel
waarlyk over, myn Heer, om te denken dat 'er vry veel waarheids is in de
waarneeming van myn Vriend; schoon ik, daar hy wat in het scherp en ruw hekelende
valt, het hem niet geheel en al in de uitgestrektheid zyner gevolgtrekkingen toestaa.
Wanneer wy ééns begonnen hebben afstand te doen van eenig dierbaar Zintuig,
kan men niet zeggen waar zulks zal ophouden, en ik heb, in de daad, waargenomen,
dat de Ooren onlangs zo gebrekkig geworden zyn als de Oogen. Verbaazend groot
is het aantal van Dooven, die men aantreft onder dat gedeelte der Menschen, wier
leeftyd ons doet onderstellen, dat zy het volste gebruik hunner Zintuigen hebben. Doch, in dit geval, hel ik bykans over om zo agterdogtig te denken als myn Vriend
omtrent de Oogen; want my dunkt, meer dan ééns, ontdekt te hebben, dat de
gemeenschap tusschen iemands Ooren en Geneigdheid, den laatsten tyd, veel
naauwer geweest is dan de overeenkomst met de gesteldheid der
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eerstgenoemden; met andere woorden, Menschen van dit slag schynen juist te
hooren wat hun aanstaat, en niets meer.
Maar, om dit te wege te brengen, heeft men een aartig werktuig uitgedagt. Het
doet my leed, dat ik den Uitvinder niet by naame ken, om dus gelegenheid te hebben
van regt te doen aan zyne verdiensten. Eenigen zeggen dat het een Staatsdienaar,
anderen dat het een Regter, was; doch, dewyl dit alleen op gissingen steunt, zal ik
liever des niets bepaalen. De Uitvinding zelve bestaat hier in. 'Er is eene
gemeenschap van het uitwendig gedeelte des eenen Oors tot het andere, waar
door het geen 't een Oor ingaat, het ander uitgaat, zonder de minste hindernis of
tegenstand onder den weg te ontmoeten; dan het zou zeer ongeschikt weezen, als
dit altoos het geval was; want dan zou het hooren van geen dienst in 't geheel zyn;
om dit te voorkomen, zyn 'er zekere kunstige klepjes, door middel van welken dat
geen behouden kan worden, 't geen den Hoorder aanstaat; deeze klepjes worden
door den Wil in beweeging gebragt, en men zegt, dat dit Gehoordienend Werktuig
zo lang duurt als iemands leeven.
Behalven Blindheid en Doofheid, twee groote gebreken, zyn 'er andere van minder
aanbelang; doch op welke Lieden van zekeren stempel zeer gesteld schynen. Een
of ander gebrek in 't Spreeken wordt voor een groot cieraad gehouden; dit gaat zo
verre, dat het Onderhoud tusschen eenige Persoonen eene verwarring van
onverstaanbaare klanken oplevert. Het is zeker een blyk van groote vordering in
Smaak, als men stameren, lispen, en eene alles verwarrende rasheid in het spreeken,
voor iets fraais houdt.
Dan ik moet voortgaan om van de andere Gemaaktheden, die onverschoonelyker
zyn, te spreeken. Gemaaktheden, die de Ziel betreffen.
De sterkst in 't oog loopende van deeze, welke ik denk dat moet voortkomen uit
eene overmaat van Nederigheid, is daar in gelegen, dat men zich veel Slegter
voordoet, dan Natuur of Neiging iemand in staat stelt, of genegen maakt te zyn.
Ik heb iemand gekend, die pochte, dat hy op één avond meer Wyns dronk dan
hy op zyn rug zou hebben kunnen draagen; en ander sprak zeer ruiterlyk van zyne
Minnehandelingen met Dames van aanzien, terwyl hy ze-
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ker geen onbeschaamdheids genoeg bezat om eene Boerin onder de kin te stryken.
Eenigen zouden u willen doen gelooven, dat zy, naa op een groot Gastmaal ryklyk
gedronken te hebben, geheel ongeraakt door den drank na huis gingen; terwyl men
weet, dat zy geen Wyn van eenig aanbelang kunnen verdraagen; anderen zullen u
willen diets maaken, dat zy deel genomen hebben in een zwaare Jagtparty, daar
zy het bezwaarlyk durven waagen in een Manege te paard te stygen.
Een jonge Knaap onderhield onlangs een Gezelschap met een verhaal, dat hy
de Dogter van zyns Vaders Tuinman, buiten, van haar Eer beroofd hadt, dat zy
thans in de Stad was: zyne Vrienden glimplachten; want zy kenden allen de tederheid
van zyn Hart, en dat hy de ongelukkigste Mensch op den aardbodem zou weezen,
als hy op eenigerlei wyze van verre deel genomen, of toegestemd, hadt in het
pleegen van een soortgelyk stuk.
Op gisteren stelde ik de deerlyke ongelegenheid voor, waarin een zeker Huisgezin
zich bevondt, in een kring myner goede bekenden, en gaf hun te verstaan, ten
oogmerke te hebben, eene kleinigheid in te zamelen tot onmiddelyke verligting in
dien nood, tot dat men kragtdaadiger voor het onderhoud kon zorgen. De meesten
van het Gezelschap gaven iets; maar de jonge Heer N*** verklaarde met een Vloek,
dat hy geen duit zou geeven; zulke verzoeken hadden geen einde; en wat de Vrouw
met haare Kinderen betrof, 'er wat een Werkhuis; hy verwonderde zich, dat ik de
vrolykheid van het Gezelschap stoorde met zulke voorstellen - Ik sloeg zyn praat in
den wind. Wy allen kenden zyn zwak; en eer wy scheiden, nam hy steelswyze eene
gelegenheid waar, om my zo veel in de hand te stoppen als ik van het geheel overige
Gezelschap ontvangen had; my in 't oor sluisterende: Dit is onder ons, myn Heer
OUDENSTYL!
De Heer N*** heeft een Neef, van zyne jaaren, die altoos laage en laffe spotternyen
tegen den Godsdienst afgeeft, en geene gelegenheid laat voorby glippen, om met
de Geestlyken den draak te steeken - en men ziet hem alle Zondagen bykans
tweemaalen ter Kerk - waar in hy egter insluipt als of hy iets kwaads deedt.
Zyn Neef N***, dit moet ik 'er nog byvoegen, heeft veel gedaan om zich zelven
een slegt Character te geeven, en ik weet waarlyk niet hoe hy 'er zich uit aal redden.
Het voldoet hem niet als hy de slegtste niet
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is in allerlei soort van slegtigheden. Pocht iemand dat hy drie vlessen op één avond
gekraakt heeft, hy zal niet nalaaten te zeggen, dat hy 'er vier dronk: heeft een ander
de onbeschaamdheid van te beweeren, dat hy, zonder stilstaan, een weg van eenige
mylen te paard afgelegd heeft; de Heer N*** zal, om de meeste te weezen, 'er een
myl of twee byvoegen.
Men zou waarlyk denken, myn Heer, dat het verkrygen van een goed Character
een zeer ongevallige zaak was, en dat wy niet alleen zo slegt moesten weezen als
wy zouden zyn, indien wy onze driften opvolgden; maar dat 'er iets edels en waardigs
in steekt, wanneer wy alles, wat Goed in ons is, verbergen, en al het Kwaade
vergrooten en vermenigvuldigen.
Ik heb gezegd, dat deeze Gemaaktheid uit eene overmaat van Nederigheid moest
voortkomen: en waarlyk, die Man, die te vrede is als men hem een Schandbrok
noemt, moet zo nederig zyn, als hy berouwhebbend moest weezen, indien hy waarlyk
zo slegt was. Ik, die nog gehegt blyf aan eenige ouderwetsche begrippen, ben
nederig van gevoelen, dat de maat van Slegtheid, welke wy zeer bezwaarlyk ontgaan
kunnen, te over genoeg is om 'er op te roemen, indien 'er anderzins eenige verdienste
in steeke, en te over genoeg desgelyks om 'er berouw over te hebben, wanneer wy
het oog op ons zelven slaan. Ik kan de voegelykheid niet zien om ons zelven zo
versmaadlyk deugdzaam te beschouwen, dat 't noodig voor ons zou weezen ons
voor uitsteekend ondeugend te doen aanzien, strydig met onze neiging, strydig met
onze bekwaamheid. Maar ik weet dat anderen dit stuk in een ander licht beschouwen,
en dat de vlekken van een losbandig leeven Deugden zyn, naar zommiger
waardeering. Het zou, anderzins, geheel onoplosselyk weezen, dat iemand zou
begeeren zyne Vrienden te onderrigten, dat hy zich zelven tot een beest gemaakt,
de rust van een Huisgezin gestoord, of, uit enkelen moedwil, een paard
doodgereeden heeft.
Myn Naam, myn Heer, doet u eenigzins het geheim van myne Familie kennen.
De OUDENSTYLEN zyn zeer aan het afneemen. Weinigen onzer zyn 'er over, en
mogen de Ruïnen heeten van onze vroegere aangelegenheid en grootheid. - In
onzen tyd was het een staale wet en vaste grondregel, dat het voor niemand noodig
was erger te schynen dan hy met de daad was; dat,
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wanneer hy zyne dwaasheden ontdekte, hy dit getrouwlyk behoorde te doen, en 'er
geen Caricaturen van te maaken, die in het ongelooslyke liepen. Op eene andere
wyze te handelen is, in de taal van een van ons Geslacht, een Omgekeerde Eerzugt;
en die 'er zich aan schuldig maaken zyn geen waare maar valsche Geveinsden eene vreemde uitdrukking; doch vreemde dwaasheden vorderen vreemde
benaamingen. De beweegreden, zegt hy, van die gedrogtlyke gemaaktheid, ontstaat,
myns oordeels, uit dien edelen dorst na Roem, welke in aller menschen hart is
ingestort. Daar deeze schoone Werken en treffelyke Bedryven voortbrengt by lieden
van groote bekwaamheden, ontstaan daar uit slegte Gewrogten by Menschen, niet
in staat om zich te onderscheiden door weezenlyk pryzenswaardige daaden. Gelyk
de zugt tot Roem in Menschen van waar vernuft zich vertoont by welpassende
gelegenheden, zal die zelfde zugt, by Menschen, die 'er door gedreeven worden,
zonder de noodige bekwaamheden te bezitten ter voldoeninge, in het wilde loopen,
zich vertoonen in het bedryven van duizend buitenspoorigheden, waar door zy zich
van anderen onderscheiden, en in een omringd worden van zeker slag van
bewonderaaren.
Myn raad, aan Jongelingen, die zich door deeze Omgekeerde Eerzugt gedreeven
voelen, is te overweegen, of zy weezenlyk zo veele goede hoedanigheden en
deugdzaame geschiktheden bezitten als hun belachlyk maaken; en, of het, in de
daad, zo is, dat die geschiktheden hun blootstellen aan de belaching van Persoonen,
wier goedkeuring te verwerven hun tot eer zou strekken. - Ik voor my twyfel 'er
grootlyks aan, of de Jonge Heeren van onzen tyd gevaar van veragting loopen, uit
hoofde van de rechtschaapenheid huns gedrags; en, zo verre myne waarneeming
gaat, durf ik verzekeren, dat ik 'er geen ken, wiens gebreken, eenvoudig en opregt
vertoond, niet te over genoeg zyn, om een vlek op hun Character te verspreiden.
Wat het gevoelen der wereld betreft, deswegen zou veel kunnen gezegd worden.
Indien wy door de wereld, in eenen aardrykskundigen zin, de geheele Aarde verstaan,
dan geloof ik, dat de meerderheid ten voordeele van Braafheid zal stemmen; maar
ik weet, dat, in de doorgaande opvatting van dit woord, niets meer verstaan wordt
dan de kring van iemands Bekenden. Indien deeze
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van dien stempel is, dat dezelve bekoord worde door de vergrootingen van
Omgekeerde Eerzugt, zal hy dien kring, ongetwyfeld, voldoen door de Caricature
van zyne zwakheden; doch, buiten dien kring, vrees ik, dat hy daar door meer agtings
zal verliezen dan winnen, dat hy voor een niets beduidend, of liever voor een
veragtenswaardig, Schepzel zal gehouden worden, om dat hy daadlyk zo slegt heeft
willen schynen.
Ik ben en blyf, onveranderlyk, myn Heer, uw Vriend
OUDENSTYL.

Het oorlog.
Het Oorlog! Welk een veelbeduidend woord! - Welk een kort gezegde, en hoe veele
byzonderheden bevar het in zich. Rampzalige stervelingen! gy, die de rampen van
het Oorlog in alle deszelfs verscheidenheden gevoelt, - ongelukkige Krygsknegten,
die de Werktuigen zyt ter handhavinge van het alvernielenden Oorlog, die, om eene
kleine hoeveelheids geld, om een gering loon, uw dierbaar leeven in de waagschaal
stelt, enkel, om soms, ten gevalle eeniger grilzieke oogmerken van wufte Vorsten,
te voldoen: dan, hoe het ook zy, en uit welke beginselen het zelve gevoerd wordt;
het is en blyft een Tooneel van verschrikkingen, van aandoeningen, van woelingen,
van jammeren.
Is 'er eenig verschil ontstaan tusschen partyen, die beiden meenen, het recht, de
waarheid, aan hunne zyde te hebben; en dat recht, dat geschil, met het zwaard,
kunnen en willen beslegten: wel, niets hindert hun, om alles in het werk te stellen,
ten einde het gemeende recht te verkrygen, en door de wapenen te triomseeren.
Nu kondigt men aan zyne party zyn oogmerk aan; men verklaart het Oorlog, en
weldra stelt elk in zyn gebied alles in het werk, om zich magtig en geducht te maaken,
en, daar men meent dat het getal zyner Krygsknegten niet genoegzaam zal zyn,
om de overwinning te behaalen, werft men, met allen mooglyken spoed, nieuwe
manschappen aan; groote belooningen worden beloofd aan den geenen die zich
wil leenen om ten stryde te trekken, en, binnen korten tyd, heeft men een
genoegzaam aantal van Krygsknegten, om den Vyand het hoofd te bieden, en, zoo
men meent, hem te overwinnen. Zoo bereidt men zich tot den dag des stryds; maar
men vergeet, dat de overwinninge is van den Heere! Dan dit in het voorbygaan!
Nu heeft men eene onöverzienbaare menigte van strydbaare
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Mannen, Wapenen, donderende Kanonnen; in het kort, alles, wat geschikt is om
menschen te moorden, om Steden te verwoesten; en nu, Marschvaardig zynde,
wacht men slegts naar het bevel om voort te rukken!
De Man zegt zyne tederminnende Vrouw en lieve Kinderen, de Minnaar zyne
Zielsyriendin, de Jongeling zyne waardige Ouders, en de Vriend zynen Vriend,
vaarwel! ja, mooglyk het laatst vaarwel, daar het gonzend lood binnen korten tyd,
misschien, hun het lieve leeven zal ontneemen. Met welk eene aandoenelyke
tederheid, geeft elk den zynen den laatsten hartelyken liefdekusch-, arm in arm
gestrengeld, en,...... dan, laat los, het bevel is gegeeven, en het Leger, met zyne
duizenden, trekt voort, onder het gerommel der Trommelen, en allerleie Krygs-Muzyk;
eindelyk, men koomt ter plaatse zyner bestemming, daar, waar het Tooneel des
Oorlogs zal zyn, en nu rust men, men houd Halte van zynen afgelegden Marsch!
Thans tragt men op eene heimelyke wyze kennis te krygen van den staat en
omstandigheden van zynen Vyand, waar naar het nootlottig tydstip word bepaald
tot het aangaan van den dag des stryds.
Alles, dus in staat van vegten gesteld, in gelederen geschikt, in pelottons verdeeld,
word de veege Trom geroerd, en het lang gewagte woord, Geeft acht, maakt elken
Krygsheld oplettend, daar het, als een donderslag, door de gantsche legerbenden
heenen rolt, terwyl het woord Vuur het Tooneel als in eens ontsluit, en alles in rep
en roer stelt; de rook van het vuur der Musketten, der balderende Kanonnen,
verduistert het licht der Zonne, terwyl deszelfs gedonder het gehoor verdooft. Dan
de Soldaat en de Ruiter, de Voetknegt en hy die het snuivend Ros berydt, vegten,
niet tegenstaande dit alles, als verwoeden; het moedige Paard zelf belacht de vreeze,
en wordt niet ontsteld, het keert niet weder van wegen het zwaard; in het volle
geklank der bazuine, zeit het heach, en riekt den krygh van verre, den donder der
Vorsten, en het gejuich! en, naar dus verscheidene aanvallen te vergeefs gedaan
te hebben, nadert men elkanderen meerder van naby, het Zwaard koomt uit de
scheede, men betwist elkanderen den grond waarop men staat; opeengestapelde
lyken worden eenen weg voor hunne voeten, en eindelyk wordt de een des anderen
overwinnaar; de sterke jaagt den zwakken naar, daar de laatste zyn heil zoekt in
de vlugt, terwyl de overwinnaar thans, zoo hy meent, voldaan zynde, aan zyne
Legerschaare toeroept, het voor hun zoo aangenaame woord, Halt! en, groote buit
gemaakt - duizenden ontzield, de Helden gekroond met lauwren, blaast men nu
Triumf.
Beschouwt nu dit met bloed geverwde Tooneel, aanziet zoo veele stervenden,
verminkten en gewonden, die hunne mede-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1794

621
makkers smeeken, om ras een einde aan hun leeven te maaken!
Ongelukkige Vrouwe, die de tyding hoort van het sneuvelen haars lieven
Wederhelfts!
Beklaagenswaardige Kinderen, die geen Vader meer bezit!
Bedroefdvolle Ouderen, die uwe Zoons gesneuveld ziet!
Vriend, die uwen opregten Vriend moet missen! - Gy alle zyt het, die, door uw
ongelukkig lot, myn aandoenlyk harte als van een scheurt!
Ach mogt eens de lieve Vrede daagen, mogt die tyd geboren worden, dat geen
Oorlogsrumoer meer gehoord werdt! dat niemand des anderen regt betwiste; maar
dat elk, in zynen kring, alle Voorregten, aangenaamheden en voordeelen geniete,
en een stil en gerust leven leide, onder het genot dier Vryheid en Rechten, die ons
als Mensch en Burger door God geschonken zyn, en waar op wy alle, tot den slaaf
in zyne ketenen, aanspraak hebben.
Dit gunne God, dat eens ons aller lot en deel zy!

Nacht-gedachten.
- - - Staatig schoone Nacht, uwe diepe stilte wekt myne aandacht, en voedt myne
flaauwe denkingskragt - alles zwygt, en de voorbyvliegende uuren vloejen zagt in
de eindelooze Eeuwigheid heenen, - alles, wat op de aarde is, sluimert, ja het vaale
Nachtsloers ligt langs beemd en veld gespreid!
ô Alregeerder der Waereld, met ontzag en eerbied bewonder ik uwe bestelling!
Gy, Almagtige Bestierder, beschikte door uwe Wysheid de Ordening van Nacht en
van Dag: daar het werkzaame leven van den Mensch rasch zou bezwyken, wierd
het zelve niet door rust verpoosd! Hoe verleent gy den Mensch eenen zoeten
slaaplust, die beiden den Vorst en den Slaaf vertroosting verschaft.
Staatig schoone Nacht, hoe doet gy alles rusten! Het lieve Zangkoor wekt geene
Ooren door zyne kunstelooze Gorgeltoonen. Eenzaamheid zweeft ongestoord langs
het bloejend Plantenryk. Het zagte wollige Schaapje, moede van het scheeren, rust
in klaverryke Weiden, wel te vreden; ja, nyvre vlyt ligt onbekommerd te rusten op
haare zachte legerstede, - dan, schoon alles rust, in den stillen Nacht, gy zyt het
egter die myne aandacht wekt.
ô Formeerder der Waereld! schoon gy deeze aarde dekt met sombre duisternis,
myn oog aanschouwt, egter, uwen Hemel, de Maan en de Starren die gy bereit hebt,
en ik verhef my zelve tot mynen Schepper, ver boven lugt en starrenboogen, daar,
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waar uw oog, dat nimmer sluimert, het onbegrensd Heeläl doorziet.
Staatige Nacht, hoe vertoont gy aan my het blaauw gewelf, ryk met gouden stippen
vercierd, en te gelyk de pragt, Majesleit en Heerlykheid, die de nooit volroemde
Schepper aan elken stillen Nacht schonk.
Komt hier, verdwaalden, verdoolden, die de Godheid nergens in zyne Werking
aanschouwt: ziet den luister, ziet de Schoonheid, die de staatige Nacht u biedt, en
leest zyne Grootheid, leest zyne Almagt, zelfs in den bleeken glans der Maan, daar
elk der tintelende Starren u zyne aanbiddelyke Wysheid verkondigt.
Maar, gy edele Sterveling, vriend der Godheid, gy slaat het staarende oog vol
erkentenis, vreugde en eerbied, naar den helderen Hemel op, naar dien Hemelboog,
vercierd met Zonnen, in wier vrolyk schitterend licht duizenden Waereldbollen
wentelen; en uwe boezem gloeit door het vuur der zuivere dankbaarheid. - Looft
dan de Grootheid van den Schepper der Natuur, by elken stillen Nacht. - Looft Hem,
die, door zyn geduchte Magt, de duisternis op de Aarde roept, en - het wordt Nacht.
- Nacht, waar in alles sluimerend wacht op de komst van het glansryk Zonnevuur,
en heeft de blyde dageraad het Nachtgordyn weggeschooven, wen natuur, in schoon
gewaad, het vrolyke oog bekoort, laat dan Liefde tot uwen God, gulle dankbaarheid
aan uwen Beschermer, het geurig, vrolyk, morgenoffer uwer zielen zyn!
Waak op, myn Ziel! wil uwen Schepper eeren!
Gelooft zy God! men loov' den Heer der Heeren!

Ivar en Matilda.
Eene Geschiedenis van de XIIIde Eeuw.
IVAR, een jong en dapper Ridder van de Dertiende Eeuw, op het Eiland Man, werd
verliefd op de schoone MATILDA. In Afkomst en Middelen was zy verre beneden IVAR;
maar zyne groote ziel was boven die onderscheidingen verheven. IVAR beminde,
en MATILDA droeg hem de hartlykste wederliefde toe. De Wettiging des Konings
ontbrak alleen aan de voltooijing van het geluk deezes Paars. Om deeze te
verwerven, stelde IVAR, zich schikkende naar 't gebruik des Eilands, zyne Bruid voor
aan REGINALD, een wellustig Prins; deeze, getroffen door de schoonheld van MATILDA,
zeer vermeerderd door haar zedig voorkomen, bande onmiddelyk, ter oor-
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zaake van zekere voorgewende Misdryven, IVAR van het Hof, en hieldt door enkel
geweld de Maagd gevangen.
Smert en verontwaardiging deeden beurtlings haaren boezem zwellen, tot dat zy
door de overmaate van hartzeer in een staat van bezefloosheid verviel. Hieruit
bekomende, werd haare Deugd aangevogten door de aanzoeken des Dwingelands.
Zy was doof voor zyne vleitaal, en lachte met zyne bedreigingen. REGINALD, vertoornd
over haare versmaading, en zich streelende met het denkbeeld, dat eene strenge
behandeling haare trouw en kuischheid zou doen bezwyken, zette MATILDA gevangen
in een der afgelegenste vertrekken zyns Kasteels; waar zy eenige maanden lang
de verdrietigste dagen en nagten in traanen sleet, veel meer bekommerd over IVAR's
lot, dan over haar eigen leed, hoe zwaar ook.
IVAR, intusschen, niet geslaagd zynde in eene pooging om het ongelyk, hem
aangedaan, te wreeken, nam het Monnikenkleed aan, en begaf zich in de Abdy van
Rusken, op het Eiland. Hier bragt hy zyn leeven in Godsdienstverrigtingen door;
doch zyn hart bleef gehegt aan MATILDA. Om haar zugtte hy; om haar liet hy zyne
traanen biggelen; en, om, zonder bedwang, aan zyn benaauwden boezem lugt te
geeven, ging hy menigmaal in de eenzaamste plaatzen omdoolen. Op een dier
eenzaame omzwervingen, ontdekte hy een grot, die alle blyken droeg van in langen
tyd niet bezogt te weezen. De stilte, het droevig voorkomen, van dit verblyf, zo zeer
overeenstemmende met den toon, waar op zyn hart gesnaard was, tradt hy 'er
binnen, zonder te bedenken werwaards die onderaardsche weg hem zou brengen.
Zyne verbeelding hieldt zich onledig met de bevalligheden van MATILDA, terwyl zyn
hart bloedde over het lyden, 't welk zy moest verduuren.
Uit deeze verrukking, en daar mede gepaarde gevoelige deelneeming, ontwaakte
hy schielyk door het gejammer eener Vrouwe. Met drift toetreedende, hoorde hy,
met eene bykans bezwykende stemme, deeze verzugting uitboezemen: Moeder
Gods! Bescherm MATILDA! Door een spleet in het afschutzel zag hy de Maagd met
loshangend hair en kloppenden boezem, op het punt om ten slachtoffer te strekken
van den lust en het geweld van REGINALD. Woede, aan dolheid grenzende, gaf
nieuwe sterkte aan IVAR, die, het afschutzel stukken breekende, op den Dwingeland
aanviel, en diens zwaard, 't welk op tafel lag, opvattende, stootte hy 't zelve in 's
Prinsen borst.
De Dwingeland stierf; en de Gelieven ontkwamen door deezen onderaardschen
gang na den zeekant: waar zy gelukkig een Vaartuig aantroffen, 't welk hun na
Ierland voerde. In dit Koningryk sleeten zy het overige hunner leevensdagen in het
genot van het uitgeleezenste aller menschlyke gelukzaligheden; de
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verrukkingen eener edelmoedige Liefde, vermeerderd door wederzydsche
(*)
Bewondering en Dankbaarheid .

Anecdote van George den II, Koning van Engeland.
GEORGE DE II was zeer naauwlettend op kleinigheden. Zyne Zakdoeken, Hembden,
en ander Linnengoed, waren genommerd; en hy zou in drift hebben opgestooven
als men hem een stuk Linnengoed gegeeven hadt, welks getal niet beantwoordde
aan 't geen een paar moest uitmaaken. Deeze stiptheid vertoonde zich ook in andere
zaaken.
Een Kamerdienaar droeg hem een zak gelds agter naa, om weggelegd te worden
in een kleine yzeren kist, in een vertrekje naast zyn slaapkamer; de zak borst, en
één der wegrollende Guinjes geraakte onder de deur door van een ander kamertje,
waar eenig hout lag. ‘Hebt gy,’ vroeg de Koning, ‘al het geld opgeraapt?’ - ‘Alles,
Sire,’ zeide de Kamerdienaar, ‘behalven één Guinje, die onder het hout geraakt is;
ik zal dezelve straks opzoeken.’ - ‘Wy zullen,’ sprak de Koning, ‘'er terstond na
kyken; zet de zak neder, en help my het hout wegruimen.’ - Zy gingen beiden aan
't werk, en, naa een vierendeel uurs zoekens, werd de Guinje gevonden. - ‘'t Is
goed,’ sprak de Koning, geheel voldaan; ‘my dunkt wy hebben om die Guinje zwaar
gewerkt; doch, daar het my voorkomt dat gy het meeste gedaan hebt, neem de
Guinje voor uwe moeite: ik wilde niet dat 'er iets verlooren ging!’

(*)

De Heer DAVID ROBERTSON, uit wiens Tour through the Isle of Man wy deeze Overlevering
ontleend hebben, merkt op, dat 'er nog eenige spooren zyn van een onderaardschen weg,
loopende van de Abdy van Rusken tot het Kasteel; 't welk eenigzins tot bevestiging deezes
zeldzaamen Verhaals kan dienen. Dan hy voegt 'er by, dat, volgens zommige Verhaalen
onder de Inwoonders van Man, REGINALD door IVAR verslaagen wierd, niet in het Kasteel van
Rusken; maar in een nabuurig veld. Deeze verplaatzing van het tooneel doet, wat de hoofdzaak
betreft, aan de Overlevering af noch toe; naardemaal de Geschiedschryvers des Eilands
REGINALD's dood niet zo zeer aan IVAR's Eerzugt dan wel aan zyne Wraak over beledigingen
hem persoonlyk aangedaan, toeschryven. - Wat hier van ook zyn moge, de Geschiedenis
van IVAR en MATILDA strookt genoeg met de gesteldheid dier Eeuwe, om in den grond waarheid
te kunnen weezen, en, geen waarheid zynde, dagt ons dezelve egter, als een zeer klein
Romannetje, treffend genoeg, om onze Leezers eenige oogenblikken op te toeven.
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