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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Bybel vertaald, omschreven, en door Aanmerkingen
opgehelderd. Twaalfde Deel. Te Utrecht en Amsterdam, by G.T.
van Paddenburg en Zoon en J. Allart, 1796. In gr. 8vo. 644 bl.
Met uitzondering alleen van de twee Brieven, aan de Thessalonikers gerigt, loopt
de tegenwoordige arbeid des Eerw. VAN VLOTEN over de elf overige Brieven, welke
algemeen aan den Apostel PAULUS worden toegeschreven. Meer dan eens hebben
oudheid- en oordeelkundige Uitleggers aangemerkt, dat de Brieven des doorluchtigen
Kruisgezants niet in die orde van tyd zyn opgesteld en verzonden, als dezelve in
orde van rangschikkinge in de gedrukte uitgaven der Schriften van het N. Verbond
geplaatst zyn. Onze geleerde Uitlegger staat insgelyks in dat gevoelen. Zie hier,
welke orde men, volgens VAN VLOTEN, behoorde te hebben in agt genomen. De Brief
aan de Galatiërs - de twee Brieven aan de Corinthiërs de Brief aan de Romeinen aan de Efeziërs - aan de Colossers (of, gelyk VAN VLOTEN schryft, Colassers) - aan
de Filippiërs - aan Filémon - de eerste Brief aan Timotneus - de Brief aan Titus - de
tweede Brief aan Timotheus:
Naar gewoonte wordt ieder Brief voorafgegaan van eene Inleiding, handelende
van den schryftyd, het onderwerp, oogmerk, den toestand der persoonen, aan welke
het geschrift gerigt was, en 't geen soortgelyke algemeene voorbereidende
Aanmerkingen verder gemeenlyk behelzen. Alleruitvoerigst is de Inleiding tot den
Brief aan de Romeinen. Behalven verscheiden andere zaaken, behandelt aldaar
VAN VLOTEN het vermaard geschil over de Regtvaardiging des Zondaars by God.
Zeer omslagtig wordt dit geschil behandeld. Doch wy hebben 'er niets ontmoet, 't
geen niet, meermaalen, door anderen, ter verdeediginge van het dus genaamde
rechtzinnige gevoelen, was voorgedraagen. Dit gevoelen is algemeen bekend, en
mogen
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wy, daarom, ons ontslagen rekenen van de moeite, om, uit de veelheid der woorden,
in welke het Systema is omkleed, 's Mans gedagten en voorstellingen in een kort
begrip zamen te trekken. Liever willen wy, van de Overzetting, Omschryvinge en
Verklaaringe, eenige staalen ter proeve mededeelen. Daar toe valt ons, in de eerste
plaats, in het oog, de moeilyke plaats, 1 Kor. XV:29. VAN VLOTEN vertaalt die plaats
aldus: ‘vs. 29. Wat zou het anders betekenen om dooden gedoopt te worden, want
worden de dooden niet opgewekt, waarom zou men om dooden dopen?’ Zie hier
de Omschryving, of Uitbreiding: ‘29. Doch om weder te keeren tot myn oogmerk, te
weten, de redeloosheid van zulke bedenkingen in het regte daglicht te stellen;
genomen, myne Vrienden! dat de afgestorvenen geene verwagting op eene
verryzenis hebben, wat betekenis kunnen wy dan hegten aan den doop, die inwying
in de gemeente der verstikten, maar ook herleevende; elk die trek had om door den
doop in nader betrekking te staan tot afgestorven gedoopten, en daarom daar te
eerder toe overgingen; waartoe zou dat dienen, indien men dan eindelyk met de
vergadering van gansch gevoellozen afgestorven lieden daardoor verbonden was?’
Om reden te geeven van het bovenstaande, voegt de geleerde Man de volgende
Aanteekening daar nevens: ‘vs. 29. De verklaring van MICHAËLIS heeft dit vooruit,
dat ze het naaste by den text blyft; 'er waren eenige in de gemeente die zich voor
de dooden lieten dopen, die dooden zyn volgens STOSCH in Comp. Archaeologiae
martelaren, op wier graf zy gedoopt wierden, die anders zonder doop gestorven
waren, dit word door een verhaal van EPIPHANIUS gestaafd; doch jammer is het, dat
wy buiten EPIPHANIUS en eenige weinigen, die men hierin niet zeer vertrouwen kan,
geene sporen voor zulk een gebruik vinden; dit gevoelen, oorspronglyk van GROTIUS
herkomstig, is door velen gevolgd; andere gedagten, die zo menigvuldig zyn, vind
men het best door HEUMAN behandeld; het is by my zeker, dat het eene ongewoone
wyze van uitdrukken is, waarin eene speling is op eene omstandigheid, die in de
Corintische gemeente plaats hadde; historische berichten geven dit volgende, dat
'er om dien tyd te Corinthe eene zwaare pest gewoed had, waaraan een groot getal
menschen stierven; de vrees had velen mogelyk spoediger tot den doop doen
besluiten, dan zy anders zouden gedaan hebben, zy waren evenwel gestor-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

3
ven; - niemand hunner was buitengewoon gered; - om deze zo rasch weggerukten
hadden velen het besluit genomen zich op de lyst der Christenen te stellen, om hun
in het doodenryk te zekerder weder te vinden.’
Wy twyfelen, of veelen, met het dus stellig verzekerde in de Verklaaring, zich
zullen laaten te vreden stellen.
Over 's Apostels woorden, in dat zelfde Hoofdstuk, vs. 50, ontmoeten wy de
volgende, onzes oordeels, gegronde Aanmerking: ‘vs. 50. Ik weet wat BERNOULLY
van de Stamina; wat BONNET Contemplation de la Nature hierover gefilosopheerd
hebben; wy mogen die vrugten van het vernuft met dankzegging bezien, maar
moeten die in de uitlegkunde niet invoeren, dan toch zyn wy altyd verpligt de
wysgeerige bedenkingen der gewyde Schryvers, schoon onschuldig, vry te pleiten.’
De plaats, 2 Kor. V:4, wordt aldus vertaald: ‘vs. 4. Nogtans zo lang wy in deze
tent leeven, zugten wy bezwaard; wy zagen ons liever overkleed, dan ontkleed, zo
dat het sterfelyke voor het leeven verdween.’ Zie hier daar van de Uitbreiding: ‘4.
Wy willen niet ontveinzen, dat wy, zo lange wy dit tentleeven leiden, niet gerust zyn;
en niettegenstaande het ongenoeglyke van dit leeven nogtans al veel bezwarende
gedagten hebben over het verlaten van eene woning, waaraan wy nogtans, in
weerwil van alle de moeijelykheden, gewend zyn; mogt de tent van ons lighaam,
denken wy al veel, blyven staan, niet van gordynen beroofd, maar het gescheurde,
het afzigtelyke door nieuwe overtrekken vergoed worden, dat zou ons behagen,
waardoor dan 't verganklyke van het leeven, het welk wy hier leiden, als uit het oog
verdween, gansch onzigtbaar wierd, dat zou in zulk een bestaan het best ons
voldoen.’ Ter verdeediginge, zo van Overzettinge als van Omschryvinge, heeft VAN
VLOTEN noodig geoordeeld, het volgende in eene Aanteekening daar nevens te
voegen: ‘vs. 4. MICHAËLIS: by het uittrekken van dit lighaam wilden wy niet gaarne
naakt blyven, - anders: wy wilden niet gaarne ons kleed uittrekken, maar een ander
daarover aantrekken; doch de vraag is, of hier op de tent in het geheel, dan wel op
derzelver bekleedzel, in het byzonder, gezinspeeld word; - het is geen ongewoone
zaak, onder Grieken, den huid by de gordynen van eene tent te vergelyken; doch
ook dit baat ons wei-
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nig, 'er zyn hier merkelyke donkerheden; is de tent-woning hier en het huis by God
van den anderen onderscheiden? is het laatste nog daarenboven onderscheiden
van het bekleedzel? is 'er onderscheid tusschen bekleeden en overkleeden? - Dit
zyn gewis zwarigheden, die de Uitleggers op verschillende wyze hebben zoeken te
ontduiken; de gemakkelykste wyze van verklaren is die van SWAVING, dat hier niet
alleen op het sterven, maar op het sterven door eenen geweldigen dood, gezien
zou worden, doch ook dit heldert in de hoofdzaak weinig op; PAULUS zou alleen in
staat zyn, zo als het my voorkomt, zyne denkbeelden te verklaren; - hy vergelykt
zyn lighaam by een tent-huis, dat vallen zal, maar dan vind hy eene andere woning,
grooter en vaster; in die woning zal hy, schoon geen lighaam hebbende, evenwel
zonder iets, of zeker verblyf, niet zyn; met dat iets wilde hy liever overkleed dan wel
ontkleed worden, om dat dit iets onsterfelyk was, en zyn tegenwoordig lighaam zeer
bros, veragtelyk door den dood, hierom zag hy 'er tegen op, eene woning, waarin
men zo lang verkeerd had, nogtans op zulk eene wyze door den dood te zien
verteeren, dit mishaagde hem: menschkundige, wysgeerige denkbeelden! doch te
weinig gekend om ze te kunnen ontwikkelen; - SEMLER heeft de zwarigheden gevoeld,
maar heeft zich met eene veronderstelling, die mogelyk PAULUS in den grond, maar
niet op zyn Joodsch, geloofde, tragten te redden.’
Tot slot zullen wy hier nog overneemen de vermaarde plaats, Rom. V:12, welke
aldus vertaald is: ‘vs. 12. Hierom, zo als door één mensch de zonde in de waereld
is gekomen, en door de zonde de dood; even zo is de dood tot alle menschen
doorgegaan, door wien allen gezondigd hadden.’ Deeze gedagte des Apostels
wordt, door eene Omschryving, nader ontwikkeld: ‘12. Ik moet die wyze, waarop wy
in het genot geraakt zyn tot de volkomenfte zekerheid, u nog een weinig nader
ophelderen, gy kunt uit de tegenstelling dat het best bevatten, naar de leerwyze die
ons eigen is; één mensch, en wel de eerste van ons geslagt, heeft veroorzaakt dat
het overtreden zich onder alle menschen over de waereld uitgebreid hebbe; zulks
had ten gevolge, dat de dood als een straf duidelyk en algemeen bekend is geworden
onder allen; de ervaring leert hierin klaar, dat het sterven, zo als dat algemeen in
de waereld heerscht, niet als een ge-
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volg van de natuur beschouwd moet worden, maar met omstandigheden zo treurig
vergezeld is, welke wy algemeen opmaken kunnen, alleen by dien eersten mensch
zyn aanvang genomen heeft, waarvan ook niemand uitgezonderd is, dat wy de
eerste oorzaak van dat droevig verschynzel ook by hem zoeken moeten.’ Op het
een en ander slaat deeze Aanteekening: ‘vs. 12. Zeer wel zegt MORUS: de conclusie
word hier in de comparatie gemist: za is de bevryding van de straf door eenen
gekomen; ik sta hem toe, dat dood hier wel de scheiding van ziel en lighaam is,
doch niet als een gevolg van de natuur, maar wel als eene straf, het geen altyd in
het oog moet gehouden worden, en dan kan het laatste niet anders dan in dezen
zin genomen worden: in welken; alles zou anders tegen de ervaring, en tegen de
redeneering van PAULUS, inlopen, hoe men het draait en wend, het moet de oorzaak
verbinden waarom alle zondigden; dit zal WETSTEIN zelfs overnemen: al volgt men
de constructie, en al leest men met VENEMA op DE BRAIS Comm.: om dat, of hierom,
die dit door voorbeelden uit de beste Grieksche Schryveren staaft; - OLEVIANUS
maakt de vergelyking zeer duidelyk, in zyne notae in Epistol. ad Romanos, pag.
197, door eenen CHRISTUS, door zyn dood namentlyk, is de regtvaardigheid in de
waereld gekomen, en word zo toegekend, dat het leeven van CHRISTUS in ons eeuwig
zal heerschen; dit zyn twee stammen, de eene alles vergiftigende, zodat het zich
door al de takken verspreid, doch een andere tak, niet volgens de natuur daarop
ingeënt, brengt alle de afgerukte takken weder op zich over.’

Verklaaring van den Brief aan de Hebreen, door G. Bonnet, Doctor
en Professor der H. Godgeleerdheid, en Academie-Prediker te
Utrecht. Eerste Deel. Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1796. In gr.
8vo. 358 bl. Behalven het Voorwerk.
In een kort Voorbericht noemt de geleerde en werkzaame Schryver dit zyn Werk
eene uitvoerige Verklaaring, en, waarlyk, niet te onrecht. Dit eerste Deel behelst
vooreerst eenige Voorbereidzelen tot Verklaaring van den Brief aan de Hebreen;
waarvan straks nader. Dan volgt eene Verhandeling over het Oogmerk en
Redenbeleid van
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PAULUS Brief aan de Hebreen, welke 38 bladzyden beslaat. De overige 320 behooren

tot de eigenlyke Verklaaring. En hoe ver wordt die in dit eerste Deel gebragt? Niet
verder, Leezer, dan het eerste Hoofdstuk van den Brief zelven. Zodat, naar alle
waarschynelykheid, het geheele Werk verscheiden Deelen zal uitmaaken. De
Professor geeft, in het reeds gemelde Voorbericht, te kennen, dat hy, zedert veele
jaaren, aan de Verklaaring van deezen Brief heeft gearbeid. Wanneer men hierby
voegt de bekende geleerdheid des Schryvers, dan mag men, met reden, hier,
behalven des Professors eigene aanmerkingen, eene volledige Verzameling
verwachten van het beste, dat door de bekwaamste Uitleggeren over dit gedeelte
van de gewyde Schriften der Christenen is aan het licht gebragt. Weinige
aanhaalingen ontmoeten wy nogthans. Ook schynt het oogmerk van den Schryver
niet zo zeer geweest te zyn eene Letterkundige Uitlegging te geeven, als wel eene
zaakelyke Verklaaring, geschikt tot gebruik der zodanigen inzonderheid, welken de
Leerstellingen der Hervormde Kerke zyn toegedaan. Deezen vooral schynt hy een
stichtelyk Huisboek te hebben willen bezorgen.
Sommigen zullen, misschien, oordeelen, dat een beknopter Werk, dan dit belooft
te worden, ruim zo geschikt zoude geweest zyn tot bereiking van zulken oogmerk.
Het is waar, een veeljaarige arbeid, gelyk deeze, wordt natuurlyk uitgebreid; nieuwe
denkbeelden doen zich van tyd tot tyd voor, worden op het papier gebragt, en al
verder ontwikkeld. Maar hiertegen staat over, dat men ook, by het dikwyls nazien,
gelegenheid vindt om de voorgestelde zaaken meer in een te dringen, de voorstelling
zelve te bekorten, herhaalingen, welke by het eerste opstellen natuurlyk insluipen,
uit te wisschen, al het onnoodige wech te neemen, en niets meer te behouden, dan
hetgeen ter weezenlyke ophelderinge vereischt wordt. Na dit alles blyft het
onbetwistbaar, dat de waardy van een Werk niet geschat moet worden naar de
menigte der bladzyden, of het getal der Boekdeelen, maar veeleer naar den aart
der voorgedragen zaaken, en de wyze der voordragt. Het belangryke ligt in den
inhoud, niet in de meerdere of mindere dikte des Boeks.
Over den inhoud nu van het Werk, waarvan wy thans spreeken, zullen de
gedachten verschillende zyn.
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Die der leerstellingen van de hervormde Kerke zyn toegedaan, zullen denzelven
voortreffelyk vinden. De Schryver geeft alleszins blyken van zyne bestendige
aankleevinge aan die leerstellingen, vooral, waar toe het begin van den Brief, volgens
zyne begrippen, hem natuurlyk moest leiden, met betrekkinge tot een Godlyk
Weezen, onderscheiden in drie Persoonen, en tot de verzoening der zonden.
Anderen, welken hiervan verschillende gevoelens koesteren, zullen in dit opzicht
'er minder over voldaan zyn. Het lust ons niet hier in een geschil te treeden, hetgeen,
zedert zo veele eeuwen, de Christenheid in onderscheiden partyen gesplist heeft.
- Doch hoe men hierover ook denke, algemeen zal men moeten erkennen, dat de
Hooggeleerde BONNET zyne gedachten over dit duistere stuk zo duidelyk voordraagt,
als met den aart van het onderwerp en van zyn gevoelen bestaanbaar is. Ook
moeten wy tot zynen lof betuigen, dat hy doorgaans gemaatigd is in zyne
uitdrukkingen omtrent anders denkenden, en zich geene dier heftige bewoordingen
veroorloft, welke dikwyls maar al te gemeen zyn in Godgeleerde strydschriften. De
taal is beschaafd, eenvoudig zonder plat te weezen, en kenmerkt den geoefenden
man, die zyne woorden wel weet te kiezen en te schikken naar zyn onderwerp.
Wy zullen, by het uitkomen van volgende Deelen, wel gelegenheid vinden om
van de Verklaaringe zelve onzen Leezeren eenig staaltjen mede te deelen, en
tegenwoordig alleenlyk iets zeggen van de Voorbereidzelen, welke wy in het begin
van dit uittreksel genoemd hebben. In dezelve, stelt de geleerde Schryver zich deeze
Vraagen voor ter beantwoordinge: ‘I. Of het regelmatig gezag van dezen Brief
genoegzaam zeker zy? II. Wien men voor deszelfs Schryver te houden hebbe? III.
Aan wie dezelve geschreven zy? IV. Of hy oorspronglyk in het Grieksch geschreven
zy? V. Van waar, en wanneer, deze Brief verzonden zy? VI. Wat den Schryver
aanleiding gegeven hebbe, tot het schryven van dezen Brief, en derhalven, welk
deszelfs hoofdoogmerk zy?’
Op de eerste Vraag is het antwoord, gelyk men denken kan, bevestigende. De
redenen, hiervoor bygebragt, zyn de gewoone, gelyk ook, op de tegenbedenkingen,
de gewoone oplossingen worden gegeven.
In antwoord op de tweede Vraag wordt Apostel PAULUS als de Schryver van den
Brief opgegeven, terwyl
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de Hoogleeraar nogthans eikent, dat het in vroeger en later tyd niet ontbroken heeft
‘aan kundige lieden, die oordeelden, dat men PAULUS voor den Schryver van dezen
(*)
Brief niet houden kon; en zulks om redenen die vry wat schyns hebben .’ Die
redenen worden vervolgens voorgedragen en wederlegd. Tot een staal van des
Schryvers wyze van voorstellen en redenkavelen zullen wy het volgende, met eenige
verkortinge, overneemen. Na eenige andere bedenkingen beantwoord te hebben,
zegt hy: ‘Maar, veel grooter zwarigheid ontstaat 'er, uit het verschil van styl, tusschen
dezen Brief en die Brieven, welke wy zeker weten, van PAULUS geschreven te zyn.
Het bewys hier uit ontleend, tegen het meer algemeen gevoelen, rust op eene,
dus ver niet gestaafde, onderstelling, dat, naamlyk, deze Brief, oorspronglyk, in het
Grieksch geschreven zy. Doch hier van in het vervolg.
Intusschen, deze onderstelling al eens toegestaan zynde, wordt echter, naar het
oordeel van geleerde Uitleggers, uit het verschil in styl, dit besluit te onrecht
opgemaakt: De Brief aan de Hebreen kan geen Brief van den Apostel PAULUS zyn....
Om het onwettige van dit besluit te doen zien, hebben niet allen hetzelfde
geäntwoord....
Sommigen hebben gedacht, dat PAULUS de stoffe van dezen Brief hebbe
opgegeven aan eenen anderen, die dezelve in zynen eigenen styl heeft
overgedragen: en dan denkt men het naast aan den Euangelist LUKAS; zoo dat de
zaaken hier van PAULUS, maar de woorden van LUKAS, zouden zyn; die, gelyk bekend
is, uit zyne andere schriften, het Euängelie en de Handelingen der Apostelen, onder
de Heilige Schryvers moet geteld worden: Dus dacht ORIGENES voor het naast, en
mannen van oordeel, in later tyd, hebben dat zelfde gevoelen aangenomen.
Volgends deze opvatting, is alle moeilykheid, wegens het verschil van styl,
weggenomen; doch men moet tevens toestaan, dat hier alle zekerheid ontbreekt.
Anderen merken, te recht, aan, dat hy, die uit den styl wil redeneeren, eerst moet
aantoonen, dat PAU-

(*)

Bladz. XI.
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niet in staat was, om, in zulken styl, als wy hier gebezigd vinden, eenen Brief
te schryven: of konde hy dit doen, dan moet men bewyzen, dat hy geene reden
gehad hebbe, om zich van zulken styl, in dezen Brief, te bedienen. Ook kan niet
ontkend worden, dat de styl, in denzelfden Schryver, zeer verscheiden kan zyn,
gelyk in de Schriften van SALOMO, van JEREMIA, en van JOANNES, blykbaar is.’
Vergt de Schryver hier niet wat veel? Het verschil van styl, in onderscheiden
Werken, geeft zekerlyk reden om te vermoeden dat zy niet van denzelfden Schryver
oorspronglyk zyn, zo lang men geen bewys heeft van het tegendeel. Daarby kan
de styl van eenen Schryver zo characteristiek zyn, dat het wel niet onmogelyk, maar
echter zeer onwaarschynelyk, moge gesteld worden, dat hy, over onderwerpen van
gelyksoortigen aart schryvende, denzelven geheel zoude veranderen. Het is waar,
sommigen hebben hunnen styl zo zeer in hunne magt, dat zy denzelven naar
welgevallen kunnen verwisselen. Maar deeze zyn enkele voorbeelden, waaruit men
geen gevolg kan trekken. Wanneer wy by denzelfden Schryver, in onderscheiden
Werken, groote verscheidenheid van styl ontdekken, ontstaat dit of uit den
verschilenden aart der onderwerpen, welke hy behandelt, of uit den verschillenden
leeftyd, waarin hy het eene en het andere Werk opstelde. Maar geene van deeze
beide redenen laaten zich op het stuk, waarvan wy nu handelen, gevoegelyk
toepassen. Onze ruimte laat niet toe dit verder aan te dringen. En wy erkennen
gereedlyk, dat verschil van styl geen bewys levert, hetgeen de zaak afdoet. Doch
laat ons den Schryver verder hooren.
‘Verder zegt men, dat het verschil op verre na zoo groot niet is, tusschen dezen
en andere Brieven van den Apostel PAULUS, als men wel voorgeeft. Integendeel,
dat 'er zeer veel overéénkomst is, in bewoordingen, in redeneerwyze, in kracht van
zeggen, in uitweidingen, in tuschenredenen, in volheid van zaken, en wat dies meer
is.
En, eindelyk, dat het verschil, hetwelk men, na zulke blykbare overëenkomst, nog
aantreft, moet toegeschreven worden aan het byzonder oogmerk van den Apostel,
aan het onderwerp, dat hy behandelt, aan de personen, welke hy zich voorstelt, en
aan zyne
LUS
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gemoeds-aandoeningen omtrent de Hebreën, als zyne namaagschap.’
Vervolgens worden eenige nadere bewyzen bygebragt, hoofdzaaklyk afgeleid uit
des Schryvers kundigheid in den Joodschen Godsdienst, doorzicht in de geheimen
der Euangelie-leere, kracht van zeggen in onderwys, in vermaaning, in bestraffing,
in vertroosting, enz. terwyl ook de geleerde BONNET oordeelt, dat Apostel PETRUS,
in de bekende plaatze II PET. III, 15, deezen Brief bedoelde, hetgeen hy vervolgens
tracht te bewyzen.
Op de derde Vraage is het antwoord: De Brief is geschreven aan de Joodsche
Christenen te Jerusalem en in Palaestina, maar om door deezen ook aan hunne
broederen in de verstroojinge te worden gezonden; gelyk de Apostel ook wilde, dat
zyn Brief aan de Colossensers zoude medegedeeld worden aan die van Laodicea.
De Brief werd oorspronglyk in het Hebreeuwsch, zo als het toen by de Jooden in
gebruik was, geschreven, is het antwoord op de vierde Vraag. De oplossing der
bedenkinge, hiertegen afgeleid uit HEB. IX, 16, wordt verschoven tot de verklaaring
dier plaatze; en eenige andere zwaarigheden op eene andere wyze wechgeruimd.
Van dien aart zyn de verklaaringen der naamen Melchizedek en Salem. Maar zoude
het eenigzins stryden tegen het regelmaatige gezach van deezen Brief, indien men
stelde, dat die verklaaringen by het vertaalen van denzelven in het Grieksch waren
ingevoegd?
Omtrent de vyfde Vraag is de Professor van gevoelen, dat de Brief te Rome wierd
geschreven, in het 62 of 63 jaar der gemeene tydrekeninge.
Eindelyk worden wy tot beantwoording der zesde Vraage gewezen tot de reeds
gemelde Verhandeling, over het Oogmerk en Redenbeleid van PAULUS Brief aan
de Hebreen. - Doch hier kunnen wy den Hoogeerwaardigen Schryver niet volgen.

Ledige uuren, besteed tot nuttige Overdenkingen; door Johannes
van Eyk, Predikant. Derde Stukjen. Te Amsterdam, by Laurens van
Hulst en Zoon, 1796. In gr. 8vo. 180 bl.
De Eerw. VAN EYK levert, in dit derde bundeltje, een aantal van vier Overdenkingen.
De eerste Over-
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denking, naar aanleiding des Verhaals Gen. III:16-20, heeft ten onderwerpe, een
onderzoek, of men de moeilykheden des leevens, en met naame den dood, ADAM
en EVA aldaar aangekondigd, hebbe te beschouwen als eigenlyk gezegde straffen,
tot welke zy door een rechterlyk vonnis verwezen worden, - of alleen als gevolgen
hunner zonden, die hun aangekondigd worden, als voor hun onvermydelyk, niet uit
kragt van Gods rechterlyke rechtvaardigheid, maar volgens zyne wyze en vrye
vaderlyke beschikking? De Burger VAN EYK verklaart zich voor het laatste gevoelen,
als best strookende met den draad des Verhaals van Mozes, en met het denkbeeld
van God, als den liefderyken Vader der menschen, ondanks hunne gepleegde
ongehoorzaamheid. Breedspraakig weidt hy uit over de belofte van eenen geestlyken
Verlosser aan het eerste paar, over het duidelyk onderscheiden denkbeeld, welk
ADAM en EVA van deszelfs verrigtingen vormden, en door het geloovig aanneemen
en toepassen van welke zy van schuld ontheven wierden. ‘God (schryft VAN EYK)
verschynt in al den luister zyner heerlykheid, maar met geen ander oogmerk, dan
om hen (Adam en Eva) tegen alle vrees volkomen gerust te stellen - door de heerlyke
verklaaring, dat hy zynen Zoon ten borge heeft aangesteld, om in hunne plaats door
lyden en gehoorzaamheid aan zyne gerechtigheid te voldoen - en eeuwig te zaligen.
ADAM en EVA gelooven, en dit geloove wordt hun gerekend tot rechtvaardigheid. De godlyke gerechtigheid rekent hun in hunnen borg, en zy beschouwen zich zelve,
door het geloove, in hem geheel onschuldig, volmaakt, heilig.’ Wy hebben deeze
gezegden wel willen overschryven, om te doen opmerken, tot welke stout beslissende
stellingen de vooringenomenheid met een systema kan vervoeren. - De tweede
Overdenking loopt over Gen. III:22-24. alwaar zich VAN EYK onder anderen met ernst
verzet tegen de opvatting der woorden, de mensch is geworden als onzer één,
kennende het goede en het kwaade, volgens welke dezelve, als in een spottenden
toon, door het aanbiddelyk Opperwezen, gesproken, zouden moeten verstaan
worden. De woorden een weinig anders vertaalende, leest hy aldus: De mensch is
geweest, enz. welke woorden eenen zin zouden opleveren, overeenstemmende
met ADAMS toestand, als die, vóór zynen afval, ‘Gode gelyk geweest was,
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geschapen naar de gelykenis van zynen Schepper, tot een beeld van den
onzienlyken op aarde.’ Verscheiden aanmerkingen bevat deeze Overdenking, welke,
hoewel alle duisterheid niet wegneemende, over de vermaarde plaats nog al eenig
licht verspreiden. - De derde Overdenking heeft ten oogmerke om aan te toonen,
dat CHRISTUS, niet, gelyk gemeenlyk wordt ondersteld, alleen met zyne uitgelezene
Discipelen, maar met nog veele andere geloovigen, het laatste Pascha en het eerste
Avondmaal gehouden heeft. In de bedenkingen, ten dien einde aangevoerd, hebben
wy niets meer gevonden, dan eene aanwyzing van mogelykheid, dat, behalven de
Twaalven, ook eenige anderen op dien maaltyd tegenwoordig hebben kunnen
geweest zyn. - In de vierde Overdenking ontvouwt VAN EYK den waaren zin der 81
Vraage van den Heidelberger Catechismus. Ons bestek gedoogt geene ontleedende
opgave van den inhoud deezer Overdenkinge, hoewel dezelve voor de hoogschatters
van dat boeksken verscheiden byzonderheden bevat, welke hun niet onaangenaam
zullen weezen, als dienstig om bepaaldelyk over de gemelde Vraag aanmerkelyk
licht te verspreiden. Een denkbeeld van 's Mans gevoelen kan de Leezer afleiden
uit den aanhef der laatste afdeelinge. ‘Ik meen dus (schryft hy) aan myn bestek
voldaan, en met genoegsaame gronden aangetoond te hebben, dat het verschil,
wie ten Avondmaal gaan mag, en wie niet, by de verklaaring van deze vraag niet
behoorde in aanmerking te komen, maar dat ze alleen aanleiding geeft om voor
zich zelve te overweegen, en aan anderen voor te draagen, hoe men ten Avondmaal
gaan moet.’ Geene kleine eere doet aan het verstand en hart van den Burger VAN
EYK de volgende slotbetuiging, doelende op de gevolgen, welke zommigen uit hun
Avondmaalhouden afleiden. ‘Wy moeten de waarheid niet toetsen aan onze
beoeffening en bevinding, maar onze beoeffening en bevinding aan de waarheid,
en, overtuigt dezelve ons van verkeerdheid, van gebrek en nalaatigheid, dan moeten
wy het aan de waarheid gewonnen geeven, en niet langer ten kosten van dezelve
aan onze ingebeelde beoeffening en bevinding willen vasthouden.’
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Lykrede over wylen den Hoogleeraar Ewaldus Hollebeek, gehouden
uit Openb. XIV:13. den 30 October 1796. door Dirk Cornelis van
Voorst. Te Leyden, by J. van Thoir, 1796. In gr. 8vo. 49 bl.
De hoogagting, welke wy, in vroegere jaaren, voor Professor HOLLEBEEK hadden
opgevat, om 's Mans meer dan gemeene kunde en gemaatigdheid, deedt ons deeze
Lykrede met eenige gretigheid ontvangen. Wy onderstelden, eene Gedagtenisviering,
's Mans verdienste waardig, te zullen aantreffen. In deeze onderstelling zyn wy
teleurgesteld. Zo wel de eigenlyk genoemde Leerrede, als de Karakterschetze des
Overledenen, is oppervlakkig. Misschien wierdt het een en ander, by den
stemmelyken voordragt, met genoegen aangehoord. Maar iet anders is het, dat
eene Leerrede van den Kanzel wel bevalt; iet anders, dat dezelve, by eene
aandagtige leezing, de proef kan doorstaan. Naar ons begrip, behoorde geen Opstel
door den druk te worden gemeen gemaakt, ten zy het zich, door eene of andere
voortreffelykheid, aanpryze. En deeze vereischte hebben wy in deeze Lykrede niet
gevonden.

Aanmerkingen over de Stelling van den Heidelbergschen
Katechismus: ‘Wy zyn van Nature geneigd, God en onzen Naasten
te haten,’ by gelegenheid dat de Burger Representant J.H. Floh
heeft kunnen goedvinden deze Stelling te verklaren als strydig
met de Broederschap en verderflyk voor de Maatschappy, door
Ewaldus Kist, Predikant in de Hervormde Gemeente te Arnhem.
Te Amsterdam, by M. de Bruyn, 1796. In gr. 8vo. 44 bl.
By de Discussien, over het verbroederen der Jooden, ter Nationaale Vergaderinge
voorgevallen, hadt de Doopsgezinde Kerkleeraar en Representant FLOH onder
andere beweerd, dat men niemand, en dus ook de Jooden niet, de burgerlyke
voorregten ontzeggen kan, uit hoofde van Godsdienstige gevoelens, ook dan niet,
wanneer men, by regelmaatige gevolgtrekking, als mogelyk konde berekenen, dat
daaruit eenige onheilen
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voor de Maatschappy konden voortvloeien. Tot bewys daar van hadt FLOH gezegd:
‘Wilde men volgens zodanige gronden handelen, wie zou dan een ogenblik durven
staande houden, dat zy, (de Roomschgezinden) die alle andere gezindheden, die
niet in eene zekere Kerk God aanbidden, de zaligheid betwisten, een ogenblik
konden geduld worden in eene Maatschappy, uit allerlei Godsdienstige
Genoodschappen samengesteld? - En hoe gevaarlyk, hoe strydig met de
Broederschap, is niet het leerstuk, dat gevonden word in den Heidelbergschen
Katechismus, die nog iederen Zondag, op vele Predikstoelen in Nederland, word
verhandeld, volgends welke wy menschen van nature genegen zyn, God en onzen
evenmensch te haten. Indien men de mogelyke schromelyke uitwerksels, die uit
zodanig een oneerbiedig leerstuk, dat beide voor den Schepper en zyn werk, zo als
het ligt, onteerend is, zouden kunnen berekend worden, angstvallig wilde in
aanmerking nemen, wie zou dan niet uitroepen: weg uit ons midden met zulke
ellendigen, die zulks waarlyk geloven, zo als hier onvoorzigtig geschreven staat.’
Als een beredeneerd Voorstander van de Leere der Hervormden, verzet zich de
Leeraar KIST tegen die uitdrukkingen, welke hy, in de hoedanigheid, in welke dezelve
door den Spreeker wierden voortgebragt - die van Representant van het geheele
Volk van Nederland - onverlicht, onbescheiden, onstaatkundig en ongeoorlofd noemt,
zo als hy, in de ontwikkeling deezer aantygingen, nader tragt te staaven; en, naar
ons inzien, niet met een ongelukkigen uitslag, voor zo veel ook ons, by het leezen
van des Representants uitgebragt Advis, het wanvoegelyke en onbetaamelyke daar
van, vooral op het Nationaale Spreekgestoelte, straks in 't oog liep. - Op deeze
algemeene Aanmerkingen laat de Burger KIST een Vertoog volgen, behelzende
eene verklaaring der betwiste Stelling - een betoog van derzelver waarheid - en, by
manier van toepassingen, een bewys, dat uit die Stelling de gevolgen niet
voortvloeien, welke door FLOH daaraan worden toegeschreven. Hoewel hier en daar
nog al iets op dit Vertoog zou kunnen aangemerkt worden, moeten wy, nogthans,
den Steller den lof van gemaatigdheid en kunde geeven, en daar nevens voegen
ons leedweezen, dat een Representant, die, in alle opzigten, het vertrouwen der
Natie behoorde te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

15
bezitten, zich aan regtmaatige tegenspraak heeft blootgesteld, door de hitte van
onberedeneerden yver, tot welken hy, in een oogenblik van onbedagtheid, zich heeft
laaten vervoeren.

Iets over de tegenwoordige Vacature, en het al, of niet aanneemen
der beroepen Leeraaren in de Gereformeerde Gemeente te
Amsterdam. Door een Lid dier Gemeente. Alomme te bekomen.
In gr. 8vo. 31 bl.
Veel gerugts verwekte, in den jongstvoorgaanden Zomer, niet slegts te Amsterdam,
maar ook elders, de Remotie van vyftien Predikanten der Hervormde Gemeente in
de gemelde Stad, ingevolge hunner weigeringe van het doen der gevorderde
Verklaaringe, of belofte van onderwerpinge aan de Constitutie. Naar gelange der
onderscheidene denkwyzen, wierdt die Amptsverlaating uit verschillende oogpunten
beschouwd, en, dienvolgens, ook het vervullen der daar uit ontstaane Vacaturen.
Verscheiden Leeraars, ter aanvullinge der opengevallene plaatzen van elders
beroepen, hebben, van tyd tot tyd, bedankt - anderen het opgedraagen beroep
aangenomen. Zyn 'er, voor het gedrag der eerstgemelden, redenen, ‘gewigtig genoeg
om eenen Dienstknegt van Jesus Christus, die over de rekenschap, die hy van alles,
zyn Ampt betreffende, eens zal moeten geeven, rechtschapen denkt, in gemoede
te voldoen? Zyn 'er geen redenen die hem behooren over te haalen, zich der
belangen van dit gedeelte van zyn Kerkgenootschap aan te trekken, en, zo 't
eenigzins voor hem doenlyk zy, deszelfs roepstem ook thands op te volgen?’ De
Schryver van dit Vertoog, die allerwege blyken vertoont van gezond verstand,
hoogagtinge voor den Godsdienst en bescheidenheid, verklaart zich voor de
bevestigende zyde van deeze Vraagen. In de eerste plaats, tragt hy aan te toonen,
uit het gedrag der vyftien geremoveerde Leeraaren, zo vóór als naa hunne Remotie
gehouden, dat de daar uit ontstaane Vacature als wettig moet beschouwd worden,
stellende het regt der Amsterdamsche Gemeente, tot het vervullen der Vacante
plaatzen, buiten alle bedenking. De bedenking, alsof de bewuste Predikanten niet
kerkelyk beoordeeld, veelmin veroordeeld of ontslagen zyn; en eene andere, alsof
de Kerkenraad,
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met de nieuwe beroepingen, te voortvaarende zou geweest zyn - worden afzonderlyk
overwogen, en te keer gegaan met redenen, welke, naar ons begrip, zich bezwaarlyk
laaten wederleggen. Vervolgens staat onze Schryver stil op de zwaarigheden, welke
den nieuw beroepene Leeraaren, waarschynlyk, zouden kunnen wedervaaren;
omtrent welke hy tragt te doen zien, dat dezelve van geen genoegzaam gewigt zyn,
indien zy anderzins geene voldoende redenen hebben, om hen van het aanneemen
van het Amsterdamsch beroep te rug te houden. - Naa aldus de
gemoedszwaarigheden tegen het aanneemen van het Amsterdamsche beroep te
hebben uit den weg geruimd, voert de Schryver eenige redenen aan, welke dezulken,
op wien de keuze ter vervullinge is gevallen, behooren over te haalen, om zich de
belangen der gedeeltelyk herderlooze Gemeente aan te trekken. Schoon deeze
redenen niet allen van evenveel gewigts zyn, verdienen ze, nogthans, in het verband
beschouwd, de opmerking der daar by belang hebbenden. Het gewigt, 't geen wy
in de handhaaving der Openbaare Godsdienstoeffeninge, onder alle Christlyke
Genootschappen, stellen, doet ons wenschen, dat de aangevoerde bedenkingen
ernstig zullen overwogen worden, door godvrugtige en bekwaame Leeraars, wien
dezelve meer byzonderlyk raaken; opdat, door hunne bewilliging in de uitgebragte
keuze, de waare belangen eener Gemeente, zo talryk als die der Hervormden te
Amsterdam, tydig mogen behartigd worden. Hoedanig ook het gevolg moge weezen,
de ongenoemde Schryver zal, door zynen verstandigen yver en bescheidenheid,
by die Gemeente zich altoos verdienstlyk gemaakt hebben.

Natuur- en Zedekundige Beschouwing der Aarde en van haare
Bewoonderen. Gevolgd naar het Hoogduitsch van J.F. Zöllner en
J.S. Lange. IXde Deel. Te Campen, by J.A. de Chalmot, en te
Amsterdam, by M. de Bruyn. In gr. 8vo. 340 bl.
Met dit Negende Deel vervolgen de geagte en dikwyls door ons gepreezene
Schryvers de Inleiding tot de kennis van het Menschelyk Karakter. Het XXIV
Hoofdstuk, 't welk dit Deel geheel vult, is daar toe bestemd. 't Zelve heeft tot
Hoofdonderwerpen: De Ouderlyke en Kin-
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derlyke Liefde - Liefde tusschen Naastbestaanden - Vriendschap - Geslachtsdrift Vaderlandsliefde - Wraakzugt - Partygeest en Menschenhaat - Drift naar Eere, of
Eerzugt - Van de Temperamenten - Over de Vryheid van Wil - Over de Oorzaaken
van de Verscheidenheid in het Karakter der Menschen - Het Deugdzaam Karakter.
Ongelyke breedvoerigheid en uitgewerktheid hebben deeze twaalf Afdeelingen;
en moeten wy, ten opzigte van de laatste, de Aanmerking, door ons op het VIIIste
(*)
Deel breeder gemaakt , onzen Leezeren hier kortlyk herinneren: te weeten, dat de
Schryvers, met te weinig tusschenpoozens, door voeglyke Tusschen - afdeelingen,
te geeven, den weetgraagen Leezer afmatten; immers loopt deeze Afdeeling van
bl. 199 tot 340.
Een Werk van die uitgestrektheid, dat zich zo wel staande houdt en op den duur
gelyk blyft, is tot herhaalde aanpryzing geregtigd, welke wy ook dit Deel zo min als
alle de voorgaande willen ontzeggen; schoon die uitgebreidheid soms misschien
gelegenheid geeve, om 'er zaaken, op een breedspraakiger trant, dan de aart deezes
Werks vordert, in te behandelen. Deeze gedagte bekroop ons by het leezen der
Afdeeling over de Temperamenten handelende, als waarin de Schryvers de Leer
der Grieksche Wysgeeren ophaalen; de vier onderstelde Hoofdvogten van
HIPPOCRATES behandelen; de beuzelaaryen der Sterrekundigen blootleggen; wat
PARACELSUS deswegen leerde, en het gevoelen van STAHL, bybrengen, en daar aan
toevoegen de Leer van PLATNER, in 't breede ontvouwd, als welke den Schryver
‘zeer zinryk toeschynt, en ten minsten den waaren aart der Verschynzelen, die men
gewoon is aan de temperamenten toe te schryven, beter opheldert dan eenig ander
aan hem bekend Stelzel.’ - Op een en ander gedeelte zouden wy soortgelyke
aanmerking wegens de wydluftigheid kunnen maaken; doch het heeft, ondanks het,
onzes oordeels, niet geheel instemme met den aanleg en 't oogmerk deezes Werks,
misschien zyne nuttigheid.
Tyden en omstandigheden geeven niet zelden aanleiding tot keusbepaaling. De
Afdeeling, Vaderlandsliefde ten opschrift voerende, trok des onze aandagt meer
byzonder.

(*)

Zie hier boven, bl. 239.
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Niet om het geheel over te neemen, dit duldt onze ruimte in geenen deele; ook niet
om 'er Aanmerkingen op te maaken, die 'er in ruimte op zouden vallen, aangemerkt
de Schryvers, met hunnen Koning, naamlyk FREDRIK DEN GROOTEN, ingenomen, het
Monarchaal Ryksbewind vry hoog in top verheffen, en aan de Republikeinsche
Regeeringsvorm een vry bepaalden lof, ten aanziene van Vaderlandsliefde,
toemeeten.
Onder andere, schryven zy: ‘Een der schitterendste verschynzelen van
Vaderlandsliefde vinden wy in de Gemeenebesten, wanneer zy nog om hunne
Vryheid worstelen. De gronden, waar op dezelve als dan berust, kunnen, gelyk
FEDER wel te recht aanmerkt, ten minsten voor een gedeelte, even zodanig weezen
als welke by de wilde en onbeschaafde Volken plaats grypen; te weeten minder
doorzicht, en minder behoeften, benevens meer eenvoudigheid van zeden. Nogthans
ontstaat de kracht deezer Vaderlandsliefde wel voornaamlyk uit de voorregten en
voordeelen, welke de Burger van eenen vryen Staat bezit, of ten minsten meent te
bezitten; als, by voorbeeld, aan alle de rechten, aan de hoogste macht, mede deel
te hebben, en aan geen menschlyke willekeur, maar alleenlyk aan wetten,
onderworpen te zyn, die men zelve maakt. Maar wanneer, in Monarchaale Staaten,
(*)
dat geen plaats heeft, waar van ik zo even heb gesprooken , dan kan het
onderscheid tusschen den Onderdaan van den Alleenheerscher en den Republikein
niet dan zeer gering weezen. Indien nog daarenboven, gelyk het geval is met het
nieuwe Wetboek in de Pruissische Landen, de Wetten, volgens welke de Natie zal
behandeld worden, voor derzelver invoering, aan eene algemeene beoordeeling
worden onderworpen, dan verkrygt daar door een Monarchaale Staat eene der
wezenlykste en eigen-

(*)

De Schryver doelt hier op zyne even te vooren bygebragte aanmerkingen, om aan te toonen,
dat eene weezenlyke overtuiging van zekere Voorregten, de byzondere genegenheid, die
men den Regent toedraagt, benevens eene nationaale of eigen aangenomen denkwyze, zeer
veel kunnen toebrengen, om het hart met Vaderlandsliefde te vervullen, bl. 56. Waar hy de
voordeelen van een Pruissisch Onderdaan ten breedsten uitmeet. Aant. van de Redacteurs.
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aartigste voorrechten der Republieken, zonder de gebreken te ondervinden, waar
aan dezelve onderhevig zyn. Wat van kleine Republieken geldt, dat naamlyk de
liefde voor het geheel aldaar eerder kan plaats hebben, geldt mede van welgeregelde
kleine Staaten, die van een souverein Hoofd geregeerd worden. Men kan zich het
geheel, benevens alle deszelfs afzonderlyke deelen, gemaklyker als één voorstellen,
en wordt door weezenlyke kennis, door gewoonte, door eigenaartigheid van zeden,
taal, denkwyze, en andere banden, nader daar aan verknocht.’
Wy schryven geene Aanmerkingen, waar toe anders dit ontleende gedeelte ruime
stoffe zou geeven. Alleen ter loops valt ons in 't ooge, hoe de één- en
onverdeelbaarheid in een wyduitgestrekte welgeregelde Republiek, waar aan de
Schryvers geene kennis schynen gehad of 'er niet aan gedagt te hebben, juist die
zelfde voordeelen medebrengt, welke hy aan de Monarchaale Regeering en de
kleine Republieken toekent.
Dan wy hebben, om het afgeschreeven gedeelte, deeze Afdeeling niet genomen,
maar om het merkwaardig en alzins nuttig slotgedeelte, 't geen wy nu gaan plaatzen,
bestemd tot de opgave der Middelen om de Vaderlandsliefde by de Burgeren aan
te kweeken.
1. ‘Over het algemeen zou men trachten moeten een Burger zyne betrekking tot
den Staat en deszelfs Leden zoo duidelyk als mogelyk aan het verstand te brengen.
Wanneer men dikwyls hoort klaagen, over openbaare belastingen, al zyn dezelve
nog zoo billyk, nog zoo wyslyk verdeeld en gemaklyk op te brengen, dan kan zulks
welligt alleen daar uit voortkomen, dat de Burgers van den Staat niet behoorlyk
onderregt zyn aangaande de noodzaaklykheid om het algemeene welzyn, door
gemeenschappelyke bydraagen, te bevorderen.
2. Men moet zorgen om de Natie algemeen bekend te maaken met haare
voorrechten. Het is niet alleen de weldaadige denkwyze van den Monarch [men
bedenke dat een Onderdaan van FREDRIK DEN GROOTEN hier de pen voert] welke in
een klaar daglicht moet gesteld worden; maar het geheele Volk behoort ook nadere
kennis te hebben aan de verdiensten van afzonderlyke Burgers. Een lyst van
uitmuntende naamen, waar mede de Geschiedenis van ons Vaderland pronkt [dit
slaat in volle kragt ook op die van ons Nederland] is niet alleen een spoorslag
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tot navolging; maar boezemt ook meerder genegenheid in voor de Natie, welke
deeze Mannen heeft uitgeleeverd, en veroorzaakt by ons eenen geheimen edelen
trots, waar mede wy deeze Mannen de onzen mogen noemen. Tot dat einde
behoorde de Vaderlandsche Geschiedenis een aanmerklyk gedeelte van het
onderwys der jeugd uit te maaken, niets [dit moet zeker mits weezen] uit dezelve
slechts dat geene worde uitgekipt, wat meest geschikt is voor de onderscheide
Volksklassen. Men moest de Vaderlandsche Geschiedenis, voor zo verre dit
onderwys betreft, telkens uit een ander oogpunt opstellen voor den toekomenden
Landman, voor den aanstaanden Ambachtsman, en ook voor den toekomenden
(*)
Soldaat, enz. . Een droog register van Naamen, van Veldslagen, en Vredeverdragen,
zal nimmer aan het verstand voedzel geeven, nog het hart verbeteren kunnen.
3. By alle gelegenheden zou men met verachting en afkeer moeten spreeken van
de eigenbaat, die tegen het algemeen belang aanwerkt. De geduurige herhaaling
van dezelfde beschuldigingen verwekt niet alleen de vrees van zich daar mede te
besmetten; maar prent het gemoed ook allengskens die grondbeginzelen in, waar
uit het oordeel over den onpatriottischen Burger wordt afgeleid.
Andere hulpmiddelen om de Vaderlandsliefde te ontvonken en aan te kweeken,
moet de gesteldheid van elken Staat aan de hand geeven, en men zal niet ligt eenen
Staat vinden, die dezelve niet kan opleveren.
Alle de tot hier toe opgenoemde neigingen, die uit goedwilligheid jegens anderen
haaren oorsprong neemen,

(*)

Men zou 'er mogen byvoegen, voor den minvermogenden Burger. Wy vinden ons tot dit
Byvoegzel opgewekt, daar wy onlangs ons bevonden in het Volksonderwys binnen Haarlem,
thans voor het derde Wintersaisoen gehouden, waar men weeklyks voor de zodanigen
Voorleezingen houdt, loopende, by beurten, over de Zedekunde, de Natuurkunde en de
Geschiedenis, in welk laatste deezer drie groote Vakken de Vaderlandsche Geschiedenis
geen gering deel heeft. Dit Volksonderwys wordt gegeeven door Leden van de Maatschappy
tot Nut van 't Algemeen. 'Er is ook door dier bezorging een Leesbibliotheek, die, zo ik het wel
onthouden heb, tusschen de vyf en zeshonderd Leezers en Leezeressen heeft. Aant. van
den Redacteur.
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kunnen, natuurlykerwyze, zich niet anders ontwikkelen, dan in den gezelligen
toestand der menschen, en verkrygen tevens eene onderscheidene gedaante en
richting, naar maate van den verschillenden toestand, waar in die maatschappy zich
bevindt. Hoe meer deeze in beschaaving toeneemt, te meer vermenigvuldigen zich
ook de gelegenheden om van de goedwillige neigingen blyken te geeven, en te
ruimer doen zich de middelen op, die dezelve ondersteunen, en tot vaste
grondbeginzelen bepaalen kunnen.
De Wetten van den Staat kunnen de Burgers wel niet rechtstreeks noodzaaken,
zich onderling liefde toe te draagen, maar verhinderen nogthans, op menigerlei
wyze, de uitwerkingen der vyandlyke hartstochten; en veranderen veele
dienstbewyzingen, die, volgens de wet der natuur, van een vry besluit afhangen, in
pligten. Wanneer het huis van mynen Medeburger brandt, zal het gevoel van
deelneeming my wel oproepen, om hem te hulp te spoeden; doch zonder eene
gezellige verbintenis tusschen hem en my, heeft hy geen recht my tot deeze hulp
te noodzaaken. Hier treedt nu de wet tusschen beiden; deeze beveelt wat ik doen
moet, en noodzaakt my daar toe, ingevalle van weigering. By een hoogeren graad
van beschaaving herneemt het verstand ook zyne rechten. Het toont den
Staatsburgeren aan, hoe naauw hunne wederzydsche voordeelen aan elkanderen
verknogt zyn, hoe dwaas daarentegen elke vyandlyke neiging is, en hoe noodzaaklyk
de eendracht, de vriendschap, de dienstvaardigheid en weldaadigheid, zyn voor
het algemeen belang, en tot byzonder voordeel van ieder afzonderlyk Lid der
Maatschappy.
De verlichting des verstands alleen verzwakt alreeds het hartstochtlyk gevoel,
waar mede onbeschaafde menschen elkander vyandig kunnen worden, en wordt
uit dien hoofde weldaadig voor de Maatschappy; waar tegen nogthans ook dezelfde
verlichting het vuur der driften van goedwilligheid verkoelt. Deeze zyn altoos minder
hevig by een beschaafd Volk dan by onbeschaafder Natien. De Vaderlandsliefde
van het eerstgenoemde is, by voorbeeld, ongelyk hartstochtlyker, dan waar een
hooger trap van beschaafdheid heerscht.
Eindelyk komt ook de Godsdienst de Staatswetten en de redeneeringen des
Verstands te hulpe, ten
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einde by beschaafder Volken de neigingen van goedwilligheid te vermeerderen, en
aan dezelve nieuwe kracht by te zetten. De Godsdienst van een onbeschaafd Volk
gaat altyd gepaard met zekere woestheid, gemerkt de verhevener leerstellingen,
welke de Godheid affchilderen als een goedertieren, liefdenryk en weldaadig Weezen,
dat ook van ons goedwilligheid jegens onze natuurgenooten eischt, niet alleen voor
ruwe menschen onverstaanbaar zoude zyn, maar waar in zy ook weinig belang
kunnen stellen. Hierom kan de bekoorelykste, menschlievendste Godsdienst, by
een barbaarsch Volk ingevoerd, nimmer zynen oorspronglyken geest van liefde
langen tyd behouden; en de Geschiedenis leert ten overvloede, dat het Christendom,
't welk niets dan zagtmoedigheid en liefde ademt, by die onbeschaafde Natien, die
hetzelve omhelsd hadden, zo kwaalyk begreepen en uitgelegd wierd, dat zy daar
in een voorwendzel tot geweldige bekeeringen, tot wreedheden jegens de
ongeloovigen, tot woedende Kruistochten na het geloofde [zeker moet dat beloofde
zyn] land, en tot duizenderlei andere barbaarsche handelingen meenden te
ontdekken.
Is in tegendeel de geest van een Volk eerst genoegzaam voorbereid om een
edeler onderwys te kunnen bevatten; is het hart genoeg gelenigd om door het
onderwys der Rede bestuurd te worden; heeft de hartstocht haare blinde woede
verlooren; dan is 'er voorzeker geen beter middel, ten einde de neigingen van
goedwilligheid in den mensch te bevestigen, en deeze te versterken, dan een
Godsdienst, die de Godheid onder het beeld van eenen Vader voorstelt, en de
navolging zyner liefde als het eenig middel aanwyst, om hem welbehaaglyk te
worden. Zodanige aanspooringen heeft de mensch wel degelyk noodig, zal hy edel,
goed en menschlievend, handelen.’
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Byvoegsels en Aanmerkingen voor het Agttiende 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, 1795. In gr. 8vo. 135 bladz. Dezelfde voor het Negentiende Deel, 1796. 125 bladz. - Voor het
Twintigste Deel, 120 bladz.
Het Achttiende Stukjen, beantwoordende aan het Achttiende Deel van WAGENAAR'S
Historie, loopt, gelyk dit, van het sluiten van den Utrechtschen Vrede tot op het
Verdrag van Seville, in den jaare 1729.
Terstond, op de 3de bladzyde, ontmoet ons hier eene recht hartige taal der
Algemeene Staaten over de behandeling, welke den Ingezetenen van het
Nederlandsch Gemeenebest wedervoer in Denemarken. De Staaten ‘lieten (zegt
onze Schryver) den Heere van ALEFELD, Deenschen buitengewoonen Gezant in
den Haage, verzoeken zyne goede diensten aan te wenden, “ten einde haer Hoogh
Mog., daer door gedispenseert mogten worden, eenige verdere Resolutien te nemen,
die aen haer Hoogh Mog. leet en, - den Koning, niet aengenaem souden kunnen
zyn, ende van welken haer Hoogh Mog., evenwel, zich niet souden kunnen
passeeren, indien de voorschrevene hare Onderdanen niet klachteloos wierden
gesteld.”’ - Zo dorst men toen nog spreeken! Maar hoe veele toonen laager is men
na dien tyd wel gedaald? En vanwaar was den Staaten het recht aangewaaid om
de Ingezetenen hunne Onderdaanen te noemen? - Doch het is in deeze tyden niet
noodig hierop verdere aanmerkingen te maaken.
Met leedweezen moeten wy hier weder eene zeer zinstoorende druk- of schryffeil
aanwyzen, welke op reg. 2. der aangehaalde bladzyde is ingesloopen. ‘Zy [t.w. de
Staaten] hielden by dit Hof niet minder aan.’ Het vervolg toont duidelyk, dat 'er staan
moest by het Deensche Hof: zo als de woorden nu liggen, zoude men ze opvatten
van het Zweedsche. Het smart ons, dat wy, in dit nuttige Werk, zo dikwyls diergelyke
misstellingen ontmoeten. Dus vinden wy, om slechts één voorbeeld te noemen, op
bl. 61. r. 6, overeenstemming in plaatze van overstemming. Waarschynelyk ontstaan
veele deezer fei-
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len daaruit, dat de Schryver of Schryvers niet in de gelegenheid zyn van zelven de
proeven te kunnen nazien, Maar dies te noodiger was een kundig en naauwkeurig
Corrector.
Op bladz. 12 enz. is een aanmerkelyk verhaal van het gebeurde met den Graave
van TILLY, Generaal der Ruiterye, maar te lang om hier over te neemen. Dit weinige
moeten wy 'er, evenwel, van zeggen. TILLY, oudste Generaal van den Staat zynde,
verzocht bekleed te worden ‘met een permanente Acte, of Commissie, ofte character,
uyt hoofde van welcke hy, so wel by de Troupes van den Staet, als by de vreemde
Mogentheden, mogte werden erkent, voor Commandant en Generael en Chef van
de Troupes van den Staet.’ De zaak zoude doorgegaan zyn, indien men niet op den
aandrang van Friesland en Stad en Lande besloten had, ‘dat, alvoorens, zou overlegd
worden, met den Raad van Staate, hoedanige Commissie en Instructie aan den
Graaf van TILLY behoorde te worden gegeven.’ De Raad toonde hierop het gewicht
en de gevolgen van eene zodanige aanstellinge met zo veel nadruks, dat het werk
bleef steeken. Zonder dit zoude men aan TILLY onbedachtelyk meerder gezag
gegeeven hebben, ‘als, naar de ordre van de Regeering, aan een' Veldmaarschalk,
en zelfs aan den Capitein Generaal toekwam.’ Eene goede les voor het toekomende,
en eene waarschouwing om op zyne hoede te zyn tegen indringers. TILLY was een
man van verdienste, en vergenoegde zich gereedlyk met de waardigheid, welke hy
reeds bezat. Maar hoe veelen zouden minder gemaatigd zyn, indien zy eenigen
kans zagen om hunne oogmerken te bereiken?
Van de buitengewoone Vergaderinge, in de jaaren 1716 en 1717 in den Haage
gehouden, die, gelyk WAGENAAR, bladz. 134, het krachtig uitdrukt, lang zat en weinig
uitvoerde, zeggen onze Schryvers niet veel. Merkwaardig zyn, ondertusschen, de
woorden van den beroemden SLINGELAND, welke zy, bladz. 46, aanhaalen.
Over het gebeurde by het in hechtenis neemen van den Baron GORTZ, vinden wy,
bladz. 50, slechts eene kleine aantekening. VOLTAIRE beschuldigt, in zyne
(*)
Geschiedenis van KAREL den XII , de Hollanders ge-

(*)

Zie Geschichte KARLS XII nach VOLTAIRE van D.E.L. POSSELT bl. 474, 475. - Daar ik het
oorspronglyke van VOLTAIRE niet by de hand hebbe, kan ik eigenlyk niet zeggen, of het
aangehaalde op zyne rekening dan op die van POSSELT moet gesteld worden.
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weldig, als hebbende niet alleen een heilig recht geschonden, door den eersten
Staatsdienaar des Konings van Zweeden, die tegen hen niets ondernomen had,
gevanglyk aan te houden, maar ook gehandeld rechtstreeks tegen de grondregels
der dierbaare vryheid, enz. Veel heeft men gesproken en geschreven van de
onschendbaarheid van Koningen en Oppermagtige Vorsten; maar nooit hebben wy
geweten, dat dit voorrecht ook op derzelver Staatsdienaaren afdaalde. GORTZ was
daarenboven, zo als WAGENAAR te recht aanmerkt (bladz. 157), hier nimmer voor
een' Gezant van de Kroone van Zweeden erkend. Hy was dus, ten opzichte der
Staaten, niet meer dan een byzonder persoon, die beschuldigd werd verraaderlyke
aanslagen tegen eenen Bondgenoot van den Staat gesmeed te hebben. Van die
beschuldiging had men onwraakbaare bewyzen in handen. GORTZ had, zo als de
(*)
aangehaalde Schryver zelve zegt , de poppen gestrooid tot eenen brand, die wel
ras geheel Europa zoude in vlam zetten. Men mogt hem dus beschouwen als een
allergevaarlykst mensch, bekwaam om alles op te offeren aan zyne staatzucht, en
de verschrikkelykste gruwelen niet ontziende, wanneer hy ze dienstig oordeelde
om zyne eigene ingebeelde grootheid, of die van zynen Koning, te bevorderen. Van
zulken man mogt men zich wel verzekeren, om de ontwerpen, waarvan hy zwanger
ging, te verydelen. - Dezelfde Schryver begaat eenen anderen misslag, wanneer
(†)
hy zegt , dat KAREL de XII beval den Engelschen Resident in Stokholm gevangen
te neemen, maar zich aan de Hollanders niet konde wreeken, dewyl deezen diestyds
geenen Gezant aan zyn Hof hadden. W. H. RUMPF was der Staaten Resident in
(‡)
Zweeden, en deezen werd alleenlyk het Hof ontzeid .
Op bladz. 85 enz. geeven onze Schryvers eene breedvoerige aantekening over
den bezwaarden toestand van

(*)
(†)
(‡)

Bladz. 469.
Bladz. 475.
WAGENAAR, bladz. 156.
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's Lands geldmiddelen, in het jaar 1722, maar te groot om hier over te neemen.
Liever zullen wy den Leezer nog iets van eenen anderen aart mededeelen, en
daar mede het uittreksel van dit Stukjen eindigen. Wanneer, in het jaar 1721, het
Britsche Ministerie, beducht voor eenen opstand ten behoeve van den Pretendent,
den Staaten verzocht den gewoonen onderstand van zesduizend man gereed te
houden, had dit zoveel uitwerkinge op de hartstochten der Jacobieten en Misnoegden
in Engeland, ‘dat deezen... niets nalieten, om 'er het volk tegen op te winden. Men
gebruikte hier, somtyds, de dwaasste en belagchelykste redenen toe.... 't Was,
naamlyk, juist om deezen tyd... dat eenige Geneeskundigen, te London, de inenting
der kinderziekte, met vry goed gevolg, begonnen in zwang te brengen: doch niet
zonder tegenkanting van veelen.... Uit deeze verdeelde denkenswyze, nopens eene
kunstbewerking op het ligchaam, zogt de Jacobitische party voordeel te trekken,
door een' gansch anderen draai aan 't geschil te geeven. Zy verspreidden, in gedrukte
Boekjes,... hoe 'er agter dit werk een geheim van Staat stak, en dat de leer der
inenting, wel voorgegeven wierdt, te moeten strekken, om 't ligchaam te beveiligen,....
maar dat zy, in der daad, op niets anders zag, dan op het, eens vooral, invoeren,
en dus inenten, van vreemde Troepen, met naame van Nederlandsche, in het Ryk;
waar door de Britten in 't grootste gevaar stonden te geraaken, die, midlerwyl, niet
vergeeten moesten zyn, hoe wrang hun het noodigen der oude Saxen in Engeland,
voorheen, bekoomen was.’ Zie bl. 81, 82.
Het Negentiende Stukjen begint met eene vry breedvoerige aantekeninge over
de alhier opgevatte vreeze voor het uitbersten van eenen oorlog tusschen de
Koningen van Grootbritannië en van Pruissen, aan welken de Staat, uit hoofde van
zyn belang en verbindtenissen, zeer denkelyk, deel zoude hebben moeten neemen.
‘De twee Vorsten, zeggen de Schryvers, schoon Zwagers en, byna, t'samen
opgevoed, konden, van hunne eerste jeugd af, den anderen niet zetten, verguisden
(*)
zelfs elkaêr met spotnaamen , en die persoonlyke haat gaf

(*)

Zie ook de Nagelaten Werken van FREDERIK den II. D.I. bl. 100.
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gelegenheid tot onderlinge oneenigheden.’ De Opsteller van dit Artikel herinnert
zich ergens gelezen te hebben, zonder dat hy meer kan zeggen by welken Schryver,
dat, omtrent deezen tyd, de beide Vorsten zelfs elkander tot een tweegevecht
uitdaagden; waarvan, evenwel, de volvoering, door tusschenkomst der wederzydsche
Staatsdienaaren, wierd voorgekomen. - De twist, waarvan hier gesproken wordt,
liep over des Konings van Pruissen willekeurige handelwyze in het
Meckelenburgsche, en over het geweldig opligten en tot den krygsdienst noodzaaken
van elkanders onderdaanen, hetgeen, van den kant van Pruissen begonnen, door
Koning GEORGE den II, als Keurvorst van Hanover, na het doen van vruchtlooze
klachten, op gelyke wyze beantwoord werd. Het geschil werd, nogthans, zonder
oorlog of bloedstortinge, bygelegd. Onze Schryvers tekenen aan (bladz. 7) dat de
Vereenigde Staaten diergelyke redenen hadden om over Pruissen te klaagen.
(*)
FREDERIK de II geeft, in zyne Nagelaten Werken , den lof van gemaatigdheid aan
zyns Vaders behandeling van deeze zaaken. Men kan dit den Zoon niet ten kwaade
duiden; maar die gemaatigdheid vertoont zich niet zo duidelyk in hetgeen wy ter
(†)
aangehaalde plaatze en elders in dit Stukjen leezen . Het is ook algemeen bekend,
dat FREDERIK WILLEM geene zwaarigheid maakte van, door allerlei middelen, schoone
en welopgegroeide manspersoonen onder zyne krygsbenden te steeken; dat, ten
zynen tyde, voor vreemdelingen van meer dan gemeene grootte, het reizen door
de Brandenburgsche landen ten hoogsten gevaarlyk, en zelfs het verblyf omtrent
de grenzen niet zeer veilig was.
WAGENAAR had (Vaderl. Hist. D. XIX, bl. 30) aangetekend, dat de Russische
Keizerin ANNA IVANOWNA wist te wege te brengen, dat de voorwaarden, op welken
zy de regeering aanvaard hadt, gelyk als op verzoek van 't Volk, te niet gedaan
werden. Hierby voegen onze Schryvers, bl. 12, deeze opheldering: ‘De Baron
OSTERMAN, de Prins TRUBETSKOY en de Knees ALEXANDER OZERKASKI, hadden omtrent
vierhonderd Edellieden overgehaald, om op de vernietiging der boven-

(*)
(†)

Deel I. bl. 93.
Zie bladz. 45, enz.
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gemelde voorwaarden en de aanvaarding der alleenheersching, by de Keizerin,
aan te dringen. Zy deeden dit, ten getale van driehonderd negentig, zeggende, dat
zulks het verlangen der gantsche Natie was. De Vorstin, na den Raad in dit verzoek
te hebben doen toestemmen, nam, daarop, dien voordragt gunstiglyk aan, en de
teugels der [volstrekte] alleenheerschinge in handen.’ Zo gemaklyk was het in
Rusland eene omwenteling te bewerken! En zo wordt somtyds aan de begeerten
van weinige menschen wel de naam van volksstem gegeven door de hoofden van
eene partye, welke niets minder bedoelen dan der weezenlyke volksstem gehoor
te geeven.
Ter gelegenheid dat WAGENAAR melding maakt van het sterven van den
Raadpensionaris VAN SLINGELAND, leezen wy hier, bl. 83, eene aanmerking, waaruit
wy het volgende zullen overneemen: ‘Dit klein bestek laat niet toe veel meerder,
dan 't geen ik, voorheen, reeds aanroerde, en onze WAGENAAR alhier, zeer kort,
maar zaakryk, van deezen grooten man verhaalt, te zeggen. Hy is het, die ons, nog
na zyn afsterven, in zyne doorwrogte en te weinig geleezen' Geschriften, den fakkel
toereikt, by wiens zuiver licht, men niet alleenlyk den waaren aart van ons vroegere
en tot in zynen tyd volgend Staatsbestuur kan leeren kennen, maar ook veele wyze
en voorzigtige lessen vinden tot verbetering van hetzelve. Hoe hoog ook
Buitenlandsche Staatkundigen van hem dagten, kan blyken, uit hetgeen een
gelyktydig Schryver, by 't overlyden van den Raadpensionaris, getuigt, uit den mond
van den beroemden Portugeeschen Gezant by de Staaten, D'ACUNHA, te hebben
aangeteekend. “De Staat,” zeide hy, “heeft zyn Hoofd verlooren, en zal, misschien,
zo lang als FAGEL leeft, zig staande houden, maar, als die sterft of zynen invloed
verliest, zal het niets anders zyn dan oneenigheid en warring.”’
(*)
WAGENAAR spreekt van een vermoeden, hetgeen, in het jaar 1741, by het
Fransche Hof huisvestte, alsof GEORGE de II een oogmerk zoude gehad hebben om
eenen inval te doen in de Staaten des Konings van Pruissen, en schynt zelve niet
vreemd te zyn geweest van

(*)

Vaderl. Hist. D. XIX, bl. 320.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

29
die gedachten. Onze Schryvers hellen (bladz. 95 en 96) meer over tot het gevoelen,
dat de oogmerken des Grootbritannischen Konings enkel waren zich te dekken
tegen de gevreesde onderneemingen van Pruissen en Frankryk. FREDERIK de II,
(*)
daartegen, beschuldigt, in zyne Nagelaten Werken , de Koningen van Poolen en
van Engeland van niet minder dan van het sluiten van een aanvallend verbond,
waarby zy de Pruissische landen onder zich verdeelden. Doch hy brengt geen bewys
by. Wien moet men hier gelooven?
Gaarne zouden wy onzen Leezeren iets mededeelen uit deeze Aantekeningen
aangaande de raadpleegingen en besluiten der Staaten over het verleenen van
onderstand aan de Koninginne van Hongarye, hetgeen, toen door Holland sterkst
aangedrongen, allengskens het Gemeenebest inwikkelde in eenen
hoogstverderflyken oorlog, waarin Engeland, ten onzen opzichte, zyn groot oogmerk
bereikte, t.w. de herstelling van het Stadhouderschap en de verbaazende vergrooting
van de magt des Stadhouders. Doch hetgeen wy hieromtrent ontmoeten, op bl. 97
enz. en elders, is te breedvoerig om overgenomen, en moet in het Werk zelve
gelezen worden. In het algemeen komt ons voor, dat, in deeze laatste Stukjens, de
Aantekeningen en Byvoegsels minder talryk, maar daartegen over verscheidene
belangryke onderwerpen weder dies te uitvoeriger zyn.
Bladz. 24 reg. 14 is weder eene van die zinstoorende en lastige schryffeilen. Men
leest 'er Stokholm, en 'er moest Koppenhagen staan.
Eindelyk komen wy tot het Twintigste of laatste Stukjen deezer Byvoegselen,
waarvan wy ook nog kortlyk iets dienen te zeggen. Men vindt ook hier verscheidene
ophelderende Aanmerkingen over de onderscheiden trappen, langs welken het
Gemeenebest allengskens in den oorlog tegen Frankryk gewikkeld en op den oever
des ondergangs werd gebragt, terwyl de voorstanders van Oranje alles aanwendden
om den wech te baanen tot de verheffing van WILLEM den IV, en de toenmaalige
Aristocratische Regeering haatelyk te maaken by de Gemeente. Men bediende zich
daartoe niet enkel van hetgeen billyk tegen zulk eene Regeering, of tegen

(*)

D. I, bl. 123.
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veelen der geenen, welken derzelver posten in dien tyd bekleedden, konde gezegd
worden; maar ontzag zich met allerlei valsche uitstrooisels te baat te neemen, of
gebeurde zaaken ten ergsten te verdraaien. Merkwaardig is hieromtrent de
Aantekening, welke ons voorkomt op bladz. 55.
(*)
WAGENAAR had gesproken van een uitstrooisel raakende eenen verderflyken
toeleg der Regeeringe om een Verdrag van Onzydigheid aan te gaan met Frankryk,
en den Koning Staats-Vlaanderen, tot een onderpand, over te geeven. - ‘'t Gerugt,’
zeggen hierop onze Schryvers, ‘nopens eenen voorgenomen afstand van
Staats-Vlaanderen, bleek, sedert, een boosaartige logen te zyn, uit de hitte van
misnoegde en muitzugtige harsenen, gelyk het, in woelige tyden, gaat, opgeschooten.
Maar 't geen men zeide van der Staaten toeleg, om, met Frankryk, een Verdrag van
onzydigheid te sluiten, hadt, mooglyk, zyn beginzel, uit de, aan de Engelschen en
Oostenrykschen, by geheime Resolutie, gedaane Verklaaringe, zo der Algemeene
Staaten, als, byzonderlyk, der Provintien van Gelderland en Holland, door my, hier
boven, aangehaald, en houdende, hoofdzaaklyk, dat hunne Hoogmogendheden,
by 't langer toeven dier Bondgenooten, zo in het toezenden der verpligte Hulptroepen,
als in het doorzetten des Vredehandels te Breda, zichzelven, door andere wegen
en middelen, uit het gevaar zouden tragten te redden: woorden, die, blykens ook
het gezegde der, verschillende, Provintien, Zeeland en Overyssel, beteekenden,
dat men, des noods, tot een afzonderlyke Vredehandeling, met de Fransche Kroon,
wilde overgaan. En, zo het hier toe, werklyk, gekoomen en, door eene Verbintenisse
van onzydigheid, aan der Staaten zyde, gevolgd was, zou zulks, op zig zelven, nu,
niet min onberispelyk geweest zyn, als in den jaare 1733, toen wy gezien hebben,
dat het Land, langs dien weg, uit eenen gevaarlyken Oorlog gered wierdt.’ Al vroeger
had Dordrecht ook aangedrongen op handeling met Frankryk, wanneer, in het jaar
1745, de Staat genoegzaam verlaten was van zyne Bondgenooten, maar vruchtloos.
Het verwaarloozen van dien raad

(*)

Vaderl. Hist. D. XX, 82.
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baande den wech tot eenen rampspoedigen oorlog, en daardoor tot de verheffing
des Prinsen van Oranje, welke sommigen bedoelden, sommigen, misschien,
roekeloos niet vreesden.
Aangaande die verheffing, de volksberoerten, welke daarby plaats hadden, en
de geheime dryfveeren dier beroerten, vinden wy hier weinig of niets aangetekend;
het zy den Schryveren daaromtrent niets buiten het algemeen bekende zy
voorgekomen, het zy de bekendmaaking van het ontdekte hun ondienstig hebbe
geschenen.
Van de belegeringe en het verlies van Bergen op Zoom hebben wy hier veele
weetenswaardige byzonderheden, getrokken uit een geschreven Dagverhaal dier
belegeringe van den Predikant FOLKENS.
Zo ook bladz. 91 enz. over de poogingen vruchtloos door de Staaten aangewend,
na het sluiten van den Akenschen Vrede, om het Verdrag van Koophandel van den
jaare 1739 met Frankryk vernieuwd te krygen.
Hiermede zullen wy een einde maaken aan de uitvoerige berichten, welke wy van
dit Werk hebben gegeven. Uit eene Nareden van den Uitgeever aan den Leezer
zien wy, dat wy niet te onrecht den Heer H. VAN WYN voor den voornaamsten Schryver
deezer Stukjens hebben gehouden. Van deezen hebben wy dus ook nog te wachten
de Naleezingen op de Historie van WAGENAAR, welke bladz. 85 van dit laatste Stukjen
beloofd worden.
Bladz. 89 reg. 17 en 19 staat telkens vermeerdering, lees vermindering.

Nieuwe Winter-Avond Gesprekken, tusschen twee Boeren; zynde
de een van den Gereformeerden, en de andere van den Roomsch
Catholyken Godsdienst, over Godsdienstige, Burgerlyke en
Huishoudelyke belangen in dezen tyd. Te Amsterdam, by G. Roos,
1796. In gr. 8vo. 84 bl.
In eenen niet ongevalligen trant zyn deeze Gesprekken opgesteld; de styl is, veelal,
beschaafder, dan van lieden uit den doorgaans min beschaafden Boerenstand kan
verwagt worden. Een meer natuurlyk voorkomen zouden de Gesprekken hebben,
indien de Schryver zyne
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personaadjen meer in hunne eigen taal hadt doen spreeken. Wat den inhoud betreft,
dezelve is, over 't geheel genomen, belangryk, doch zal, hoogstwaarschynlyk, door
zommigen als eenzydig beschouwd worden, als de maatregelen en gedraagingen
der dus genoemde gemaatigde party te veel in de hand werkende. Het gedrag van
de voormaalige Representanten des Volks van Holland, zo wel als dat der Leden
van het Provinciaal Bestuur, wordt, veelal, in een gunstig daglicht geplaatst. Het
eerste Gesprek toont aan, de onbillykheid, om alle Regenten en Ministers van het
Oud Bestuur gelykelyk te straffen, en dat het Provinciaal Bestuur van Holland wys
en voorzigtig heeft gehandeld, met het Decreet van de Provisioneele Representanten,
tegen die Regenten en Ministers, in zo verre in te trekken. De onderscheidene
Geldheffingen worden, in het tweede Gesprek, overwogen en verdeedigd, en in het
derde de uitsluitende Octroyen der Gereformeerden, wat derzelver provisioneele
standhouding betreft, ondanks het Decreet der Nationaale Conventie omtrent de
afzondering der Kerke van den Staat, en het vernietigen van eene heerschende
Kerk in Nederland. - De noodzaaklyke verbeteringen in het Regeeringsbestuur ten
platten Lande, als mede het begraaven op Kerkhoven, buiten de Steden en Dorpen,
zyn het onderwerp van het vierde - en de noodzaaklyke hervormingen in het
Schoolweezen, dat van het vyfde Gesprek. Het zesde en laatste Gesprek is van
een gemengden inhoud, loopende over de benaamingen van gallige en slymige
Patriotten - het aanleggen van Fabrieken ten platten Lande - de Molen- en
Polderlasten, en andere. Omtrent alle deeze onderwerpen tragt de Gereformeerde
de zwaarigheden en twyfelingen, hem door den Roomsch Catholyken Boer geopperd,
op te lossen en uit den weg te ruimen; veelal met dien uitslag, dat de laatstgenoemde
in de gevoelens des eerstgemelden wordt overgehaald, en voorts zyne poogingen
aanwendt, om zyne bekenden insgelyks tot die begrippen over te haalen. Van wegen
de gemaatigdheid, welke allerwege doorstraalt, zal dit Stukje, in een uur van
uitspanninge, vooral van de slymige Patriotten, met genoegen geleezen worden.
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Over de Herstelling der Staatkundige Onafhangelykheid van Polen,
door Henry de la Salle. Uit het Fransch vertaald. In den Haage, by
J. Plaat, 1796. In gr. 8vo. 35 bl.
In dit Boeksken vindt men niet alleen de Vertaaling, maar ook het oorspronglyk
Fransch daar tegen over gedrukt. Een geluk voor hem, die der Fransche taale magtig
is; doch geen geluk voor den Vertaaler, die overal niet gelukkig slaagde, en zich
aan in het oog loopende misstellingen heeft schuldig gemaakt. - Wy meenden 'er
eene lyst van te geeven; doch dezelve zou te lang worden. Veele zyn zeer in 't oog
vallend.
Een algemeen verslag van Polen maakt den aanvang, en voorts vinden wy 'er
een van de jongste, niet wel geslaagde, Omwentelingen, met aanduiding van de
oorzaaken: die, in eene toekomende, kunnen en moeten vermyd worden.
Naar het oordeel van DE LA SALLE, moet men beginnen met Confederatien, van
een verschillenden aart met die 'er voorheen plaats vonden; zy moeten eene
Democratische inrigting neemen. - Men moet voornaamlyk den Opstand in de
Zuidelyke Gewesten tragten te bewerken. - Men hebbe zich te bedienen van den
reeds daar zynde Opstand der Kosakken; die, en ook de Krimsche Tartaaren, in
den arm te neemen. - De voortgangen, die men in de Zuidelyke Gewesten kan
verkrygen, belooven veel voordeels aan Frankryk. - Eindelyk keurt hy het, om
bygebragte redenen, van aanbelang, den Koning van Pruissen te verschoonen,
door hem van de zaak der verdeelende Mogenheden af te trekken. Deeze, éénmaal
over zyne nieuwe bezittingen gerust gesteld zynde, zal het grootst belang hebben
dat Rusland de zyne verlieze. - Men moet zyn best doen om den Opstand in de
Nieuwe Oostenryksche Bezittingen te doen veld winnen. Dit zou teffens Frankryk
en Pruissen dienen. - Eindelyk zou een Oorlog tusschen Rusland en Turkyen groote
veranderingen in de Staatkundige en Handeldryvende Wereld veroorzaaken: ‘en
mogelyk,’ schryft onze Autheur, ‘hangt het van Frankryk af zich daar van te bedienen;
niet alleen ter herstelling van Polen; maar daarenboven voor zyn (lees zich) zelve
den handel der
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Zwarte Zee, en een gedeelte van die van Persien, te verzekeren, om uitgestrekte
en nuttige Volkplantingen in Egypten te verkrygen, en langs dien weg, door de
Roode Zee, de oude tocht (Route in 't Fransch) naar Indien weder te openen: en
dus den loop des handels van dat Gewest tot zyn voordeel te veranderen.
Deeze Voorstellen,’ dit is des Schryvers slot, ‘kunnen op het eerste oogenblik
schynen herssenschimmen te zyn; maar voor de geenen, die ze overdenken, is 'er
eene groote mogelykheid in van te kunnen gelukken. Sommige 'er van zyn reeds
gelukt, andere hebben verscheide Staatsmannen verwonderd, en de reden, dat
dezelve niet ter uitvoer zyn gebragt, heeft van omstandigheden, thans niet meer
aanweezig, afgehangen; en waarvoor het Frankryk gemaklyk is zich te hoeden.’

Over de Staatkundige Onafhangelykheid van Beijeren. In den
Haage, by J. Plaat, 1796. In gr. 8vo. 15 bl.
Even gelyk het Stukje, in 't voorgaande Artykel aangekondigd, ons in 't Nederduitsch
en Fransch geleverd wordt, zo komt ook dit, schoon zonder naam des oorspronglyken
Opstellers, te voorschyn. Het behandelt het oude Ontwerp van het Weener Kabinet,
om Beijeren, met deszelfs Grondgebied, met de Erflanden van het Huis van
Oostenryk te vereenigen. De Schryver houdt het daar voor, dat dit het zelfde is als
het berugte Ruilingsontwerp, waar van vóór eenige jaaren het geroep was. Hy geeft
de Grootte, de Inkomsten, van Beijeren op, en beweert, vervolgens, dat Beijeren
zelve een groot belang heeft om nooit een gedeelte der Oostenryksche Bezittingen
uit te maaken: en brengt verscheide redenen te berde, waarom de zaak van Beijeren
niet is, het oor te leenen aan zulk eene schikking. Dat de andere Mogenheden het
grootste belang 'er by hebben, dat Beijeren blyft 't geen het is. En dat het bovenal
het belang der Fransche Republiek is, dat Beijeren door het Huis van de Palts
geregeerd worde.
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Verhandeling over het aanleggen en maaken van zogenaamde
Drooge Dokken in de Hollandsche Zeehavens; byzonder toegepast
op de gelegenheid van 's Lands Dok en Werf te Hellevoetsluis,
door J. Blanken, Jansz., Lid van het Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam, en Architect
Hydraulique by Holland. Met eene Afbeelding. Te Rotterdam, by
D. Vis, 1796. In gr. 4to. 19 bl.
De Burger BLANKEN draagt deeze Verhandeling op aan het Bataafsch Genootschap,
op den Tytel vermeld; dewyl hy zyne Medeleden aanmerkt als de zodanigen, ‘die
met de meeste juistheid en kennis van zaaken zodanig een nieuw Voorstel in zyn
geheel kunnen omvatten en beoordeelen, als in dit Vak der importantste
Waterwerken, zoo wel de byzondere Physique gesteldheid der gronden, en andere
toedragten, (waar op het in deezen zoo zeer aankomt,) van ons Land kundig zyn,
als die van andere Landen en Gewesten in Europa, alwaar zulke onderneemingen
met byna onnoemelyke zwaarigheden en kosten, edoch met oneindig grooter
belooningen, ten voordeele van den Staat, tot stand gebragt zyn.’
Hy vangt zyne Verhandeling aan, met op te merken, dat het zogenaamd Droog
Dok, naa het beproefd voorbeeld van alle Zee - vaarende Natien, voor den Staat
allernuttigst en voordeeligst is. Hier op volgt de Beschryving van een zodanig Droog
Dok, en het gebruik van 't zelve; van de plaatzen daar toe geschiktst; en wat men
op min geschikte tot den aanleg doet. Voorts neemt hy in overweeging, hoe, in ons
Land, van de Vloeden en Ebben, ter verkryging van Drooge Dokken, in 't algemeen,
party zou te trekken weezen; 't geen hy verder toepast op de gelegenheid van 's
Lands Dok en Werf te Hellevoetsluis: ‘in veele opzigten,’ gelyk de Burger BLANKEN
schryft, ‘een der schoonste Zee - havens, niet alleen van deeze Republiek, maar
van de meest bekende Havens van deeze soort in Europa; deeze heeft ook nog
het groote voordeel van allerbyzonderst in deszelfs aanleg en locaal geschikt te
weezen tot verbetering en volkomenheden, welke nog ontbreeken tot een meer
voordeelig Zee - Etablissement, Haven, Dok en Werf.’
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- Onder deeze telt hy ook de Drooge Dokken. En voegt 'er nevens: ‘Wie zou, zonder
het locaal deezer plaats bestudeerd te hebben, onder andere aanmerkelyke
aangelegenheden, die niet algemeen onder 't oog schynen te vallen, kunnen denken,
dat in of aan dit zelve Dok en 's Lands Werf aldaar, zonder daar mede plaatzen in
te neemen of te bezetten, die reeds nuttiger beslaagen zouden zyn, des noods wel
drie, in plaats van één, onderscheiden Drooge Dokken vallen konden, dewelke ieder
van het voordeel der Vloeden en Ebben nut zouden kunnen trekken.’
Dit wordt in de Verhandeling verder ontvouwd; en gaat dezelve, ten beteren
verstande, vergezeld van eene Lineaale Aftekening deezer Haven, Dok en Werf,
noodig om ten volkomen begrip des Onderwerps te geraaken. Alles wordt op eene
korte en klaare wyze voorgedraagen: en moet men dit Plan tot Aanleg van Drooge
Dokken, toegepast op het locaal te Hellevoetsluis, voor zich hebben, om des
Ontwerpers meening ten vollen te bevatten.
Zo verre hadden wy geschreeven, toen wy van eene ons bekende hand verrast
werden met zommige Aanmerkingen op dit Stuk. Aanmerkingen, welker eenige ons
wel te binnen geschooten waren; doch welker meeste te verre buiten den kring
onzer beschouwinge en bevindinge liepen. Met verlof deezes Burgers, zullen wy
het voornaamste overneemen, en ten algemeenen nutte aan den dag leggen; niet
twyfelende of de Burger BLANKEN zal zich deezer Aanmerkingen niet belgen.
Naa den welverdienden lof aan deeze Verhandeling gegeeven te hebben, als
eene vry geschikte en juiste opgaaf behelzende van de wyze op welke te
Hellevoetsluis Drooge Dokken zouden kunnen aangelegd worden, betuigt deeze
Aanmerker zeer wel te kunnen erkennen, dat een Schip, in een Droog Dok geplaatst
zynde, (vooral, indien het eenigen tyd daar staat om uit te droogen, of ten minsten
winddroog te worden,) aldaar, door Steigeringen of Stellingen 'er by te plaatzen,
even gemaklyk kan vertimmerd worden als men een nieuw Schip op eene Werf
bouwt. Dan of dit onkostlyker uit zal komen, dan met kielen, komt hem zeer
twyfelagtig voor.
Dat de Aanleg zulker Drooge Dokken veele Tonnen Gouds zou kosten is een
paal boven water; doch dit
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eens ter zyde en het bestaan der Drooge Dokken verondersteld zynde, valt nog de
vraag, hoe veel zullen de Blokken, de Stutten en alle de Machinen kosten, die het
Schip vlak en rechtstandig op zyn kiel zullen geplaatst houden? (want indien zulk
een Schip alleen op zyn kiel zou moeten rusten, zonder geschoord te worden, zal
het terstond, of met de minste oorzaak van beweeging, schoon het voor een
oogenblik in zyn evenwigt stondt, over zyde vallen.) - Deeze Stuttingen of
Schooringen moeten altoos gebruikt worden, en zyn derhalven dagelyksche
Werktuigen. Voeg by deeze vraag, hoe veel kosten zullen de Stellingen of
Steigeringen beloopen? En eindelyk breng hier ook onder, de dagelyksche onkosten
van het Dok, deszelfs Sluizen, Pompen, enz.
Daar tegen over moeten gesteld worden de onkosten van kielen en
kielgereedschap, de stutten en woelingen aan de Masten, de Vlotten, de Touwen
daar men het Schip mede vastmaakt, en eenige kleinigheden.
Indien de Burger BLANKEN van beide deeze tegenovergestelde onderwerpen eene
zo juist mogelyke berekening van kosten hadt gemaakt, dan zou zyne Verhandeling
veel vollediger geworden zyn: want het is de zaak der Hollanderen niet, om alles
van vreemde Natien over te neemen, indien het niet onkostlyker en beter op den
duur is. Wy hebben, tot onze schade, die dwaasheid ondervonden; en kunnen geene
dan hoog noodwendige kosten maaken.
Alles overwoogen hebbende; komt het ons voor, dat de Reparatie in zulk een
Droog Dok veel kostbaarder vallen, en nergens anders in van nuttigheid zal weezen,
dan by zeldzaam voorkomende gevallen, als van een Lek, in een belaaden en
geheel toegerust Schip, onder Water, en wel onder de Kimmen van 't Vlak. Om zulk
een Lek te stoppen, moet, by het kielen op de gewoone wyze, het Schip geheel
gelost worden, om dat men, met krengen, al was het dat het Bovendek op de eene
zyde in het water kwam, de Kimmen niet uit het water kan krygen: dan zou men het
Schip, met den vollen last, beter, ten minsten spoediger, in het Drooge Dok kunnen
herstellen, (zo de bodem en de zyden van dat Dok in staat waren om die zwaarte
te kunnen draagen.) Dan dit is het éénigste geval, waarin de voorkeur zou kunnen
gegeeven worden aan het Drooge
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Dok, om dat men, in zulk een geval, de kosten van lossen en laaden uithaalt; doch
deeze gevallen zyn zeer zeldzaam, dewyl de ondervinding leert, dat een Schip
zelden gebrek heeft onder het Vlak, indien de scheidnagels van Kiel en Steven
behoorlyk bezorgd zyn. De Scheepslekken komen meest in de Toelaading, en dan
kan krengen, of, dit niet genoeg zynde, het kielen, daar toe genoegzaam zyn. 't
Gevolg hier van is, dat men, om die enkele gevallen, zulke groote kosten niet behoort
te doen.
Mogelyk valt men op het denkbeeld, dat men de Schepen, in een Droog Dok,
beter zal kunnen repareeren, dewyl zy dan rechtstandig staan, dan met kielen over
zyde liggende. Dit zou misschien het geval weezen, indien 'er onkundige
Timmerlieden toe gebruikt wierden, die van Zway of Sloering niets verstonden; maar
dewyl men tot de Reparatie kundige Scheepstimmerbaazen en Knegts gebruikt, is
deeze tegenbedenking van geene waarde. - Van even weinig beduidenis is eene
andere, daar uit ontleend, dat men het Hut beter, onkostlyker en gereeder, aan het
lichaam van het Schip ter Reparatie kan brengen, als het Schip rechtstandig staat,
dan als het over zyde ligt: want een Schip op zyde liggende wordt daar naar op
laaten gaan (dat is in minder hellenden stand gebragt), naar maate men noodig
heeft om op die plaats te arbeiden, daar Planken, Stutten, of een Huid, hersteld of
vernieuwd moeten worden: terwyl, in een Droog Dok, de Stellingen of Steigeringen,
naar gelange van den te verrigten arbeid, moeten verhoogd of verlaagd worden. Het maakt ook geene grootere zwaarigheid om 'er eene Plank in te voegen als men
kielt dan of men steigert: want dezelfde middelen stelt men te werk. Men zal
desgelyks, in beide de gevallen, het Schip moeten droog branden. Geen reden is
'er, derhalven, om, in deeze gewoone gevallen, de voorkeuze aan het Drooge Dok
te geeven. - Nog zal men misschien in 't midden brengen, dat de Masten, het Want,
de Rusten, enz. veel lyden in het over zyde winden, of kielen, als mede in het over
zyde liggen; doch reeds ter loops is aangemerkt, dat men dit met goede stutten
voorkomt. Wyders komt daar by, in tegenoverstelling, hoe veel een Schip lydt in
een Droog Dok, eer hetzelve onder het Vlak en Kimmen behoorlyk met blokken is
ondervangen, dermaate dat het geheele li-
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chaam draagt, en niet op één punt, gelyk de Kiel is, rust. - Eindelyk zou men nog
kunnen vraagen, hoe men de Kiel in een Droog Dok zal kunnen herstellen? Dit zal
men onmogelyk, of ten minsten hoogst bezwaarlyk, moeten keuren: want, in zodanig
een geval, moet het geheele Schip geligt worden.
De Aanmerking-Schryver voegt 'er, ten slotte, deeze bedenking nevens, welke
wy als een wenk willen plaats geeven. Indien 'er iemand was, die uit kon vinden,
om onze Oorlogschepen, byzonder die van Linie, in Vredestyd, voor Verwatering,
Doorhanging en Vervuuring, of verderf, te bewaaren, ten einde, by Vredebreuke,
in acht of veertien dagen toegetuigd en toegerust te kunnen worden, deeze zou een
allernuttigst Ontwerp aan den Lande opleveren.

Reis door de Departementen van Frankryk; door een Gezelschap
van Kunstenaars en Geleerden. Met Kaarten en Plaaten. l'Aspect
d'un Peuple Libre est fait pour l'Univers. J. la Vallée, Centenaire
de la Liberté, Act. I. - No. 5. Te Parys, by Brion, Buisson, l'Esclapart,
Desenne, en de Directeurs der Drukkerye du Cercle Social. Te
Gouda, by H.L. van Buma en Comp. In gr. 8vo. 48 bl.
Wegens den aanleg en de voortzetting deezes Werks, en de waarde op welke het
geschat moet worden, hebben wy ons, in onze Letteroefeningen van den voorleden
(*)
Jaare , breedvoerig genoeg uitgelaaten, en 'er niets aan toe te voegen, dan dat
dezelfde lof en blaam ook op No. 5 valle.
In dit No. vinden wy het Departement van de Somme beschreeven. De grond in
't zelve is minder vrugtbaar dan in het Departement van de Neder-Seine. De
Landbouw is 'er niet tot de hoogste volkomenheid gebragt. ‘Echter,’ gelyk onze
Reizigers vermelden, ‘heeft noch de deugdzaamheid van den grond, noch de
nyverheid der Bewoonderen, schuld daar aan. - Het is de eindelooze uitgebreidheid
der vlakten. De Landman heeft eene weezenlyke reis te doen om zyne velden te
bereiken. Hy komt 'er dus een uur te laat, en moet dezelve een uur te vroeg verlaaten;
dit is reeds zo veel van zyn arbeid verlooren. Daar by is hy by zyne aankomst reeds
vermoeid; dit vermindert zynen yver, en de verslapping van den lust is noodwendig
van eenen nadeeligen invloed op de werkzaamheid van den geest. Zo hy hier

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1796, bl. 77. 221 en 425.
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den geheelen dag over blyft, biedt hem de uitgestrekte vlakte geene schuilplaats
voor de brandende middaghitte aan; vervolgens bevordert het ongemak, dat hy lydt,
zeer den tegenzin; en de tegenzin is altoos eene hindernis om eenigzins van den
gewoonen weg af te gaan. Voeg by deeze natuurlyke nog andere zedelyke redenen.
Het schynt wel, als het eigendom even groot is, dat dan het stuk land, waar over gy
uit uwe huisdeur het gezigt hebt, meerdere waarde in uw oog heeft, dan 't geen gy
veraf moet gaan opzoeken. De gewoonte van 't zelve te zien brengt eene meerdere
zucht voor 't zelve voort; men bezorgt het men doet het met meerderen aandrang
wel. Van den vroegen morgen ondervindt het onze eerste zorgen, en tot den laaten
avond deelt het in ons genoegen. De nabyheid, eindelyk, van de vaderlyke wooning
wischt all' het onaangenaame van den arbeid uit; terwyl de afgelegenheid van het
andere te veel tyd overlaat om de kosten der vermoeijing te berekenen, waar op
het ons komt te staan.’ Dit wordt vervolgens op de gesteldheid deezes Departements
toegepast.
Van den aart der Inwoonderen treffen wy dit berigt aan: ‘Het Volk in het
Departement van de Somme is zeer geschikt voor de Vryheid. Zoo braaf en
edelmoedig als het is, zoo hadden ook de Romeinen eertyds ondervinding van
deszelfs dapperheid; gereed om zyn besluit te vatten, verheft het zich boven de
hinderpaalen; maar ook standvastig in zyne voorneemens, is het niet ligt van zyne
denkbeelden af te brengen. Over 't algemeen hoofdig, en zelv onverzettelyk, vergoedt
het zyne gebreken door eene zeldzaame opregtheid, ongekrenkte trouw, en meer
dan gewoone braafheid. Het verraad, de geveinsdheid en de dubbelhardgheid, zyn
hier alle even zeer onbekend. Zy zyn meer welmeenend dan beschaafd, meer
minzaam dan vleiend, en de menschen van dit Land behooren tot dat soort, wier
geest zomtyds het hart van anderen bedriegt; doch wier hart nog nimmer den geest
van eenig mensch bedroogen heeft. Met deeze hoedanigheden vereenigen zy een
zeker soort van Wysbegeerte, die aan hun gestel eigen is, en die hun zonder moeite
deugden doet verkrygen, welke aan anderen duur te staan komen. Uit liefde tot de
rust min of meer onverschilig zynde, bevinden zy zich altoos en overal wel, waar
het lot hun plaatst; van daar is het dat zy noch aan eerzugt, noch aan gierigheid,
noch aan eenige der gebreken, welke deeze driften naa zich sleepen, onderhevig
zyn. De hemel plaatst hun daar, en zy blyven daar; een kleine toets meer, dan waren
zy luiaarts; een kleine toets minder, dan waren zy wysgeeren.’
Burgerdeugden worden, naar deezer Schryvers gewoonte, uit de vergetelheid
opgehaald. Vorstengebreken met veragting ten
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toon gesteld. Priesterbedrog uitgejouwd: en trosfen zy hier toe overal gelegenheid
aan; hier een allerschoonste, in het Kerkgeschil over de lange Hairen, en nog meer
in het Feest der Ezels. Een Feest, welks bespotlykheid ernstiger pennen bezig hield:
men zie ROBERTSON'S Hist. van CAREL DEN V. II D. bl. 64. Schoon wy alle zydelingsche
beschimpingen des Christendoms, in dit Werk maar al te veel voorkomende,
ontstaande uit de deerlyke verwarring van het Christendom met de daar aan
toegevoegde Dwaas- en Verkeerdheden. hoogst wraaken, willen wy, om der
Schryveren trant in dit vak te doen kennen, van dit Feest het medegedeelde
opgeeven.
‘Het Feest der Ezels kwam door zyne meerdere vrolykheid de sombere schaduwen
uitwisschen, welke het geschil over de lange Hairen over de Cathedraale Kerk van
Amiens verspreid hadt. Een Ezel van Verona in Italien hadt zich in 't hoofd gehaald,
dat hy de gelukkige Ezel was, op welke JESUS voorheen zyne intree in Jerusalem
hadt gedaan. Hy hadt ook makkers gevonden, die inschiklyk genoeg waren om een
Eed te doen, dat hy droogvoets door de Adriatische Zee van Palestina was gekomen,
en dat de weide, waar op hy graasde in de velden van Verona, hem door zyn heiligen
beryder gemaakt was. De heilige Ezel, die echter niet onsterflyk was, stierf eindelyk,
buiten twyfel van ouderdom; want hy moet ten minsten zeven à achthonderd jaaren
oud zyn geweest. Men verzamelde zyne asch, en stelde die ter bewaaring in een
naargemaakten Ezel, die vervolgens twee of driemaalen 's jaars in Processie werd
omgevoerd. - Dit heilig eerbewys van den Ezel kwam ook tot over de Alpen, en de
Hoofdstad Amiens nam ook deeze nieuwe wyze van begroeting aan. Op den dag
van 't Feest bragt men een jong Ezeltje aan de deur van de Kerk. De mindere
Geestlykheid kwam 't zelve aldaar haare opwagting maaken, en men omhing het
met een kostbaar kleed. De vergeestlykte Ezel naderde met groote deftigheid tot
op het Choor, nam plaats ter zyde van den Bisschop, en maakte aldaar ook eene
goede vertooning. Vervolgens verkondigden de Priesters in 't Latyn deszelfs
aankomst, en erkenden, ter goeder trouwe, dat zy hunne Rykdommen aan Ezelagtige
hoedanigheden te danken hadden. Op 't einde der Mis begon hy, die dezelve hadt
uitgesprooken, te balken, en alle de omstanders antwoordden op denzelfden toon,
uitgezonderd alleen de Ezel, die, wyzer dan de bedrieglyke Priesters en 't ligtgeloovig
Volk, alles met een medelydend stilzwygen aanzag en toehoorde’
In de Aantekeningen schryven de Reizigers, opzigtlyk dit Feest, dat het insgelyks
te Parys, te Autun, en in andere Hoofdkerken van Frankryk, gevierd werd - en schoon
de Ezel van Veronne een Fabel is, is het egter geen Fabel die door de Las-
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teraars van 't Christendom verzonnen is; men liet in deeze Eeuw de heilige
overblyfzels van deezen Ezel nog zien in het Klooster van Notre-dame des Orgues,
te Veronne.
Schoon ROBERTSON, ter aangehaalde plaatze, van de herkomst deezes Ezels
zwyge, tekent hy daaromtrent op, uit DU CANGE, Voce Festum, Vol. III. p. 434. ‘In
verscheide Kerken van Frankryk werd ter gedagtenis der vlugt van de Maget MARIA
naar Egypte een Feest gevierd, welk het Feest van de Ezels werd geheeten. Een
jonge Dochter, ryklyk uitgedoscht, met een Kind in haare armen, was op een Ezel
gezeten, welke, met een kostlyk kleed gedekt, in een plegtigen ommegang na het
altaar geleid werd. Het Dier was geleerd op zekere plaatzen te knielen; een lofzang,
niet min kinderagtig dan godloos, werd te zyner eere gezongen; en de Priester, by
het eindigen dier plegtigheid, in plaats van met de gewoone woorden van het volk
te scheiden, balkte driemaal als een Ezel, waarop de Vergadering, in plaats van,
naar gewoonte, Deo gratias te antwoorden, driemaalen op dezelfde wyze wederom
balkte.’ - Wy hebben 'er dit willen byvoegen, om te toonen, hoe anders ongelooflyke
dwaas- en verkeerdheden, in deeze Reis in groote menigte, op de rekening der
Priesteren gesteld, niet verzonnen, maar daadlyk gebeurde zaaken, zyn. De wyze
van Voordragt en de Inmengzels, ter bespottinge van het Christendom, zyn hoogst
te wraaken; doch leveren het doorslaandst bewys op, hoe Priesterbedrog daar toe
aanleiding gegeeven, daar van de schuld hebbe.
Voorts treffen wy, in deeze No., verslag aan van Abbeville, Amiens, Peronne,
Doulens, en de Haven van St. Valery, te regt Dieppe in 't klein geheeten.

Nieuw Fransch Woordenboek, waarin zoodaanige Woorden en
Uitdrukkingen, die aan de Fransche Staatsomwenteling hun
bestaan te danken hebben; of, in betekenis door dezelve merkelyk
veranderd en uitgebreid; of, nog in geene Woordenboeken te
vinden zyn; Letterlyk en Zaaklyk verklaard worden. Versameld
door F.A. Gödicke, te Kothen. In 't Nederduitsch vertaald, en met
verscheidene Woorden en Spreekwyzen vermeerderd, door Ernst
Willem Cramerus. Te Haarlem, by Ernst Willem Cramerus, Junior,
1796. In gr. 8vo. 155 bl., behalven het Voorbericht.
De breedvoerige titel van dit Werkjen ontvouwt duidelyk genoeg deszelfs oogmerk
en voornaamen inhoud; de nuttigheid der onderneeminge zal niemand in twyffel
trekken, dien slechts eenigzins bekend is, hoe eene menigte van nieuwe woorden
en spreekwyzen, of nieuwe betekenissen van reeds gebruikelyke woorden, zedert
de Fransche Staatsomwenteling,
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in dat Gemeenebest ontstaan zyn; en de uitvoering is zodanig, dat zy lof verdiene.
De eerste Opsteller, F.A. GÖDICKE, te Kothen, ‘heeft het Werkjen in het licht gegeven,
zonder 'er eenig Voorbericht voor te plaatzen. ... Intusschen,’ zegt de ederduitsche
Uitgeever, ‘kan men verzekeren, dat hy het nut en genoegen der Leezeren steeds
in het oog heeft gehouden. Hy heeft de nieuwe Fransche woorden niet slechts
letterlyk vertaald; 't welk echter met veelen niet doenlyk was; maar ook zaaklyk
verklaard, en de gelegenheid aangewezen, by welke zy aan die betekenissen
gekomen zyn.’ Om van de waarheid deezer verzekeringe overtuigd te worden,
behoeft men het Boekjen slechts op te slaan, en men zal een aantal van voorbeelden
vinden. Zie dus Aristocratie, Aristocrate, Assemblée Primaire, Assemblée Electorale,
Assemblée d'Administrative, Assignat, Bar, Brissotinisme, enz. Doch de Leezer zal
zelve genoeg aantreffen, dat hier op te noemen overtollig zoude weezen.
Een werk van deezen aart is moeilyk, en nooit tot volmaaktheid te brengen. Het
kan niet anders of 'er moeten misslagen insluipen. Door deezen te verbeteren doet
men dienst zo wel aan den Opsteller als aan het Gemeen. Wy denken dus eenige
opheldering te kunnen geeven aan het woord CHOUAN Op dit woord leezen wy: ‘Met
deezen naam worden betekend de roovers en muitelingen van de Vendée. Zy
hielden zich eerst, in het departement la Vendée, een gedeelte van het oude Poitou.
in de rotsen en ontoeganglykste wouden en oorden van dat gewest op; maar,
naderhand, voegden zy zich by de koningsgezinde troepen aldaar, en vereenigden
zich met hun in den opstand tegen de republikeinsche regeering des lands.’ Onder
het Artikel VENDÉEN wordt hier nog bygevoegd, dat de Chouans ‘zoo genaamd
worden, of, naar hunnen eersten aanvoerder CHOUAN, of, gelyk anderen beweeren,
naar zekere nachtvogels, welke men Chouans heet, die zich over dag niet laaten
zien, maar des nachts op roof uitgaan.’ In het Fransche Tydschrift l'Esprit des
Journaux wordt, in een der stukken van het jaar 1795, hiervan een naauwkeuriger
verslag gegeven. De Chouans moeten van de Vendéers onderscheiden worden.
De laatsten behooren tot het oude Poitou, de eersten tot Normandye. En de
naamsoorsprong is deeze. De drukkende belasting op het zout, de Gabelle genoemd,
had onder de oude regeering geene plaats in Bretagne, (uit hoofde van de bedongen
voorrechten, toen dat hertogdom met de kroon vereenigd werd) maar wel in het
naast daaraan gelegen Normandye. Het gevolg hiervan was, dat eene menigte zout
uit de eerstgenoemde Provintie ter sluik wierd ingevoerd in de andere. De sluikers
waren in grooten getale, vereenigden zich veeltyds in gewapende benden, sterk
genoeg om tegenstand te bieden aan de marechaussée, en afge-
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richt in het gebruiken van 't geweer. Zy namen den nacht te baat tot het uitvoeren
hunner sluikpartyen, stelden posten uit op bekwaame plaatzen, welke van afsand
tot afstand elkander door tekens waarschouwden, indien 'er eenige hindernissen
zich vertoonden, welke de onderneeming te gevaarlyk maakten. Onder die tekens
was het nagebootste geluid van den Kat -uil, dat in het stille van den nacht op eenen
verren afstand konde gehoord worden. De Fransche naam van den Kat -uil is
Chathuant; dan dit woord wierd in de Normandysche boerentaal uitgesproken
Chouan. Hiervan kreegen deeze sluikers den naam van Chouans. Wanneer, by de
Revolutie, de zo drukkende en willekeurige belasting op het zout wierd opgeheven,
verlooren daardoor de Chouans hunne oude kostwinning: zy hadden, gelyk
doorgaans dat soort van menschen, niet veel anders geleerd, werden dus verlegen
en misnoegd, en het bykomen van eene aanhitzende bygeloovigheid bragt hen
schielyk tot eenen opstand.
De Opstellers van dit Werkje zyn duidelyk vrienden der Vryheid en der Fransche
Revolutie, maar niet van het Jacobynsche terrorisme, of schrikbewind. By gepaste
gelegenheid geeven zy, op meer dan ééne plaats, hunne afkeuring te kennen van
de wanordes en gruwelen, welke der Fransche Republiek, misschien, meer onheils
hebben gebrouwen dan alle vereenigde poogingen van derzelver openbaare
vyanden.

Gerard van Velzen, door Mercier. Te Amsterdam, by W. Holtrop,
1796. In 8vo. Behalven het Voorwerk, 183 bl.
GERARD VAN VELZEN, de held van het Prosaïsch Dichtstuk, welk wy hier aankondigen,
moet bekend zyn aan een ieder, die geen vreemdeling is in de geschiedenis van
ons Land. Wy verblyden ons over de keuze van den Franschen Burger MERCIER, in
dezen held tot zyn onderwerp te nemen; als vererende dit onderwerp op ene
uitstekende wyze de deugden en den Heldenmoed van den ouden Bataaf. Daarom
derhalve alleen is reeds dit Werkje voor onze Landgenoten van wezenlyk belang.
Maar ook de behandeling verdient allen lof, en verdubbelt de aanpryzing, welke wy
ons verpligt vinden aan hetzelve te geven. MERCIER, wiens verdiensten in het vak
der Wysbegeerte en Fraaije Letteren boven alle verdenking zyn, geeft ons in zynen
GERARD VAN VELZEN ene nieuwe proeve van gezuiverden smaak en kiesch gevoel.
Door eigen' droevige ondervinding geleerd, schetst hy de barbaarsche woede van
den trotschen Despoot, en deszelfs lage Vleijers en Huurlingen, met de levendigste
kleuren. Zyne schildering dier edele gevoelens, welke den echten heldenmoed van
verstandige Vryheidsvrienden van de dolle drift van verblinde Vorstenslaven
onderscheiden, maakt een zeer verheven kontrast. De
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uitdrukkingen der gloeiende tederheid van GERARD en ENGISBERTHA vormen in de
daad zeer treffende tonelen, waarop ons evenwel deze aanmerking schynt te voegen,
dat zy meer het gevoel van den Schryver dan de oorspronglyke eenvoudige
geaartheid onzer Voorouderen afschetsen. Hartlyk wenschen wy intusschen, dat
MERCIER het oogmerk, dat hy zich zeker met dit Werkje heeft voorgesteld, ten volle
mag bereiken. ‘Ongelukkige slagtoffers, welke hy ons geschetst heeft, zyt heilig
voor gevoelige zielen; leert der naarkomelingschap hun verfoeien, die de magt
misbruiken om de menschheid te verlagen en te vervolgen, en aanslag te maken
op de geheiligde rechten van den mensch, en op deszelfs vryheid.’ De vertaling
heeft enige bewoordingen, die den stempel van goed Nederduitsch missen, en den
zin enigzins duister maken; gelyk b.v. op bladz. 132, waar van ene
verbaazingwekkende indeeling van onderhoorige beulen wordt gesproken; maar
over 't geheel is zy ook zeer wel.

Fenelon, of de Kameryksche Kloosterlingen; Treurspel. Het
Fransche van Marie-Joseph Chénier vry gevolgd door P.J.
Uylenbroek. Te Amsterdam, by P.J. Uylenbroek, 1796. In 8vo. 80
bl.
Een der schoonste stukken voor het Toneel, naar de behoeften van onzen tyd
uitnemend geschikt, en waardig om by herhaling vertoond en gezien te worden.
Hetzelve geeft ene levendige en roerende schets van het droevig misbruik, dat een
hardnekkig bygeloof dikwyls van den eerwaardigsten Godsdienst maakte, en
wederlegt tevens zeer overredend het ongerymd vooroordeel, welk de schande
daarvan, die op de dwaasheid en ondeugden der menschen alleen kan hechten,
op dezen Godsdienst en deszelfs gezegenden Insteller zelven wil doen nederkomen.
Hetzelve vertoont in den achtbaren FENELON het beminlyk beeld eens recht-waardigen
Godsdienstleeraars, geheel onderscheiden van dat dier dwepers en slechthoofden,
die alleen den smaad verdienen, welken vele Hedendaagsche Toongevers op den
gehelen Geestlyken stand willen geladen hebben. Wy vinden ons verpligt den inhoud
van dit schone stuk aan onze Lezeren kortlyk op te geven. De jeugdige HELOÏZE,
om den trotschen wederstand van haren Hoogadelyken Vader, aan D'ELMANCE in 't
geheim gehuwd, bevond zich, door omstandigheden, kort na het voltrekken van
dezen egt, in de droevige noodzaaklykheid van haar geheim aan haren Vader te
ontdekken. Die wreedaard, op deze ontdekking razende van spyt, en geheel roerloos
by het geklag en de zuchten van zyn enig kind, zag een geschikt middel om aan
zyne wraaklust te voldoen in haar voor altyd van den man van haar hart
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te scheiden, en in het eenzaam Klooster te sluiten. In dit Klooster bragt eerlang
HELOÏZE ene Dochter ter wereld. Maar het was haar gene vreugde Moeder te zyn.
Vrouwen, door valschen Godsdienstyver verblind en wreed, onttrokken haar haren
zuigeling; en zyzelve, omdat zy stoutmoedig weigerde gedwongen eden te doen,
die aan hare ziel haatlyk waren, werd tot het akeligst kerkerhol gedoemd, alwaar
de koude aarde hare rustplaats, en de slechtste spyze haar voedsel, was. In dit
verblyf des doods behield de enige gedagte aan gade en kroost haar pynlyk leven,
gedurende den tyd van vyftien jaren. Eerst na dien tyd leert zy in AMELIA, die, buiten
haar weten in hetzelfde Klooster opgevoed, nu juist op het punt was van, mede
haars ondanks, door de Kloostergelofte verbonden te worden, hare Dochter, en
deze in ene wreedgekerkerde en tot den dood toe afgestreden Vrouw hare
ongelukkige Moeder, kennen. Deze treffende herkenning werd de voorbode van
groter geluk. Op denzelfden dag, welke AMELIA aan hare Moeder ontdekte, was de
menschlievende FENELON te Kameryk (in welke Stad het Klooster was, dat HELOÏZE
gevangen hield) als Aartsbischop aangekomen. De jeugdige AMELIA, door de edelste
hartstocht aangevuurd, vormt op deze tyding een moedig besluit. Door de méwarige
hulpe ener Vriendin het Klooster ontkomen, gaat zy de knieën van den braven
Bisschop omhelzen, en smeekt hem op den toon der wanhoop om redding en
uitkomst voor hare deerniswaardige Moeder. Naauwlyks had de achtbare dienaar
Gods hare klagte gehoord, of hy is reeds met haar op weg om den daadlyksten
bystand te verlenen. Moedig verzet zich FENELON tegen de God- en menschheid
onterende woede van het dweep ziek bygeloof, en in den naam van dien Godsdienst,
dien hy naar waarheid leerde, en met geheel zyn hart eerbiedigde, ontrukte hy der
kerklyke dwinglandy hare rampzalige slagtoffers. Ondertusschen schonk het gunstig
lot den Aartsbisschop gelegenheid om het zalige zyner deugd in de ruimste mate
te smaken. D'ELMANCE, schoon reeds lang door een valsch gerucht van den dood
zyner gade misleid, had nog steeds haar beminlyk beeld diep in zyne ziel geprent,
en bleef, onvatbaar voor troost, zyn smartlyk verlies betreuren. Op zyn verzoek
benoemd tot Kommandant over Kameryk, waar hy zich verzekerd hield dat zyne
HELOÏZE reeds vóór jaren was gestorven, ontdekte hy daar aan FENELON, zynen
Vriend van der jeugd af aan, het verdriet, dat zynen boezem prangde. FENELON
weende hartlyk met zynen Vriend. De Bisschop stelde aan D'ELMANCE den troost
van den Godsdienst voor; maar kon niet verwachten deszelfs afgestreden geest
eerlang weder geheel tot kalmte te zullen brengen. Op denzelfden dag nogthans,
waar op D'ELMANCE hem voor het eerst den oorsprong van zyn verdriet had
voorgehouden, smaakte de achtbare Priester den
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zegen, van de voor dood geachte HELOÏZE aan haren getrouw, gebleven minnaar
en egtgenoot te kunnen hergeven. - De bewerking van dit stuk beantwoordt ten
volle aan deszelfs schoon onderwerp, en de taal des waren gevoels wordt daarin
zo natuurlyk als treffend uitgedrukt.

Julia Arnold, Toneelspel. Te Amsterdam, by de Wed. J. Doll, 1795.
In 8vo. 80 bl.
Schoon ons niet bericht wordt, wie de Maaker is van dit Toneelspel, noch ook, of
het een Origineel of Vertaaling zy, verdient de Schryver, of Overzetter, van hetzelve
lof, voor dit, in waarheid, fraai Stukje. - De Heer Arnold had, in zyne jeugd, een
geheim Huwelyk aangegaan met Leonora Island, eene schoone en deugdzaame
jonge Jufvrouw; doch zyne Moeder, een hooghartige adelyke Dame, noodzaakte
hem, na America over te steeken, en zyne Vrouw, in eenen zwangeren staat, agter
te laaten. Deeze, meenende van haaren Man trouwloos verlaaten te zyn, op haaren
tyd verlossende, bezweek onder de overmaat haarer smarten, en liet, stervende,
eene Dogter naa, die zy aan haare Vriendin, eene Jufvrouw Schults, aanbeval.
Deeze braave Vrouw geraakte, na dat zy haare Kweekeling aan zekere Vrouw,
Hagedoorn genaamd, ter Min besteed, en eenigen tyd voor haar onderhoud gezorgd
had, onschuldig in de gevangenis; hier mede hield de onderstand voor de ouderlooze
Julia op, en zy geraakte in handen eener Bedelaaresse, voor welke zy aalmoesen
moest ophaalen. - Intusschen kwam Arnold, uit America, weder in zyne
geboorteplaats, en ontmoette, geheel toevallig, de arme verlaatene Julia, die hem
om een aalmoes smeekte. De bevalligheid van het Kind, en mooglyk eene geheime
neiging, deed hem besluiten, zich hetzelve aan te trekken; hy besteedde het in een
Kostschool, en vertrok, mistroostig over den dood zyner Egtgenoote, en in de
onzekerheid of 'er ook een pand hunner liefde in weezen was, weder na America.
Naa aldaar weder schatten te hebben overgewonnen, keert hy terug, vind zyne
jeugdige Wees, schoon en bevallig; ook spoort hy Jufvrouw Schults op, en stelt haar
tot zyne Huishoudster, en Leidsvrouw van zyne Julia, aan. Ondertusschen had de
Zoon zyns Broeders Julia gezien, en was smoorlyk op haar verliefd; deeze vervoegde
zich by zynen Oom, en verzoekt deszelfs bystand tegen zyne Grootmoeder, dezelfde
Vrouw, die Arnold, de eerstemaal, na America gezonden had: dit tusschengeval,
daar Arnold zelf beslooten had, Julia, onbewust dat zy zyne Dogter was, te huwen,
levert eenige belangryke toneelen op. - Dan, van lang-
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zamerhand, ontdekt hy, dat Julia de Dogter is van hem en zyne Leonora; Julia wordt
de Egtgenoote van Arnold's Neef, Karel; en hy zelf huwt met Charlotta, de hals vriendin van Julia. - Het belangryke deezer, hier ten toneele gevoerde, Gebeurenis
heeft ons by dit Toneelstuk zo lang doen stilstaan. - Het geen ons, behalven de zo
wél verkoorene stoffe, in dit Stuk het best bevallen heeft, is, dat de ontwikkeling
door het geheele Stuk verspreid is, en, langzaam voortgaande, echter niet verhindert,
dat de geheellyke ontknooping, in de laatste toneelen, belangryk en aandoenlyk
blyft.

Gesprekken over de voornaamste Gebeurtenissen in het Vaderland,
byzonderlyk ten tyde der Stadhouders. Een Schoolboek, ten
dienste der Nederlandsche Jeugd. Te Leyden, by D. du Mortier en
Zoon, 1796. In 8vo. 104 bl.
De Vaderlandsche Geschiedenis der Jeugd op de Schoolen te leezen te geeven,
is voorlang dienstig gekeurd. Men heeft het, bovenal in deezen laatsten tyd, niet
laaten ontbreeken aan nieuwe Bydragen tot dien voorraad. Deeze Gesprekken
vermeerderen dit aantal, en onderscheiden zich van de meeste Schoolboeken van
deezen aart, door de Vaderlandsche Geschiedenis meest uit het op den Tytel
gemelde oogpunt te beschouwen. Dat het niet geschiedt om de Jeugd op de
Stadhouders te doen verlieven, laat zich gereedlyk bevatten uit den naam der
Uitgeeveren. Hoe zeer tot de laatere Geschiedenissen deeze Gesprekken zich
bepaalen, kan men daaruit afneemen, dat op bl. 48. WILLEM KAREL HENDRIK FRISO
reeds te voorschyn treedt. De Gesprekken eindigen met de Vlugt van WILLEM DEN
V. na Engeland.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Beginzels der Kantiaansche Wysgeerte, naar het Hoogduitsch
vryelyk gevolgd, en met Aanteekeningen, en eene Voorreden
uitgegeven, door Paulus van Hemert, laatstmaal Hoogleeraar by
de Remonstranten, te Amsterdam. Tweede Deel. Te Amsterdam,
by de Wed. J. Dóll, 1796. In gr. 8vo. Behalven de Voorrede, 264 bl.
Van den inhoud van het eerste Deel deezes Werks gaven wy, in No. 3 des voorigen
Jaargangs deezes Maandwerks, een vry uitvoerig verslag, met byvoeging van eenige
Aanmerkingen, welke wy, tot onze groote verwondering, in het slot der Voorrede,
voor dit Deel geplaatst, gezien hebben, dat door VAN HEMERT zeer euvel zyn
opgenomen, even alsof wy daardoor eenen aanval op zyne reputatie in de geleerde
wereld gemaakt hadden; 't geen toch geheel bezyden ons oogmerk geweest is. Wy
dagten dan, deeze zo gevoelige uitdrukkingen leezende, of wy, buiten bedoeling,
ook daartoe aanleiding gegeeven hadden. Wy herlazen ons opstel, en vonden niet
anders, dan dat wy van de verdiensten en arbeid des Uitgeevers met lof gesproken
hebben. Oordeelt VAN HEMERT zo laag over onzen arbeid; zulks is buiten onze schuld.
Wy konden ons, met meer regt, beledigd achten; doch willen daarom de wet der
billykheid niet schenden, maar hiermede openlyk betuigen, dat wy groote achting
koesteren voor de Geleerdheid, Schranderheid en Arbeidzaamheid, van P. VAN
HEMERT. Het spyt ons, dat ligtgeraaktheid hem zo schielyk doet opstuiven; terwyl
drift de oogen benevelt, en hem belediging doet zien, alwaar geen ander ze opmerkt.
Zou de beschuldiging van Waanwysheid, welke hy den Recensent aantygt, ook
meer op hem zelven toepasselyk zyn? Op de geringste tegenspraak in drift op te
stuiven; waaraan toch zullen wy dit anders toeschryven, dan aan den Waan, dat
men boven dwaaling verheven is? Tegenbedenkingen op, of oplossingen
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van, de Aanmerkingen, door den Recensent voorgesteld, zou deeze gaarne gezien
hebben, indien zy met die bescheidenheid voorgesteld waren, waarmede Recensent
dezelve meent voorgesteld te hebben. Maar wat kragt ligt 'er in het bewys, na ons
van Onweetendheid, Oppervlakkigheid, Onbeschaamdheid en Waanwysheid (sierlyke
hoedanigheden voorwaar!) beschuldigd te hebben, ons voorts meesterachtig af te
zetten, met te zeggen, dat het beter is te zwygen dan te antwoorden? Wy oordeelen
niet, dat VAN HEMERT verpligt was, op onze bedenkingen te antwoorden; want 'er is
geen wet, dat een Autheur elk Recensent moet te rede staan. Hy kon dus, zonder
krenking van zyne Eer, zwygen, en hadt ze, onzes achtens, dan beter gehandhaafd,
dan nu. Onze Aanmerkingen toch betroffen noch zyn persoon, als Uitgeever, noch
zo zeer de Kantiaansche Wysgeerte in 't algemeen; maar slegts eene en andere
byzonderheid. Of zyn de Kantiaanen en derzelver Wysgeerte boven alle bedenkingen
verheven? De Autheur des Werks, BORN, wiens naam wy uit de Voorrede, voor het
eerste Deel geplaatst, leerden kennen, zet den beroemden Wysgeer EBERHARD,
een Antikantiaan, ook vry bars af, waarvan wy een staaltje zien op bladz. 178 en
180. Is dit niet regt schrander? - Behoorde men zig niet te schaamen tegen KANT
op te treeden met zulke valsche en ongerymde schynbewyzen? - Doch wy willen
onze Leezers hiermede niet langer ophouden; maar wenschen, ten besluite, dat
Geleerden in hunne twistgedingen vooral mogen indagtig zyn het ingenuas didicisse
fideliter artes emollit mores. Wat onze Aanmerkingen betreft, wy willen met eene
nadere ontvouwing de Leezers niet lastig vallen. Hadden wy KANT's onderscheidingen
al eens niet wel gevat, dit schynt grooter Mannen gebeurd; ten minsten, naar de
uitspraak van VAN HEMERT, ‘toonen de Vraagen, welke HULSHOFF in zynen Zeno
over de praktische reden heeft voorgesteld, duidelyk, dat hy KANT nog niet wel
begreepen hadt.’ Zie de Voorrede, bladz. 17, in de Aanmerking. Dit weinige achtten
wy noodig ter verdediging van onze bedoeling met het voordraagen van onze
Aanmerkingen, als die geen oogmerk hadden om te beledigen, gelyk wy ook niet
hebben met de Aanmerkingen, welke in het beloop der tegenwoordige Recensie
zullen voorkomen. Wy hebben niets tegen den Nederduitschen
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Vertolker van KANT's Wysgeerte; maar achten ons geregtigd, daarover zo veele en
zo weinige Aanmerkingen te maaken, als ons goeddunkt.
De Voorrede behelst voorts eene aanpryzing der Kantiaansche Philosophie, als
hebbende de gewigtigste Vraagen ten onderzoek: Wat kan ik kennen? Wat moet
ik doen? Wat mag ik hoopen? ‘Zo gewigtig deeze Vraagen zyn’ (zegt de
Voorredenaar) ‘voor het menschelyk hart, zo vereeringswaardig behoort ons die
Wyze te weezen, die dezelve het allereerst, tot voldoening der Zelfdenkeren,
beantwoord heeft. En wie is die Wyze anders, als (dan) de wydberoemde KANT van
Koningsberg? - Eer hy het licht ontstoken hadt, was alles duisternis.’ (Veele
Voorstanders van de wydberoemde Mannen LEIBNITS, LOCKE, en anderen, zullen
deeze taal voor te overdreeven houden, en daarop nog niet kunnen besluiten, het
geleide van deeze Lichten geheel te laaten vaaren.) ‘Van PLATO tot ARISTOTELES, ja
van den aanvang der Bovennatuurkunde aan, tot het jaar 1781 toe, wanneer 's
Mans Kritik der reinen Vernunft te voorschyn kwam, waren de genoemde Vraagen
de onderwerpen der eeuwigduurende Twisten der Wysgeeren.’ - Wat is het dan
eigenlyk, waardoor KANT zig van zyne Voorgangeren in de Bovennatuurkunde
onderscheidt? Welke nieuwe waarheden heeft hy ontdekt? - Dit zyn zeer natuurlyke
Vraagen. ‘De Vraag,’ is het antwoord des Voorredenaars, ‘verraadt buiten twyfel
misverstand, en kan niet, dan na eenige beschaaving ondergaan te hebben,
beantwoord worden. De Bovennatuurkunde immers kan onze kennis niet uitbreiden,
maar wel onze begrippen zuiveren en verduidelyken. Zy bearbeidt slegts de form,
niet de stof, onzer kennis. Bovennatuurkundige waarheid is den eenvoudigen
Landman zo goed bekend, als den diepdenkenden Wysgeer.’ Intusschen wordt
gezegd, dat KANT waarlyk iets geheel nieuws geleerd heeft, naamelyk, ‘de
beoordeeling der zuivere reden zelve door de reden; zynde dit het eenige middel,
om de Bovennatuurkunde als eene Wetenschap voor ons, menschen, mogelyk te
maaken.’ Den invloed der Kantiaansche Wysgeerte op onze practische belangen
zal men uit het 3de Deel nader leeren kennen. - Voorts berigt de Uitgeever, dat hy,
in dit Deel, ten opzigte der navolging, zig veel meerder vryheid veroorloofd heeft,
dan in het

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

52
voorige. Ook heeft hy 'er veele Aantekeningen bygevoegd, door welke de zaaken,
in den tekst vervat, meer licht wordt bygezet, of misverstand voorkomen; door allen
welken arbeid hy zig by de Liefhebbers van dergelyke studien verdiend maakt.
Wy gaan over van het Werk zelve verslag te geeven. Dit Deel handelt over den
Omvang van het Gebruik der bronnen van de menschelyke kennis; en behelst twee
Hoofdstukken. Het eerste toont het Gebruik der zuivere Zinnenlykheid in deszelfs
omvang; het tweede, het Gebruik der zuivere Verstandsbegrippen; en bevat twee
Afdeelingen; welker eerste handelt van de Afleiding der zuivere Verstandsbegrippen;
de tweede van de Grondbeginzels des zuiveren Verstands. Eene opgaaf van den
doorgaanden verkorten inhoud met de vereischte klaarheid te doen voor Leezers,
die met de Kantiaansche taal niet van elders bekend zyn, is geen gemakkelyke
taak. Wy zullen echter, tot eenige hoofdzaaken ons bepaalende, zo klaar tragten
te zyn als ons mogelyk is. - De stelling, in het eerste Hoofddeel vervat, zal, zo wy
ons niet bedriegen, in klaare woorden, hierop neder komen, dat de zinnen, of de
zinnenlykheid, dat is, de kennis, die wy door de Zintuigen verkrygen, ons eigenlyk
geene denkbeelden geeft van de dingen zelve, maar alleen van de Verschynzels,
zodanig als zy zig aan onze zinnen vertoonen. Men is dit anders gewoon uit te
drukken, dat alle onze zinnenlyke kennis verward is, zodanig, dat wy niet kunnen
besluiten, dat de dingen waarlyk zo zyn, als wy ze zien, voelen, enz. BORN doet
zeer wel opmerken, dat zulks afhangt van den aart of gesteldheid onzer Zintuigen;
al het welk goed uit elkander gesteld is. Schoon de School van LEIBNITS de
denkbeelden van Tyd en Ruimte op eene andere wyze ontwikkelt, dan de
Kantiaansche (zie onze voorige Recensie bladz. 120;) komen beide toch daarin
overeen, dat het slegts formen van voorstellingen zyn, waaraan het niet beweezen
is dat alle weezens op dezelfde wyze zouden gebonden zyn. Men kan zig (§. 79.)
voorstellen, dat 'er andere Weezens, eener zinlyke natuure deelachtig, zyn konnen,
die echter, by hunne zinnenlyke waarneemingen, dezelfde formen van Tyd en Ruimte
niet kennen, onder welken alleen ons de Verschynzels gegeeven worden. Voorts
kan niemand zig borg stellen, dat de dingen, welke wy nu door middel onzer vyf
zinnen kennen, behalve de waargenomene eigenschap-
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pen, ook nog niet andere bezitten, die wy door onze Zintuigen niet kunnen ontdekken
(§. 80;) waarvan de magnetische, elektrische en aetherische stoffen tot voorbeelden
strekken. Het denkbeeld, derhalven, 't welk wy ons van de zinlyke Wereld vormen,
hangt af van de gesteldheid onzer Zintuigen. Waarom zouden de zinnenlyke
toestanden der lichaamen van vastheid en vloeibaarheid, hardheid en weekheid,
buigzaamheid en onbuigzaamheid, gedaante en uitgebreidheid, ja de
ondoordringbaarheid zelve, meer dan coleur, reuk, warmte, koude, van de byzondere
inrigting onzer natuur onafhanglyk zyn? Uit al het welk (§. 81.) besloten wordt, dat
de zinnen ons eigenlyk niets leeren konnen aangaande de volstrekte eigenschappen
of weezenlyke bepaalingen der dingen. (Dit zelfde beweeren dus verre ook de
Leibnitiaanen; doch zy verschillen, zo wy den staat des verschils wel vatten, hierin
van de navolgers van KANT, dat de eersten stellen, dat wy door het verstandig
nadenken en ontleden deezer verwarde voorstellingen kunnen komen tot de kennis
van den grondslag deezer zinnenlyke Voorstellingen; terwyl de laatsten dit ontkennen,
als naar wier gevoelen het Verschynzel niet kan bestaan in eene verwarde
voorstelling van dat geen, wat deszelfs grondslag uitmaakt, daar wy, al zetten wy
de ontleding ook nog zo verre voort, nooit kunnen geraaken tot de eerste
grondbeginzels, als welke geheel buiten het gebied der zinnenlykheid liggen; zo dat
het altyd verschynzel zal blyven.) ‘Zegt men, myn verstand kan toch verder
doordringen, zo dat deeze eerste grondslagen der Verschynzels zig aan myn
verstand laaten denken of voorstellen.’ Hier zyn de Kantiaanen gewoon te
onderscheiden tusschen denken en kennen; het eerste betreft alleen het mogelyke,
het laatste het daadelyk zyn, als berustende enkel op ervaaring; weshalven uit
denken nimmer waare kennis ontstaan kan, (§. 14 des eersten Deels.) Waar uit
men besluit, dat wy niets, hoegenaamd, kunnen kennen van hetgeen de dingen op
zigzelve zyn. Dat zy werkelyk bestaan, dat zy eenvoudig zyn, dat zy zelfstandigheden
zyn, enz. dit alles zyn dingen, die wy eigenlyk niet kennen. Zy, die het beginzel der
genoegzaame reden (principium rationis sufficientis) erkennen, meenen stellig te
mogen besluiten, dat de verschynzels niet zyn konnen zonder dingen, waarin zy
hunnen grond hebben. Doch de Leerlingen van KANT beweeren, dat dee-
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ze redeneering als zeker vooruitstelt, dat het beginzel der genoegzaame reden ook
kan worden toegepast op dingen, die niet zinnenlyk kunnen worden voorgesteld.
Zy oordeelen, zo als in 't vervolg, inzonderheid §. 111 en 112, te zien is, dat de
grondstelling der genoegzaame reden alleenlyk betrekking heeft tot de veranderingen
der verschynzels, en dus alleen toepasselyk op voorwerpen van ervaaring. - Het
komt echter Recensent voor, dat, schoon hy de onderscheiding tusschen denken
en kennen, waarop de Kantiaanen zig telkens beroepen, niet ontkent, deeze stryd
tusschen hen en de andere Wysgeeren niet vry is te spreeken van woordenstryd.
Niemand zal beweeren, dat hy eene duidelyke kennis heeft van de dingen, die buiten
ons zyn. Maar de vraag is eenvoudig, of wy, volgens het beginzel der genoegzaame
reden, niet noodwendig uit de Verschynzels tot het daadelyk bestaan der dingen
moeten besluiten? Elk uitwerkzel toch heeft een oorzaak, en het begrip van oorzaak
brengt ons op het begrip van kragt, en dit wederom op het begrip van zelfstandigheid,
iets dat op zigzelve aanweezig is. - Wil men nu beweeren, dat wy de dingen slegts
denken of kennen, ons komt voor, dat men daaromtrend vry onverschillig kan zyn;
en wy zien niet, dat deeze zaak door de aanmerking des Uitgeevers, bladz. 22, veel
licht wordt bygezet: ‘De critiesche Wysgeerte geeft daarom aan de dingen op zigzelve
den zeer voegzaamen naam van Gedachte-dingen, of dingen, die men enkel denkt,
- dat is zulke begrippen, die alleen problematisch zyn, en geene Tegenzeggelykheden
bevatten, doch echter door ons, op geene wyze noch van Vooren noch van Achteren
konnen gekend worden.’ - Wy zullen naderhand gelegenheid hebben, daarvan nog
iets te zeggen, en willen nu liever den draad deezes Boekdeels vervolgen.
Aanschouwing is de onmiddelyke Voorstelling van eenig Voorwerp, welke
aanschouwing eene menigvuldigheid van voorstellingen in zig vervat (§. 49). De
zinnenlykheid neemt dit menigvuldige op, doch is als een lydelyk vermogen niet in
staat dit menigvuldige te verbinden. Daar toe wordt een werkend vermogen vereischt.
(Recensent kan niet voorby, ter staaving zyner voorheen gemaakte aanmerking,
by deeze gelegenheid, in 't voorbygaan, op te merken, hoe 'er telkens van de
zinnenlykheid als een geheel lydelyk vermogen gesproken wordt, in tegenstelling
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van het werkend vermogen des verstands. VAN HEMERT (zie het slot deezer Voorrede)
staat toe, dat hetgeen volstrekt lydelyk is geen kragt of vermogen kan hebben. Dus
achten wy het in de zaak eens te zyn. Doch dit zo zynde, hoe kan dan de
zinnenlykheid door KANT by een spiegel vergeleken worden, die, geheel lydelyk
zynde, zig geen denkbeeld vormt, waartoe niet slegts bloot ontvangen, maar
werkzaam zyn, vereischt wordt. Wil men, duidelykshalve, de werkzaamheden van
de ziel analyseeren, dan kan men de eenvoudige bevatting van een zaak (simplex
rei perceptio) zeer wel onderscheiden van die werkzaamheid, waardoor wy de
denkbeelden onderling vergelyken; doch het komt ons voor met de Logici dit
eenvoudig voorstellen beter de eerste werkzaamheid van de Ziel te noemen.) Dit
is eene daad van 't Verstand, welk niet kan aanschouwen, maar denken (§. 84).
Een noodwendig vereischte en weezenlyk Bestanddeel van alle voorstellingen is
de Bewustheid (§. 1 en 3), welke zig grondt op het gevoel van ons ik. Een verstand,
in 't welk door de zelfbewustheid te gelyk al het menigvuldige gegeeven werdt, zoude
aanschouwen; doch van zulk een verstand, waarvoor wy het Goddelyke verstand
houden, kunnen wy ons geen begrip vormen, die aan ruimte en tyd gebonden zyn.
(§. 87). (Teregt doet VAN HEMERT hierby opmerken, ‘hoe dwaas het is, zig te verdiepen
in de beschouwingen omtrend den aard der Goddelyke Kennis;’ teregt, zeggen wy,
in zo verre men hier door te kennen wil geeven, dat het een vergeefsch streeven
zou zyn, zig een positief denkbeeld te willen maaken van zodanig een verstand.
Echter komt het ons voor, dat men tot eene gevaarlyke twyffelaary zou vervallen,
als men meende, niets te moeten vaststellen van hetgeen, waarvan wy ons geen
begrip kunnen vormen. Dus toch is het gelegen met die waarheden, waar toe wy
komen door de zogenaamde demonstrationes ad absurdum; wy worden dan
gedwongen de zaak te erkennen, schoon wy ons 'er geen begrip van kunnen vormen.
Dus moeten wy, by voorbeeld, erkennen, om de absurde gevolgen van de
tegenstelling, dat, dewyl 'er nu iets is, ook altyd of van alle eeuwigheid iets bestaan
heeft, schoon wy ons geen begrip konnen maaken, hoe iets door de
noodzaakelykheid van zyn natuur van eeuwigheid bestaat. Desgelyks meenen wy
ook, dat wy om soortgelyke reden genoodzaakt worden te erkennen, dat het
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volmaaktste verstand, zonder zinnenlykheid, onmiddelyk aanschouwt, zonder het
veelvuldige tot eenheid der bewustheid door eene byzondere daad te brengen,
schoon wy ons daarvan geen begrip kunnen maaken.)
In 't breede wordt 'er voorts gehandeld over den schematismus van het verstand.
Naardien ongelyksoortige dingen onder elkanderen niet kunnen worden opgenomen,
zo kunnen ook de zuivere verstandsbegrippen niet betrekkelyk gemaakt worden op
de verschynzels, zonder eenig middel, 't welk met beiden gelyksoortig is, en dit
middel is de voorstelling van tyd; want deeze is als zuivere, onmiddelyke voorstelling
overeenkomstig met het zuivere verstandsbegrip, en ook gelyksoortig met het
verschynzel, als zynde deszelfs form. Hierdoor dan worden de zuivere
Verstandsbegrippen verzinnelykt; welke verzinnelyking genoemd wordt het schema
van een zuiver verstandsbegrip. Hierop volgt (§. 95) een Tafel van de schemata;
welke evenveel in getal zyn als de Catagoriën, welke wy in de Recensie des eersten
Deels hebben opgegeeven. De Hoofdclassen zyn: Hoegrootheid, Hoedanigheid,
Betrekking, Modaliteit, benevens de onderdeelen. Uit al hetwelk (§. 98) het gevolg
getrokken wordt, dat alle oordeelen en grondstellingen, welke wy uit de zuivere
verstandsbegrippen zamenstellen, volkomen ledig zyn moeten, zo dezelve niet op
verschynzelen betrekking hebben, en zonder tydsbepaaling zyn. Als men zegt, ieder
ding heeft zyn oorzaak, zegt men waarheid, mids men niet meene een ding op
zigzelven. Meent men een ding op zigzelven, dan is dit beginzel van geen gebruik.
- Recensent meent, dat ieder, die slegts de woorden verstaat, dit geredelyk zal
toestaan. Doch zou men zig niet klaarder en eenvoudiger uitdrukken, wanneer men
zegt, dat zulks van een werkelyk bestaand ding moet verstaan worden? Want een
ding, dat niet bestaat, begrypt elk, dat geen oorzaak behoeft, ten zy eene
denkbeeldige oorzaak, even gelyk het ding, 't welk ik my voorstel. Het verwondert
ons dus, hoe de Autheur klaagt, dat men het tegen deeze Leer zó sterk gelaaden
heeft, ‘dewyl wy ons,’ zegt hy, ‘door den ruimen omvang onzer zuivere
verstandsbegrippen, natuurlyker wyze, vervoeren laaten, en boven alle mogelyke
ervaaring willen vliegen. Ons verstand, - zegt de groote Hervormer der Wysgeerte
- bouwt, ongemerkt, aan het huis der ervaaring nog zo gaarne een veel ruimer
gebouw, vol met loutere ge-
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dagtenweezens,’ enz. Deeze vermaaning is op zigzelve zeer nuttig. Alles komt hier
maar aan op de toepassing, wat wy door enkele verstandsbegrippen te verstaan
hebben. De toepassing is deeze. ‘Gelyk de verschynzels,’ zeggen de Tegenstreevers
van KANT, ‘de zinnenlyke wereld uitmaaken, zo moeten 'er Verstandsweezens zyn,
die de grondslagen der zinlyke wereld zyn. Wy ontkennen niet, dat wy nooit kunnen
doordringen tot de werkelyke dingen zelve. Hieruit volgt wel, dat wy niet alles konnen
weeten: maar wy kunnen met regt zeggen, dat 'er werkelyke dingen zyn, waardoor
wy zulke voorstellingen verkrygen, zonder ons te bekommeren, wat deeze dingen,
buiten betrekking tot ons, zyn. Wy neemen dus eene wezenlyke wereld aan; my
neemen het bestaan van God aan, hoewel dit geene zinnenlyke waarheden, maar
blootelyk resultaaten zyn,’ enz. De Kantiaanen beroepen zig hier weder op het
onderscheid tusschen denken en kennen, waarvan boven reeds gesproken is, en
beweeren, dat de zuivere verstandsbegrippen geheel ledig zyn. Doch wy vraagen,
zyn het geheel ledige verstandsbegrippen, daar zy eene wezenlyke wereld, - hoe
die dan ook zyn moge, - ten grondslag heeft? ‘Op welke gronden,’ zegt BORN, ‘wil
men dan beweeren, dat de dingen op zigzelven juist zo gesteld zyn, als wy ons
dezelve voorstellen?’ - Doch welk verstandig mensch beweert dit? Met verwondering
leezen wy terstond daarop (bladz. 97). ‘Heeft de Wysgeer van Koningsberg ergends
ontkend, dat 'er werkelyke dingen zyn, die met onze voorstellingen overeenkomen?
Zeker neen.’ - Indien hy dit niet ontkent, dan begrypen wy niets van alle voorige
redeneeringen. - Wy willen niet zeggen, dat hy onder het getal der Idealisten, welke,
buiten de Verschynzels, niets werkelyks willen erkennen, moet gerangschikt worden:
doch dit verwondert ons, hoe de Autheur hem doet voorkomen, als beweerende,
‘dat 'er werkelyke dingen zyn, die met onze voorstellingen overeenkomen.’ Schoon
'er terstond byvoegende, ‘dat hetgeen met onze voorstellingen overeenkomt een
bloot Verschynzel is.’ Dit is, onzes achtens, met de eene hand gegeeven, dat men
met de andere wegneemt. Zo even hadt hy gezegd, (en, onzes oordeels, te regt)
dat 'er geene gronden zyn om te beweeren, dat de dingen op zigzelven juist zo
gesteld zyn, als
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wy ons dezelve voorstellen. - Veelen hebben KANT een Idealist genoemd. Doch de
zo even aangehaalde woorden liggen zo ver van het Idealismus, als het Oost van
het West. Ook heeft hy 'er zig in zyne Prolegom. f. 62, beneden aangehaald, ten
sterksten tegen verklaard, waarin men, onder anderen, leest: ‘Ik zeg, dat aan ons
dingen, als buiten ons zynde voorwerpen onzer zinnen, gegeeven zyn, maar dat
wy niets weeten van het geen deeze dingen op zigzelve mogen weezen, en alleen
slegts derzelver verschynzelen kennen, dat is de voorstellingen, welke zy in ons
werken, terwyl zy onze zinnen aandoen. Dus staa ik ook volstrektelyk toe, dat 'er
buiten ons ligchaamen zyn.’ Hy beroept zig voorts op LOCKE, die even het zelfde
gezegd heeft; en wy geeven aan dit alles gaarne onze toestemming. Maar het
verwondert dan ligt den Leezer, hoe men 'er bygekomen is, om de Kantiaanen
Idealisten te noemen. Ook de Wysgeeren zyn dikwyls niet vry te spreeken, om door
haatelyke gevolgtrekkingen een geheel systema verdagt te maaken. Maar wy
vraagen, of de Kantiaanen ook daartoe, door te sterke of min naauwkeurige
uitdrukkingen, aanleiding gegeeven hebben? Boven (bladz. 53.) hebben wy de
woorden van den Autheur reeds aangehaald, waarin hy zegt, ‘dat de dingen werkelyk
bestaan, dat zy eenvoudig zyn, dat zy zelfstandigheden zyn, enz. - dit alles zyn
dingen, die wy eigenlyk niet kennen.’ - Veelen zullen oordeelen, dat deeze woorden
met de laatstaangehaalde betuigingen volstrekt niet overeen te brengen zyn. Hoe
het zy, ons komt voor, dat een Wysgeer niet te eenvoudig en klaar kan zyn in zyne
voorstellingen; door wonderspreukige en vreemdklinkende uitdrukkingen geene
aanleiding moet geeven, dat hy wonderbaare en nooit gehoorde dingen verkondigt,
en zig, zo veel mogelyk, voor schynstrydigheden moet wagten. Recensent meent
reden te hebben, dat de Kantiaansche taal daarvan niet geheel kan vrygesproken
worden. Als men het vreemdklinkende van de uitdrukkingen, b.v. De ligchaamen
zyn bloote voorstellingen of gedagten in ons. Ik kan wel zeggen: dit verschynzel is
een Paard, maar niet, het voorwerp, dat onder dit verschynzel verborgen is, is een
Paard, aftrekt, en daarby woordentwist vermydt, zien wy niet, dat de Kantiaanen,
betrekkelyk het onderwerp voorhanden, het niet bestaan der dingen, zo als wy ze
ons door de zinnen
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voorstellen, ('t geen een goed stuk van dit Boekdeel inneemt) iets geleerd hebben,
of beweeren, 't geen niet door andere scherpzinnige Mannen beweerd is.
Wy zouden onze Leezers geheel verveelen met eene bloote optelling der groote
menigte van Distinctien, die in dit Boekdeel ontvouwd worden. Het schematismus
van 't verstand hebben wy aangestipt. Zo ontstaat 'er eene nieuwe Tafel van zuivere
Verstandsbegrippen, overeenkomstig de bekende Catagorien, (§. 100.) als Arioma
der Aanschouwing, Anticipatic van Waarneeming, Analogie der Ervaaring, Postulata
van 't empirische denken; alle welke Hoofdsoorten, benevens de daartoe behoorende
Onderdeelen, van §. 101-121, ontvouwd worden. Ten opzigte van de Grondstelling
der Duurzaamheid zyn de verschynzels in de tyd of na elkander volgende, of tegelyk.
Het duurzaame in de verschynzels is de zelfstandigheid, welke by alle afwisseling
voortduurt. Verandering (§. 110.) kan alleenlyk waargenomen worden aan
zelfstandigheden, en het ontstaan en vergaan is dus niets dan bloote wisseling der
bepaalingen aan het duurzaame. Vanhier kunnen ontstaan en vergaan, als zynde
alleen wisselingen der bepaalingen van het geen blyft, alleen empirisch gekend
worden; en niets kan volstrektelyk ontstaan, of beginnen te zyn: want in dit geval
zou men een tydpunt moeten stellen, waarin het niet was. Waar aan nu zoude men
dit tydpunt willen hegten, zo niet aan het geen reeds is? Hetzelve zou een ledige
tyd zyn, welke niet kan gedagt worden. Dit zelfde geldt ook van het vergaan. Is dan,
zegt de Uitgeever, de wereld niet eenmaal begonnen te zyn? ‘In het derde Deel,’
zegt hy, ‘zal de Leezer zien, dat de vraag geen zin heeft, en even dwaas is, als: is
een vierkante cirkel niet rond?’ - (Zo als deeze stellingen hier geboekt staan, achten
wy, dat zy veelen zeer vreemd zullen luiden, oordeelende, dat hier wonderbaare
stellingen worden ingeprent; doch zy, die met de Metaphysische quaestiën van dien
aart meer bekend zyn, zullen reeds vooruit bemerken, dat het vreemde meest in de
uitdrukking gelegen is. - Ten minsten valt het vreemdklinkende weg, wanneer wy
elders in dit Boekdeel, bladz. 186, hetzelfde in deeze bewoordingen vinden
voorgesteld. ‘Daar, volgens de grondstelling der duurzaamheid, de duurzaamheid,
de zelfstandigheden in de Verschynzelen noch ontstaan noch vergaan; zo moet
hieruit volgen,
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dat de Schepping, als zynde eene daad, waardoor het ontstaan eener zelfstandigheid
bewerkt wordt, en de vernietiging, waardoor het vergaan eener zelfstandigheid
veroorzaakt wordt in de zinnenlyke waereld, of by de verschynzelen, als voorwerpen
van mogelyke ervaaring, volstrektelyk geene plaats konnen vinden: dewyl daardoor
de zamenhang van alle waarneeming verbroken wordt. - Ik spreek (voegt hy 'er by,)
van de zinnenlyke waereld: want met de intelligibele waereld en zelfstandigheden,
als dingen op zigzelven aangemerkt, is het geheel anders gelegen. Daar kan en
Schepping en Vernietiging plaats hebben.’ - Dus komt, indien wy wel zien, al het
voorig beweerde eenvoudig neêr op het geen men anders pleegt uit te drukken, dat
'er by alle veranderingen in de wereld, die als oorzaaken en gewrogten
samenhangen, niets ontstaat of vergaat, terwyl de zelfstandigheden zelve blyven
voortduuren; zynde dit de gewoone stelling der Wysgeerte.)
Breedvoerig is de Autheur in het aantoonen van het onderscheid tusschen de
logische mooglykheid en de weezenlyke, als ‘het verwarren van welke,’ gelyk gezegd
wordt, ‘veel misverstand in de Wysgeerte veroorzaakt, en ook tegen de Leer van
den Koningsberger Zelfdenker veele belagchelyke tegenwerpingen heeft doen
gebooren worden.’ - (Hoe verre sommigen dit mogen verward hebben, weeten wy
niet te bepaalen; wel echter, dat soortgelyke onderscheiding, schoon met andere
woorden, reeds lang in de Schoolen geleerd is. Logisch mogelyk is, dat geene
tegenzeggelykheid insluit, 't geen denkbaar in zigzelven is. - Dit toch zal, onzes
achtens, weinig verschillen van 't geen anderen inwendige mogelykheid (interna
possibilitas) noemen, gelyk de uitwendige mogelykheid (externa possibilitas)
toegeschreeven wordt aan iets, tot welks werkelyk bestaan genoegzaame kragten
voorhanden zyn. En deeze zal nagenoeg overeenkomen met het geen by de
Kantiaanen genoemd wordt weezenlyk mogelyk, ‘als 't welk wy in zo verre aan de
begrippen kunnen toeschryven, als dezelve zig op de voorwerpen der Ervaaring
konnen laaten betrekkelyk maaken.’ Vanhier wordt gezegd, ‘dat alle begrippen
derhalven niet dan bloote verdigtsels of harsenschimmen zyn, in zo verre naamelyk
de ervaaring zelve dergelyke verbindingen niet werkelyk kan aanwyzen.’ Dus
spreeken ongeveer de Wysgeeren in kwaad Latyn a posse
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ad esse non valet consequentia. Men kan van de mogelykheid tot de daadelykheid
niet besluiten. Zekerlyk kan men dit nog iets naauwkeuriger of nader bepaalen,
gelyk dit door den Autheur wordt ingescherpt, dat wy naamelyk niet dan door de
Ervaaring kunnen weeten, of iets, b.v. een gevleugeld paard, weezenlyk mogelyk
is, dat is, of de uitwendige mogelykheid, zo als wy dezelve zo straks beschreeven,
daarop kan worden toegepast; en dus blyft het vraagstuk (§. 123.) problematisch,
of het veld der mogelykheid grooter is dan dat der werkelykheid? De kundige Leezer
merkt weldra, in welk een bepaalden zin het woord mogelykheid hier genomen
wordt. Doch wy zouden te lang vallen, dit stuk breeder te ontvouwen.)
Voorts komt de Schryver ten derden maale terug op het Idealismus, (§. 125.) om
de Kantiaanen daarvan vry te pleiten, en hy geeft zig daaromtrend veel moeite. Het
lust ons niet onze Leezers daarover wederom bezig te houden, daar wy 'er reeds
boven over gesproken hebben. Vraagt men, vanwaar toch alle die aanvallen? De
oplossing vindt men ligt in de te onbepaalde uitdrukkingen deezer Wysgeeren
betrekkelyk dit onderwerp, waarvan wy mede boven eenige staaltjes hebben
bygebragt, welker lyst wy zouden kunnen vermeerderen. De Uitgeever heeft 'er
mede eene groote aanmerking ter wederlegging der beschuldiging bygevoegd. Op
het slot vraagt hy, na het voordraagen van verscheiden goede aanmerkingen, of
KANT's Idealismus onvoorwaardelyk of voorwaardelyk moet gehouden worden? welk
laatste door D. JENISCH gesteld is. VAN HEMERT meent, dat, daar KANT zegt, dat de
dingen op zigzelven voor ons een onbekend en onkenbaar iets zyn, hy eigenlyk
niets beslischt of bepaalt omtrend het al of niet - en zo ja, het in hoe verre overeenkomen der dingen op zigzelven met de wetten van ons denken. Weshalve
hy zyn transscendentaal idealismus problematisch noemt. Maar hoe kan men dit
nog vraagen, daar wy KANT stellig hoorden betuigen (bladz. 58): Ik staa volstrektelyk
toe, dat 'er ligchaamen buiten ons zyn? - Overeenkomstig hiermede wordt in de
volgende §. gehandeld over de onderscheiding tusschen verschynzels en
verstandsweezens (noumena), zo als ze door 't verstand begreepen worden, en
beslooten, dat een Noumenon slegts een problematisch begrip is, zynde een
problema een begrip, waarin geen tegenstrydigheid plaats heeft.
In de laatste plaats wordt gehandeld over de Amphi-
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bolie der Reflexiebegrippen, en het onderscheid getoond tusschen logische en
transscendentaale Reslexie, welke de voorstellingen op de voorwerpen zelven
betrekkelyk maakt, waaruit gebooren wordt de transscendentaale Topica, volgens
welke de plaats bepaald wordt, welke de voorwerpen in ons gemoed hebben.
Overeenkomstig hiermede is 'er wederom, (volgens den leiddraad der Catagoriën)
een Tafel der Reflexiebegrippen bygevoegd, ‘welke Tafel van den vereeuwigden
KANT,’ volgens eene aanmerking van VAN HEMERT, ‘ons, in dit opzigt, kan vrywaaren
van dooling.’ Doch wy worden te uitvoerig, om dit in zyne byzonderheden te
vervolgen; achtende nu genoeg gezegd te hebben, om de Leezers van ons
Maandwerk met den voornaamen inhoud van dit Deel bekend te maaken, over welks
waarde ieder naar zyne inzigten kan en zal oordeelen. VAN HEMERT lokt de geleerde
Genootschappen, in zyne Voorrede, uit, om te vraagen: Welke voordeelen heeft de
Critische Wysgeerte aan de Bovennatuurkunde toegebragt, en welke wezenlyk
nuttige waarheden zyn daardoor in het licht gesteld, welke, vóór de verschyning
van dezelve, onbekend of onzeker waren? Hy doet zulks, by gelegenheid, dat hy
zig herinnert, hoe de Hollandsche Maatschappy, eenigen tyd geleden, vroeg, welke
voordeelen de beoefening der Metaphysica aangebragt heeft, enz. daar hy meent,
dat die Maatschappy, ter bekoming van een voldoend antwoord, meer gronds gehad
heeft, om te vraagen: Welke nadeelen heeft de beoefening der Metaphysica (te
weeten, gelyk dezelve vóór de Kantiaansche omwenteling geschapen was) aan het
menschelyk geslagt toegebragt, enz.

Leerrede over de Onsterflykheid der Dieren, door J.W. Statius
Muller, Leeraar der Christenen by de Luthersche Gemeente te
Haarlem. Te Haarlem, by J.J. Beets, 1796, In gr. 8vo. 39 bl.
Velen zullen by het zien der aankondiging van deze Leer reden zich waarschynlyk
verwonderen over de keuze van het onderwerp, en hetzelve als liggende buiten
den kring der nodige onderzoekingen eens Kristens, en uit dien hoofde voor den
Predikstoel weinig geschikt achten. Dan der zodanigen tegenbedenking, verzekert
ons de Eerw. MULLER, spruit alleen uit vooroordeel, en te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

63
wynig (weinig) inzicht in het onderwerp zelve. Hy acht de toekomende bestemming
der Dieren ons nadenken en onderzoek overwaardig, en houdt derzelver
Onsterflykheid voor enè waarheid van het uiterst belang. Wy willen den Prediker
daarover gaarn zyne denkwyze laten; maar achten het geluk, dat wy dezelve op
zyne algemene, onbepaalde, uitroepingen niet voor de onze kunnen aannemen,
wyl anders zyn ellendig betoog ener stelling van dit vermeend gewicht ons met
reden gevoelig zou smarten. Geheel van mening blyvende, dat het gemisch der
overtuiging van de Onsterflykheid der Dieren den eenvoudigen Kristen aan zyne
deugd en gelukzaligheid weinig kan schaden, was nu de aandoening, welke ons by
de lezing dezer Leerreden bemagtigde, meest zekere onwilligheid tegen den
Schryver, die zich met volle verzekerdheid op de oppervlakkigste redekavelingen
grondt, welke hy aan zyne goede Gemeente als onwederlegbare bewyzen heeft
willen opdringen. Daar de Godlyke Openbaring, welker hoofddoel de zedelyke
volmaking der menschen is, over de bestemming der Dieren niet had te spreken,
moest het den Eerw. MULLER natuurlyk zeer moeilyk vallen, een voegzamen tekst
voor zyn geliefd onderwerp te vinden. De verstandige Prediker zal waarschynlyk
achten aan zynen ambtspligt, welke hem verbindt zyne horers met de Uitlegkunde
des Bybels bekend te maken, en hun Bybelsche waarheden voor te houden, meer
te voldoen, door vooraf, eer hy zyne stoffe geheel bepaald of bearbeid heeft, zyn
tekst te kiezen, en dan uit deszelfs eigenaardige verklaring zyne Verhandeling te
laten vloeien. Valt hem eens ene aangename stoffe in, tot welker behandeling gene
plaats der H. Schrift volkomen aanleiding geeft, en welke hy evenwel om
genoegzaam-gewichtige redenen zyne Gemeente niet wil onthouden, dan, schoon
dan ook alleen, heeft hy vryheid zeker algemeen Bybelsch gezegde voor te lezen,
en hetzelve als een motto voor zyn stuk te plaatsen. Hetzelfde had de Eerw. MULLER,
nadat hy zich toch eens bepaald had over de Onsterflykheid der Dieren te prediken,
kunnen doen met de plaats, welke op het titelblad voor zyne Leerreden te lezen
staat: ‘De Heer is allen goedertieren, en ontfermt zich over alle zyne werken.’ Dan
dit schynt hem niet genoegd te hebben. Hy wilde pogen zyne mening door enig
Apostolisch gezag te staven, en poogde dit met het zeggen
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van Paulus, Rom. VIII: vs. 19, 20, 21. Nooit kon MULLER van zyn bekrompen oordeel
en valsch vernuft ene beslischender proeve geven, dan door zyne verklaring van
deze plaats. Het woord Schepsel, daar voorkomende, bragt hem op den gang om
den zin van 's Apostels woorden naar zyn onderwerp te draaien. Schepsel neemt
hy voor Dieren, voor alles wat buiten den mensch op aarde leeft. ‘Van de dieren,
(zegt hy, en hoe schoon is dit gevonden!) ten mindsten van zeer veelen, kon Paulus
in den eigentlyken zin zeggen, dat zy angstlyk haakten na hunne verlossing, dat zy
zuchtten en beangst waren, wegens de ellende en veelvuldige mishandelingen,
waaraan zy onderworpen zyn, en waarvan Roome, toentyds, door meenigerly
diergevegten, de gruuwlykste voorbeelden opleeverde. En wanneer hy nu van deeze
schepselen verder zegt, dat zy wachten op de openbaaring der Kinderen Gods, en
dat zy eens zullen vry worden van den dienst des verganklyken wezens: dan
voorönderstelt hy ook voor de dieren eene toekomende belooning voor hunne
tegenwoordige ellende; een leven naa dit leven, in welk zy op eenen hoogeren trap
van volmaaktheid zullen komen.’ Na deze vernuftige verklaring van het woord
Schepsel te hebben laten voorafgaan, omschryft MULLER de troostryke herinnering,
waarmede Paulus de Kristenen tegen de wederwaardigheden huns levens wilde
bemoedigen, op deze wyze: ‘Het lyden van deezen tegenwoordigen tyd, komt met
't groot geluk en met de heerlykheid van geene andere waereld in geene vergelyking;
naa deezen tyd, zal alles in eenen veel beteren, en boven alle ellende verhevenen
toestand gebragt worden. Zelf voor de dieren is zulk eene gelukkige verandering
bestemd; en zy schynen reeds thands, zuchtende onder den last der ellende, na
dit tydstip uit te zien, op welk zy in een beter leven zullen overgaan. Zy wachten op
de openbaaring der Kinderen Gods, d.i. zy schynen reeds te verlangen na dat leven,
in welk de Kinderen Gods, d.i. de Christenen, zullen geopenbaard en verheerlykt
worden, want de dieren zyn niet door eige keuze, maar, door den wil, en de inrichting
des Scheppers, in hunnen tegenwoordigen kommerlyken toestand gebragt. Maar
God heeft hen daaraan onderworpen op hoop, d.i. niet, dat zy altyd in dien toestand
zullen blyven; maar voor hun is
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hoop, dat zy van dien last, onder welken zy thands, in dit verganklyk leven, zuchten,
zullen bevryd worden; ja ook zy zullen vry worden en in eenen toestand komen, die,
naar hunne vatbaarheden en vermogens, eene gelykvormigheid zal hebben met
dat geluk, 't welk, in het toekomend leven, den Kinderen Gods, zal ten deele worden.’
Hoe gedwongen en valsch! Het zou 'er waarlyk met de Kristenen te Rome zeer
slecht hebben uitgezien, wanneer de verlichte Paulus hun geen beteren troostgrond
had kunnen geven, dan dat de Dieren onsterflyk zyn, en na hunnen dood mede in
ene zalige lotverwisseling zullen delen. Moet niet ieder oprecht Bybelminnaar zich
bedroeven, dat een Leeraar der Kristenen zelf op deze wyze de gezonde taal der
H. Schrift niet alleen van hare verheven kracht berooft, maar zelfs bespotlyk maakt?
Wanneer men de woorden, Rom. VIII: vs. 19, 20, 21, neemt in dien natuurlyken zin,
waarin GROTIUS, GRIESBACH, JACOBI, en andere oordeelkundige Mannen, dezelve
verklaard hebben, dan voldoen zy geheel aan het oogmerk van Paulus. De Apostel
had het groot voorrecht der Kristenen geprezen, en hun in een verheven zin Kinderen
van God genoemd. Tegen dit gevoel van waarde en geluk moesten de verdrukkingen,
welke zy leden, gene zwarigheid maken. Om dit voor te komen, herinnert hy hun,
‘dat zy de gelukkige ontwikkeling huns lots meest na dit leven te wachten hadden;
dat zy hierin gene uitzondering op het gemene lot der stervelingen maakten; dat
steeds de vromen van alle tyden aan vele beproevingen waren onderworpen
geweest, en voornaamlyk door de vleijende hope op een beter toekomende waren
gesterkt en gezaligd geworden. Het groot voorrecht der Kristenen bestond dan
daarin, dat zy in dit toekomende klarer inzien hadden, en daarop meer dan ene
losse hoop, - een vast vertrouwen, konden stellen.’ Zulk' ene herinnering behield
zeker voor de Kristenen een vry wezenlyker troost, dan de verzekering, dat de
Dieren onsterflyk zyn. - De Schryver schynt dit gevoeld te hebben. En hy komt 'er
daarom in een Noot voor uit, dat hy zyne verklaring niet voor de énigst beste (hoevele
beste verklaringen maakt hy over éne plaats?) wil opgeven. Verstaat iemand door
schepsel liever de gansche wereld, inzoverre naamlyk het woord wereld de
menschen in de wereld betekent; en dan, daar het schepsel den Kin-
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deren van God, den Eerstelingen des Geests, d.i. den Kristenen, wordt
tegenovergesteld, daardoor alle die volken en menschen, die Joden en Heidenen,
die nog buiten de Kerk van Jesus leefden; hy mag dit wel lyden, en kan ook in deze
verklaring niets ongegronds of onwaarschynlyks vinden. Evenwel volgt hy zyn
vooroordeel, verdraait zyn tekst op de lompste wyze, en verzekert zyne horers, dat
dezelve, alzo verdraaid, geheel overeenkomstig de bedoeling van Paulus, een
natuurlyken zin hebbe. Men kan ligt zien, dat 'er van dezen Prediker voor de
Uitlegkunde des Bybels niet veel te wachten zy. - Tot zyne Verhandeling gekomen,
houdt hy zich eerst bezig met, gelyk hy het noemt, enige hinderpalen uit den weg
te ruimen, die het geloof aan de Onsterflykheid der Dieren konden in den weg staan.
De eerste hinderpaal, welke hy noemt, is het gedagte: ‘dat de mensch het
middenpunt der gantsche schepping is, en by gevolg, al het andere buiten hem,
dus ook al de dieren, alleenlyk om zynent wil, aanwezig zyn.’ Hetgeen hy tegen dit
gedagte zegt, is zeer oppervlakkig en uitgerekt, en kan elders veel beter en beknopter
gelezen worden. Ene twede voorlopige aanmerking is, dat wy geen recht hebben
onszelven alleen, met uitsluiting van alle andere levende wezens buiten ons, ene
toekomende bestemming toe te eigenen. Dit acht hy ten hoogste vermetel, en hy
declameert sterk om ons dezen waan te ontnemen. Daartoe gewaagt hy van de
grote waardy der Dieren, en laat hun, aangemerkt den schakel, welke, volgends
zyne stelling, all het geschapene onderling verbindt, met de Menschen als 't ware
slechts één geslacht uitmaken. Wist MULLER dan niet, dat verstandige Mannen dezen
schakel reeds lang verbroken, en overtuigend bewezen hebben, dat het verschil
van aanleg tusschen het vernuftigst Dier en den minst-beschaafden Mensch altyd
ene wyde tusschenruimte laat blyven? - In ene derde aanmerking werpt hy zich
evenwel dit verschil van aanleg tegen; maar daaruit te willen besluiten, dat de
Mensch toch het verhevenst en voornaamst wezen op aarde zy, en uit dien hoofde
enen meerderen grond hebbe om voor zich de Onsterflykheid te verwachten, houdt
by hem geen steek. Niets, zegt hy, om dit gevoel van de verhevenheid der
menschlyke natuur te verzwakken, is by God gering of veracht. Alles is in zyne soort
volmaakt. Wie zal dit ontkennen? Maar wat bewyst het hier ter plaatse?
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Niets anders, dan dat hy zich op gezochte uitvluchten en spitsvindige drogredenen
verstaat. Tot de eigenlyke bewyzen voor zyne stelling overgaande, verzekert hy
vooraf, dat die juist dezelfde zyn, die wy voor onze Onsterflykheid hebben; zodat
iemand, die het bestaan der Dieren na den dood lochent, daarmede tevens ook de
bewyzen voor zyne voortduring omverwerpt. Spreekt men zo van den Leerstoel der
Kristenen? Wanneer ons hart zich aan gene dier gronden kan hechten, waardoor
de rede ene voortduring na den dood waarschynlyk maakt, hebben wy niet dan nog
ene vaste verzekering alleen op de gezaghebbende uitspraak van Jesus? En is niet
dit het grote voorrecht van het Kristlyk geloof? - Het eerste bewys, 't welk MULLER
voor de Onsterflykheid der Dieren bybrengt, is, dat de Dieren ene ziel hebben. Met
de Onstoflykheid van alle zielen neemt hy tevens derzelver Onsterflykheid aan. Ergo
.... Maar, eens toegegeven hetgeen hy van de verstandlyke vermogens der Dieren
zo stout nederstelde, zou hetzelfde vermogen, dat enig wezen, hetzy dan stoflyk of
onstoflyk, het bestaan verleende, datzelfde wezen niet weder in het Niet kunnen
brengen? Berust het voortdurend aanzyn van alles niet eindlyk alleen in den wil van
God? - Het twede bewys is, dat de Dieren hier zo min als de Menschen alle hunne
krachten ontwikkelen, en niet tot die volmaaktheid komen, waartoe zy volgends
hunnen aanleg bestemd zyn. Hetgeen de Prediker hierover zegt is duidlyk valsch,
althans veel te verr' getrokken, en duldt daarom geenzins dezelfde toepassing,
welke wy daarvan op den Mensch maken. - Een derde bewys is van de Godlyke
liefde ontleend. Deze acht MULLER niet volmaakt te zyn, wanneer aan de Dieren
slechts zulk een kort tydperk van bestaan, als dit aardsche leven, vergund ware.
Eindlyk trekt hy nog een bewys uit het onschuldig lyden dier schepselen; welk lyden
hy, zonder ene toekomende vergelding voor hun aan te nemen, met de Godlyke
rechtvaardigheid niet kan overeenbrengen. Deze beide laatste bewyzen kunnen
genoeg wederlegd worden met het zeggen van Paulus: ‘Zal ook het maakzel tot
den genen, die het gemaakt heeft, zeggen, waarom hebt gy my alzo gemaakt?’
Het derde deel van de Preek bevat enige gedagten over de bestemming der
Dieren in het toekomende leven, waarvan het voornaamste is, dat zy
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den Natuuronderzoeker een gepast voedsel voor zynen navorschenden geest zullen
geven, en dat het zien van hun geluk, van hunne verlossing uit het lyden, noodwendig
onze vreugde zal vergroten. In de toepassing vermaant de Prediker zyne horers tot
meerder menschlykheid omtrent de Dieren. ‘Elke vreugde, zegt hy hun, die zy, door
u, hier op aarde, minder genieten, elke moedwillige berooving van één hunner
genoegens, is strafbaare wreedheid, is onveräntwoordelyke onrechtvaardigheid,
jegens welke hun Schepper en Verzorger niet onverschillig is.’ Volgends deze zyne
overtuiging vertrouwen wy, dat de Leeraar zyne Gemeente wel het loflyk voorbeeld
zal geven van nooit enig ongediert te doden, en geen vleesch te eten. - Dan wy
stappen 'er af. En hebben 'er alleen nog by te voegen, dat de Eerw. MULLER verklaart
over dit onderwerp meer dan een jaar gedagt te hebben; en noemt het een rype
vrucht van een onpartydig onderzoek en lang nadenken.

Redenvoering, over den Invloed der Hedendaagsche Scheikunde,
op de OEconomische Weetenschappen en Artzneymengkunde.
Opentlyk uitgesproken in de Groote Kerk te Rotterdam, door H.W.
Rouppe, M.D. enz. By het plechtig aanvaarden van het openbaar
Leeraar-Ambt in de Schei- en Artzneymengkunde, den 27 van
Herfstmaand 1796. Te Rotterdam, by J. Bronkhorst, en anderen.
In gr. 8vo. 56 bl.
Hoewel dit schoon Onderwerp eener Redevoering, of Verhandeling, reeds
meermaalen, in Redevoeringen en Voorredens over het Nut en den Invloed der
Scheikunde, gebezigd is, kan het egter niet te dikwerf herhaald worden,
voornamenlyk in onze dagen, in welke de Scheikunde zulke verbaazende
vorderingen, gelyk onze Redenaar met regt aanmerkt, gemaakt heeft. De Invloed
der Scheikunde op de Artzneymengkunde word algemeen erkend; dan derzelver
nuttigheid in de OEconomie, Fabriquen, Trafiquen, enz. word door veelen uit enkele
onkunde en onbedreevenheid niet ingezien. Wanneer wy de dikwerf dwaaze en
wonderlyke Voorschriften, in zommige Fabriquen, beschouwen, en de
onberedeneerde aankleeving der Fabriqueurs zelve hier aan, moeten wy ons
verwonderen, dat de een of ander ieverig en

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

69
kundig Scheikundige in deezen geene verbetering had gemaakt, zoo wy niet wisten,
hoe zwaar het valt, Onkundigen van dwaalingen te geneezen. Hoe nuttig zal het
dus voor veelen zyn, wanneer ook in de Techuische en OEconomische Scheikunde
Onderwyzingen aan derzelver Beoefenaaren gegeeven worden. Om deeze aan te
moedigen, en van deeze Lessen gebruik te maaken, heeft onze Redenaar deeze
zyne Redevoering in 't licht gegeeven. En zy schynt ons allergeschiktst tot dit
oogmerk te zyn.
De Redenaar begint met den Akkerbouw. Dan, op de beoefening van deezen,
als zynde meest in handen van Lieden, voor een dergelyk Onderwys ongeschikt,
zal, naar ons inzien, de Scheikunde niet ligt van veel nut zyn. Maar in de Fabriquen,
waarvan hier verscheiden aanmerkelyke worden aangehaald, is derzelver nut en
invloed onberekenbaar groot. Wenschelyk ware het, dat alle aanzienlyke Steden
het loflyk voorbeeld van Rotterdam in deezen mogten volgen!
De Bleekery met het overzuurd Zeezoutzuur wil hier, zo ver wy weeten, niet regt
voort. Ook zyn wy uit Frankryk en Duitschland ernstig gewaarschuwd voor het
schadelyke, by deeze bewerking, voor de gezondheid der Arbeiders; het welk men
geenzins voorby zien, maar zoo veel mogelyk verhoeden moet. Over het algemeen
behoort het tot de Scheikundige Onderrigtingen, te waarschuwen voor de meestal
schadelyke dampen by veele Scheikundige bewerkingen, en de middelen aan de
hand te geeven, hoe ze te vermyden, en derzelver invloed op de gezondheid te
verzwakken.

Korte op ondervinding rustende Thermometer-Beschryving, door
J.A. Uilkens, Meester der Vrye Konsten, Doctor in de Wysbegeerte,
Proponent in de Godgeleerdheid, en Honorair Lid der Haagsche
Natuur- en Geneeskundige Correspondentie. Te Groningen, by J.
Oomkens, 1796. In gr. 8vo. 124 bl.
Dit Werkje hadt de Schryver, in den voorleden Jaare, tusschen zyne Academische
Bezigheid, meest afgewerkt; dan de tydsomstandigheden, en de vrees om in de
geleerde Wereld te voorschyn te treeden, bewoogen hem
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tot uitstel. Niet langer, egter, dan tot nu, heeft hy zyn arbeid kunnen by zich houden.
In de volgende XIX Hoofdst. verdeelt hy zyn Geschrift: I. Over de Warmte. - II.
Over de Vloeistoffen voor Thermometeren dienstig. - III. Over de Buizen en derzelver
toebereiding. - IV. Over het Glassmelten - V. Over de verwydingen der Buizen. - VI.
Over de evenredigheid der verwydingen tot de Buizen. - VII. Over den Wyngeest,
Salamoniakgeest en derzelver kleur. - VIII. Over het vullen der Thermometeren met
Wyn. of Salamoniakgeest. - IX. Om den Wyngeest-Thermometer in te richten, dat
hy de hitte van kookend Water ondergaan kan. - X. Over het Kwikzilver. - XI. Over
het vullen met Kwikzilver. - XII. Over Proef-Thermometers. - XIII. Over het bepaalen
der vaste Punkten. - XIV. Over het onderste vaste Punkt. - XV. Over het bovenste
vaste Punkt. - XVI. Over de Schaalen. - XVII. Over de vergelyking der
Wyngeest-Thermometeren met die van Kwik. - XVIII. Over de gevoeligheid van
Kwik- en Wyngeest-Thermometers. - XIX. Over de plaatzing van den Thermometer,
en tyd der Waarneemingen voor de veranderingen van Warmte in den Dampkring.
De inhoud der opgegeevene Hoofdstukken wyst genoegzaam uit, dat het
goeddeels geschikt is voor hun, die zich met het maaken van Thermometers bezig
houden, En zou de Schryver, gelyk hy verklaart, ‘hadden wy in onze Taal eene
volledige goede Thermometer-beschryving, naar welker handleiding men in staat
was in 't vervaardigen van denzelven gelukkig te slaagen, zo zou deeze van hem
nimmer zyn voortgebragt.’ - Wy weeten zeer wel, dat, hier en daar verspreid, in
onze Taal, dit stuk betreffende, veel geschreeven is. Wy herinnerden ons een Werkje,
in het XXXVIII jaar deezer Eeuwe, in 's Gravenhage, by GERARD BLOCK, uitgegeeven,
onder den Tytel: Verhandelingen over de Barometers, Thermometers en Notiometers
of Hygrometers, door den Heer D ****, uit het Fransch vertaald. Waar in men, voor
dien tyd, veel keurigs vindt, en met voeglyke Afbeeldingen is opgehelderd. Dan
onze Schryver toont beleezenheid te bezitten in de laatere Schriften, dit onderwerp
betreffende, blykens zyne veelvuldige Invoegzels en Aanhaalingen. Vlytbetoon, in
het opzamelen en uit-
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deelen deezer, straalt het geheele Werkje door, en kan het voor de zodanigen, als
het voornaamlyk, volgens het even bygebragte, bestemd is, van veelvuldige
nuttigheid weezen, en zullen eenige gedeelten althans, ook door anderen, met
genoegen geleezen worden.
Des Schryvers voorneemen is, om, zo deeze Beschryving eenigzins voldoet,
eene tweede Verhandeling over de andere Meteorologische Werktuigen,
inzonderheid over de Barometers, Hygrometers en Eudiometers, voor te draagen;
en als dan eene volkomene Beschryving van onzen Dampkring, zo wel Physisch
als Chemisch beschouwd, met in denzelven plaats hebbende veranderingen, op te
stellen, en hier over de hier en daar verspreide stukken van de beste Wysgeeren,
inzonderheid van onzen tyd, te verzamelen.
Wy zien deezen arbeid te gemoete. En de jonge Schryver houde ons ten goede,
dat wy hem een min snipperende Afdeeling zyns volgenden Werks aanraaden.
Onze Leezers zullen, uit den opgegeeven Inhoud, zien, hoe zeer het Werkje
gesmaldeeld is, waar door zeer wel byeenvoegende zaaken van elkander gescheiden
zyn.
Wy vinden ook zynen styl te wydloopig, en zyn voordragt te omslagtig, schoon
hy hier toe soms genoodzaakt geweest zy door mangel aan Plaaten, in een Werk
van deezen aart hoogst te verlangen. ‘Van der jeugd af aan eene verkeerde spelling
gewoon,’ gelyk hy schryft, ‘valt het bezwaarlyk die te verlaaten, en verzoekt hy
verschooning, zo hy hier of daar tegen de regels onzer Nederduitsche taal gezondigd
mogt hebben.’ - Zyne zonden zyn veele. Eene Lyst van Verbeteringen doet wel voor
eenige boete; doch nog veele ontcieren het Werkje. - Wy hoopen in het volgende
beloofde Geschrift, dat, blykens de opgegeeven schryfstoffe, van een veel grooter
bevang zal moeten weezen, blyken van 's Schryvers vordering, en verbetering
deezer aangeduide gebreken, te zullen vinden.
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Vaderlandsch Woordenboek, oorspronklyk verzameld door
Jacobus Kok. Met Kaarten, Plaaten en Pourtraiten. XXXste Deel.
V-W. Te Amsterdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 350 bl.
Dit tegenwoordige Deel deezes Werks, van 't welk wy zo veel goeds gezegd, en
waar op wy te meermaalen eenige, onzes oordeels, gepaste aanmerkingen gemaakt
hebben, willen wy niet uit de hand leggen, zonder 'er het een en ander uit over te
neemen.
Eerst trok onze aandagt de korte vermelding van de Voorst, welke dus luidt, en
stoffe tot nadenken geeft. ‘De Voorst, eene Havezaat, in Gelderland, in het
Schoutampt van Zutphen. - Het pragtig Huis de Voorst is in den Jaare 1700 op
kosten van Koning WILLEM DEN III gebouwd, en door hem aan den Graave VAN
ALBEMARLE verëerd. Het is alleszins Vorstlyk gebouwd; zynde het Huis zelf van
witten Hardsteen, en de Vleugels van gebakken steen, zeer sierlyk opgehaald. De
werklieden waren voorbedagtlyk uit Engeland herwaards ontbooden, en hebben,
in alles, de keurlykste Engelsche wyze van schikken en versieren opgevolgd. Met
één woord, Bouwkundigen houden dit Huis voor ver het netste Landhuis der
Vereenigde Provincien. Het munt niet minder uit in kostbaare Huiscieraaden, keurlyk
gemaakt Engelsch Zilverwerk, en van 't fynst Saksisch Porcelein. Men vertoont 'er
de slaapkamer van Koning WILLEM DEN III, die zestigduizend Guldens van
Meubileeren zou gekost hebben. By het Huis zyn fraaije Boschadien, en een nette
Tuin. Geduurende het leeven van Koning WILLEM DEN III, besteedde de Graaf veel
gelds om dit Lusthuis in luister te doen uitmunten. Men wil zelfs, dat 'er de rondsom
woonende Landlieden om lyden moesten, en dat de Graaf zich van hun land
bediende, om toegangen tot zyne Plaats te maaken. - Ook zegt men dat hy hun het
water ontleiden deedt, om 'er zich tot het maaken van Fonteinen van te bedienen.
Wat hier van zyn mag, naa het Jaar 1702 rukten de Landlieden 's Graaven
scheidpaalen uit den grond, en ontzagen zy zich niet, eenige toegangen na het Huis
de Voorst om te spitten. Het water wierdt ook afgeleid, zo dat het groot Fonteinwerk
agterblyven moest.’
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Schoon het deezer Beschryvinge aan een Onderschrift ontbreekt, ten blyke waar
uit dezelve genomen is, twyfelden wy geen oogenblik dezelve in den Tegenwoordigen
Staat van Gelderland te zullen aantreffen. Men wil - zegt men - wat hier van zyn
mag, duidden ons den omzigtigen Schryver deezes Werks aan, als het Vorstlyke
Persoonen en hunne Gunstelingen betrof: en den beslissender toon, welken hy
aanneemt als het slegts Landlieden goldt; hoewel de eerste stukken niet min
volkomene zekerheid hadden, dan de laatste. En wy vonden het daar uit ontleend,
of liever afgeschreeven.
Onder de zonderlinge Belastingen in ons Vaderland, dat des krielt, is 'er in
Friesland eene, onder den naam van de Vyf-Specien bekend, van welke wy, op dit
Woord, het volgend berigt aantreffen. ‘Deeze belasting is op de Hoofden,
Schoorsteenen, Paarden, Koeijen en Bezaaide Landen gelegd. - Het Hoofdgeld
bedraagt drie Guldens jaarlyks voor ieder Persoon boven de twaalf jaaren oud, van
elk huisgezin, waarvan het hoofd, aan geld, vastigheden, of anderszins, zeshonderd
Guldens of daar boven gegoed is; die minder bezitten kunnen met de helft daar van
volstaan. - De Belasting op de Schoorsteenen bedraagt desgelyks drie Guldens
van ieder Haardstede, welke gebruikt kan worden: want van de Schoorsteenen, die
digtgemetzeld, of anderzins onbruikbaar gemaakt zyn, behoeft niet betaald te worden.
- Van ieder Paard, jong of oud, uitgezonderd alleen de Zoogveulens, 't zy het tot
eenig bedryf of voor vermaak worde gehouden, moet zonder onderscheid van
waarde alle half jaaren betaald worden zeven Stuivers. - De Belasting op de Koeijen
is ongelyk, naarmaate der onderscheidene Distrikten, die in hooge en laage verdeeld
worden. Van ieder Koe, drie jaaren oud en daarboven, moet ieder half jaar betaald
worden één Gulden op hoog, en tien Stuivers op laag, land; doch die in broekige of
andere dergelyke slegte landen ter weide loopen, zeven Stuivers. Van ieder beest
van twee jaaren oud wordt slegts de helft betaald, van de Bullen en Ossen wordt
geen Belasting geheeven. - Voor de bezaaide Landen, eindelyk, zonder onderscheid
met hoedanig eene soort van Zaaden, moet betaald worden van ieder Pondemaate
(zynde twee honderd veertig Roeden) ieder half jaar vyf Stuivers en zes Penningen:
bedraagende alzo voor ie-
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der Morgen Lands dertien Stuivers en zeven Penningen. Iets minder, egter, bedraagt
deeze Belasting ten aanzien van de laage Landen en min vragtbaare Streeken.’
Wil men meer van deeze Vyf-Specien weeten, als mede van derzelver inning, en
veele byzonderheden, de Schryver van den Tegenwoordigen Staat van Friesland,
die, gelyk wy, dit Werk beoordeelende, opgemerkt hebben, tot veele kleinigheden
afdaalt, onderrigt ons van iedere byzonderheid, en is zulks, om den wille der
scherpheid in deeze Geldheffing gebruiklyk, nog al der naaleezinge waardig; men
treft het aan in het IVde Deel, bl. 389 en vervolgens.
In het doorleezen viel ons oog op het getal der Inwoonderen van het Eiland Urk,
volgens eene telling, in den Jaare 1750, op drie honderd en negenentachtig
Persoonen gesteld. Dit zeldzaam Eiland is zeker in Volkrykheid toegenomen: want,
volgens de jongste Volkstelling, in den Jaare 1795, wordt het getal van vyf honderd
en vyf en zeventig opgegeeven.
't Geen wy meermaalen wenschten in een Woordenboek van deezen aart aan te
treffen, by zeer veele breedspraakige Berigten van allerwegen bekende en overal
te vindene Persoonen en zaaken, tot den ouden tyd behoorende, ontmoeten wy
hier op het Artykel Utrecht, daar de Opsteller of Vermeerderaar ons een Verslag
geeft van de laatere en zo belangryke Gebeurtenisse die gryze Stad overgekomen,
met overwyzing na het Beroerd Nederland, tot de verdere Byzonderheden. In de
daad men moest dus een Werk zo naby mogelyk op onzen tyd brengen. Veel van
het elders bekende zou kunnen ingekort, en dus meer plaats gevonden worden
voor 't geen nu wel in veeler geheugenisse berust, doch, met den tyd, oud wordt,
en 't geen men in een Werk naa die Gebeurtenissen uitgekomen, met reden verwagt
verhaald, ten minsten aangestipt, te vinden.
Ten slotte van het Berigt deezes Deels, schryven wy nog af 't geen wy van de
Watergeuzen vermeld vinden. ‘Watergeuzen, eene zeer bekende benaaming in de
Geschiedenissen van ons Vaderland, geduurende de kommerlyke dagen, in welke
onze Voorouders het grootmoedig besluit namen om het Graaflyk juk van Ziels- en
Lichaams-dwinglandye van den hals te schudden, of zich onder 's Lands puinhoopen
te laaten be-
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graaven. Als de voornaamste hoofden derzelven, vinden wy genoemd, ADRIAAN VAN
BERGEN, Heer van Dolhain, nevens diens Broeder Jonkheer LODEWYK VAN BERGEN;
voorts Jonkheer ALBRECHT VAN EGMOND, Jonkheer LANCELOT VAN BREDERODE, ADRIAAN
MENNING, JAN BROEK, NICOLAAS RUIKHAVER, BARTHOLD ENTES VAN MENTHEDA, WILLEM
VAN IMBISE, DIRK VAN BREEMEN, KORNELIS GERLOFSZ ROOBOL, FOKKE ABELSZ, EGBERT
en JURIAAN, Wybrandszoonen; JAN KLAASZ SPIEGEL, DIRK DUIVEL, JAN VAN TROYE,
JACOB SIMONSZ DE RYK, en nog anderen, onder welke wy niet mogen verzwygen
den dapperen Admiraal WILLEM VAN BLOIS VAN TRESLONG, wiens regelrechte
Afstammelingen, nog heden ten dage, met lof en eere bekend zyn, en zommigen
van welken, even als hun dappere Voorvader, zich zelven aan den dienst van het
Vaderland ter Zee hebben toegewyd.
De meeste zo niet alle de opgenoemde Vaderlandsche Helden waren uitgeweeken
Edelen, Kooplieden en anderen, welke, om dat zy de geregtigheid en het Vaderland
beminden, in den haat des Opperdwinglands, Hertoge van ALVA, waren gevallen,
en daarom elders ter lyfsbehoudenisse eene schuilplaats moesten zoeken. De
meesten voerden het bevel over een eigen Schip, en zogten daar mede 's Lands
Vyand alle mogelyke afbreuk toe te brengen. Van daar ontleenden zy den naam
van Watergeuzen; hoewel het tevens bekend is, dat hunne werkzaamheden zich
niet zo zeer aan de Zee bepaalden, of het gelukte hun insgelyks, om den Spaanschen
of Spaanschgezinden menig eenen gevoeligen neep te Land te geeven. Aldus vindt
men aangetekend, hoe zy in Friesland, en op de Eilanden Ameland en ter Schelling,
eenen inval deeden, en aldaar veelerhande verwoestingen, ten nadeele van 's Lands
Vyand, aanrigtten. Als hunne meest gedenkwaardige verrigting staat in 's Lands
Geschiedenissen vermeld, de bemagtiging van de Stad Briele, als waar door de
eerste steen aan het gebouw van 's Lands Vryheid werd gelegd. Zy waren stouter
geworden in hunne aanslagen en onderneemingen, zints de Prins van Oranje
bestellingen ter Zee hadt uitgegeeven, en dit hun eene zekere maate van gezag
hadt bygezet.’
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Vaderlandsch Huisboek, of de Verklaaringen, Betuigingen en
Beloften, van den Stadhouder der Vereenigde Nederlanden,
vergeleeken met zyne Daaden, meestal getrokken uit echte
Stukken, en verrykt met de Characters der voornaamste
Persoonen, die in de Staatsgeschillen den byzondersten rol
gespeeld hebben. Door een Genootschap van Liefhebbers der
Vryheid, Vierde Deel.
Wy hadden ten oogmerk van de Vyf Deelen deezes zeldzaamen Werks, in den
voorleden Jaare, verslag te doen; doch hebben het niet verder dan tot het Derde
Deel kunnen brengen. Dit verwyl maakt het noodig, dat wy onze Leezers herinneren
(*)
aan de voorige Aankundigingen, en bovenal aan die des Eersten Deels . In deezen
tusschentyd hebben wy gelegenheid gehad, om, in onzen kring, te verneemen, welk
een opgang dit Werk gemaakt, en welk een vertier het dus lange gehad hebbe. Wel
hadden wy grond om te denken, dat de gelyktydige uitgave der Vyf Deelen, den
prys van 14 Guldens beloopende, het vertier niet groot zou maaken; daar men thans
meer dan ooit, of althans in lange, opziet tegen zulk eene uitgave in ééns voor een
gansch Werk, en de Leesgraagen, by aanhoudenheid, uitgenoodigd worden om
geld en tyd te besteeden aan de kleine Stukjes van den dag; maar het daadlyk
vertier was, zo verre onze kennisneeming zich uitstrekt, nog geringer, dan wy ons
hadden voorgesteld. Des niettegenstaande mogten wy verneemen, dat zy, die 't
zelve zich aangeschaft en geleezen hadden, ons gestreeken oordeel over de drie
voorgaande Deelen billykten.
Wy gaan, derhalven, voort, om, door onze Vermelding, den inhoud van den arbeid
deezes Genootschaps van Liefhebbers der Vryheid verder te doen kennen, en den
hoofdinhoud deezes Vierden Deels op te geeven.
De aanvang toont ons het verband waar in dit Deel met het laatstvoorgaande
staat, en wat wy in het tegenwoordig voor ons liggende te wagten hebben. ‘Thans,’

(*)

Zie, wegens het I Deel, onze Vaderl. Letteroeff. van 1796, bl. 27. van het II Deel, bl. 157. en
van het III Deel, bl. 338.
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dus drukken de Schryvers zich uit, ‘thans worden wy geroepen om verslag te doen
van de Middelen, welke de Stadhouder met de zynen tot handhaaving van alle die
Gebreken en Misbruiken, die wy in het voorige Deel opgaven, heeft in het werk
gesteld. Geen rotssteen is hegter zamengesteld, om het grootste geweld der
hemelhooge baaren eener woedende Zee, of van kogels, uit de zwaarste kartouwen
geworpen, onbeweeglyk af te wagten, en van zig te doen afstuiten, dan het hart van
den Stadhouder, op zichzelven koppig en onverzettelyk, en aangeblaazen door de
arglistigheid van zynen Duitschen Leermeester, en de trotsheid zyner Huisvrouwe,
ongenaakbaar was voor de Vertoogen zyner Mederegenten, en vereeld voor de
klagten zyner Medeburgeren. - Wy zullen nu niet meer het oog vestigen op die
schandelyke aanstooking van allerleie oproerigheden, zo door het Gemeen, als
door omgekogte Officieren en Soldaaten, gepleegd, hoe zeer wy, onzes ondanks,
maar al te veel nieuwe staalen van dien aart op onzen weg ontmoeten zullen. Maar
wy zullen ons bepaalen tot de zogenaamde Politieke en Geregtelyke middelen,
waar mede men de stem der Burgeren, door zo ontelbaare misbruiken en
ongeregtigheden opgewekt, zogt te smooren, en den schyn van regt by te zetten
aan daaden, die op zichzelven de grootste onregtvaardigheden waren, en die de
magt in handen der Regeeringe gesteld, tot afweering van alle rampen, en gevaaren
van der Ingezetenen Persoonen, Regten en Bezittingen, deeden misbruiken tot
nieuwe en hemeltergende gruwelen, onder den schoonschynenden naam van
Handhaaving der Constitutie, goede Order en Openbaare Rust.’
Te deezer gelegenheid laaten de Schryvers zich uit over het teder stuk, de
Volksstem, het gebruik en misbruik daar van gemaakt. Zy deelen hunne over 't
algemeen wel uitgewerkte gedagten mede over het Regt en de Bevoegdheid om
te requestreeren in 't algemeen; over de Vereischten van een waare Volksstem, en
over den Pligt der Overheden om daaraan gehoor te geeven, om eindelyk te
onderzoeken of 'er eene Volksstem geduurende de Staatsgeschillen geweest is,
en zo ja, welke. Dit is een dier tusschengevoegde kleine Verhandelingen, welke wy
meermaalen in dit Werk aantreffen. Doch, hoe klein ook,
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te uitvoerig om door ons overgenomen te worden. Het begin egter willen wy
afschryven.
‘Dat 'er aan de Burgeryen van alle Landen een Regt toebehoort, om over het
openbaar Bestier aan hoogere of laagere Overheden Verzoekschriften in te leeveren,
zal niemand ligtelyk ontkennen, die overweegt, dat alle Regeering om des Volks wil
bestaat, dat het Volk belang heeft by 't Bestier, dat het niet verpligt is om zich
blindelings en stilzwygende door zyne Overheden ten verderve te laaten brengen,
en dat 'er geen ander geschikter of bescheidener middel is, om zyne begeerte te
kennen te geeven, als dat van requestreeren. - Dit is vooral waar in alle
Gemeenebesten, die vry heeten, en door Vertegenwoordigers geregeerd worden.
Want, indien het doen van Verzoeken over het openbaar Bestier in allerlei
Regeeringsvormen niet vry stondt, zoude het althans aan geen Volk ooit geoorlofd
kunnen zyn, om zich met daadlykheden tegen het openbaar Bestier te verzetten,
als alle vriendlyke middelen vrugtloos beproefd zyn: het geen nogthans geen
Nederlander, welke dien naam verdient, ontkennen zal.
Het oordeel, of 'er stoffe is om zodanige Verzoeken te doen, kan van de Overheden
niet altyd afhangen, om dat men dezelve als Partyen in dit verschil beschouwen
moet. En welke Overheden, die over het doen van Verzoeken der Burgeryen
verstoord worden, zouden niet gereed zyn om aanstonds te verklaaren, dat de grond
der Adressen niet deugt! Het moet derhalven staan aan die geenen die gemelde
Adressen doen inleveren, om te beoordeelen of 'er stoffe toe is, schoon dat oordeel
al meede feilbaar is, ten ware men, tegen alle waarschynlykheid aan, onderstellen
wilde, dat de Adressen altyd billyk waren.
Wat dan? Daar wy beweezen hebben dat 'er een Regt om Adressen in te leeveren
bestaat, mag de Overheid het betaamelyk gebruik van dat Regt aan de Burgery
nimmer openlyk betwisten, of van ter zyde tegengaan; zo min als hy de vryheid van
spreeken of schryven over 's Lands zaaken mag belemmeren. - Maar by welk
gedeelte van het Volk berust dat Regt? Hieromtrent moet een van beiden waar zyn,
of dat hetzelve by 't geheele Volk berust, of by een gedeelte. Dan, daar het om
duizenderlei redenen niet
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mogelyk is, dat een geheel Volk in den volstrektsten zin zodanige Adressen tekent,
en doet inleeveren, en 'er nooit eenig voorbeeld van zulk eene algemeene
Volksbegeerte in eenig Land gegeeven is, volgt hier uit, dat dit Regt ook by een
gedeelte des Volks berusten kan.
Men verdeele eene Natie in drie soorten, in de Aanzienlyksten en Ryksten, in den
Burgerstand, en in den laagsten rang, die men gewoon is de smalle Gemeente te
noemen, en men zal erkennen moeten, dat, gelyk alle die drie soorten geregeerd
worden, belang hebben by het Bestier, en niet verpligt zyn in alles zich blindeling
te laaten leiden door hunne Hoofden, zy ook allen het Regt van requestreeren
hebben. Maar hier uit volgt nog niet dat alle die drie soorten even zeer bevoegd zyn
om over het openbaar Bestier te oordeelen. Gaarne erkennen wy, dat, gelyk de
Aanzienlyksten en Ryksten meerder belang by het welzyn van den Staat hebben,
om dat hunne kring zich verder uitstrekt, en zy meer by een verkeerd Bestier te
verliezen hebben, zy ook, in de eerste plaats, ten hoogsten bevoegd zyn, om daar
over Verzoeken te doen. Doch, daar ook het welzyn van den Burgerstand en der
smalle Gemeente in derzelver kring van een goed Bestier aanmerklyk afhangt, daar
de geringste gebreken in eene Regeering deeze twee laatste standen gevoeliger
drukken, dan den eersten, en daar de bezwaaren der aanzienlykste en rykste
Ingezetenen een onmiddelyk verband hebben met die der mindere standen, kan
men aan deeze laatsten de bevoegdheid van Verzoeken te doen ook geenzins
betwisten.
Het Regt en de Bevoegdheid om te requestreeren, zyn derhalven (onzes oordeels)
volmaakt gelyk in alle die drie Standen; maar ten aanziene der Bevoegdheid, om
daar van gebruik te maaken, koomt het voornaamlyk aan op de vereischte verlichting
en kundigheden, die daar toe gevorderd worden, en door opvoeding en oefening
meest verkreegen worden. En deeze worden, over het algemeen, wel voornaamlyk
by de twee eerste soorten gevonden, en moeten dus ondersteld worden, daar by
inzonderheid plaats te hebben; hoe zeer wy niet betwisten, dat deeze regel, gelyk
veele andere, verscheide uitzonderingen lydt, en dat men zo wel vergulde dwaazen
met de uiterste
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pragt ziet praalen, als men onder den Burger en gemeenen Man niet zelden
denkende koppen aantreft.’ - - De breedere beredeneering van dit Stuk, met
Voorbeelden uit de jongste Geschiedenissen onzes Vaderlands, vóór de
Omwenteling in 1787, opgehelderd, moet in het Huisboek zelve naageslaagen
worden.
Voorts ter zaake komende, treedt hy eerst Gelderland in-vervolgens Utrecht, waar
men veel opmerkenswaardigs vindt, wegens de te Amersfoort vergaderde
Staatsleden, en het weder beschryven der Staatsvergadering in Utrechts Veste. Tot Friesland overgaande, want wy kunnen ons tot geene byzonderheden inlaaten,
luidt de Aanhef: ‘Was de Meerderheid der Staaten van Gelderland en Utrecht zo
geweldig tegen hunne Medeleden en Medeingezetenen verbitterd, om dat zy hunne
gruwzaame Zamenspanning met den Stadhouder niet wilden beademen; de
Meerderheid der Friesche Staaten deedt voor de Geldersche en Amersfoortsche
Geweld dryvers in schreeuwende verkragting der Burgerregten geenzins onder. Zy
gaf 'er een bewys van in de vaststelling en beëediging van het RegeeringsReglement der Stad Leeuwaarden. Dan dit was slegts een eerste stap van geweld,
die, gelyk het gaat, ras tot andere, meer en meer onbetaamlyke, ondaaden oversloeg.
- Naauwlyks meende de heerschzugtige Meerderheid deezer Friesche Volmagten
de hulp hunner benoemers niet meer noodig te hebben tegen den Stadhouder,
wiens euveldaaden zy onder de toejuiching der Natie, weinige jaaren bevorens, zo
moedig bestreeden hadt, of zy druischte aan tegen alle verdere hervormingen, die
eenige weinige belanglooze Volmagten met het Volk maaken wilden in alle deelen
van het openbaar Bestier.’ Dit wordt in 't breede vermeld, met alle gevolgen, tot de
Omwenteling toe, en hoe in 't einde de Franeker Staatsvergadering ontstondt; welker
zamenroeping in deeze Schryvers verdeedigers vindt.
Naardemaal in Zeeland, ten deezen opzigte, de zaaken zich eenigzins anders
toedroegen, en de Schryvers dit in het IIde Deel afgehandeld hadden; wyzen zy
voorts in dit Deel aan, hoe de Stadhouder zich daaromtrent in Holland, Overyssel
en Stad en Lande, gedraagen heeft, in welke Gewesten de Meerderheid der
Regenten voor dat herstel bestendig yverde; ten einde daar uit blyke de onopregtheid
van alle zyne verklaaringen, betuigin-
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gen en beloften. Wy behoeven onze Leezers 's Lands gebeurtenissen, in die door
de meesten met kennis beleefde tydvakken, slegts voor den geest te herroepen,
om hun de ruime schryfstoffe voor dit gedeelte te doen bezeffen.
Deeze taak ten einde gebragt hebbende, gaan de Schryvers voort om te toonen
de afkeerigheid des Stadhouders en diens Gemalinne van alle vriendlyke
onderhandelingen en minzaame schikkingen, om aan te toonen hoe ongegrond het
verwyt is, dat het aan de Vaderlandschgezinde Party gestaan heeft, om, op
aanneemelyke voorwaarden, de gereezen geschillen te neder te leggen, en daarom
onregtvaardig genoeg zyn, om de grootste schuld der opgevolgde rampen aan die
Party te durven geeven. - Hier doen zy eerst verslag van 't geen over die
Onderhandelingen, in die onderscheiden Gewesten, waar ze begonnen zyn, tusschen
de Staaten of Staatsleden ter eenre, en den Stadhouder ter andere, zyde, voorviel.
Dit leidt hun tot de bekende Onderhandelingen, op last der Hoven van Versailles
en Berlyn ondernomen, door de Heeren VAN RAINEVAL en VAN GÖRTZ. - Eindelyk
vermelden zy nog de poogingen, sedert dien tyd, zelfs tot op het uiterste tydstip
vóór de Revolutie van September 1787, te vergeefsch daar toe gedaan. - Uit welken
zamenloop van voorvallen zy oordeelen te mogen opmaaken, dat, indien 'er al,
onder hun, die zich aan de zyde der weldenkenden hielden, gevonden zyn, die het
gros der Natie van alle Onderhandelingen afkeerig gemaakt hebben, door dezelve
met de naamen van modereering of moddering te bestempelen, evenwel de
voornaamste Regenten, met welken de schranderste en redelykste Burgers hartlyk
instemden, ter goeder trouw, door middel van onderhandelingen en schikkingen,
een einde hebben zoeken te maaken aan de anderzins altyd onbeslisbaare
Staatsverschillen, indien maar de Stadhouder en zyne Vrouwe daar aan welmeenend
het oor hadden willen leenen.
Hier aan hegten de Schryvers eene vergelyking tusschen WILLEM DEN I en WILLEM
DEN V - en laaten 'er eene overweeging op volgen van LEICESTER's tyden. - Voorts
leezen wy scherpe aanmerkingen over de geëischte Voldoening door de Prinsesse
- en de handelingen des Konings van Pruissen, by het aanrukken zyner Krygsbenden,
met die van Overyssel. - En wordt
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dit Deel beslooten met een Tafereel van de handelingen des Konings van Pruissen,
ten aanziene van Poolen en van Frankryk, in deezen tyd, naamlyk het Jaar 1793;
welke Jaartekening, volgens 't geen wy meermaalen herinnerd hebben, steeds by
het leezen deezes Huisboeks in 't ooge gehouden moet worden.

Reizen door Noord- en Zuid-Carolina, Georgia, Oost- en West.
Florida; de Landen der Cherokees, der Muscogulges, of het
Kreekbondgenootschap, en het Land der Chactaws. Door William
Bartram. Uit het Engelsch vertaald, door J.D. Pasteur. Te Haarlem,
by F. Bohn. In gr. 8vo. 226 bl.
Geylyk America, by en kort naa de eerste Ontdeking, ruime schryfstoffe over dat
Nieuwe Werelddeel opleverde, zo heeft hetzelve, in 't vervolg van tyd, daar toe ryken
voorraad verschaft; dan nooit een overvloediger oogst deezer Schriften dan naa de
Staatsomwenteling in het Noordlyk Gedeelte. Onze Aankondigingen en
Beoordeelingen van des vertaalde Werken draagen 'er blyk by blyk van; derzelver
optelling zou eene geheele lange lyst uitmaaken.
Was 'er in die groote hoeveelheid niet teffens groote verscheidenheid, het zou
onzen arbeid van leezen ter beoordeeling vermoeiend, en by den Leezer onze
Berigten verveelend maaken. Deeze zou welligt een Boek - Artykel, 't welk America
op 't voorhoofd droeg, als een afgeschreeven, stoffe, overslaan. Doch gelukkig zyn
wy, en onze Leezers, voor dit lot bewaard, ter oorzaake van de verschillende
oogmerken der Geschied- en Reisverhaalen.
Tot deeze gedagten werden wy opgeleid op het doorleezen van het Eerste Stuk
des voorhanden zynde Werks. - Eerste Stuk, schryf ik: want, schoon dit niet op den
Tytel vermeld wordt, hebben wy reeds een Tweede ontvangen.
BARTRAM's byzondere toeleg blykt genoegzaam uit deezen aanhef zyner Inleidinge.
‘Een Reiziger moet bovenal zyne aandacht vestigen op de verschillende Werken
der Natuur, om het onderscheid der lugtstreeken, welke hy bezoekt, gade te slaan,
en om de nuttige waarneemingen omtrent de verschillende voortbrengzelen, wel-
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ke hem onder het oog komen, mede te deelen. Menschen en Zeden verdienen
ongetwyfeld den eersten rang; maar 't geen tot ons bestaan kan dienen, is egter
ook van even groot gewigt, het zy het in het Dierenryk, het zy het in het Plantenryk,
gevonden wordt; ook moeten de verschillende dingen, welke strekken om het geluk
en het gemak van den mensch te bevorderen, niet verwaarloosd worden. In hoe
verre het den Schryver der volgende bladen gelukt zy, nuttige onderrigtingen omtrent
deeze onderwerpen te geeven, zal de Leezer kunnen beoordeelen. De gelegenheid,
waar in de Schryver geweest is, om zich, onder zynen Vader, J. BARTRAM,
Kruidkundige van den Koning van Groot-Brittanje, en Lid van de Koninglyke
Maatschappy, te oefenen, geeven hem grond, om te hoopen, dat zyn arbeid zoo
wel nieuwe als nuttige Waarneemingen voor den Kruid- en Dier-kundigen zal
opleveren.’
Overeenkomstig hier mede deelt hy in de Inleiding ettelyke byzonderheden mede,
het Planten- en Dierenryk, in deezen hoek Werelds, betreffende, die zich, zyns
agtens, zo wel niet zouden schikken in 't beloop zyner Reize, op 't verzoek van Dr.
FOTHERGILL, van Londen, aangevangen, om de Floridas en de Westlyke Deelen van
Carolina en Georgia te onderzoeken, ter ontdekkinge van zeldzaame en nuttige
Voortbrengzelen der Natuure, voornaamlyk in het Plantenryk. Zyne Reis nam een
aanvang te Philadelphia, in de maand April des Jaars 1773.
Den Inhoud van het Eerste en Tweede Boek, want zo verre loopt dit Stuk,
naaziende, ontmoeten wy daarin een en ander Artykel, door een der Vervaardigeren
onzes Mengelwerks reeds als zeer zonderling en weetenswaardig overgenomen.
Veel, zeer veel, zodanigs komt 'er in voor, en verhaald op een trant die de leeslust
uitlokt, en alzins blyk draagt van de opmerkzaamheid, den moed, en de
menschlievenheid, des Reizigers, vaak in schaars bezogte oorden, en waar van
wy, tot dus lange, geene of zeer vlugtige narigten bekomen hadden, en thans op
zyn geleide als betreeden; de Menschen en de Voortbrengzelen der Natuure leeren
kennen, naauwkeurig en veelal op een schilderenden trant beschreeven. - Niet beter
kunnen wy deezes Reizigers Character opgeeven, dan met zyne eigene woorden
(bl. 97.): ‘dat hy, geduurig door een rustloozen geest van nieuwsgierigheid
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gedreeven, overal nieuwe voortbrengzelen in de natuur ging zoeken, en zyn grootst
geluk stelde in de oneindige magt, majesteit en volmaaktheid, van den grooten en
almagtigen Schepper na te gaan en te bewonderen, en in de bespiegeling dat hy
door Gods hulp en toelaating misschien bevorderlyk zou zyn tot het ontdekken en
invoeren van eenige voortbrengzelen der natuur, die der Maatschappy nuttig zouden
kunnen worden.’
Laaten wy hem op zulk een tochtje vergezellen. Te Broughton-Eiland, eene
Plantadie, den Heer HENRY LAURENS, Schildknaap, toebehoorende, een nette ligte
Cypressen - houten sloep tot zyn gebruik gekreegen hebbende, voorzag hy zich
van noodwendigheden tot de reis, en besloot een tochtje, de Rivier Alatamaha op,
te doen.
‘Ik voer, dus luidt zyn schilderagtig Verhaal, deeze schoone Rivier op, aan welker
vrugtbaare oevers de edelaartige en waare Zoonen der Vryheid veilig woonen, vyftig
mylen boven de wooningen der Blanken.
Hoe zagt vloeien uwe vreedzaame wateren, ô Alatamaha! Hoe schoon ryzen voor
't gezigt op uwe verheven oevers de gindsche boschjes van Magnolia, van welker
kruinen de omringende lucht, door wolken van wierook, met den uitvloeienden
balzem van den Guldenboom vermengd, en met welriekende geuren, die
aanhoudend uit de omliggende speceryagtige boschjes van den Anysboom, Gagel,
Laurier en Bignonia, vloeien, vervuld wordt!
Als ik moede was myne Kano tegen den sterken stroom op te roeijen (die sterker
wordt, daar de zwaare stroom der Rivier met verdubbelde kragt door de heuvelagtige
hoogten dringt, terwyl de oever ter wederzyde rotsachtige klippen voor het oog
vertoont, die boven de oppervlakte van het water uitsteeken in byna platte
horizontaale klompen, door den afloopenden stroom glad geschuurd, en die een
zamenmengzel of zamengroeizel van zandachtigen kalksteen schynen) gaf ik myn
sloep aan den vriendelyken stroom over, en ging slegts aan het roer zitten. Myne
vaart was vermaaklyk door de sierlykheid der boschjes, vrolyke weiden en verre
afliggende hooge wouden, die zich in groote orde aan het gezigt vertoonden. De
kronkelende oever der Rivier en de hooge uitsteekende voorgebergten ontvouwden
weder nieuwe tooneelen van grootheid en verhevenheid. De diepe bosschen en
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de verwyderde bergen weêrgalmden van het vrolyk gezellig geloei der tamme
kudden. De lucht was vervuld met het luid en schel geschrei van den schuuwen
scherpzigtigen Kraanvogel. Ziet ginds op dien vervallen en ontbladerden Cypres
(*)
den eenzaamen Bosch-pelicaan , treurig op den hoogsten top zittende; daar plaatst
hy zig gelyk een oude eerwaardige wyze, als een voorwerp van bespotting voor de
veiligheid van de benden van zyn geslacht. De Schreeuwvogel, een andere getrouwe
Wagter, in het duister lommer schreeuwende, waarschuuwt het pluim-gedierte voor
het aannaderend gevaar, en de pluimadie van de snel zweevende benden
Spaansche Wulpen (zoo wit als het vlekloos kleed der onschuld) schittert in den
blaauwen hemel.
Dus dreef ik veilig en gerust, en peinzende over de wonderbaarlyke tooneelen
der oorspronglyke natuur, nog onaangeraakt door 's menschen hand, zachtjens den
stillen stroom af, op welks gladde oppervlakte de veranderlyke schaduwen van den
hangenden oever geschilderd stonden, terwyl millioenen van schubbige bewooneren
in deszelss doorschynende wateren speelden.
De heerlyke Vorst van den dag, in schitterend licht gekleed, spoedde zich na de
Westersche Ryken, de graauwe stille schemering waarschuwde ons nu de
aannadering van den duisteren nagt; ik moest dan uit zorg voor my zelven eene
plaats gaan zoeken om veilig te kunnen rusten, eer de donker zou vallen.
Naar den hoogen oever vaarende, klom ik op den steilen wal, daar stondt een
eerwaardige Eik. Een oud Indisch veld, groen met sappig gras bevloerd en bont
(†)
gekleurd, met kreupelhout van welriekende heesters, vertoonde aan myn oog de
waschdraagende Gagel, de blaauwbladige Magnolia, de Bensoinboom, den rooden
Karolinischen Laurier, den Vuilboom, de Chicasaw-Pruim, de Laurierkers en andere.
(‡)
Het was byna omringd van een open bosch van staatige pynboomen , door welke
zig het uitgestrekte drasland vertoonde, de veilige baan van

(*)
(†)
(‡)

[Tantalus Loculator, LINN Vertaaler.]
Myrica Cerifera, Magnolia Glauca, Laurus Benzoin, L. Borbonia, Rhamnus Frangula, Prunus
Chicasaw. P. Lauro-Cerasus, &c.
Pinus Palustris.
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den snellen Rheebok. Vlak over myne landingplaats, en recht Oostwaards, had ik
een fraai gezigt over de Rivier en laage Landen aan elke zyde, die trapswyze na
de Zee verbreedden, en my een onbepaald uitzigt gaven, terwyl de Zeekust-eilanden
in het verschiet, als een kroon, den gryzen gezigteinder bepaalden.
Myn schuit wel vastgelegd, de omringende boschjes doorzogt, en brandhout
verzameld hebbende, spreidde ik myne huiden en myn deken by myn vrolyk vuur,
onder de beschermende schaduw van den gastvryen altyd groenenden Eik, en
legde myn hoofd op myne harde maar gezonde hoofdpeluw neder. Ik luisterde
ongestoord na de Godlyke zangen van de gepluimde zangers in de boschjes, terwyl
de zagtlyk zuizende windjes verslaauwden en langzaam ophielden.
Nu was de Zon beneden de Westlyke kimmen gedaald, en de Maan ging staatlyk
in het Oosten op, wanneer de welluidende Vogelen wederom tot zingen aangelokt
wierden; hoe aangenaam zingt de gezellige Spotvogel! de boschjes weergalmden
van het onophoudelyk geschreeuw van den Virginischen Geitenmelker, of
Whip-pour-will. De Maan was omtrent een uur boven den horizont, wanneer een
donkere eklips haar heerlyk licht langzaam kwam verduisteren; eindelyk was zy
slegts als met eenen zilveren rand omgeeven; op deeze verandering heerschte 'er
wederom eene aangenaame stilte.
Thans vermoeid zynde, begaf ik my te rust; de nagt ging voorby; de koude
morgendaauw deedt my ontwaaken; myn vuur was byna uit; de blaauwe rook rees
nog ter naauwer nood boven de vogtige asch; alles was duister; de hemel, te vooren
zoo helder van starren schitterende, maar nu met dikke wolken bedekt,
waarschuuwde my op te staan, en te vertrekken. De blaauwe purperen wolken
verdikten zig in den donkeren morgen; de stormagtige Oostenwind oefende zyn
geweld. ô Vreedzaame Alatamaha! zoo stil uit den aart! hoe wierd gy beroerd! Uwe
golvende oppervlakte mismaakte alle voorwerpen, vertoonde dezelve duister aan
het gezigt, en eindelyk verdweenen zy in 't geheel, terwyl de woedende winden en
de neerslaande stortregen de hooge boschjens deeden buigen, het beevende gras
nedersloeg, en de verschrikte Dieren naar hunne holen en schuilhoeken gedreeven
wierden.
Nu bedaarde de storm na uitgewoed te hebben, en daar kwam langzaamerhand
eene stille kalmte; op den
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middag braken de wolken, de blaauwe hemel vertoonde zig, de heldere
zonnestraalen spreidden haar albezielend licht uit, en de gestadige Westewind
begon weder vreedzaam te heerschen. De wateren waren gezuiverd, de golven
bleeven stil, en de schoone Rivier herkreeg haare aangebooren kalmte.’
Wanneer eene naauwkeurige opgave den Heer BARTRAM niet van schilderen
terugge houdt, ontmoet men zelfs in de Boom- en Plantbeschryvingen des trekken.
(*)
Zie hier zyne beschryving van den Virginischen Cypressenboom , die tot den eersten
rang der Noord-Americaansche Boomen behoort. ‘Deszelfs majestueuse gestalte
is verwonderlyk, en als men hem nadert wordt men door eene soort van eerbied
getroffen, als men de staatigheid van den stam beschouwt, die zyne zwaare kruin
na den hemel steekt, en de wyde schaduw op den grond verspreid, als een donkere
tusschenbeide hangende wolk, die, voor eenen tyd, de straalen van de zon
onderschept. De kieschheid van de kleur en van het zamenweefzel der bladeren
gaat alles te boven in het groeiend ryk. Hy groeit gemeenlyk in het water, of op laage
vlakke landen, aan de oevers van groote Rivieren en Meiren, die het grootste
gedeelte van het jaar met twee of drie voeten waters bedekt zyn, en dat gedeelte
van den stam, dat onder water staat, en vier of vyf voeten hooger op, wordt nog
zeer verdikt door ontzagchelyke stutten of pylaaren, die, in volwassene boomen,
aan alle zyden, tot zulk een afstand uitsteeken, dat verscheiden menschen zig
gemaklyk in de holten tusschenbeiden zouden kunnen verschuilen. Elke pylaar
eindigt onder den grond in een zeer grooten, sterken, kronkelenden wortel, die naar
alle kanten uitspringt, en takken uitgeeft even onder de oppervlakte, en uit deeze
wortels groeijen houtachtige kegels, Cypressenknieën genaamd, vier vyf en zes
voeten hoog, en van zes tot achttien duimen en twee voeten middellyns aan hunne
grondstukken. De groote zyn hol, en dienen zeer wel voor Byenkorven; de boom is
van onderen hol, omtrent tot de hoogte van de stutten. Van deeze plaats neemt de
boom, als het ware, een ander begin, en vormt een groote regte kolom, tagtig of
negentig voeten hoog, wanneer hy zig overal in de rondte in een wyde platte
horizontaale kruin, als een zonnescherm, verdeelt, waar in de Arenden vei-

(*)

Cupressus disticha.
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lig hunne nesten hebben, en de Kraanvogelen en Ojevaars hunne rustplaatzen
verkiezen, en, dat eene nog grootscher vertooning doet maaken, zyn de wimpels
van lang mos, die van de hooge takken hangen en in den wind wapperen. Dus
majestueus vertoonen zy zig als zy alleen staan, in groote rystplantagien, of dun
geplant op de boorden van groote Rivieren. Over derzelver kruinen zweeven en
wapperen gemeenlyk Parkieten; zy scheppen behaagen in de ballen te schillen,
naardien het zaad hun geliefd voedzel is. De stammen van deeze Boomen maaken,
(*)
als zy uitgehold zyn, groote en duurzaame Pettiaugers en Kanos, en leveren
uitmuntende planken, deelen en ander timmerhout, goed om te bouwen. - Als de
Planters deeze zwaare boomen vellen, richten zy een stellaadjen rondsom dezelve
op, zoo hoog dat het tot boven de stutten reikt; op dit stellaadjen klimmen acht of
tien Negers met hunne bylen, en vallen aan 't werk rondsom in den stam. Ik heb
stammen van deeze boomen gezien, die acht, tien of twaalf voeten middellyns
waren, en die veertig of vyftig voeten regtopgaanden stam hadden.’
Blykt onze Reiziger tot de Kwaakers te behooren; spreekt hy soms van den
Godlyken Vermaaner die in ons is; treffen wy, te deezer oorzaake, wel eens
schietgebeden en uitroepingen aan; dit moge zommigen stooten; maar zy zullen
zich welhaast weder met hem bevredigen, die blykt het opregtste en
menschlievendste hart te bezitten, waarvan zich treffende voorbeelden opdoen.
Dat het vertaalen van een Werk, als dit, elks werk niet is, blykt ten vollen; gelukkig
dat het gekomen is in de handen van den bekwaamen PASTEUR, die 'er soms eene
korte opheldering aan den voet der bladzyden byvoegt. Een Kaart van de Kust van
Oost-Florida, van de Rivier St. Jan, Zuidwaards, tot by Kaap Canaveral, verciert dit
Werk.

(*)

Eene soort van Vaartuigen, daar in gebruik.
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Socrates als Burger beschouwd, door Mr. Johan Luzac. In ene
plechtige Redenvoering, uitgesproken op den 21 February 1795,
by het nederleggen van 'it Rectoraat der Hollandsche Universiteit.
Door denzelven uit het Latyn vertaald, met byvoeging van enige
Aanmerkingen en Ophelderingen, byzonder ener korte Schets van
't Atheensch Staatsbestuur, en ener Verhandeling over de
betekenis en 't gebruik van 't woord Aristocratie tot op onzen tyd.
Te Leyden, by A. en J. Honkoop, 1796. In gr. 8vo.
Deze Redenvoering verzekert den letterkundigen LUZAC de goedkeuring en den lof
van allen, die bekwaam, en tevens onpartydig genoeg, zyn om 's mans verdiensten
te erkennen. Dezelve stelt de burgerdeugd van den verdienstlyken Socrates in het
verhevenst en bekorendst licht, en is gewichtig voor een ieder, die de ware
Volksbelangen behartigt, en over zyn eigen burgerpligt ernstig nadenkt. De destige
styl dezer Redenvoering is juist geschikt voor het onderwerp, en draagt geheel de
kenmerken ener manlyke welsprekendheid. Dezelve is overal zaakryk en krachtig,
en vertoout ons duidlyk den man van waren smaak en zuiver gevoel. Wy kunnen
derhalve dit schone stuk niet genoeg ter lezing aanpryzen, byzonder nog om de
aanmerkingen en ophelderingen, welke, als een toevoegzel van uitstekende waardy,
achter de Redenvoering zelve zyn geplaatst. Deze aanmerkingen getuigen niet
slechts in het algemeen van de belezenheid, oordeelkunde en staatkundige inzichten
des Schryvers, maar zyn vooral daarom van gewicht, omdat zy de toepassing van
de voorbeelden der vroegere geschiedenis op den hedendaagschen tyd zo duidlyk
maken. Het is wel te verwachten, dat het oordeel over dezelve van verschillende
lezers verschillend zal wezen, en wel naardat zy gewoon zyn over de gebeurenissen
van den tyd, en in het algemeen over staatkundige onderwerpen, te denken. Evenwel
zal elk, die maar door gene driftige partyschap is vooringenomen, zelfs schoon het
hem moge toeschynen, dat LUZAC zich somwyle wat sterk hebbe uitgedrukt, het
door hem aangevoerde de ernstigste overweging waardig vinden. Lezenswaardig
vooral is de korte, maar uitmuntende, en in meer dan één opzicht leerzame, schets
van het Atheensch Staatsbestuur. Hartlyk wenschen wy, dat dezelve onze
Vertegenwoordigers by hunne gewichtige raadplegingen over een plan van
Constitutie voor het Nederlandsche Volk moge voortlichten en behoedzaam maken.
Hartlyk wenschen wy, dat dezelve den burger, die eerlang zyne stem over zodanig
plan zal geven, aangaande de voordelen van een geregeld bewind, en het gevaarlyke
ener
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ongetemperde Democratie, door de geschiedenis zo zeker gestaafd, volkomen
moge overtuigen. Lezenswaardig ook, en geschikt ter hoognodige verlichting van
zeer velen, is de vehandeling over de betekenis en 't gebruik van 't woord Aristocratie
tot op onzen tyd. Lezenswaardig, ter waarschuwing van ieder Volk tegen de
doemwaardige streken van hun, die men Demagogen of Volksleiders pleegt te
noemen, zyn de aanmerkingen onder het opschrift: Socrates als Volksopperhoofd
beschouwd. Hier en daar ziet men, dat LUZAC zyne gevoeligheid niet kan verbergen
over de grieve, door hem, in zyne waardigheid als Hoogleeraar aan Leydens
Hogeschool, onlangs geieden en welke hy en velen met hem menen, dat hem door
miskenning of pattyschap zeer ten onrechte is aangedaan. Wy willen over deze
zaak geen oordeel vellen, maar uiten alleen den hartlyken wensch, dat aan een
man van zulke uitstekende begaafdheden spoedig weder gelegenheid mag kunnen
gegeven worden om voor de Jeugd en voor zyn Vaderland openbaar tot nut te
werken.

In acerbum Funus Nicolai Bondt, M.D. et Botanices Professoris
in illustri Athenaeo Amstelaedamensi, defuncti die 17 Augusti
1796. Ad Socios Sodalitatis Amstelaedamensis, Libertatis &
Concordioe nomine insignitae, & in diem Veneris institutae,
Amstelodami, apud P.J. Uylenbroek, 1796. In 8vo. m.f. 13 pp.
Op het treurig Afsterven van NICOLAAS BONDT, enz.
Het was van alle tyden ene ware behoefte voor edele en gevoelige harten de
gedachtenis van verdienstlyke mannen te vereeren, en hunne namen op enigerhande
wyze der vergetelheid te ontrukken. En elk, die met het uitmuntend verstand en de
verheven zielshoedanigheden van den Hoogleeraar N. BONDT slechts enigermate
is bekend geweest, zal ongetwyfeld zyne gedachtenis, boven die van vele anderen,
deze eere wel waardig achten. Hy werd in den zomer des vorigen jaars, in zynen
nog zeer jeugdigen leeftyd, der geleerde wereld, der jeugd, en der lydende
menschheid, ontrukt. De billyke rouwklagt over zyn treurig afsterven, welke wy hier
aankondigen, is van den naarstigen beoefenaar der oude Schryveren, en in de
Latynsche poëzy zeer ervarenen, HIERONYMUS DE BOSCH. Dezelve is opgedragen
aan de leden van het Amsterdamsche Genootschap Libertas & Concordia, die in
BONDT een waardig kunstgenoot, en geacht vriend, verloren. DE BOSCH had, om de
gevoeligheid zyner medeleden op te wekken, niets meer nodig, dan hun de nuttige
bekwaamheden en be-
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minlyke zeden van den gestorvenen voor den geest te stellen. Zyne versen blyken
de oprechte uitboezeming van zyn getroffen hart te zyn, en de eenvouwdigheid, het
grote sieraad van BONDT, geven dezelve een wezenlyk schoon. In de overzetting
van EVERHARDUS ENGELEN, naast het oorspronglyk Dichtstuk geplaatst, is de kracht
van hetzelve, zoveel mooglyk, ook wél behouden. Beide stukken verdienen van de
beminnaars der letteren, en hoogschatters van verdiensten, gelezen te worden.

Oden en Gedichten van Mr. Rhynvis Feith. Eerste Deel. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1796. In gr. 8vo. 199 bl.
De met regt beroemde, en in ons Vaderland alom bekende, R. FEITH geeft ons in
deezen bundel twintig Dichtstukken, die allen zyner waardig zyn, en, by ons, te
meer, om dat het hoogvliegende, dat wel eens in zyne andere Schriften voorkomt,
hier minder doorstraalt. - Dit Deel behelst vier vakken, (rubricquen.) Godsdienstige
Gezangen; waar in 1) Aan God. 2) Aan den Mensch. 3) De Voorzienigheid. 4) De
Onsterflykheid. 5) Lofzang der Schepping, en 6) Aan den Verlosser. - Vaderlandsche
Gezangen. 1) De Ruiter. 2) Aan de Vryheid. 3) Aan myn Vaderland. 4) Washington
en Necker. 5 Aan de Vyanden van Nederland. 6) Volkslied (in den smaak van
Tyrteus.) - Mengelzangen. De Vriendschap - de Eer, (in den smaak van Haller) aan de Onschuld - aan eene Roos - aan Amintas -aan de Eenzaamheid. - Gedichten.
Lofdicht op de Ruiter, en Karel de Vyfde aan zynen Zoon Philips den Tweeden, by
de Overdragt van de Regeering der Nederlanden.
In het Voorbericht doet de Dichter zynen Leezer, met regt, opmerken, dat hy acht
moet geeven op de Jaartekening onder ieder Vers geplaatst, opdat men over zyne
voordragt niet verkeerdelyk oordeele; het toen, naar licht en omstandigheden,
geschreevene zou, in den tegenwoordigen tyd, ligtelyk misduid kunnen worden; 't
geen hy op deeze wyze tragt voor te komen. - De Gezangen en Gedichten zyn ons
allen by uitstek wel bevallen, hoewel (ieder heeft zyn smaak,) het een beter dan het
ander. - Elk onzer Leezeren geeve de voorkeur aan het geen met zynen smaak
meest overeenkomt; de twee laatsten, onder het vak van Gedichten, smaakten ons
het best. - Wy geeven hier onzen Leezer, ter proeve, om over het geheel, waar in
naar ons inzien, dit evenwel het beste niet is, te kunnen oordeelen, het
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Volkslied
in den smaak van TYRTEUS.
Zyt gy niet Bato's edel bloed,
Een roemryk Heldenkroost?
Nog schenkt u God dien eigen moed Vindt in dien moed uw' troost.
Is 't aantal, dat u toegrimt, groot,
Beeft voor geen slaaven - hand;
(*)
Grypt naar 't geweer, en zoekt den dood,
En valt voor 't Vaderland.
Lacht u een kruipend leven aan,
In schande en slaverny?
Op Belgen! op de gloriebaan,
Uw Voorgeslacht op zy'!
Niet waar? dier Eedlen magt was kleen,
En arm dit laag gewest,
En toch hun moed heeft afgestreên,
Vuur, water, honger, pest!
De Dood of Vryheid! was de leus;
Daar zwierven ze op de zee.
En toch het was de Watergeus,
Die Spanje siddren deê.
Gewis een Bloodaart derft gestaég
Op eenmaal alle kracht;
Hem wyt zyn Volk hun nederlaag,
Hem vloekt het Nageslacht.
ô Welk een schande, welk een smaad,
Als nog in 't bloedig stof
De diepgewonde rug verraadt,
Waar hem de kogel trof!
Hy trof hem vluchtend. - Neen de Held
Staat vaster op den grond,
Rukt onverschrokken in het veld,
(†)
En byt zich in den mond ;

(*)
(†)

Zou dit niet beter zyn, en TART den dood?
Zich in den mond te byten, mag dichterlyk zyn, doch 't komt ons niet natuurlyk voor. Op de
lip te byten, (om spyt, afgunst, en wat dies meer zy,) is ons bekend, doch in den mond te
byten byna ondoenlyk, of 't moest op de tong byten zyn, mede een goede spreekwys. Doch
laat het, om 't rym, passeeren!
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(*)

Heft woedend 't fier musket omhoog
En werpt het aan de borst,
En mikt op hem, wiens vlammend oog
(†)
't Meest naar zyn Vryheid dorst.
Daar brandt hy op den snoodaart los,
Met onweêrstaanbren klem;
(‡)
Intusschen wenkt de vederbos
Ontzaglyk over hem.
Nu trekt hy moedig 't flikkrend zwaard
En worstelt voet aan voet,
En drenkt op nieuw de heilige aard'
Met onverbasterd bloed.
Triumf! de Zege lacht hem aan!
Hoezee! Hoezee! Hoezee!
Of zou de Zege een Held ontstaan,
Wien Vryheid stryden deê?
Zyn Wyf, zyn Kind, 't juicht alles meê,
Door hem zo vry, zo bly!
't Roept al: ‘Triumf! Hoezee! Hoezee!
Ons wacht geen slaverny!’
Heel 't Vaderland, aan hem verpligt,
Roemt hem met ééne stem.
Zyn grootheid wordt een Zuil gesticht,
En 't Nakroost zegent hem.

Het waare genot des levens. In Brieven. Met Plaaten. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1796. In gr. 8vo. 301 bl.
Schoon op den Titel de naam van den Schryver of Schryfster deezer Brieven neit
gemeld is, blykt het echter uit de ondertekening van den Brief aan HENRIETTE, die
hier de plaats van een Voorbericht bekleedt, dat dezelven gevloeid zyn uit de pen
van Jufvr. E.M. POST, nu OVERDORP. - Wy ontvangen hier een negentiental Brieven,
over verschil-

(*)
(†)
(‡)

Als 't hier agter fler stond, was 't dan niet beter?
Behalven dat dorsten zeer oneigenlyk aan de oogen toegeschreeven kan worden, zo is dit
zyn hier zeer dubbelzinnig; ten minsten kwam het ons by de eerste leezing zo voor.
Wenkt, wy denken dat het wankt zou moeten zyn.
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lende gewichtige en meer of min verhevene onderwerpen. Wy willen of kunnen aan
dezelven den welverdienden lof niet weigeren, maar getuigen gaarne, dat de
Onderwerpen wel doordagt en behandeld zyn, dat de Schryfstyl uitlokkende is, en
aangenaam voor den Leezer, en dat de Inhoud alzins leerzaam en stigtelyk is. - Wy
zullen onzen Leezeren geen ondienst doen met het mededeelen van het volgend
Uittrekzel, om daar uit, over het een en ander, eenigzins met grond te kunnen
oordeelen. Het is getrokken uit den 14den Brief, ten opschrift en onderwerp
hebbende, de Vrouwelyke Lecture, bl. 209 enz.
‘Een Vrouw, die veel leest om veel te schitteren, om met het air van een scavante
alles te beoordeelen, is een even zo hatelyk wezen, als een petit maitre, die gaarne
op de saletten door zyn fraaije kleding gevalt; zy kent haar eigen belang niet, zy
zoekt hoogachting, doch verkrygt die slechts in schyn, om in haar afwezen bespot
te worden.
Maar een Vrouw, die, door de beschaving en verryking van haar verstand, tevens
zoekt te vorderen in de waare Philosophie des levens, die haar, in welke
omstandigheden zy ook geplaatst mag worden, zal te pas komen, en dus, door
haare verzamelde kundigheden, het nut van haar huisgezin weet te bevorderen, is
een zegen voor den man, die haar de zorge van zyn huis, en eens, dat meer zegt,
de opvoeding zyner Kinderen, zal toevertrouwen.
Zy zal niet alleen eene lieve Vrouw, eene trouwe huisverzorgster, maar ook eene
aangenaame gezellin des levens zyn, aan wie de man zyne zorgen en gedachten
kan mededeelen, wier raad hy kan innemen, by wie hy troost in zwarigheden, en
uitrustende verkwikking, naa zynen arbeid, vinden kan; zyne zinnen, zyn belang,
worden niet alleen door haar voldaan, maar ook zyn geest vindt in haar een schat,
die hem bevredigt en rusten doet.
Dit geoefend verstand zal haar het huisselyk bestier ligter en voordeeliger maken.
Onafnankelyk van vooroordeelen, of styve zetregels, vry van slaafsche volgzucht,
zal zy haar gedrag in alles regelen naar de voorschriften van ordentelyke zuinige
Oeconomie; zy zal alle dingen beproeven, en het goede behouden; de kleinste
bezigheid, het noodzakelyk beuzelen eener Vrouw, zal onder haare handen een
zekeren graad van waarde verkrygen, die de hoogmoedige mannen, welken zig
verbeelden, dat het verstand een erfgaaf van hunne Sexe is, zal beschaamen en
overtuigen, dat de tot kleiner levenszorgen verplichte Vrouw ook voor waare grootheid
in haaren kring vatbaar is.
Daar zy een bron van vergenoeging in zich zelve heeft, haaren geest altyd
aangenaam kan bezig houden, zal zy niet behoeven altyd her- en derwaards te
zwerven, om uitspan-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

95
ningen te zoeken; zy zal dus minder uithuizig zyn, dan veele andere Vrouwen, en
haar grootst vermaak, na haaren afgedaanen huistaak, zal zy vinden, in een boek.
En wordt zy moeder, hoe voordeelig wordt dan haar verstand voor haar kind, en
zelfs voor de geheele maatschappy, aan welke zy eens welopgevoede burgers zal
geeven! Kinderen wel op te voeden, is geen zo ligt werk, als dit schynt; het koesteren
en opkweeken der kleine zwakke ligchaamtjes is het minste werk, en voor de
goedhartige tederheid der Moeder ligt uitvoerbaar; maar het zieltje, het onnozele,
met verkeerde neigingen geboren zieltje, moet geholpen, geleid, ontwikkeld worden,
het verstand moet opgehelderd, de opkiemende driftjes geregeld worden, 't natuurlyke
gestel moet in agt genomen, het karakter gevormd worden, en de deugd, door
verstandige belooningen en bedreigingen aangedrongen, in dat weeke hartje geplant
worden; om hier in wel te slaagen wordt een waare wysheid, een sterkte en gelykheid
van geest, die zeldzaam het deel van een ongeoefend Vrouwenverstand kan wezen,
vereischt. Ongestadigheid en grillige luimen der onders, onberedeneerde strengheid,
of ontydige slapheid, verwoesten dikwils de beste plannen, en bederven het karakter.
De wyze Moeder heeft minder gevaar om hier te dwaalen, terwyl een der vrugten
haarer oefening is, dat zy altyd zoekt te heerschen over haaren eigen geest. Gelukkig
kind, dat reeds aan de borst zyner Moeder wysheid indrinkt! dat op het moeijelyk
levenspad by zyne eerste waggelende schreden reeds in haar een verstandige
leidster vindt! Gelukkig kind, dat, nog verborgen agter de schermen van het tooneel
der menschelyke bedryven, zo wel onderricht en geleerd word, dat het eens, voor
't oog der wereld, zyn rol gelukkig met glans speelen, en goedkeuring verdienen
zal!
En ook gelukkig man! die, zonder bekommering dat zyn kind zal bedorven worden,
deszelfs geheele ontwikkeling aan zyne lotgenoote kan toevertrouwen; en op zyn
tyd het knaapje ryp voor mannelyk onderricht uit haare handen ontvangt!’
Het doet ons leed, dat Jufvr. POST reden van misnoegen schynt gevonden te
hebben over de beoordeeling van haare Gezangen der Liefde, te vinden in onze
Algem. Vaderl. Letteroeffen. voor 1794. No. 13. (niet 3, gelyk de aanwyzing by Jufvr.
POST abusivelyk luid.) Immers zy schryft in haaren voorberigtenden Brief, ten
aanziene van onzen Recensent. ‘Dat vry de eene Recensent, op den satyriquen
toon van een koud gevoelloos wezen, dat nooit de kragt der tederste hartstogt
ondervondt, de gevoelens myuer Liefde, en derzelver openhartigheid (die my zeker,
zie de Voorreden, niet by verrassing ontsnapt is) in een bespottelyk licht plaatze;
dat een ander, enz.’ Wy hebben met aandacht die beoordeeling nog eens geleezen,
en moeten betuigen, dat wy 'er niets be-
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ledigends, voor de Dichteres, in hebben kunnen vinden. 't Is waar, Recensent schynt
in een vrolyken luim geweest te zyn, toen hy zyne beoordeeling schreef. Een wie
kan ernstig blyven, als hem de zagte en verrukkende schildery van warme en tedere
Liefde, op de meest vertederende wyze, zo, door eigene ondervinding, in eene
reeks van streelende Gezangen, word voorgehouden??

Catherine, of de schoone Pachtster; Tooneelspel, gevolgd naar
het Fransch van Julie Candeille, door P.G. Witsen Geysbeek. Te
Amsterdam, by P.J. Uylenbroek, 1796. In 8vo. 111 bl.
Dit mag met regt een uitmuntend Toneelstuk heeten. De Characters zyn schoon
getroffen, en steeken zeer natuurlyk by elkander af. - Catherine de
Hoofdpersonaadje, is een jonge Weduw, die, ongelukkig gehuwd geweest zynde,
met eenen d'Orneville, naa den dood haars Echtgenoots besloot, in een afgelegen
oord, een staat beneden haaren voorigen toestand aan te neemen, en op eene
Landhoeve van de Marquisin d'Armincourt, als Pachtster, te gaan woonen. Het
tegenspoedige van haaren Echt had haar een tegenzin tegen 't Huwlyk en de Mannen
ingeboezemd: haare schoonheid, echter, trok de aandagt van Lussan en Fierval,
beiden Gebuuren van de Marquisin; en verwekte by hen liefde, voor Catherine: doch
die van Lussan, die, zo wel als Fierval, naar de hand van Elize, Dochter der
Marquisin, gedongen had, maar van gedagten veranderd was, was deugdzaam;
die van Fierval wellustig. - De eerste, zynen stand ontveinzende, wist zich by
Catherine belangryk te maaken, door zich, kwanswys, als bezorger haarer zaaken,
by haar, onder den naam van Charles, in dienst te begeeren: terwyl Fierval, tot
Bruidegom van Elize verkooren, haar desniettegenstaande, op eene min eerlyke
wyze, tragtte te bezitten. - De vermomming van Lussan, echter, wierd,
toevalligerwyze, ontdekt, zo wel by Catherine als by de Marquisin, en kwam by de
eerste in een voor haare rust en eer nadeelig, en by de laatste in een voor Catherine
schandelyk, licht voor; zo dat de eene besloot, de Landhoeve, op 't spoedigst, te
verlaaten, de andere haar dan af te zetten. - Intusschen komt Borifacius, de Vader
van d'Orneville, en Broeder der Marquisinne, naa lange Zeetogten, als een schatryk
Man terug. Hy ontdekt zyne Schoondochter: Fierval wordt van zyne laage oogmerken
overtuigd; de Marquisin, en haare Dochter, gered uit de laagen van eenen Snooden;
en Lussan met Catherine vereenigd. - De Burger P.G.W. GEYSBEEK heeft met het
overbrengen van dit Stuk in onze moedertaale, den Liefhebberen van 't Toneel zeker
plaisier gedaan.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Gedagten en Gevoelens van een Christen. Door Jacob van Loo,
Predikant te Ootmarsum. 1ste Stuk. Te Utrecht, by W. van
Yzerworst, 1796. In gr. 8vo. 293 bl.
Onder de nuttige Schryvers van den tegenwoordigen tyd mogen wy den Eerw. VAN
LOO wel rangschikken. Herhaalde aankondigingen van 's Mans lettervrugten zullen
onze Leezers daar van overtuigd hebben. Nieuwe aanspraak bekoomt hy op dien
titel, door den thans afgegeeven bondel van Zedekundig Mengelwerk: een naam,
met het hoogste regt aan deezen bondel voegende, als hebbende, immers over 't
geheel en in de meeste byzonderheden, eene onmiddelyke strekking ter verbeteringe
van het hart, en om in hetzelve de zaaden van deugd en goede zeden te planten,
en vrugten te doen voortbrengen. Een aantal van tweeëntwintig meer of min
uitgebreide Stukjes heeft VAN LOO thans afgegeeven, allen van een ernstigen inhoud,
gelyk blykt uit de Opschriften, van welke wy de lyst hier nevens voegen: Iets over
Menschenbehoeften. Lasterlyke gedagten. De liefde tot God. De Zaligheid der
Vervolgden om de Geregtigheid. Kinderzin. Eerlyke Twyfelary. Aan Christus.
Opwekking tot hoger deugd. Ik moet leeren wagten. Jezus, onze Broeder. Gedagten
onder het lezen van Luc. XIII:1-5. Onverschilligheid omtrend Waarheid en Dwaling.
Dagelyksche herinnering. Zielelyden; uit een Brief aan M. Myne geruststelling by
de Verborgenheden des Geloofs. Jezus, ons Voorbeeld. Onze Verlossing is naby.
Simeon. Slegte troost, of - het kan niet anders. Wat is geduld? Gods liefde in
Christus. De hoge waarde onzer Verzoening met God. De manier van behandelinge
deezer onderwerpen zal blyken uit de volgende aankondiging des Schryvers in het
Voorberigt. ‘Het geen ik u in dit Werkje aanbied, Lezer! is eene mengeling van
gedagten en gevoelens, meestal in my opgewekt door de ge-
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legenheid. Een toestand waarin ik myzelven bevond, of anderen zag, een gesprek,
eene ontmoeting, eene gebeurtenis van den dag in de verte of nabyheid, eene
vraag, het lezen van den Bybel, enz. - maakten ze by my levendig. Het zyn (vervolgt
hy) meestal grooter of kleiner fragmenten; volledige Verhandelingen moet gy hier
niet zoeken. Gansch vry, ongedwongen, schreef ik ze ter neder, zoo als ik ze in
myne ziel vond, en zorgde meer voor het natuurlyke, dan voor het kunstmatige. My
dunkt (merkt VAN LOO niet te onregt aan) zulke stukken, zoo geheel uit het hart
opgesteld, of nageschreven, hebben eene zekere waarde voor ons, als wy in
soortgelyke toestanden met den Schryver komen, of soortgelyken zin en behoefte
hebben. Wy vinden 'er meer, dat voor ons berekend, naar onze manier van denken
en gevoelen ingerigt is, meer overeenstemming met onze behoeften in, dan in
andere schriften, die voor het groot en wyd en wonderbaar samengesteld publiek
geschreven zyn.’
Eene en andere proeve willen wy nu opzamelen. In het Stukje, betiteld
Dagelyksche herinnering, ontmoeten wy, onder andere, de volgende alleenspraak:
‘Ik heb dorst naar kennis, dringende begeerte naar waarheid, en schuw geene
moeite, geene opofferingen, geen arbeid, om dien dorst te stillen. Maar wat is het?
Over de bekendste dingen hoor ik twistredenen, en de uitgemaaktste zaken hoor
ik tegenspreken. Over alles zyn verscheiden gevoelens, die met de grootste drift
en de hoofdigste onverzettelykheid worden voorgestaan en verdedigd. Ik zie een
doolhof van stelsels en gevoelens omtrend de gewigtigste, de belangrykste,
aangelegenheden voor het geheele menschdom, waarin duizenden zig verward
hebben. Dat doet my lyden. Ik begeef my tot onderzoek, maar wel ras ontdek ik de
enge perken, binnen welken het menschelyk verstand zig hier bewegen moet; wel
ras word ik gewaar, dat ik vooroordeelen heb, die my hinderen; wel ras word ik
mistrouwend, agterdogtig en genegen tot twyfelen. Pynelyke toestand! wie heeft
dien ooit gevoeld, en weet niet, dat dit lyden der ziele veele andere onaangename
gevoelens overtreft? Het is waar - ik ben een Christen, en neem den Bybel aan als
een boek Gods, dat licht ontsteekt in den nacht der menschelyke onwetendheid.
En had ik deze overtuiging niet,
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ik zou myn vermogen van denken, en myne drift naar waarheid als geene groote
geschenken aanmerken; neen - de dieren, die naast my grazen, en boven my
vliegen, zou ik benyden. Ja - veel geeft my deze Openbaring, maar niet alles; veel
ontdekt zy my, maar zy verzwygt ook veel. Terwyl zy myne begeerte naar waarheid
gedeeltelyk voldoet, zo wekt zy myne nieuwsgierigheid op naar de kennis der dingen,
over welken zy een sluier werpt. Die moet ik beteugelen; dat kost
zelfsverloogchening, en alle zelfsverloogchening is - lyden. En dan nog - hoe dikwyls
word ik door twyfelingen besprongen aangaande die waarheden, van welker
gewisheid ik op de beste gronden vast overtuigd ben! hoe veele uuren en dagen
dikwyls zonder eenig levendig gevoel van de heilzaamste waarheid! dit opent nieuwe
bronnen van lyden. - Ook ben ik menschenvriend genoeg, om niet zonder innig
smartgevoel te kunnen aanzien, hoe de waarheid miskend, mishandeld, bespot,
gelasterd, en voor duizenden onbruikbaar gemaakt wordt; om my niet te bedroeven
over de pogingen van de kinderen der duisternis, ter ondermyning of vervalsching
van de leere des Euangeliums, die zoo toegejuigd, zoo bewonderd, en zoo
ondersteund worden van dwazen en zwakken. Ik weet wel, dat dit alles zoo gaan
moet, indien de Schriften zullen worden vervuld, maar - ik blyf toch mensch, en lyde,
als myne medemenschen lyden voor zig bereiden, en vreugd voor zig verminderen.’
Hoewel zommigen, in de toepassing op byzonderheden, het, veelligt, met den
Burger VAN LOO niet zullen eens zyn, verdienen, evenwel, over 't geheel genomen,
de volgende aanmerkingen een opmerkend nadenken. Zy zyn, met bekorting,
ontleend uit het Stukje, betiteld: Myne geruststelling by de Verborgenheden des
Geloofs. ‘Wat weten de grootste Wysgeeren, de kundigste navorschers van de
Natuur, de vertrouwdste kenners van hare verschynselen, wat weten zy toch van
de natuur der dingen? Zy zyn daarvan even zoo onkundig, als pasgeboren
zuigelingen. - De Natuur is vol van raadselen, vol van geheimen. - Het wezen van
een zandkorrel is een geheim. Geen eene enkelde zelfstandigheid kennen wy in
haar wezen, en het hoe harer werking. - Wat is de kragt der zwaarte? Wat is is
leevenskragt? Wat is het magnetismus? Hoe dringt
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het vuur in het yzer, en maakt het vloeibaar? Hoe gaat het toe, dat het staal, door
eene kunstmatige behandeling, veerkragtig wordt? Laten de Wysgeeren hierop
antwoorden, zoo zy kunnen. - En wat weten wy van ons zelven? Hoe ik denk, hoe
ik my beweeg, hoe ik spreek, hoe ik verscheiden toonen voortbreng, geschikt naar
den aart der zaken, en myne gemoedsaandoening, hoe ik denkbeelden in anderen
verwek, hoe ik zie - van dat alles, en van duizend dingen meer, weet ik niets. Wie
der Wysgeeren heeft het wezen van onze ziel verklaard, hare kragten berekend,
en de wyze opgegeven, hoe zy zig van dezelve bedient? Welke theorie is 'er nog
uitgevonden, om den invloed van ons ligchaam op de ziel, en van de ziel op het
ligchaam, te bepalen? Op welk een wyze teelt de mensch zyn geslagt voort? Hoe
ontwikkelen zich alle ledematen? - Ik heb eene redelyke natuur, geweten, gevoel
van regt en onregt, ik ben voor liefde en haat, voor vreugd en droefheid, voor toorn
en gramschap, voor vreze en schrik, enz. vatbaar, en alle deze, zoo verschillende
hartstogten, met hare duizendvoudige veranderingen en wyzigingen, gevoelt
hetzelfde ondeelbaar ik. - Mensch! wonderlyk schepsel! in u zyn uiterstens vereenigd,
hemelsche en aardsche kragten werksaam, gy zyt zo veel en zoo weinig - zoo alles
en niets - gy kent uzelven niet.
Als ik (dus vervolgt VAN LOO) over deze onloogchenbare proeven van myne, en
aller menschen onkunde - want in die stukken hebben LEIBNITS en KANT niets boven
my vooruit - regt diep nadenk, dan word ik zoo overtuigd van het klein vermogen
der menschelyke rede, dat ik het haar alleen niet eens durf toevertrouwen, om over
de betrekking, die 'er is tusschen God en den mensch in het zedelyke, vaste
bepalingen te maken. En, hoe meent gy, dat ik dan de buitenspoorige vorderingen
van onze vernufthelden aanzie? Hoe meent gy, dat my dan de eischen voorkomen,
dat 'er niets in den Godsdienst zal zyn, 't geen de rede niet bevatten of bereiken
kan? Inderdaad, ik weet niet, of ik het ligtgelovigen twyfelzin, of ongelovige
hoofdigheid, zal noemen - dat men niets, op gezag van een Goddelyken aart, in
den Godsdienst, aannemen, en alles doorzien, bevatten en hairklein ont-
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leden wil. Men kent zigzelven niet, geen ding rontom zig, en men vermeet zig over
de Natuur van den Oneindigen te philosopheeren, te bepalen wat in God zyn en
niet zyn kan, hem voorteschryven, hoe hy handelen en niet handelen moet, en wat
en hoe hy zig aan menschen zal openbaren. Wat is dit? Welken naam verdient dit?
'Er is zoo veel in den Bybel, dat wy volstrekt niet doorzien, met onze Alwetende
rede niet bevatten kunnen, en daarom zal onze Alwyze rede het onvervreemdbaar
regt hebben, om den geheelen bundel van Bybelboeken voor eene verzameling
van Oostersche Vertellingen te houden, in welke zy eerst gezond menschenverstand
moet brengen, wanneer zy nog tot iets nuttig zal wezen. Wat is dit? Hoe noemt gy
dit? Neen - voor die belagchelyke philosophische neuswysheid bewaart my het diep
gevoel van myne onwetendheid. Welk een wezen moest God zyn, zo ik hem
begrypen kon? Nog veel kleiner en beperkter dan ik, geringe worm, want ik ken de
kragt niet, die in my denkt. Veel liever belyd ik - en deze belydenis wordt dan gevoel
- dat ik gaarn geloven wil, waar alle menschelyke rede over ongeloofbare dingen
schreeuwt, zo het my maar klaar blykt, dat ik op goede gronden geloven kan. Het
verborgen, het geheime, het ondoorgrondeke in God en zyne werken ergert my
niet, dewyl God de hoogste ondoorgrondelykheid zelf is, en zyn moet, zal hy God
wezen.
Met dat al’ (men vergunne ons nog deeze aanhaaling; wél zullen veelen zich
bevinden by eene verstandige en doordagte toepassing van den voorgestelden
regel) - ‘'er blyven zwarigheden over, maar die hinderen myne rust niet. Van eene
zaak zoek ik maar al meer en vaster en inniger overtuigd te worden, en daartoe
ontzie ik geene moeite, daartoe gebruik ik alle hulpmiddelen, die ik kan gebruiken,
daartoe bedien ik my dankbaar van al het licht der waare wysgeerte, gezonde
uitlegkunde, enz. daartoe houde ik niet op, God om zyn bystand te bidden - en dat
is - te weten, of de verborgenheid, die men my als eene geopenbaarde leere
voordraagt, waarlyk van God geopenbaard zy. Dit is eene hoofdzaak, waaraan ik
alle myne oplettendheid en zorgvuldige naauwkeurigheid, met ter zyde stelling van
alle vooroordeelen, poog te beste-
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den. Heb ik nu dat gevonden, ben ik tot zekerheid omtrend dit stuk gekomen, dan
bekreun ik my aan geene zwaarigheden, geene bedenkingen. God zegt het my in
zyn woord, en dat is de grond, waarom ik het aanneem voor waarheid, met alle de
zwarigheden en bedenkingen aanneem. En dat zou ik doen, al waren de zwarigheden
nog talryker, de bedenkingen nog grooter. Is dit onverstandig, onredelyk, gehandeld?
Het tegendeel is waar. Tegen één bondig, onwederlegbaar, bewys voor eene zekere
stelling gelden geene zwarigheden. Het bewys blyft bondig, blyft onwederlegbaar,
onafhangelyk van alle zwarigheden. Verstandige menschen handelen, in alle
menschelyke wetenschappen, naar dezen regel van het gezond verstand, en wie
keurt dit gedrag af, die eenigzins weet, hoe het met de menschelyke kundigheden
gelegen zy? Maar nu komen 'er eenige zogenaamde wyzen voor den dag, die ons
tragten wys te maken, dat men in de wetenschap van den Godsdienst dezen regel
niet mag laten gelden - die ons verzekeren, dat wy geene stelling als waarheid
mogen aannemen, tegen welke onze rede onoplosbare bedenkingen maken kan.
- Wonderlyke philosophie! zeldsame Logica! Wie zoo iets voor de Logica van het
gezond verstand kan houden, hy doe het! - Myn gezond verstand zegt my: 'neem
geene stelling als waarheid aan, verwerp geene stelling als onwaarheid, dan alleen
uit hoofde van goede en proefhoudende bewyzen; weeg de bewyzen, en laat dan
de zwarigheden blyven 't geen zy zyn. Volg gy koen en stout alleen de waarheid.’
Wy moeten eindigen, met aanpryzing van een aandagtig leezen van het vervolg
deezer Verhandelinge. Naar gelange van het Godgeleerd Zamenstelzel, welk iemand
is toegedaan, zal hy den Eerw. VAN LOO byvallen, of, in de toepassing, in zommige
stukken van hem verschillen.
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Leerrede over Matthoeus V:43-46, by gelegenheid van het
aanvaarden van het Leeraarampt in de Hervormde Nederduitsche
Gemeente te Amsterdam uitgesproken door Dirk Cornelis van
Voorst, op Vrydag avond den 16den December 1796, in de Wester
Kerk. Te Amsterdam, by P. van Dorth en O. Okkes en Zoon, 1797.
In gr. 8vo. 55 bl.
In den gewoonen trant is deeze Intree-rede ingerigt. Zy bevat, naa eene
oordeelkundige Verklaaring van den Text, eene uitvoerige ontvouwing van de Liefde
tot de Vyanden, met aanwyzing der mogelykheid van deezen pligt, en de
onderscheidene drangredenen tot de getrouwe waarneeming. Hoedanig VAN VOORST,
als Mensch en als Leeraar, de leden, in hunne onderscheidene betrekkingen, in die
pligtsbetragting, zich hebben te gedraagen, is, nevens gepaste Aanspraaken, de
inhoud der Toepassinge. Waardige gevoelens, inderdaad, voor eenen Verkondiger
van het vredeädemend Euangelium! Zo gunstige denkbeelden dezelve aangaande
's Leeraars verstand doen opvatten, even voordeelig mogen wy over zyn hart
oordeelen, uit 's Mans eigene betuigingen in het Voorberigt, daar hy zich aan de
navorsching, by menschen van allerlei politieke denkbeelden, op zyne voorige
standplaatzen onderwerpt, ‘of hy ooit anders dan vrede en eendracht stichtede, of
niet allen hem hartlyk beminden;’ 'er nevens voegende: ‘Ja! Had ik de begeerte
opgevolgd ook van die geliefde Leiderdorpers ('s Mans laatste standplaats was te
Leiderdorp) welke voor de vorige Constitutie zyn, zy hadden my door liefde voor
altoos aan hen verbonden.’ Hartlyk wenschen wy, in den tegenwoordigen staat der
Amsterdamsche Gemeente, dat VAN VOORST, naar het oordeel van lieden van allerlei
denkwyze, waardig moge geagt worden, dat hem ook te Amsterdam zulk een
gelukkig lot wedervaare!
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Brief aan den Wel Eerw. zeer Gel. Heere Ewaldus Kist, Predikant
in de Hervormde Gemeente te Arnhem, betreklyk zyne onlangs
uitgegevene Aanmerkingen tegen den Burger Repraesentant Floh,
enz. Door Jan Bakker, Predikant, en Praeceptor der Latynsche
Schoolen te Amsteldam. Te Amsteldam, by A.B. Saakes, 1796. In
gr. 8vo, 23 bl.
Het veel gerugtsmaakende zeggen van den Nationaalen Representant FLOH
afkeurende, gewaagden wy onlangs met goedkeuring van de daarop gemaakte
Aanmerkingen van den Arnhemschen Leeraar KIST. Dien Leeraar zyne
eenstemmigheid in gevoelen te betuigen, en het offer van hoogagtinge toe te
zwaaien, is al wat de Predikant en Praeceptor BAKKER in deezen Brief verrigt, indien
men uitzondere eene korte nadere ontwikkeling der Zelfkennis, door den Leeraar
KIST ter loops aangeroerd. Doch die ontwikkeling is zo nieuw noch zo uitvoerig, dat
zyn Brief, welke niets meer dan een goedkeurenden weerklank van zynen Autheur
behelst, uit dien hoofde door den druk behoefde gemeen gemaakt te worden.

De Broederschap der Remonstranten, aen alle de Leeraren en
Opzieneren der Protestantsche Gemeenten in Nederland. Te
Haerlem, by J. van Walré, 1796. In gr. 8vo. 16 bl.
Al zints geruimen tyd was ons iets ter ooren gekooinen, wegens een overleg by de
Remonstrantsche Broederschap, ter beraaminge van een plan van Vereeniginge
der geheele Nederlandsche Protestantsche Christenheid. Gretig lazen wy daarom
den thans aangekondigden Brief. Aan onze verwagting heeft dezelve niet
beantwoord. Ten aanzien van de wenschelykheid der zaake, dat, naamelyk, onder
de belyders van éénen Heere en diens Godsdienst, meer liefde en eensgezindheid
heersche, zyn wy het volkomen eens met de Broederschap. Wy vereenigen ons
met verscheiden bedenkingen, dat onderwerp betreffende, hier voorgedraagen. Wy
betrenren en veroordeelen met haar het onchristlyke van liefdelooze scheuringe.
Doch, daar de Remonstrantsche Broederschap zich dus voordoet als bemiddelaar
en bewerker van den Vrede, ware 'er dan
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geen grond om te verwagten, dat de mogelykheid eener Vereeniginge by de stukken
zou beweezen zyn? - en dat daartoe een geschikt plan, minder of meer uitgewerkt,
ware aan de hand gegeeven? Nu bepaalt men zich tot bloote algemeenheden,
inderdaad niet geschikt in de wyd uit een loopende verscheidenheid, om de anders
denkenden zo kragtdaadig uit te looken, dat zy daar door zullen genoopt worden,
om by de Broederschap, zo als het verzoek luidt, uit eigen beweeging, zich ter
onderhandeling aan te bieden.

De Voordeelen van de Vereeniging der Kristenheid. Naar aanleiding
b
van Ps. CXXXIII: vs. 1 . Ziet hoe goed en hoe lieflyk is het, dat ook
Broeders t'zamen woonen. Eene Leerrede, uitgesproken den 27
van Slachtmaand 1796. Door C. Rogge, Kristen-Leeraar by de
Gemeente der Remonstranten te Leyden. Te Leyden, by D. du
Mortier en Zoon, 1796. Het tweede Jaar der Bataafsche Vryheid.
In gr. 8vo. 24 bl..
Hoe lieflyk zyn de voeten der geenen, die den vrede verkondigen, der geenen, die
het goede verkondigen, is de uitroeping van Apostel PAULUS, maar hoe weinig dikwyls
by de Christenen in acht genomen! Terwyl hierendaar van tyd tot tyd zich eenige
voorstanders van vrede en eendracht opdeeden, de verdeelde gemoederen zochten
by elkander te brengen, de scheuringen te heelen, werden hunne edelmoedige en
liefderyke poogingen tot nog toe telkens verydeld door blinde vooroordeelen,
woelende driften, trotzen heerschlust en bekrompen eigenbaat. Waare
menschenvrienden en verstandige eerbiedigers der lessen van JESUS verdienen
nogthans allen lof, wanneer zy door het ongelukkig slaagen van vroeger aangewende
moeite zich niet laaten afschrikken. Men mag, men moet hoopen, dat eene geduurig
meer doordringende verlichting omtrent het waare weezen van den Godsdienst
eindelyk de nevelen des verstands zal verdryven; vooral dan, wanneer redenen van
byzonder belangzucht haar niet langer in den wech staan. Tot bewerking van dit
laatste is een groote stap reeds gedaan, door de Kerk geheel van den Staat af te
scheiden: komt 'er nog een tweede by, en wordt de bezorging der Armen niet meer
der byzordere Gezindheden opgelegd, maar van wegen den
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Staat zelven op eenen eenpaarigen voet gedaan, zonder aanmerkinge van
Godsdienstige gevoelens of belydenisse, dan zien wy niet wat, van deezen kant,
de vereeniging der Christenen in ons Vaderland meer zoude kunnen verhinderen.
Het is waar, vooroordeelen van eenen anderen aart zyn 'er nog; maar het is te
hoopen, dat die vooroordeelen ook door den tyd vry wat van hunnen invloed verloren
hebben, en steeds meer zullen verliezen. Zekerlyk worden de geschilpunten, welke
de Protestanten verdeeld houden, nu by veelen niet meer voor zo gewichtig
gehouden, als wel by het eerste ontstaan der scheuringen, wanneer de driften
natuurlyk heftiger woedden, en rechtmaatige denkbeelden van den Godsdienst
zeldzaamer en minder ontwikkeld waren. En welk een steunsel verliest daarby het
vooroordeel, wanneer het niet meer door belang onderschraagd wordt!
De Remonstrantsche Broederschap, den tegenwoordigen toestand van zaaken
in aanmerking neemende, heeft geoordeeld by deeze gelegenheid eene pooging
te moeten doen, om dat gedeelte der Christenen, hetgeen bekend is onder den
algemeenen naam van Protestanten (als eene vereeniging met de Roomschgezinden
onmogelyk houdende, zo lang deezen de onderscheidende Leerstukken hunner
Kerke blyven vasthouden) uit te noodigen tot vrede en eendracht. Van den Brief,
van wegen die Broederschap ontworpen en aan de Gemeenten van andere
Gezindheden verzonden, hebben wy boven verslag gedaan. Vooraf werd dezelve
nogthans aan de Remonstrantsche Gemeenten zelve voorgedragen, en dit gaf den
Eerwaardigen ROGGE aanleiding tot het uitspreeken der Leerreden, waarvan wy nu
eenig verslag moeten doen.
De Voorafspraak behelst eenige redenen, waarom de Leeraar niet eenig ander
onderwerp gekozen hebbe uit verscheidene, welke hem voor den geest kwamen.
Het Voorgebed is kort, en geschikt naar de omstandigheid. Dan volgt de Leerreden
zelve. Van zyne tekstwoorden zegt de Schryver: ‘Op onze tegenwoordige
omstandigheden betrekkelyk gemaakt, bevatten zy deze stelling, - dat de vereeniging
der Kristenheid eene zeer nuttige, en uit dien hoofde hoogst wenschelyke zaak is.
- - Wanneer wy het allen daar in eens zyn, komt het eerst in aanmerking, het
onderzoek, of die vereeniging mogelyk is: - en dit uitgemaakt zynde, kunnen wy ook
het best de geschiktste middelen tot haa-
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re bevordering nasporen. - Ziet daar de drie hoofdvoorwerpen, waartoe wy thans
uwe aandacht willen bepaalen, enz.’
Over het eerste merkt de Redenaar in het algemeen aan, dat niemand, die niet
geheel bedorven van hart is, ‘vrede en eensgezindheid niet ver weg verkiest, boven
twist en tweedragt:’ en weidt vervolgens uit in deeze byzonderheden - dat het t'zamen
woonen van broederen strekt ‘ter bevordering van eensgezindheid, van
welwillendheid, en alle de deugden des gezelligen leevens, ook in maatschaplyke
betrekkingen,’ - dat grootlyks zoude dienstig zyn ‘voor de uitbreiding van de Kristelyke
Leer,’ - dat die zamenwooning veel zoude toebrengen ‘om eindelyk eens de waarheid
te vinden, en haar ryk overal uit te breiden.’ - Waar uit dan de voortvloeien ‘eene
yveriger en getrouwer beleeving van onzen Godsdienst.’ - Hierop volgt eene
leevendige beschryving van de hartlykheid, vuurigheid en oprechtheid der
Godsvereeringe in de vergaderingen van broederen, die, ‘hoe zeer ook in begrippen
verschillend, zich in den dienst en de aanbidding van éénen God en Vader, door
Kristus, vereenigen.’ Eindelyk wordt dit gedeelte besloten met de gewichtige
aanmerking, waarvan de hoofdsom is: ‘Godsdienst is de grondslag van maatschaplyk
geluk. Maar zal hy dit immer worden, dan moeten deszelfs aankleevers zich
vereenigen.’
De mogelykheid dier vereeniginge te bewyzen, was de tweede hoofdzaak, welke
de Redenaar zich voorstelde. - Hier onderstelt by vooraf, dat men die vereeniging
hartelyk wenscht; en merkt met reden aan, dat alsdan de hinderpaalen en beletzelen,
waar voor men vreest, in ydelen damp moeten verdwynen - dat de eensgezindheid
der Christenen de wil is van onzen éénigen Meester - dat de zwaarigheden, welke
voor deezen uit de vermenginge van den Staat met het Kerklyke voortsprooten,
thans vernietigd zyn: - dat, misschien, het weezenlyke verschil van gevoelens, by
een vredelievend onderzoek van zaaken, veel geringer zoude bevonden worden,
dan men zich veeltyds verbeeldt: - dat de vereeniging, in allen gevalle, niet afstand
van begrippen, maar alleen onderlinge liefde, vordert: - dat de bedenking van tydelyk
belang te laag is om hier in aanmerking te komen, en
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door de afscheidinge van Kerk en Staat alle kracht heeft verloren: - en dat, indien
iemand vraagen wilde, wie dan de ingelyfde, wie de inlyvende Kerk zal zyn: welk
genootschap de naamvoerer voor allen weezen? hy dingen van zeer verschillenden
aart, inlyving en vereeniging, deerlyk met elkander zoude verwarren: terwyl ook
niemand, zegt de Redenaar, ‘de macht of het regt heeft, om in de Kerk van JESUS
zich een byzonderen naam te geeven .... Wy zyn alle KRISTENEN, en mogen geen
anderen naam voeren.’
Over de derde hoofdzaak is de Schryver kort. Hetgeen hy hier zegt komt neder
op eene ernstige aanbeveeling om zich te wachten van alle liefdelooze
veroordeelinge van anderen, van trotsheid en heerschzucht, en vooral van die
vermetelheid, welke ‘uit eene eenvoudige dooling des verstands ook tot de
verkeerdheid des harten besluit, en zulke gevolgen trekt, die de liefde beleedigen.’
Achter het Nagebed volgt de Afkondiging van den boven reeds gemelden Brief
der Remonstrantsche Broederschap, en alles wordt besloten met eene korte, maar
nadruklyke, aanspraak aan de zodanigen onder de Toehoorders, welken behoorden
tot andere Godsdienstige huishoudingen.
Langer hebben wy ons by deeze Leerreden opgehouden, dan de grootte van het
Stukjen scheen te vorderen. Dan wy hebben geoordeeld meer op het gewicht des
onderwerps, dan op het getal der bladzyden, te moeten letten, en ons wel eens te
mogen verlustigen met de streelende hoope en den hartelyken wensch (hoe ver de
vervulling daarvan, misschien, nog moge te zoeken zyn) dat eenmaal de dag moge
aanbreeken, waarin (met deeze woorden sluiten wy dit Uittreksel, gelyk de Eerw.
ROGGE zyne Leerreden) men nergens zal leed doen, noch verderven op den
gantschen berg van Gods heiligheid: want de aarde zal vol kennis des Heeren zyn,
gelyk de wateren den bodem der zee bedekken.
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Leerreden over den algemeenen Grond van Vereeniging onder de
Christenen. Gehouden by eene gewoone gelegenheid, op den 20
van Lentemaand 1796, door Jan Kops, Christen-Leeraar te Leyden.
Te Haarlem, by J. van Walré, 1797. In gr. 8vo. 19 bl. Behalven het
Voorbericht.
Het is niet de Remonstrantsche Broederschap alleen, welke gaarne de Vereeniging
der Protestantsche Christenen op den breeden en alleen bestendigen grondslag
van liefde en inschikkelykheid zoude vestigen. Ook onder het Kerkgenootschap der
Doopsgezinden (en van andere mogen wy hetzelfde vertrouwen) ontbreekt het niet
aan Mannen, welken, door denzelfden geest gedreven, reikhalzen na het tydstip,
waarin de zo ergerlyke en verderflyke scheuringen onder de Christenen zullen
ophouden, en deszelfs toekomst, indien mogelyk, wenschen te verhaasten. Onder
deezen behoort de Eerw. J. KOPS. Deszelfs Verhandeling over het onredelyke der
onverschilligheid omtrent Godsdienstige waarheden, enz. gaf daarvan reeds blyk
voor etlyke jaaren, en de Leerreden, welke wy thans aankondigen, verstrekt tot een
nieuw bewys van 's Mans edele en onbekrompen denkwyze. Zy werd uitgesproken
op eenen tyd, ‘welke geschikt was om de plegtigheid des Doops te verrigten, indien
zig daartoe voorwerpen hadden aangeboden,’ bl. 3, zonder oogmerk om ze immer
uit te geeven, gelyk het Voorbericht meldt. De gelegenheid der Uitgaave kan men
ook daar leezen. Zy was, met één woord, het bywoonen der Leerreden van den
Eerw. ROGGE, waarvan in het naastvoorgaande Artikel is gesproken. De tekst is
genomen uit 1 Corinth. III:10, 11.
Na eenige aanmerkingen ter ophelderinge der tekstwoorden, vervolgt de Schryver,
op bl. 6: ‘Apostel Paulus verklaart ons in den tekst, dat het voornaamelyk in het
Christelyk geloof aankomt op het leggen van het fundament, 't welk geen ander is,
of zyn kan, dan Jesus Christus. - Dit, zegt de Leeraar, zal eerst onze nadere
overweeging verdienen. - Het is eene zeer gewigtige vraag, die ons te beantwoorden
(*)
staat: wat maakt eigenlyk een Christen uit?’ Het antwoord is, naar zyn begrip , ‘dat
die geene een Christen

(*)

Bl. 9.
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is, welke gelooft, dat Jesus een volstrekt goddelyk afgezant is. Ik zeg met opzet,
volstrekt goddelyk, om dat veelen het woord goddelyk hier alleen opvatten, in dien
zin, zo als men alle gewrogten in de natuur, alle uitsteekende verstandelyke gaaven
en vermogens, waarmede voortreffelyke mannen bedeeld worden, goddelyk kan
noemen. Deezen houden Jesus voor een uitmuntend, groot en verdienstelyk mensch,
doch erkennen in zyne leer en daaden geene meerdere goddelykheid dan in het
geen de groote en braave mannen der oudheid in deeze en geene der volgende
eeuwen geleerd en verrigt hebben. Hoe zeer men nu altoos huiverig moet zyn, om
iemand den naam van Christen te ontzeggen, men zal dien egter, onzes bedunkens,
aan lieden van deeze denkwyze niet dan ten onregt kunnen geeven.’ De Schryver
toont vervolgens, dat de wonderwerken van Jesus, in het byzonder zyne Opstanding,
ten naauwsten met zyne goddelyke zending verbonden zyn: en besluit, bladz. 9:
‘Die Jefus wonderdaadige Opstanding gelooft, gelooft ook zyne goddelyke zending,
die is een Christen.’ Dit grondbeginsel is onontbeerlyk. ‘Verdere bepaalingen den
Christenen voor te schryven, is ondoenlyk, zonder dat men de Christelyke Vryheid
krenke,’ bl. 10. ‘Dan hoe zeer wy .... geen ... regt hebben om onze ... Medebroederen
het rigtsnoer van hun geloof voor te schryven: het is egter geenzins onverschillig,
welk rigtsnoer wy ons zelven geeven...... Heeft men het fundament gelegd, een
iegelyk ... zie toe, hoe hy daarop bouwe,’ bl. 11. De overweeging hiervan maakt het
andere Deel der Leerreden. Jesus ‘wilde het menschdom, dat zo bedorven was,
beter, deugdzaamer en dus gelukkiger maaken.’ Om daar aan te beantwoorden,
‘moeten de Godsdienstige waarheden, die wy omhelzen, altoos een regtstreekschen
invloed hebben op de betragting van waare deugd.’ - Dan ook hierover wordt, bl.
13, te recht aangemerkt: ‘Nogthans moeten wy ten deezen aanzien wel degelyk in
agt neemen ... om wederom niet stellig te beslissen, en voor onze Medebroederen
te bepaalen, welke Godsdienstige gevoelens het zyn, die deeze uitwerkfelen zullen
en moeten voortbrengen. - Even verschillend als men over de waarheden van den
Godsdienst denkt, even verschillend zyn ook de de indrukken, die deeze en geene
Godsdienstige gevoelens op 's menschen hart
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maaken.’ - Dit wordt met eenige voorbeelden opgehelderd.
Doch wy zullen dit Uittreksel eindigen, of liever afbreeken, met deeze Leerreden,
zo wel als die van den Eerw. ROGGE, der aandachtige leezinge en overweeginge
van elken vrede- en vryheidlievenden Christen hartelyk aan te pryzen.

Proeve van Betoog, dat het den Gereformeerden mogelyk en
raadzaam zy, om hunne Leeraars zelf te salarieeren, en in de
verdere kosten hunner openbaare Godsdienst-oefeningen te
voorzien. Door E.V.V.G. Te Leyden, by D. du Mortier en Zoon, 1796.
In gr. 8vo. 48 bl.
De oordeelkundige Schryver deezer Proeve is een yverig Voorstander der van een
scheidinge van Kerk en Staat. Hy bouwt op de zelfde gronden, als de Eerw. ROGGE,
in zyne bekende Verhandeling, welke hy ten sterkste ter leezinge aanpryst. By wylen
ontvalt hem wel eene sterke uitdrukking, die op rekening van den yver voor de zaak,
welke hy bepleit, moet gesteld worden. ‘De (dus genoemde) Kerkelyke Goederen,
schryft hy, zyn het eenig, wettig eigendom des gantschen Volks, en niet van een of
ander gedeelte derzelven, veel min van deze en geene particuliere Burgers. - De
Roomsche Gemeente heeft daarop, by uitsluiting van alle andere Godsdienstige
Genootschappen, even min aanspraak, als de Gereformeerden. De laatsten hebben
die goederen, sedert twee eeuwen, alleen bezeten door usurpatie; en de eersten
zyn, zoo als die tegenwoordig in Nederland een Godsdienstig Genootschap
uitmaaken, daarvan nimmer de eenigste Bezitters geweest.’ Hierom wil hy, dat het
Volk, door zyne Vertegenwoordigers, deeze Goederen voor NATIONAAL zal verklaaren,
om het provenu te doen dienen tot het betaalen der Renten van de Nationaale
Schuld, en, ware het mogelyk, die Schuld te vereffenen; als zynde het beste gebruik,
welk van die goederen kan, of zelf mag, gemaakt worden. Zo onbestaanbaar dunkt
onzen Schryver het uitsluitend genot der Kerkelyke Goederen door de
Gereformeerden, dat men, zyns oordeels, zou hebben mogen verwagten, ‘dat die
van het Gereformeerde Kerkgenootschap, al spoedig na de Revolutie, eene
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Nationale Synode zouden gehouden hebben, ten einde eenige afgevaardigden te
zenden aan de Staaten Generaal, om de Bataafsche Natie plechtig te bedanken
voor het privatif genot en de revenuen der Kerkelyke Goederen, en voor de
onmeetelyke subsidien, welken zy voor hunne Kerken en Armen getrokken hebben,
en te verklaaren, dat zy zich niet langer wilden bedienen van de zoo ongelyke als
onbillyke inrigtingen, welken, ten dien aanzien, tot nog toe hadden plaats gehad:
en dat zy, om die reden, met elkander vergaderd waren tot het beraamen der
middelen, om in de behoeften van hunnen Kerk- en Armen-staat te voorzien.’ Sterk
verzet zich E.V.V.G. tegen het plan om voortaan alle Godsdienstige Genootschappen
op denzelfden voet te behandelen, als tot nog toe de Gereformeerden zyn behandeld.
Dit, meent hy, zou onbillyk zyn, en nadeelig tevens, om meer dan ééne reden. Om
nu de mogelykheid voor het Gereformeerde Kerkgenootschap te betoogen, om in
alle de benoodigdheden van hetzelve te voorzien, laat de Schryver volgen, eene
berekening der somme, welke de Leden, door elkander genomen, moeten bydraagen,
zynde jaarlyks ruim f 50-: meer, inderdaad, dan zy ooit gecontribueerd hebben; niet
meer, egter, meent hy, dan de liefde voor hunne noodlydende Broeders en Zusters
de Dissenters genoopt heeft, van het hunne wel te willen afstaan; terwyl
minvermogende Gemeenten by de ryker, gelyk onder de Doopsgezinden en anderen,
hulp zouden vinden. Merkelyk, intusschen, zou deeze bydrage verminderen, indien
de behoeftige Leden der onderscheidene Genootschappen tot Kinderen van den
Staat wierden aangenomen; welk denkbeeld de Schryver vervolgens ontwikkelt en
tragt te verdeedigen, met vermelding van de wyze en middelen. Onder de middelen
ter bezuiniginge van uitgaven wordt hier opgegeeven, het verminderen van Kerken
en Leeraaren, en eene bedenking geopperd, of de Walsche of Fransche Predikanten
niet zouden kunnen ontbeerd worden. Doch ons bestek gedoogt geene meerdere
uitvoerigheid. Om den belangryken inhoud, en de klaare en bescheidene wyze der
behandelinge, durven wy de leezing deezer Proeve gerustelyk aanpryzen. Om de
wyd uit een loopende begrippen over het voorgedraagen Onderwerp, zal het laudatur
ab his, culpatur ab illis, het lot van dit Boeksken weezen.
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Verklaring van het Tractaat van de Reductie der Stadt Groningen
aan de Unie van Utrecht. Door Mr. Henr. Lud. Wichers, Raadsheer
der Stadt Groningen. Twee Stukken. Te Groningen, by J. Dikema
en J. van Groenenbergh, 1794 en 1796. Te zamen 697 bl. in gr. 8vo
Schoon zo veel nieuws, den tegenwoordigen staat onzes Lands, in alle opzigten,
betreffende, dag aan dag, ter baane kome, dat het de leeszugt gaande houde, en
als 't ware verzadige, dat men naauw tyd hebbe om op iet ouds des aangaande te
denken, en alles, wat daar toe behoort, van den tegenwoordigen staat der dingen
zo geheel vreemd en onderscheiden, na te gaan, worden wy egter, in den loop
onzer Boekbeoordeelingen, ook in dit vak, soms genoodzaakt de aandagt derwaards
heenen te wenden, en ons onledig te houden met het geen ons wordt aangeboden,
vroegere Tydperken raakende.
Van deezen aart zyn de twee Stukken des Groningschen Raadsheers WICHERS,
over het op den Tytel vermeldde Onderwerp. 's Mans kort Voorberigt zal ons zyn
Plan best ontwikkelen. Hy schryft: - ‘Het heeft my altoos toegescheenen, dat het
Tydvak der Reductie van Groningen eene byzondere opmerking verdiende, om de
waare gesteldheid van ons Staatsrecht na te spooren, en te kennen. Deeze
overweeging bepaalde my, om myne weinige ledige uuren ook aan dat onderzoek
te besteeden. - Myne Vrienden waren, des begeerende, deelgenooten aan de
vrugten myner werkzaamheid; en hunne redenen, over het gebrek in handleiding
tot de kennis van het Staatsrecht in onze Provincie, deeden my besluiten deeze
werkzaamheid op de Verjaaring der Tweede Eeuw van dit Verbond aan myne
Medeburgers aan te bieden.
Het was niet mogelyk den waaren zin en meening van dit Tractaat van Reductie
te ontwikkelen, zonder dat ik veelmaalen de oudheid intrad, om uit vroegere tyden
ophelderingen tot laatere bepaalingen en verordeningen te erlangen. Dan, zo ik dit
telkens by afzonderlyke Artikelen deede, stelde ik my bloot aan herhaalingen, en
liep gevaar, alle aaneenschakeling te missen. Hierom heb ik verkozen in de Inleiding
eenen leiddraad van oudere tyden en gebeurtenissen op te

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

114
geeven, om, in de Verklaaring van het Tractaat zelve, op die gronden te kunnen te
rugge wyzen. - Men verbeelde zig niet, dat myn oogmerk by deezen verder gaat,
dan alleen, om een handleiding, ter kennisse onzer Staatsgesteldheid, aan te bieden.
Neen, ik hebbe van de meeste gebeurtenissen, verordeningen en bepaalingen,
slegts de algemeene trekken afgetekend; ik hebbe daar toe de gronden van myne
gevoelens, en ook tot verdere ontwikkeling, overal aangeweezen; zo dat 'er een
ruim veld voor naspooring overig is.
Gaarne had ik gezien, dat het thans [dit schryft hy den 20 July 1794] geheel
afgedrukt ware; maar myne afweezigheid en verhinderingen ter Drukpers hebben
zulks belet, en ik ben genoodzaakt my met dit Stuk der Verklaaring tot aan het IV
Art. van het Tractaat te vergenoegen, wil ik eenigzins aan myn oogmerk voldoen,
om dit onderzoek op de Verjaaring van de Tweede Eeuw der Reductie aan te bieden.’
Ten slot belooft hy, dat het overige dra zal volgen. Dit dra heeft, om ons niet
opgegeevene redenen, verwyld tot 1796, en met de Afgifte hiervan is het Werk
volkomen.
De Inleiding, welker beooging wy uit 's Schryvers Berigt, met zyne eigene woorden,
vermeld hebben, beslaat, van het Eerste Stuk, 258 bl. Dan men zal zich deezer
wydloopigheid niet beklaagen: immers, zonder vooraf verwittigd te zyn van de
Tydsomstandigheden, welke dat Verbond vergezelden; van de aanmerkelyke
Gebeurtenissen, die 'er betrekking toe hadden; van de voorafgegaane Oneenigheden,
die 'er toe medewerkten, en de Bondgenooten deeden besluiten, het Tractaat in
dier voege op te stellen, kan niet welvoeglyk tot de Verklaaring van dit Staatkundig
Stuk worden toegetreeden. - Even noodig is het bykans, iets te zeggen van de
menigvuldige Twisten, Verdragen, Oneenigheden en Overeenkomsten, die, zedert
eeuwen lange, de Stad Groningen en Ommelanden gevestigd, verbonden en weder
van een gescheurd, hadden.
Dusdanige voorbereidzels kunnen alleen het stuk in het waare licht van
beoordeeling plaatzen. Ruim is hier het veld van Geschied- en Oudheidkundige
naspeuring, en veel plaats voor uitweiding; om het noodige te zeggen, en het
overtollige af te snyden, stelt de Burger WICHERS zich de beantwoording voor der
vier volgende
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Vraagen: - I. Wat moet men vaststellen omtrent de Onderhoorigheid van de Stad
Groningen aan het Kapittel of den Bisschop van Utrecht? - II. Welke de staat van
Stad en Ommelanden was, door haare onderlinge Verbonden? - III. Welk een Invloed
het aanneemen der Landsheeren, in de Zestiende Eeuwe, op de Regeering hadde?
- IV. Welke Regeeringsvorm 'er by de Stad en Ommelanden plaats hadde, vóór en
by het oprigten van het Tractaat van Reductie? - Elk, deezer zaaken eenigzins
kundig, die Vraagstukken leezende, haalt zich teffens voor den geest, de
wydverschillende begrippen der Geschiedenisboekeren en Staatkundige Schryveren
over eene menigte van Byzonderheden, welke in derzelver Beantwoording moeten
behandeld worden. De Burger WICHERS doet zulks met een heuschen geest van
bescheidenheid, en doorgaans met eene beknoptheid, die het verveelende
wegneemt; weidt hy zomtyds uit, het is in die gevallen, waar nadere bescheiden,
uit oorspronglyke voorheen min of geheel onbekende stukken, hem in staat stellen,
om over deeze of geene byzonderheid een nieuw of helderder licht te verspreiden;
en vindt men toelichtingen van dit in veele opzigten duister vak onzer Vaderlandsche
Geschiedenisse. Waren de staalen hier van enkel, wy zouden ze overneemen; doch
derzelver veelvuldigheid verbiedt ons dit te bestaan, en noodzaakt ons, om den
Leezer tot de Inleiding, die een schat van kundigheden, tot dit Tydvak betrekkelyk,
bevat, te verzenden.
Niettegenstaande in deeze Inleiding reeds veel afgewerkt was, 't geen tot
toelichting van verre kan dienen, licht onze Schryver, eer hy tot uitlegging van het
Verbond zelve overgaat, den Leezer nog nader toe, door het mededeelen eeniger
Aanmerkingen, die het Tractaat, over 't geheel beschouwd, betreffen, en in deezen
zeer veel tot ophelderinge kunnen dienen. - De eerste deezer Aanmerkingen behelst
de Vraag, ‘welke de toenmaalige omstandigheden waren, die bepaalden, dat hetzelve
aldus geslooten en vastgesteld wierd?’ - Daar naa tekent hy op, ‘in welke opzigten
het Tractaat, door BOR en anderen opgegeeven, van het oorspronglyke, 't geen hier
voorkomt, verschilt’ - en eindelyk onderzoekt hy, ‘welke de grond van het verband
is, waar door het Medelid deezer Provincie, de Ommelanden, gehouden waren tot
mede naakoming van 't zelve.’ - - Die zelfde kortbondigheid, welke de Inleiding
kenmerkt, straalt

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

116
ook hier door. Wederspraak van anders denkenden is altoos met heusche
bescheidenheid gepaard.
In de beide Stukken biedt zich zeer veel overneemenswaardigs aan; doch, hoe
beknopt, en met weinig uitweiding, de Burger WICHERS de zaaken behandelt, zyn
ze veelal te lang ter geheele overneeming. Verkort, en met agterlaatinge der
Aanhaalingen van de Bewysstukken, onder aan 't blad geplaatst, willen wy egter
opgeeven, hoe, naa veel geschils tusschen Staat en Ommelanden, het compareeren
en stemmen ter Generaliteit, met hetgeen daar aan dependeerde, by de
Bondgenooten of hunnne Gemagtigden, bepaald werd.
‘De eenige werkende band van Vereeniging, welke, voort na de Reductie, tusschen
de beide Staatsleden plaats hadt, was, dat zy een Stadhouder hadden; maar wiens
Commissie niet was opgemaakt, wiens Instructie niet was verveerdigd, wiens
bezolding niet was bepaald. Aan alle zyden, van welke men de zaak ook
aanschouwde, was onder de Leden oneenigheid, en het was zelfs moeilyk te
bepaalen, hoe, en aan welke zyde, de zaak best konde aangevat worden. De
Regeeringsform, de aart en beheering der Generaale Middelen, het Justitieweezen,
de oude geschillen over het Stapelrecht, de voorrang der beide Leden, waren alle
zaaken, omtrent welke de verregaandste tweedragt plaats hadde; zo dat ook Graaf
WILLEM LODEWYK, die buiten des met den Krygsdienst, en de beheering van het
nabuurig Friesland, bezet was, in deezen niets vorderen konde.
De eerste zorgen by de Bondgenooten waren de Geldmiddelen, en de Generaale
Staaten magtigden hunnen Thesaurier DE BIE deswegens, om van ieder Lid
afzonderlyk te ontvangen, gelyk geschiedde van de Ommelanden en de Stadt, de
Acten van Consent om de middelen als in Holland te heffen. Maar de uitvoering van
alles was moeilyk, voor dat de Stadt de Heeren ALTING en WYFRING, en de
Ommelanden den Heer RENGERS, als Gezanten na den Haag zonden, die, zonder
als nog Stem en Zitting in eenige Vergadering te hebben, de Leedsche belangens
by de Staaten Generaal waarnamen.’
Te midden van dit alles, ‘werd aan de zyde der Ommelanden staande gehouden,
dat zy eene afzonderlyke Provincie by het Bondgenootschap moeste zyn, die in het
Burgerlyke Bestuur, en in de beheering der
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Geldmiddelen, met de Stadt niets gemeen hadde, maar afgezonderd blyven moeste.
Deeze hoofdzaak was dus verre niet onderzogt, of na verhoor van partyen bepaald,
en moest gevolglyk onbepaald blyven.’
Ingevolge van een hier bygebragt Staatsbesluit van 27 Sept. 1594, ‘werden aan
den Stadhouder toegevoegd drie kundige Mannen, ALBERTUS LEONINUS, LOSEN en
WITTEN. - Het is zeker, dat deeze Gedeputeerden, zo als ook blykt uit hunnen brief
aan OLDENBARNEVELD, zich van den beginne af alle moeite gaven, om de geschillen
te overweegen, en de stukken daar toe betrekkelyk te onderzoeken, zonder veel te
vorderen. Het eerste, dat zy noodzaaklyk oordeelden, was zo zeer niet de bepaaling
van het stemmen en compareeren ter Generaliteit, als wel de daadlyke en inwendige
vereeniging der Provincie zelve, waar door te wege gebragt wierde, dat 'er één
Collegie wierde daargesteld, het welke, als het waakende oog, en luisterende oor,
der Staaten zelve, de kragt en het vermogen hadde om de bevelen uit te voeren,
en voor diens uitvoering te waaken in Kerklyke, Burgerlyke en Militaire, zaaken, zo
wel als in 's Lands Schattingen en Inkomsten. Maar ook deeze instelling ging met
moeilykheden gepaard, daar de geschillen over den rang, over het gebruik der
Klooster-Goederen, over de magt des Stadhouders, daar by moesten bepaald
worden. En dit niet alleen; maar de voornaame zwaarigheid was, dat de
Commissarissen wel geregtigd waren tot deezer Provincie Generaliteits zaaken;
maar geenzins tot de verordening eener Provinciaale Regeeringe. Hierom stelden
zy aan de beide Staatsleden voor, om zich aan hunne Uitspraake ten deezen
opzichte mede te onderwerpen. En na dit bekomen te hebben, bepaalden zy, op
den 17 Feb. 1595, de eerste instellinge over het weezen deezer Provincie, en
deszelfs hoofdzaakelyke Regeeringe.’
De uitspraak, gelyk WICHERS aanmerkt, by weinigen gekend, en door BOR in 't
oorspronglyke niet gezien, verdient, als de grondslag der volgende bepaalingen,
nader gekend te worden; waarom hy ze aan den voet der bladzyden 'er byvoegt. ‘Door deeze vaststellinge,’ dus vervolgt hy, ‘waren twee zaaken van het grootste
belang te wege gebragt. Ten eersten, dat de Provincie hier door bevoegd wierde
hunne Gecommitteerden ter Generaliteit Zitting te doen neemen; en ten tweeden,
dat
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'er eene Plaatsbekleedende Vergadering werd aangesteld, dewelke de belangens
der Provincie, ongeagt de tweedragt tusschen de beide Staatsleden, konde
behartigen. - Maar voor dat ook deeze bepaaling haar volkomen beslag erlangde,
waren er nog veel oneenigheden voorhanden, die de uitvoering hinderden, en den
vryen loop deezer schikkingen stremden.
De Stadt hadde deeze Uitspraak wel aangenomen; maar de Ommelanden gingen
niet verder, als dat zy toestonden, dat het Collegie van Gedeputeerden, om alle
confusie te vermyden, eenen aanvang nam. Beide hadden zy zig deeze Uitspraak
wel gesubmitteerd, maar de laatste meenden daar by te zeer benadeeld te zyn, en
zogten verandering, op grond, dat by het slot gemeld was, dat de Generaale Staaten
die tot meerder bevestiging corroboreeren zouden. De Commissarissen door zagen
zeer wel, van welke nadeelige gevolgen deeze tegenkanting konde zyn; en zy
schreeven daarom de reden deezer tegenspraak aan den Heer VAN OLDENBARNEVELD,
met aandrang, dat deeze bepaaling goedgekeurd wierde by de Staaten Generaal.
Aan deeze zonden de Commissarissen ook de Uitspraak zelve, met nog een
provisioneele schikking van 27 Feb. 1595, en zy kreeg eindelyk haar beslag langs
deezen volgenden weg.
De beide Leden hadden voor de eerstemaal, op den 25 Maart 1595, in de
Vergadering van H.H. Mog. gecommitteerd de Burgem. JOACHIM ALTING en JOHAN
RENGERS, Hooftling te Hellum. Deeze Heeren hunne Credentiaalen in de Vergadering
overgeevende, wierde hun gevraagd, of zy ook gelast waren de confirmatie te
verzoeken van het Accoo rd v.d. 17 Feb. 1595; zonder welk aan hun geen Zitting
verleend zoude worden. Dit verschil liep aan tot 10 May, wanneer deeze twee Heeren
verklaarden, Stem en Zitting te verzoeken, onder aanneeming van dat accoord, tot
zo lange by de Staaten Generaal anders was geordonneerd. De Staaten Generaal
stonden op deeze verklaaring het verzoek toe, mits de Generaale Middelen onder
de beheeringe der Raad van Staaten bleeven, ter tyd de Provinciale Quote was
gereguleerd, en dat by de Generaale Middelen van Consumtie ook de Landen en
Huizen zouden belast worden tot stuur van den Oorlog.
Men moet erkennen, op dit tydstip, dat de Collegien
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van Regeeringe deezer Provincie, van toen af, een begin namen, daar ook de oudste
Staats - Registers uitwyzen, dat de aangestelde Gedeputeerde Staaten eerst den
6 Juni 1595 vergaderden, om dat zy de Staaten deezer Provincie voor het eerst op
den 25 Aug. beschreeven in de Wehem van St. Meerten, toen, en lange daar na,
de gewoone Vergaderingsplaats van 's Lands Vaderen; van welken tyd ook de
Staats-Resolutien een begin namen, ten minsten die voorhanden zyn.’

Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankryk. Derde Deel. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1796. In gr. 8vo. 225 bl.
Telkens, wanneer ons iet schoons, en teffens Vaderlandsch, in ons vak, wordt ter
hand gesteld, leggen wy, zonder marren, alles neder, om onze leesgraagte te
voldoen, en zo spoedig mogelyk onze Leezers deelgenooten van dit ons genoegen
te maaken. Nieuwheid eens Werks heeft hier een billyken voorrang; doch kan ook
een vervolgd Werk met vrugt na denzelven dingen. Men verwondere zich des niet,
dat wy geenzins verwylen, om het Vervolg der met een fiksche hand geschilderde
Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankryk, of het Derde Deel deezes Werks,
(*)
aan te kondigen .
De By- of Opschriften der hier voorgehangene Tafereelen zyn: Verandering des
Konings. - Moed der Parysche Burgers. - Verschyning des Konings te Parys. Woelingen van den Adel. - Vestiging van den Nationaalen Moed, tot bescherming
der Vryheid. - Werkzaamheid der Nationaale Vergadering. - Zegepraalende
Terugkomst van NECKER. - Deeze zyn opgecierd door de Kunstplaaten van de
Kanonnen van Parys na Montmartre gebragt. - De Teregtstelling van FOULON op de
Plaats de Grève. - BEZENVAL overgebragt op het Kasteel te Brie-Comte-Robert. En
de Afbeeldingen van LE CHAPELIER, LE CAMUS, SIEIJES en REWBELL.

(*)

Zie ons Verslag der twee voorige Deelen, Algem. Vaderl. Letteroeff. 1795, bl. 31, en 1796,
bl. 255.
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De uitvoerigheid belet ons een geheel Tafereel voor 't oog onzer Leezeren op te
hangen. Uit een en ander mogen wy slegts een gedeelte, of een hoofdbeeld,
overneemen.
Slaat het oog, Leezers, op de algemeene Schildery van de Woelingen des Adels.
‘Veelen derzelven waren zy, die, in hoogen staat gebooren, de gewaande rechten
van den Adel veel te hoog bereekenden, veel te grondwettig keurden, dan dat zy
die immer zouden afstaan aan een, in hun oog laag, gepeupel, het geen, door de
Natuur alleen tot arbeid en onderwerping verordend, door de Maatschappy, alleen
uit genade, tot het genot van eenige geringe verkwikkingen was toegelaaten.
Beledigde eer, geschonden trotsheid, en teleurgestelde hebzucht, waren de gronden,
waar op zich de geduchtste zamenspanning vestigde. En, ofschoon niet alle Edelen
zich even dwaaslyk op het aangebooren trots verhieven , ofschoon zommigen liever
hunne gewaande voorregten vaarwel zeiden, dan het gansche Land aan loutere
wraakzucht of te offeren, veelen echter waren reeds te zeer verbasterd om niet van
elken tegenstand eenige hoop op herstel te vermoeden. Deezen voegden zich
gereedlyk met hun, die eerst onlangs, by eenen gekogten titel, uit den tot hier toe
verachten burger-kring tot den adeldom waren verheven. Zy, de onhandelbaarsten
van alle Grooten, vervloekten onophoudelyk de Omwenteling, om dat, by haaren
voortgang, de titels hunnen schyn verliezen, en waare verdiensten, de pligten van
een rechtschapen en nuttig Burger, in de plaats zouden gesteld worden. Zy waren
het, die aanhoudend schreeuwden van het gevaar in de Kerk, van de vernietiging
van den Godsdienst, van de ontbinding van den Staat, van eene volslaagene
Regeeringloosheid, waar by de mindere aan den meerderen gehoorzaamheid
weigert. Met deeze begrippen poogden zy den afkeer aan te stooken tegen eene
nieuwe orde van zaaken, welke de gelykheid van Regten en Pligten tot haaren
grondslag leggen zou. Van hunne zwakheid bedienden zich allen, die in verwarring
alleen de bereiking zogten hunner onzuiverste oogmerken. Niet slechts
binnenlandsche oproeren; maar ook buitenlandsche aanhitzingen van allerleijen
aart, waren hier toe bevorderlyk.’
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Trekken van Menschkunde doen zich by menigte op, en behaagen, om de zaak
zelve, en den schoonen voordragt. Men leeze, ten staavenden voorbeelde, de
afmaaling der uitersten van den Algemeenen Geest der Vryheid. ‘De bedaarde
Vaderlander geeft ligtlyk gehooraan voorstellingen van gemaatigdheid en uitstel;
de min verlichtte alleen wil uitwerkzel daar hy oorzaak ziet. Alleen geleid door het
onbedrieglyk gevoel van regt, dat tot zyn hart spreekt, ziet hy 't gewigt over 't hoofd,
dat Staatkundig beleid in eene trapswyze herstelling vindt. - Hoe ligtlyk zyn dan ook
die uitersten te verklaaren, die, midden in de ontwaaking van den edelsten geest,
de beginzelen der Fransche Staatsomwenteling zoo jammerlyk hebben bezoedeld!
De min verlichtte Burger, de ketens afschuddende, die hem zoo lang gekluisterd
hielden, vloekte een noodlot, dat hem nog langer tot slaaverny mogt doemen.
Omringd van onderdrukking en onderdrukkers, haastte hy zich, om zelf zyne ketenen
te verbreeken, zyne vyanden te straffen. Hoe schierlyker zich het bezef zyner
verongelykingen ontwikkelde, zonder dezelven te zien afgeweerd, des te geduchter
en schriklyker was ook het oogenblik van den opstand. De edelste van alle driften,
welke den mensch tot zyne eigenlyke waarde verheft, barstte welhaast in eene volle
alles verwoestende vlam uit, wanneer zy, aan zich zelve overgelaten, het geleide
van den Staatsman miste, wiens wysgeerte de dwaaling te regt brengt, den
doolenden tot zyne goede beginzelen menschlievend te rug voert. Daar haare
werkzaame kracht onvoldaan blyft, staat zy bloot voor allerlei uitersten. Het beledigd
gevoel ontlast zich in wraak, zoo dra het zich op den duur onbevredigd vindt.
Tegenstand verheft haar tot woede, en hy, in wien zich de vryheid en het regt eenen
manmoedigen verdeediger voorspeld hadden, wordt, met de waardigste gevoelens
, derzelver openbaare wederstreever. Zyne woede barst los op alles, wat hem
tegenstaat!’ - Voorbeelden, treffende voorbeelden, hier van worden ten toon
gehangen. En daar op deeze zeer overneemenswaardige Staatsles gegrond:
‘Dat vry het menschlyk hart voor deeze boosheden gruuwe, zy zyn en blyven
eigen aan elken onverlichten hoop, die, getergd door onderdrukkingen, en de
slapheid van het openbaar bestuur, eindelyk tot het woeste recht van den sterksten
zyne toevlucht neemt, om zich
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aan een verraad te ontrukken, waarvan het denkbeeld zelfs in elke vrye ziel
ondraagelyk is! Aan zoo groote tegenstrydigheden blyft de menschelyke natuur
dikwerf onderhevig, dat het edelst gevoel aan den eenen kant door de onwaardigste
handelingen aan de andere zyde wedersprooken wordt! De wysheid alleen van het
Staatkundig bewind is hier vermogend, om deeze uitersten af te keeren. Aan haar
staat het, de misdryven te verhoeden door de kloekzinnigste besluiten. De zaak der
Vryheid, zonder aanzien van persoonen, handhavende, - de bloedzuigers en
staatsverraaders straffende, waar het behoort, - toegeevend in kleenigheden, om
naderhand, in zaaken van belang, standvastig en onverschrokken te zyn, - eindelyk,
elken stap zorgvuldig afmetende naar de gevolgen, die, volgends het gewoone
beloop der dingen, onmisbaar te verwagten zyn: deezen zyn de vaste gronden,
waar op zich de Bewindsman alleen verlaaten kan, om de allereerste weldaad der
vryheid, de openbaare veiligheid voor ieder Burger, onschendbaar te handhaven,
wanneer duizende belemmeringen haar belaagen - Van u, derhalven, die in tyden
van Staatsomwenteling in 't bewind geplaatst zyt - van u hangt het af, om, met
bevreediging van de eischen der menschelyke natuur aan de eene zyde, het
tegenovergestelde geweld te ontwapenen!’
Misschien maaken wy ons door deeze aanhaalingen aan het verwyt schuldig, dat
wy Staats- en Regeeringslessen, by het vermelden deezer Tafereelen, uitdeelen.
't Zy zo. Deeze komen 'er in voor, en zy hebben, nevens veele andere, ons getroffen.
Zo is ook de schets der lafhartigen, die, ten tyde der Omwentelinge, in de uitersten,
welke 'er plaats greepen, een schynbaaren grond aantroffen om hunne werkloosheid
te regtvaardigen. ‘Zwakke zielen, aan eenzelvigheid, vooroordeel en gemak gehegt,
bejammerden reeds den doodslaap der dwinglandy, uit vrees, dat ook de onlusten,
die van elke Staatsomwenteling onafscheidbaar zyn, tot hunne stille wooningen
mogten naderen. In hun slakkenhuis op de gewoone wyze langzaam voortkruipende,
haalen zy schierlyk het hoofd te rug, zoo dra slechts een ongewoone schok hun
teder bestaan schynt te bedreigen, en roepen liever den ouden slender, hoe
wanordelyk, in, verklaaren zich liever voorstanders van het oude, dan, met eenen
moedigen stap,
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éénen steen by te draagen tot dat gebouw, het geen alleen, door volstandigen yver
en medewerking van allen, voltooid kan worden. Uit hunne lafhartigheid neemen
juist de vyanden der Natie de onzaligste aanleidingen tot het zaaijen van tweedragt,
het schynbaar voorwendzel, om het kwaad, dat zy zelven stichten, aan eene
verkeerde oorzaak toe te kennen, ten einde daardoor en het Volk, en eene Vryheid,
te lasteren, welker ontwaaking zo verschriklyk is. Maar zy, wier kunde en moed hen,
als 't ware, voor deeze omwenteling geschaapen hadden, wier verlichting en ernst
met het tydperk van onrust aangewakkerd, wier fierheid en heldenmoed, door de
nog versche ondervinding van den trots van groote en kleene tirannen, nog gestadig
was aangevuurd, waren boven deeze leevenloosheid van een staatkundig
slakken-bestaan zeer verre verheven. Zy kenden de les der ondervinding, dat 'er
geen geluk is, het geen niet de slaaverny vergiftigt, geen onheil, dat de Vryheid niet
verzagt, dat de wanorden, ofschoon zy ook de menschlykheid doen beeven, slechts
een oogenblik duuren, en niet ongelyk zyn aan den stortregen, die, ofschoon het
graan te nederwerpende, de lucht van haare dampen op eenmaal ontlast, om
daarnaa den verkwikkenden zonneschyn met zo veel te weldadiger invloed te doen
uitbreeken, en dat het zevenhoofdig monster der dwinglandy zich alleen door zyne
eigen woede vernielt.’
De poogingen, om 's Lands uitgeputte schatkist te styven, vermeld hebbende,
laat de Tafereelschilder volgen: ‘Doch alles was vrugtloos. De vermogenden, alleen
door winzucht gedreeven, en geleid door handeldryvende woekeraars, die geen
ander doel hebben, dan zich te verryken, al is het ook ten koste van den Staat,
hielden hunne schatkisten geslooten, onder voorwendzel van den wankelbaaren
grond, waarop de Geld-heffing berustte. Door deeze onwilligheid, verkreeg het
nationaal vertrouwen eenen schok, waarvan de geheele volgende geschiedenis
ons het nadeelige ten vollen zal bevestigen. Dus bleek de schadelykheid van het
verzuim der eerste oogenblikken, om zich van de heerschende geestdrift van deezen,
van de vrees van geenen, van de goedwilligheid van anderen, ten gepasten tyde
te bedienen, terwyl deeze vruchtbaare oogenblikken, in eene zaak als deeze, nimmer
wederkeeren, zoodra de
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eerste drift bekoeld is, zoodra het zich zelf zoekend belang eene veilige schuilplaats
in de vertraaging gevonden, en de moed der Bewindslieden, om het land
krachtdaadig te herstellen, zich van eene twyffelagtige zyde heeft doen kennen. Zoo bleek het, dat, om in de algemeene Staatsbehoeften te voorzien, niet enkel
eene bespiegende geldbereekening, maar beoefenende kennis van alle de deelen
des Bewinds, niet enkel een beroep op de edelmoedigheid, maar ook de werking
van persoonlyk belang, in aanmerking komen; dat niet de zwakheid, maar de moed,
van het Bestuur, in zaaken van deezen aart, vermag; en dat niet een enkel gedeelte
der Staatkundige huishouding het schranderst toezigt vordert; maar dat alle de
raderen van het gebouw, zoo wel eene zorgvuldige richting der huishoudkunde, als
de kracht der wet, zoo wel de wysheid der Hoofden, als de Vryheid-min der
Vaderlanders, zoo wel de zwakheid van onedelmoedigen, als de onwilligheid van
Staatsvyanden, gezamenlyk tot één eenpaarig doel behooren gewyzigd te worden.
Zoo gevaarlyk, in de daad, was deeze vrugtlooze onderneeming, dat van haaren
uitslag reeds het inwendig verraad zich maar al te veel goeds belooven kon, en dat
zelfs alle vestiging der Vryheid van dat oogenblik verlooren scheen, zo niet de
Staatsregeling zelve zich gegrond had op de eeuwige Rechten van den Mensch en
Burger, die hunne voorspraak vinden in ieder eerlyk hart, dat niet geleerd is de
waarheid moedwillig te verguisen.’
Het ontbreekt in de hier opgehangene Tafereelen niet aan Characterschetzen.
Wy zouden kunnen ophangen die van Mr. CHAPELIER, van Mr. LE CAMUS, van SIEIJES;
doch wy hebben geen plaats; allen kunnen my die inruimen voor de korte van JEAN
REWBELL. Aanschouwt hem dus afgebeeld: ‘Ook gy, edelmoedige REWBELL, die, met
een helder verstand, waarheid van dwaaling, den schyn van het weezen der dingen,
wist af te zonderen - die, boven allen vooroordeel verheeven, de uitspraak van het
gezond verstand, de waarde der menschheid, ten allen tyde eerbiedigdet, ontvang
de vereeuwiging der kunst, door uwe alhier geplaatste beeldtenis (wy hebben reeds,
de Plaaten in dit Deel voorkomende opnoemende, het Portrait van REWBELL gemeld,)
omdat gy, de vriend van waarheid en regt, haare eischen manmoedig voorstondt,
omdat gy, de ge-
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lykheid van regten en pligten tot eenen grondslag leggende van Staatkundige
hervorming, de praktyk zoo na mogelyk aan het beschouwelyke verbondt, en geen
grooter genoegen smaaktet, dan in vrye Burgers gelukkig te helpen maaken, dan
in vrye Volken te verbroederen. Ook uw naam zal, in de Geschiedboeken van
Frankryk, en van het Bataafsch Gemeenebest, altyd met luister praalen, omdat gy
met eenen vasten tred de loopbaan vervolgdet, waar op de stem uwer Medeburgers
u te recht geplaatst hadt, omdat gy, menschen kennende en waardeerende, hunne
waare belangen altyd leevendig hadt voor uwen geest, en, ofschoon aan den dwang
der tyden en omstandigheden moetende toegeeven, de eerste gelegenheid
waarnaamt, om alle grieven te herstellen, en de billykheid te doen zegevieren. - Ja,
deeze uwe gevestigde menschenliefde, door echte Staatkunde gewyzigd, zal, by
de verlichting der Natien, uwen naam met edeler roem verkondigen, dan immer de
grootste helden op het slagveld hebben kunnen verwerven.’
Alle Tafereelen zyn niet vatbaar voor dezelfde schildering; dat van de
Werkzaamheid der Nationaale Vergadering mag gezegd worden eenige min treffende
partyen te hebben. Dan het wordt vervangen door het zeer leevendige, 't welk ons
de zegepraalende Terugkomst van NECKER op eene treffende wyze schildert.

Reizen door Zwitserland, Italien, Sicilien en de Grieksche Eilanden,
naar Konstantinopolen, en van daar terug door een gedeelte van
Griekenland, over Ragusa en de Dalmatische Eilanden, in de Jaaren
1787, 1788 en 1789. Door Thomas Watkins, A.M. Uit het Engelsch
vertaald. Vierde Deel. Te Haarlem, by F. Bohn, 1796. In gr. 8vo. 151
bl.
Zeer afwisselend en vol verscheidenheids is dit Boekdeeltje der opgemelde Reizen.
(*)
Sicilien, eerst bezogt, wordt in dit Deel in den ouden en hedendaagschen stand
beschreeven. By 's Reizigers wederkomst te Napels, waar hy eene Uitbarsting van
den Vesuvius, in den

(*)

Zie ons Verslag van het III. Deel, in onze Vaderl. Lett voor 1796. bl. 421.
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Jaare 1788, bywoonde, die egter niet onder de ontzettendste te tellen valt. - Te
Rome wedergekeerd, herhaalde hy de bezigtiging van Schilder- en
Beeldhouwstukken, en beschryft de doorgereisde Steden en Plaatzen op den tocht
na Venetien; waar zich een nieuw tooneel opent voor Geschied- en Staatkundige
beschouwingen, doormengd met eigene ontmoetingen. - Voorts neemt zyne Reis
eene andere wending, daar hy den Venetiaanschen Gezant te scheep na
Konstantinopolen volgt en vergezelt, de schaars bezogte Eilanden van den Archipel
deels bezoekt of in 't gezigt krygt, en 'er eene beschryving van oplevert, uitwyzens
den Inhoud der Brieven.
Landstreeken doortrekkende, Plaatzen bezoekende, by de oude Romeinsche en
Grieksche Schryvers dikwyls aangetoogen, herinnert hy zich deezer vermeldingen,
en vergelykt ze met den tegenwoordigen staat. Dit maakt de Aanhaalingen uit
dezelve vry veelvuldig by eenen in die Schriften doorleezenen, en die zyn Rydtuig
‘een volkomen rollende Boekery’ noemt. Ouden, welke hy ter vergelyking vaak
raadpleegt, en veelal gelukkig te passe brengt. Dat Latyn en Grieksch, 't welk, te
deezer oorzaake, niet schaars voorkomt, behoort voor den Nederduitschen Leezer
geen schrikbeeld te weezen; dewyl gelukkig getroffene Vertaalingen aan den voet
der bladzyden hem ten Tolk strekken, en deel doen erlangen in kundigheden, welke
dikwyls van aanbelang zyn, en ons of de gelykheid des tegenwoordigen staats, of
het verschil van dien met den ouden, treffend voor den geest brengen. Als een
Bewonderaar der Ouden, valt de Reiziger menigmaal in verrukking, die hem
voornaamlyk bevangt aan de Kust van Troijen.
Van Venetien spreekende, kan het niet missen, of het Venetiaansch Staatsbestuur,
zo geweldig Aristocratisch, krygt zyn bescheiden deel; doch dit bepaalt zich, volgens
WATKINS, tot vroegere dagen. Immers, dus vangt hy den XXIX Brief aan: ‘Van alle
plaatzen, die druk bezogt worden, is 'er geene, waar aan de Vreemdelingen zo
weinig kennis hebben, als Venetien. Zy meenen, dat 'er alles nog tegenwoordig in
denzelfden staat is als voorheen, en uit dien hoofde vertellen zy juist het tegendeel
van 't geen 'er thans plaats heeft. Men beschryft de Regeering als de jaloerschste
en willekeurigste op de geheele aarde, om dat zy eenmaal zodanig was.
Ondertusschen kan ik u verzekeren, dat 'er weinigen meer gemaatigd en toegeeslyk
zyn.’
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Veel schrikbaarends hadt hy 'er van gehoord; bovenal eene Historie, welke hy
vermeldt, aan welke hy geloof sloeg: maar die hy, uit het geen hy thans van Venetien
weet, voor valsch houdt, als geheel onbestaanbaar met de inschiklyke Characters
van hun die aan het roer zitten.
Laaten wy hooren hoe WATKINS zyn tyd te Venetien doorbragt, hoe wel hy daar
onthaald en getoefd werd, en wy zullen ons over het gunstig oordeel der
Venetiaansche Grooten geen oogenblik verwonderen. - ‘Ik was,’ schryft hy, ‘nooit
zoo onvoorzigtig om het Venetiaansch bestuur met ronde woorden te berispen;
maar ik sprak, dikwyls, openhartig daar over, zelfs met die van den Adel, welken
de voornaamste Regeeringsposten bekleeden: en ik bevond, dat zy vry over het
onderwerp spraken. Maar de verkeering in Venetien munt, in de daad, zoo zeer uit
boven die van alle andere plaatzen, en de vermaaken zyn 'er zoo verscheiden en
aangenaam, dat men zelden in staat is, om over een zoo staatig onderwerp, als het
politieke, te redeneeren. Wy hadden brieven medegebragt aan den Ridder GIACOMO
FOSCARINI, en aan den jongen Graaf LUIGI MARTINENGO. De eerste is Lid van den
Venetiaanschen Oud-raad; doch van hoe verheeven rang ook, uit dien hoofde, en
schoon van een Geslacht, zoo oud als het Gemeenebest zelve, heb ik nooit zulk
een welgemanierd en ongemaakt man ontmoet. Zyne gesprekken en daaden leveren
blyken op van zyn doordringend verstand en ongemeene goedhartigheid.
MARTINENGO is van myne jaaren, en een man naar myn hart. My dunkt het is
onmogelyk deeze beminnelyke persoonen te kennen, zonder hen hoog te agten:
begryp dus, welk een gunstig denkbeeld deeze indruk ons van den Venetiaanschen
Adel moet gegeeven hebben. Zy bragten ons in de Opera (volgens de gewoonte
alhier) met zoo veele bevallige lieden in kennis, dat wy, om ze te onthouden, hunne
naamen en de nommers van hunne logies moesten optekenen; dit echter was niet
noodig, om ons de Dames SAGREDO en VENIER, de twee grootste schoonheden van
Venetien, in het geheugen te doen bewaaren. Aan de eerste heb ik de byzondere
verpligting, van de eer te hebben, my onder haare bescherming te bevinden. Zy is
niet alleen de schoonste, maar ook altyd de
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fraaist gekleedde vrouw in Venetien, en haare manieren en gesprekken zyn nog
bevalliger dan haar persoon.
Ik kan u geen juister schildery geeven van de gewoonten deezes Lands, dan door
u te verhaalen, hoe wy onzen tyd doorbrengen. Wy staan ten elf uuren op, en
ontbyten; tegen twaalf uuren wandelen wy naar de plaats van St. Markus, waar al
wat vertooning maakt by een komt. Wy neemen het middagmaal om half drie, en
gaan dan een slaapje neemen tot zeven uuren, wanneer wy ons aankleeden, en
ons in een Gondel naar de Fresco laaten roeijen. Om deezen tyd van den avond
ontmoet de beau monde van Venetien elkanderen op de Guidecca, of Zucca - de
wydste van de stads gragten. De Gondeliers beslaan terstond een kring, en roeijen
onophoudelyk in 't ronde, zoo dat het gezelschap elkanderen, in 't voorby vaaren,
kan zien en groeten. Het duurt zomwylen een tyd lang, eer een vreemdeling de
onderscheiden manieren verstaat, op welke zy gewoon zyn met de hand te groeten,
en waar van ieder eene byzondere betekenis heeft; maar POCOCK (dus lang de
Reisgenoot van WATKINS) is, in de kunst, een Venetiaan door en door. Tusschen
negen en tien uuren bezoeken wy de Koffyhuizen - de Vergaderplaatzen van alle
fatzoenlyke lieden, zelfs van de Dames, die 'er zoo drok verschynen als de Heeren.
Deeze gewoonte is byzonder aan Venetien eigen. Wel is waar, dat zy onder een
verbod van de Regeering leggen, om in de koffykamers te komen; maar men laat
ze in de beneden vertrekken, die altyd vol van vrouwen zyn. Ten elf uuren beginnen
de Operaas, alwaar wy den tyd doorbrengen met van de eene loge in de andere te
gaan, tot dat zy uitgaan, 't geen doorgaans tegen drie uuren geschiedt. Zy zyn,
onlangs, voor dit saisoen, geslooten geworden, en, sedert, bezoekt men de Cassini.
Cassino is een fraai verkort woord, in 't Italiaansch, dat een klein huis van vermaak
betekent. Alle Venetiaansche Edelen, die ryk zyn, hebben hunne paleizen, maar
slyten hun meesten tyd in deeze Cassini, die meestal staan in den omtrek van St.
Markus plaats. Het schynt vreemd aan een buitenlander, dat zy deeze kleine krotjes
den voorrang geeven boven hunne groote en heerlyke huizen; maar het is zoo. De
kamers boven de Gaaneryen van
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St. Markus plaats zyn alle tot zulke publieke Cassini gemaakt. Onder deezen is 'er
een van St. Samuel, die verre de meest schitterende is in Venetien. De Dames zyn
alleen Intekenaars; ieder van welken een Heer van haare kennis mag medebrengen.
Van alle gezelschappen, die ik ooit bywoonde, zyn deeze de aangenaamste. Men
vermaakt 'er zich met praaten, kaartspelen, enz., en het onderhoud eener
Venetiaansche vrouw, in haaren eigen bekoorlyken tongval, is zeker een onthaal.
Eenige avonden geleden, zondt zekere Dame een Heer, van de overzyde van de
Cassino-kamer, naar my toe, om te verneemen, welk ongeluk myne Natie was
(*)
overgekomen, vermits ik zoo spleen , een woord dat mon van ons te Venetien heeft
overgenomen, scheen te weezen. Een ander ding, 't geen deeze byeenkomsten
zoo aangenaam maakt, is de gemaklykheid der Venetiaansche kleeding. Op
Feestdagen draagen de Heeren zwarte zyden Dominos, en, op andere tyden, witte,
die voor vol gekleed doorgaan. Ik schryve het gunstig onthaal, 't geen wy hier
ontmoeten, daar aan toe, dat wy hunne taal spreeken, en ons schikken naar hunne
kleeding en gewoonten, 't geen voor eene ongemeene hoflykheid gehouden wordt,
inzonderheid vermits weinige Vreemdelingen een van beiden verkiezen te doen.
'Er wordt in Venetien weiniger Fransch gesprooken, dan in eenige Stad van Italien;
weshalven de kennis van het Italiaansch onontbeerlyk is voor iemand, die aldaar
eenigen tyd wil doorbrengen. Trouwens ik houde het voor onmogelyk, om in eenig
land met vermaak te weezen, zonder in staat te zyn, om met de Inboorlingen, in
derzelver eigen taal, vlot te spreeken.
Op deeze wyze, waarde Heer, brengen wy onzen tyd door in deeze Stad der
golven; deezen gelukkigen zetel van veelvuldig en onophoudelyk vermaak;’ - op
den tyd dat de opschorting der publieke zaaken den Patriciers gelegenheid geeft
om in de Villagatures te gaan, dat is, zich op hunne landgoederen en lusthuizen op
Terra Firma (het vaste land) af te zonderen. Dezelfde leevenswyze, eenigzins in
een anderen vorm gegooten, wordt hier gehouden, gelyk WATKINS, Deelgenoot
deezer vermaaken, des verslag geeft.

(*)

Mildzugtig.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

130
WATKINS Zeetocht geeft, naa de vermelding van Padua, gelyk wy gezien hebben,
eene aangenaame verscheidenheid aan zyne Reis, die hy voortzet; het hem zo
lustig onthaald hebbend Venetien zo lang mogelyk in 't oog houdende. Aan boord
van 's Ambassadeurs Transportschip geen plaats voor WATKINS zynde om na het
Eiland Corfu te vaaren, ging hy afzonderlyk derwaards. Te Corfu wagtte hem de
Gezant, om met een Oorlogschip van vier en zeventig stukken de Reis aan te
vangen. - Hier was het verblyf van onzen Reiziger het gemaklykste niet. ‘Dagelyks
zitten 'er,’ schryft hy, ‘niet minder dan zes en dertig Gasten aan 's Ambassadeurs
tafel, die, schoon op zee, met lekkernyen bedekt is. Zyn kajuit is ryk gemeubileerd,
gelyk ook zyn kleedkamer en slaapvertrek; doch ik kan niet zeggen zoo wel gehuisd
te zyn. Tegenwoordig zit ik te schryven, ter zyde van een twee en dertig ponder,
die met zyn roôpaard byna myn geheel klein hokje vult; de geschutpoort is myn
vengster, een hangmat myn bed, eenige weinige kaarten maaken myn behangzel
uit, en een oude bank dient my tot een sofa. Kunt gy u aangenaamer toestand
verbeelden? onmogelyk; dat verzeker ik u: want wy brengen den tyd zoo vermaaklyk
als ongevoelig door met leezen, schryven, bezoeken, eeten en drinken, kaart- en
schaakspelen, schermen op het halfdek, en met Italiaansche Dichtkunde.’
Met genoegen zal men den Reiziger op deezen Scheepstocht vergezellen, en
daar hy op 't een en ander Eiland aan land stapt, en waar hy zich met het bloot
gezigt, zoms van verre, moet vergenoegen; te zyner veraangenaaming de oude
Schryvers raadpleegende, en hunne berigten met den tegenwoordigen staat
vergelykende. Schoon dit gedeelte, in 't oog van het gros der Leezeren, een
voorkomen van Geleerdheid hebbe, zullen zy, door gemelde Vertaalingen, des niet
worden afgeschrikt, en niet zelden iets veraangenaamends aantreffen, buiten het
genoegen, 't welk de vergelyking van zo ouden tyd met den hedendaagschen heeft.
‘Toen ik,’ dit strekke ten blyke van WATKINS teergevoeligheid voor het oude, ‘des
morgens van onze aankomst op Zante, opstond, zag ik een voorwerp, naar welks
beschouwing ik wel het meest verlangd hadde.
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Ik zag, ach! laat ik het met curcyf letters schryven, het vaste land van Griekenland,
den Peloponnesus; en nooit beschouwde ik eenig land met meer vermaak. Terwyl
ik tuurde op de kust van Elis, niet veele mylen van die heilige plaats, alwaar de
Olympische Spelen, die kweeksters van Grieksche Deugd en Onverzaagdheid,
gehouden werden, maakte de treurige bedenking van haar verwelkten roem voor
de vreugde plaats, welke ik in 't eerst gevoelde. Onder het onbeweeglyk staroogen
kreeg myne droefheid, op die overdenking, geheel de overhand, en ik borst uit in
traanen. Niemand had ooit kennis aan de Grieken, die hen niet boven alle andere
Volken bewonderde; hoe kon ik dan hun land beschouwen, zonder te weenen over
het verlies van zulke bewoonderen?’
Overeenkomsten met het oude aan te treffen, moet by WATKINS zeker eene
aangenaame aandoening verwekt hebben. Met smaak althans gewaagt hy van de
Vrouwen op Melos. Hy schryft: ‘De Vrouwen zyn op dit Eiland, in 't algemeen,
welgemaakt en schoon. Heur hair is bruin, en zy hebben groote oogen; schoon ze
meer kwynend dan leevendig staan. Zy zyn buitengewoon zwaar en vol van boezem;
't geen my aan de uitdrukking van HOMERUS ten haaren opzigte, die ze βαϑυϰολπος
(vol geboezemd) noemt, erinnert; en haare luchtige en losse manier van kleeding
doet deeze wellustige vertooning, waar door zy altyd onderscheiden waren, nog
meer in 't oog loopen. De Luchtstreek heeft op haar denzelven invloed als op de
vruchten, door haar naamlyk tot rypheid te brengen op een trap van jaaren, die in
Engeland op verre naa niet als huwbaar beschouwd wordt. Zy trouwen reeds in
haar twaalfde of dertiende jaar; immers omtrent dien leeftyd heb ik ze met kinderen
aan de borst gezien. Schoon zy vroeg vervallen, worden zy doorgaans zoo oud als
elders.’
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Geschiedenis van de Sorbonne, behelzende den Invloed van de
Godgeleerdheid op de Maatschaplyke Orde. Door den Abt
Duvernet. Uit het Fransch vertaald. Iste Deel. Te Dordrecht, by de
Leeuw en Krap, en te Bergen op den Zoom, by van Riemsdyk en
van Bronkhorst, 1794. In gr. 8vo. 310 bl.
Men kan van deezen Tytel niet zeggen dat dezelve uitlokkend is, schoon het
gevoegde by den naam van de Sorbonne iets van dien aart hebbe. - Wanneer men
de Voorreden inziet, zal men meer genoopt worden om 't Werk te leezen. Immers
wordt daarin vermeld, dat het reeds vóór vyftien jaaren voltooid was; maar dat de
tydsomstandigheden de uitgave toen ontraaden hebben - dat eene bedoelde uitgave
in Holland mislukte - dat het, uit Holland met moeite te rug gekreegen, in handen
van de Politie geraakte, en de Schryver na de Bastille - dat het drie jaaren in de
Griffie van den Commissaris CHENON begraaven bleef, en uit die Griffie in de handen
der Politie overging, daar het den tyd van vyf jaaren opgeslooten bleef. By de
verovering van dit afschuwelyk Kasteel kreeg men dit Werk weder.
Een Werk, 't geen, om de woorden des Voorredenaars te gebruiken, ‘aan onze
Jaarboeken ontbrak. Deeze Geschiedenis der Sorbonne vervat, van de Regeering
van LODEWYK DEN VII af gerekend, de Geschiedenis der Godgeleerdheid en der
Godgeleerden in Frankryk. Zy is een schets van den invloed, welken de gevoelens
dier School op de Maatschaplyke Orde hadden.’ - Men heeft aan dit Werk dien Tytel
gegeeven, ‘om dat deeze School algemeen in Europa bekend is; dewyl zy 'er eenigen
roem in genooten heeft, toen dat gedeelte van onzen Aardbol nog met het sloers
der onkunde en ongerymdheid overdekt was; om dat het uit deeze School was dat
de meeste onweders gesprooten zyn, die in onderscheidene tydvakken Frankryk
het onderst boven geworpen hebben; dat daar uit alle die stormen gebarsten zyn,
die de zaaden der waarheid verdroogden, naar maate zy begonnen te kiemen.’
Dit alles zal vry algemeene toestemming vinden; ook zal men goeddeels kunnen
onderschryven de hier gemaakte onderscheiding tusschen Godsdienst en
Godgeleerdheid. Men wordt tot het leezen uitgelokt. Dan, den Inhoud der XXXVII
Hoofdstukken van dit Eerste Deel nagaande, zal de opgevatte verwagting reeds
eenigzins afneemen.
Het Werk zelve ter hand slaande, is men slegts op bl. 2. gevorderd, of men leest,
naa dat de Schryver iets van EUCLIDES van Megare vermeld hadt: ‘Byna omtrent
dien zelfden tyd ver-
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kondigden eenige arme Hebreeuwen, aan onderscheidene Volken der aarde, de
Geschiedenis van Jesus van Nazareth, met welken de meesten hunner in
verschillende vlekken van Judea gebedeld hadden: de Heilige Geest, die hen steeds
de waarheid ingaf, bemoeide zich niet met de wyze op welke zy die moesten
verkondigen; hy schonk hun de gave der overtuiging, die verre boven de
menschelyke welspreekenheid verheeven is; maar hy leerde hun noch redentwisten
noch wel schryven: van daar komt het, dat het Evangelie en eenige Zendbrieven,
in de oogen der taalkundigen, in zulk een gemeenen styl geschreeven zyn; zy
verdienen niet te minder onzen eerbied. Hier ziet men de taal van eenen
Onder-Commis aan de Poorten van Capernaum; en daar vindt men de taal eens
Nettenbreiders, die, om zyn bestaan te vinden, in het Meir van Nazareth paling
vischte.’ - Zo laag, zo veragtlyk laag, als deeze Schryvers hier nedergezet worden,
zo zeer wordt PAULUS, om hem voorts te vernederen, als uitgeleerd in
spitsvindigheden voorgedraagen. Alles met het baarblyklyk doel, om de Schriften
des N.V. en den Grondlegger des Christendoms in een even veragtlyk licht voor te
stellen.
En of de in 't Werk verspreide schampere en spottende aanmerkingen tegen het
Christendom niet genoeg waren, worden ze, in eene en andere Aantekening,
agteraan gevoegd, nog eenigzins verzwaard, door eene hand, die deerlyke onkunde,
zo geen slegt hart, verraadt.
Wat voorts de Geschiedenis der Sorbonne zelve betreft. Dat de Geestlykheid,
die hier ten tooneele treedt, veele der hekelende aanmerkingen dubbel verdiend
hebbe, staan wy ten vollen toe; doch het Werk is met eene verveelende
langdraadigheid veelal geschreeven. Drie Hoofdstukken, onder welke men geeuwt,
worden aan JEANNE D'ARC, de bekende Maagd van Orleans, besteed.
Geen Tweede Deel deezes Werks is ons ter hand gesteld; en, dit reeds in 1794
uitgegeeven zynde, beginnen wy te vermoeden, dat de Vertaaling, althans het
drukken, is blyven steeken: zo geen genoegzaam Vertier de verdere uitgave
gestremd hebbe, verheugen wy ons deswegen. Het strekt onzen Landgenooten ter
eere.

De Puinhoopen, of Beschouwing van de Omwenteling der Staaten,
door Volney. Te Amsterdam, by M. Schalekamp, 1796. In gr. 8vo.
213 bl.
Wanneer wy, van deeze Vertaaling der Puinhoopen, nevens eene andere, onder
den tytel van Ruïnen, in den voorleden Jaare berigt gaven, en vermeldden dat de
laatste het geheele Werk in ééns leverde, terwyl de eerste het te daar aan
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geduide hoogte liet berusten, gaven wy onze twyfeling te kennen, of de Vertaaling,
by SCHALEKAMP, wel verder zou worden voortgezet, dewyl 'er van geen Vervolg
eenig woord gesprooken werd, en dit Vervolg VOLNEY's minagting of veragting van
allen Godsdienst nog volkomener aan den dag bragt, en strekte, om de Ongodistery,
onder de gedaante der Oudheiden Geschiedkunde, veld te doen winnen, en allen
Godsdienst, zonder onderscheid, aan By- en Waangeloof en Priesterbedrog toe te
(*)
schryven .
Onze twyfeling, die aan den kant van het niet verwagten deezes Vervolgs
oversloeg, wordt weggenomen, nu dit Vervolg deezer Vertaalinge ons in handen
komt; en dient deeze Aankundiging dan voornaamlyk ten berigt, dat men VOLNEY's
Puinhoopen, zo wel als Ruïnen, geheel en volledig, by SCHALEKAMP, als by
LEEUWESTEIN en ROELOFSWAERT, bekomen kan. - Dat onze twyfeling egter niet allen
grond derfde, kan blyken uit het Bericht aan den Leezer, vóór dit laatste Stuk
geplaatst; waarin, of Vertaaler, of Uitgeever, of beiden, het in het Nederduitsch in
't licht brengen eens Werks van aangeduide strekking verschoonen; met eene
verschooning, die gansch weinig afdoet, en meest geplaatst schynt om wat te
zeggen, daar het geheel zwygen euvel zon kunnen geduid worden.

J.I. Huber, aan het Volk van Nederland. MDCCXCVI. Te Amsterdam,
by A.v.d. Kroe, v.d. Burgh en Briët, en alom.
Niet noodig vinden wy het, in een verslag te treeden van de Gebeurtenissen, waar
toe deeze Verdediging deels eene rechtstreeksche, deels eene zydelingsche,
betrekking heeft. Nieuwspapieren en Dagverhaalen hebben ons daarover ruim en
breed onderhouden.
De Burger HUBER, den toedragt der zaake, omtrent zyn Persoon, kortlyk aangestipt
hebbende, betuigt: ‘Alles raadt my, derhalven, - niets houdt my terug, om aan myn
pligt te voldoen, door my zelf te zuiveren, en de Burgers Representanten van het
Volk van Nederland (naamlyk GORTER, KUIKEN, BORGRINK, VAN BEYMA, VAN LOENEN,
ALTENA en HALBES) van hunne dwaalingen te overtuigen, en alzo de Nationaale
Vergadering en het Volk van Nederland in staat te stellen om rechtvaardig over
deeze zaaken te oordeelen.
Dit alles hoopt hy te doen, met die bescheidenheid, die de tederheid der zaak
vordert- met dien ernst en vrymoedigheid, waar op de mishandelde onschuld
aanspraak heeft

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor den Jaare 1796, bl. 601.
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- en met die eenvoudigheid, die het kenmerk der waarheid is.’
De regelmaat, welke hy volgt, is, ‘dat hy naa een kort verslag van zyne
handelingen, zo voor als naa de noodlottige Omwenteling van 1787, en zyne
verrigtingen in en naa de laatste Omwenteling in 1795 openlegge, zyne daaden doe
spreeken, en alzo de ongegrondheid - de onmogelykheid der Beschuldiginge
aanwyze.’
Daarnaa stelt hy zich voor, (zonder, gelyk zyne eigene woorden luiden, ‘als nog
de oorzaaken, toedragt en gevolgen der rampzalige Staatsstormen in Friesland te
ontdekken en aan te roeren,’ 't welk hy tot een meer geschikten tyd verschuift) ‘het
geweldige en het wederregtlyke in de tegen hem gehoudene handelwyze aan te
toonen, en als dan niet alleen een ieder te overtuigen, dat gemelde Burgers
Representanten hem verkeerdlyk betrokken hebben:
1. In de verschillen over het al of niet daarstellen der Nationaale Vergadering.
2. In de handelwyze der Representanten en het Hof van Justitie jegens de
Municipaliteit van Leeuwaarden.
3. In het gebeurde der drie op elkander volgende Revolutien, in January en
February laatstleden; en eindelyk
4. In het verlaaten van den Post als Representant. Maar ook te bewyzen, dat alle
overige redeneeringen op hem geenzins toepasselyk zyn.’
Wy worden niet opgeroepen om ons oordeel over de zaak te vellen: wy
beoordeelen Schriften; en als de zodanigen zouden wy den Schryver deezer
Verdediginge een lydig onregt doen, indien wy hem niet rangschikten onder dezulken,
die de pen zeer wel weeten te voeren: 't geen de leezing, ook van grootdeels bekende
stukken, veraangenaamt. - Voorts vinden wy, in een aantal Bylagen, de
oorspronglyke Stukken en Papieren, tot dit hoogloopend Geschilstuk betrekkelyk,
hier byeen; 't welk gewis zyne gevalligheid heeft voor Verzamelaaren van Stukken
van deezen aart, die niet kunnen ontbeerd worden om 's Lands Geschiedenissen
toe te lichten.
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Davidis Iacobi van Lennep, Academiae Batavae Civis, Rusticatio
Manpadica. Accedunt Carmina varii argumenti. Lugd. Bat. apud I.
van Thoir, 1796. In 8vo. 111 pp.
Deze bundel Latynsche Versen bevat uitmuntende schoonheden, en verzekert den
jeugdigen Burger VAN LENNEP algemeen de hoogachting en den lof, welken zyne
Vrienden, als ene verdiende schatting zyns edelen vernufts, hem reeds lang
geschonken hebben. De Dichter heeft niet alleen de beroemde voortbrengselen der
Ouden, die de aandagt van den echten Kunstkenner immer opgetogen zullen houden,
met smaak gelezen, naauwkeurig beoefend, en derzelver uitstekende sieraden
volkomen opgemerkt; maar ook hy bezit een eigen, verheven, scheppend genie.
Hy heeft zich, met oordeel en te recht, de beste Voorgangers tot Ieermeesters en
leidslieden verkozen, en denzelfden weg genomen, welken zy voortyds met roem
bewandeld hadden. Hy heeft van zyne beminde en kiesche lectuur een gepast
voordeel getrokken, een schoon gebruik gemaakt. Zyne geöefendheid in de fraaie
Letterkunde heeft zyn kunstvermogen verfynd, zyne vinding vertykt, en een' edelen
zwier aan zyne beelden geschonken. Nogthans is hy als ene nieuwe,
helderflonkerende, Ster aan den letterkun digen Hemel opgedaagd. Nogthans draagt
hy het volkomen kenmerk van een oorspronglyk Dichter. Hy behoudt overal zyne
eigen gedachten, en zyne wyze van uitdrukking geheel. - Het voornaam onderwerp
der meeste Zangen, in dezen bundel voorkomende, is het eenvoudig en edel
vermaak van het zachte buitenleven, zo als dat de Dichter zelf op zyne vaderlyke
Landhoeve smaakte. In de eerste Elegie wordt de aangename streek, waaruit zich
deze Landhoeve verheft, omschreven, en poogt de Dichter met nadruk zyne Lezers
met zekeren heiligen eerbied voor deze streek te vervullen, uit aanmerking van de
heldendeugd der Voorvaderen, welke aldaar, in den hagchelyksten stryd tegen een'
uitheemschen dwingeland, de loflykste overwinning behaalde. Van de gelegenheid
tot dezen stryd, en de wyze, hoe dezelve werd begonnen en voleind, geeft hy in
een kort Voorbericht beknopt verslag. - Een ander gevecht viel in dezelfde streek
(omtrent het Mannepad) voor, op het einde der vorige eeuw, toen de verenigde
Verdedigers der Vryheid ene poging waagden om Haarlem van de belegering der
Spanjaarden te bevryden. By dit gevecht was BARNEVELD, toen nog maar een
Jongeling van 25 jaren, als gecommitteerde te velde tegenwoordig. Zyne gloeiende
vaderlandsliefde drong hem in hetzelve yverig deel te nemen. Hy werd gewond, en
met veel moeite uit levensgevaar gered. Zyne verdiensten, en de zegen van zyn
behoud voor het Land, worden door den Dich-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

137
ter, in zyne twede Elegie, naar waarde geroemd. De derde Elegie geeft een
verrukkend tasereel van de eenvoudige pracht en milde schoonheid, welke VAN
LENNEP op zyne vaderlyke Landhoeve, en in derzelver ommestreken, overal zag
heerschen, en welke hy blykbaar toont geheel naar waarheid gevoeld te hebben.
De natuur wordt door hem naar 't leven geschetst. En de edele uitdrukking zyns
dankbaren gevoels voor het genot der ouderliefde en broederlyke deelneming is
treffend, en te gelyk vererend voor zyn hart. De vierde Elegie beschryft des Dichters
blyde aandoeningen, toen hy in het vrolyk jaargetyde de Stad verliet, en naar zyne
beminde Hoeve wederkeerde. De vyfde is op de aankomst van den Herfst gedicht.
De zesde, Piscator, de zevende, Venator, de achtste, LAUR. SANTENIO, cum aviculis
missis, de negende, Amatoris Rusticatio getiteld, hebben alle hare byzondere
schoonheden. Maar zulke beslissende blyken van den kieschsten smaak, van het
fynst en verhevenst gevoel; zulke ongemeen fraaie wendingen, als vooral in zyn'
tienden Zang voorkomen, zal men niet veel, althans niet in dit kort bestek, by enig
ander Dichter vinden. Deze Zang draagt het opschrift ad Maximilianum Appelium,
en VAN LENNEP schynt daarin all' zyn edel vuur besteed te hebben om zynen Vriend
den smaak voor het eenvoudig landleven in te drukken, en deszelfs aangename
voordelen boven die der Steden te doen bezeffen. Eindelyk besluit hy zyne Rusticatio
Manpadica met nog een klein Stukje, onder het opschrift: Ad Urbem Harlemum, de
glande Bellica maiori, prope Manpadium recens effossa; hetgeen die edele zucht
voor Vryheid, en het geluk en de ere zyns Lands, uitdrukt, welke ook in de overige
Zangen duidlyk doorstraalt. Verder komen nog in dezen bundel voor, enige
Dichtstukken van verschillenden inhoud, die ook alle hunne waarde hebben, doch
waaronder evenwel byzonder uitmunt ene Rouwklagt op het afsterven van den
verdienstlyken P. NIEUWLAND, welke VAN LENNEP, op het einde des Jaars 1794, in
de grote Gehoorzaal der Leidsche Academie, openlyk heeft uitgesproken. Tot ene
bevestigende proeve voor hetgeen wy ons verpligt geacht hebben in het algemeen
van dezen voortreflyken Dichter te zeggen, geven wy, uit den tienden Zang, alleen
de volgende dichtregels. Na van der menschen dwaasheid in hunne afwyking van
het eenvoudig landleven, hunne natuurlyke bestemming; van het algemeen verderf
der Steden, en byzonder van de weelde, welke, als ene vernielende pest, in derzelver
midden heerscht, gewaagd te hebben, staaft hy zyne gezegden met het voorbeeld
van ons eigen Vaderland, op deze wyze:
En, si nulla fides dictis, si falsa locutum
Fortè putes, ullasve diu si simplice victu
Posse vigere, probis & vivere moribus urbes,
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I nunc & casu monitus mihi crede tuorum!
Scilicet ille vetus Pelago dominator, Iberum
Qui jolvit cervice iugum, fortissimus armis,
Europae atque Asioe olim stupor & cura, Batavus,
Ille iacet, maris oblitus regnique prioris.
Nempe tot heroüm suboles, florentibus annis,
Spes patrioe, (sinat ipse.) diem traducit inerti
Luxurie iuvenis; consumit inutilis aevum,
Nil laudis patrioeve memor. quâ ficta voluptas
Nulla datur periisse sibi miser autumat horam.
Femineum variis solers imitatur amictum
Vestibus. hac, gaudet, si quem superaverit arte,
Mollitieque novâ si Laïda vicerit ipsam.
Nempe vides, Rutere, vides; tua nempe propage
Debilis it, metuitque pedem ne offendat eundo!
Ergo ubi nunc celebrata fides; ubi prisca decoris
Cura? dies somno, teritur nox tota choréis.
Hac tamen, (heu! memorasse piget.) hac arte puellis
Iam solâ placuisse potes. venit alter, honestis
Imbutus studiis, at qui fallacibus uti
Blanditiis non novit, amans; minùs ille peritus
Ad cithar oe saltare modos, minùs ille protervus:
Infelix! certam properas quid obire repulsam?
Plura sed indè hilaris celebrantur commoda vitoe,
Quls, nisi in urbe, frui nulli datur: accipe, dicam.
Instruitur nimio regalis mensa paratu,
Mendicosque iubens secum coenare clientes
Dives adulantis dominus proeconia turbae
Exigit, & stolido nugas divendit hiatu.
Non laudas; vultu te protinus ille minaci
Despicit. his posthac metuas accedere mensis.
Nempe fragor, turboeque iuvant, atque ore popelli
Effusoe rauco voces, strepitusque rotarum;
At iuvat ille gravis, fetusque vaporibus aër,
At fumi urbanos sol obscuratus amictu,
Quem neque surgentem, neque fòrs novere eadentem.

Na deze gegeven schets, deelden wy nog gaarne mede ene daar op volgende
dichterlyke uitboezeming; doch ons bestek laat zulks niet toe.
Hartlyk wenschen wy, dat VAN LENNEP zal kunnen voortgaan, den beminnaaren
der Poëzy en fraaie Letteren meer zodanige vruchten van zynen gelukkigen dichtluim
aan te bieden.
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Pygmalion, Dichterlyk Toneel; naar het Fransch van Jean Jacques
Rousseau. Te Haarlem, by J. van Walré en Comp., 1796. In gr. 8vo.
19 bl.
Dit schone Dichtstuk, de vrucht der ryke verbeelding van ROUSSEAU, en waarin hy
zoveel van zyn beminlyk vuur laat doorstralen, zal de bewondering en den lof van
alle lief hebbers en kenners der ware Poëzy steeds blyven wechdragen. By iedere
herhaalde lezing van hetzelve ontdekt men nieuwe schoonheden, welke zich echter
minder beschryven, dan alleen gevoelen laten. De Burger WALRÉ heeft, derhalve,
zynen Landgenoten, vooral dezulken, die zich met het oorspronglyke niet genoeg
kunnen bekendmaken, met zyne Vertaling wezenlyken dienst gedaan. Ware dezelve
minder wel uitgevallen, de moeilykheid van het werk zou hem, in de daad, by alle
billyke kunstrechters tot verschoning dienen. Nu, geloven wy, zal hydeze verschoning
naauwlyks behoeven; en wy achten hem ene bemoediging verschuldigd te zyn, om,
zoverr' de gelegenheid zich hem aanbiedt, den Nederlander meer met dergelyke
meesterstukken bekend te maken.

De Kwakzalver van Staat, of de Dood van Hansworst. Klugtig
Blyspel, door J.A. Schasz; in leeven Med. Doctor Zynde dit het
derde Stuk van 's Mans nagelaaten Schriften. In 's Hage, by J.
Plaat, 1796. In 8vo. 68 bl.
Niettegenstaande in het Voorbericht voor dit Stukjen, als met de eigen woorden van
wylen Dr. SCHASZ, op zyn Sterfbed gesprooken, betuigd word, dat het oogmerk
deszelven zuiver was, en alleen dienende, om het, op valsche gronden steunende,
Patriotismus te gispen, en daarentegen het zuivere Patriotismus te bevorderen, 't
welk wy gaarne aanneemen, blyven wy, voor als nog, by onze gedagten, die wy,
by de aankondiging van 's Mans Lucifer, in ons Maandwerk, voor den Jaare 1796.
No. 11, bl. 472, hebben aan den dag gelegd. - Dit Stuk mag ook onder de
lachverwekkende geplaatst worden, en verdient onder dezelven zeker den minsten
rang niet. - Van beter alloy is gewis het volgende van dezelfde hand:

Samuel de Profeet, of de Joodsche Regeering hoe langer hoe erger,
door J.A. Schasz; in leeven Med. Doctor. Zynde dit het vierde Stuk van
's Mans nagelaaten Schriften. In 's Hage, by J. Plaat. In 8vo. 72 bl.
Dit is eigenlyk het eerste Stukjen van het hier in 't licht gegeeven Werkjen, waar van
wy het tweede, dat echter
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(volgends het Voorbericht) van een gantsch anderen en vrolyker aart zyn zal, eerlang
te wagten hebben. - Het Godsdienstig, verstandig, Volklievend en onbaatzugtig,
Character van den braaven Samuel, als Regter in Israël beschouwd, contrasteert
hier, ten sterksten, met de laffe, onedelmoedige en baatzoekende, gesteldheid zyner
Zoonen, die, zonder gevoel van Godsdienstigheid, het goede, dat nog in hun hart
mogt huisvesten, verstikken, en door den invloed, dien zy hunne Huisvrouwen, die
als trotsch en heerschzugtig, of gierig en wellustig, worden voorgesteld, over hen
laaten gebruiken, gintsch en weder worden geslingerd, zich de schreeuwendste
onregtvaardigheden veroorloven, en hun en hunner Vrouwen geluk, of voorspoed,
ten koste van het welzyn en het regt des Volks, tragten te vestigen: doch dat alles
op hunnen eigen ondergang uitloopt, en met hun verderf eindigt. - Eene schilderye,
die zeker verdient gestadig voor het oog te hangen van allen, die met eenig bewind,
over Lands- of Volksbelangen, verwaardigd worden!!!

Wonderlyke Ontmoetingen van Jerome Sharp, op zyne Reizen
door Frankryk en Engeland. Te Harlingen, by V. van der Plaats. In
gr. 8vo. 176 bl.
Het zal ongetwyfeld veelen, die dit boek gekogt hebben, of in handen genomen, om
het te leezen, gegaan zyn, gelyk ons; wy dagten 'er eenige, zogenaamde,
avontuuren, en gevallen van eenen meer of min koddigen aart, in te zullen leezen:
en ziet daar, wy vonden een Natuurlyk Toverboek, zo als men zulk soort van Schriften
gewoon is te betitelen. - De Opsteller geeft het ook als zodanig op, terstond in zyn
Voorbericht, en vent het ook dus uit, blykens eene uitslaande Plaat, met figuuren,
ter opheldering van kunstjens, of, zo men 't liever wil, proeven, op welke hier en
daar in het Werk zelf geweezen word. - Nieuwigheden, of nieuwe waarheden, of 't
geen nog nooit in 't Nederduitsch is gedrukt, hebben wy, zo verre onze kennis aan
soortgelyke boeken strekt, 'er niet in ontmoet; ondertusschen verdient dit Stuk eene
plaats onder Werkyens van deezen aart.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Kerkelyke Redenvoringen van Allard Hulshoff, A.L.M. & Phil. Doct.;
Lid van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen, en
Leeraar der Doopsgezinde Gemeente, vergaderende by den Toren
en het Lam, te Amsterdam. Vierde Tiental. Te Amsterdam, by G.
Warnars, 1796. In gr. 8vo, 317 bl.
Dit laatste Tiental der uitgegeven Kerkelyke Redenvoeringen van den Eerw.
HULSHOFF is van deezen inhoud: De Godsdienstige Lydzaamheid (2 Sam. III:18.) Stoffe des Oordeels (Matth. XXV:31-46.) - Vervolg van 't zelfde Onderwerp (2 Kor.
V:10.) - Tweede Vervolg (2 Kor. IX:6.) - Geloove en Liefde (1 Tim. I:5.) - Heerlykheid
des laatsten Tempels (Hagg. II:7-10.) - Christus onze Voorspraak; ter Voorbereiding
van het H. Avondmaal (1 Joan. II:1, 2.) Prediking van Petrus op het Pinksterfeest;
by de Bediening des H. Waterdoops (Hand. II:37-39.) - Geloovigen geregtvaardigd
in Christus; by de Bediening des H. Avondmaals (2 Kor. V:21.) - De koperen Slange
een Zinnebeeld van Christus (Joan. III:14, 15.)
Meesterlyk wordt, in de Redenvoering over de Godsdienstige Lydzaamheid, zowel
de Onlydzaamheid, in haaren aart en werking, als de tegengestelde Deugd, in haare
natuur, gevolgen, en gewigtige voordeelen, beschreven, Men vindt in deeze
Redenvoering, gelyk in andere over Zedekundige Onderwerpen, uitneemende
blyken, dat de agtingwaardige Schryver niet alleen het menschlyk hart kende, maar
ook het vermogen bezat, de dryfveeren en wyze van deszelfs werkingen in een
helder licht te stellen, en voor ieder bevatlyk voor te draagen.
De Stellingen, welke HULSHOFF in de drie volgende Redenvoeringen, Stoffe des
Oordeels ten opschrift hebbende, poogt te staaven, komen hier op neder: 1.
Naamaals zullen 'er twee Staaten zyn, niet aan elkander grenzende, maar twee
geheel afgescheiden Toestanden, niet
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alleen afgezonderde, maar ook overgestelde, Toestanden; overgesteld als in en
buiten het heerlyk Koningryk, overgesteld als Leven en Dood, als Behoudenis of
Verderf, als Zaligheid of Verdoemenis. (bl. 379.)
2. De grondslag en het richtsnoer deezer Hoofdverdeeling in Behoudenen en
Verloornen; de zaak, waar van wel en wee zal afhangen - deeze zaak is, die den
naam draagt van - GELOOF. (bl. 392.)
3. De beweegredenen om de Zonde te vlieden, en de Heiligmaaking na te jaagen,
behouden, intusschen, haare heilzaame krachten. Zij die verloren gaan, om hun
ongeloof (of het niet bezitten des waaren geloofs) kunnen nimmer voortgaan in
zonde, zonder zich zelve grootlijks te beschadigen; want, behalven het algemeene
van den rampstaat, hebben zy nog te vreezen voor afzonderlyk straffen, zodat in
den Staat der Verdoemenis byzondere trappen zullen plaats hebben. De
Gerechtvaardigden door het geloof zullen, als Erfgenaamen van het eeuwige leeven,
nog daarenboven byzondere vergeldingen ontfangen, naar maate van wel
doorgestaane beproevingen, naar de veelheid en grootheid hunner goede werken.
Deeze vergeldingen komen niet, enkel als natuurlyke gevolgen van ruimere
vatbaarheden, op Aarde verkreegen, door meerdere vorderingen in Heiligheid, vóór
hunnen overgang; maar zy komen als stellige weldaaden, enkel afhangende van
den bepaalenden wil des Almagtigen, die behaagen schept in alle goede, schoon
gebrekkige, werken der Geloovigen, in zo verre die werken voortvloeijen uit de
zuivere bronnen van wederliefde, dankbaarheid en oprechte zucht om den Schepper
te verheerlyken, veraangenaamd wordende door Christus zelven, die de gebeden
der Heiligen met zyn eigen reukwerk voor God doet opklimmen. (bl. 430-436.)
De eerste Stelling wordt behandeld in de Redenvoering over Matth. XXV:31-46.
Op den Text wordt in zo verre stil gestaan, als dienstig is om hunne misvatting aan
te wyzen, die zich, op de beschryving, daarin vervat, beroepen, om te beweeren,
dat 'er ten dage des oordeels niet zal gezien worden op regtzinnigheid of
onregtzinnigheid van geloof en leerbegrip, maar alleenlyk op de werken, op het
daadlyk gedrag en leven in deeze tegenwoordige waereld: en ten dien einde
veronderstellen, dat in den Text bedoeld wordt, de laatste en algemeene dag des
Oordeels, waarop alle menschen, uit alle eeu-
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wen en gewesten, gezamentlyk moeten voorgesteld worden.
Met deeze veronderstelling schynt, volgens HULSHOFF, te stryden, de gelegenheid
van dit onderwys, de plaatzing by de voorgaande gelykenissen, de betragting en
verwaarloozing der opgenoemde byzondere liefdepligten, en de onmooglykheid,
dat het geheele menschdom in twee Standen kan afgescheiden worden. Maar of
stelt men dat het gezegde in den Text toepaslyk zy op het aanstaande Oordeel, zo
kan hetzelve, volgens HULSHOFF, niet begunstigen het gemelde gevoelen der
Bestryderen. - ‘De weldaaden, waarvan gesproken wordt, zyn besteed aan
gunstgenooten van Christus, en waren dus vrugten des Geloofs. - Dit verbiedt ook
het bepaald tweetal der schaaren, alzo de menschen niet kunnen gescheiden worden
in twee hoopen van geheel bermhartigen en geheel onbermhartigen. De Schaapen
aan de regtehand zyn dus de waare geloovigen, de Bokken de tegengestelden; en
dit kenmerkende des geloofs en der werken, uit deelneemend geloof in de Verlossing
voortspruitende, moet dus alleen gehouden worden voor den grondslag, op welken
de schaaren in twee soorten gerangschikt en bestemd werden voor tweederlei
gewesten. Men zou kunnen aandringen op 't geen 'er staat: Want ik ben hongerig
geweest, enz. maar dit woordje want is hier niet redengevend, maar het geeft alleen
te kennen, dat het reeds vooraf gezegde, wegens de verdeeling in twee soorten,
nu nader verklaard en opgehelderd zal worden, gelyk wy 't ook wel by een gevolg
voegen, wanneer wy zeggen: “Het is thans wintertyd, want sneeuw en ys liggen op
de straaten.” (bl. 349-360.)’
Hiermede agt HULSHOFF de tegenwerping der zulken, die de verzoening niet
waardeeren, opgelost, in zo verre dezelve, namelyk, zou steunen op de woorden
van den Text, naardemaal hy de mooglykheid aantoonde van eene uitlegging, welke
hun voorgeven geenzints begunstigt. (bl. 361.)
Het komt ons voor, dat HULSHOFF, in de verklaaring der beschryving, door hem
zelven beschouwd als zinnebeeldig, en veel zweemende naar eene gelykenis, den
uitlegkundigen regel niet hebbe in agt genomen; volgens welken, in gelykenissen,
meer na het groote doel, dan na de betekenis van alle kleine omkleedzelen of
byzonderheden, moet gezocht worden. Wy kunnen het niet den naam geeven van
gezonde Uitlegkunde, wanneer men zo fyn
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zift, en zo alles buigt naar opgevatte gevoelens, als in de aanmerking op het woordje
want blykbaar is, 't welk geen eenvoudig Bybelleezer naar HULSHOFF's uitlegging
zal opvatten - hoe vernuftig ook het voorbeeld ter opheldering door hem verkozen
zy.
Verders verbeelden wy ons, dat de Bestryders de mooglykheid van eene andere
en goede verklaaring misschien niet ontkennen zullen, schoon zy die van HULSHOFF
onder de aanneemlyke niet rangschikken, om dat dezelve, gelyk nader zal
aangewezen worden, zo men het grootst gedeelte des menschdoms buiten schuld
niet uit wil sluiten van de zaligheid, tot dezelfde ongerymdheid leidt, welke HULSHOFF
bestrydt. Zy zullen zich ook niet kunnen overreeden, dat in de mooglykheid eener
andere uitlegging de onwaarde van de hunne opgesloten ligt; en zullen, ten minsten,
als geen afdoend bezwaar tegen hun gevoelen aanmerken, 't geen HULSHOFF oppert,
als hunne hoofdstelling, van welke hy het onbestaanbaare aan 't licht brengt op
deeze wyze: ‘Zo de werken de regelmaat des Oordeels zullen uitmaaken, dan moet
alles in de war loopen. By allen is en blyft een mengzel van goed en kwaad, in
ongelyke evenredigheid - ontelbaar zyn de soorten, van den allerslegtsten tot den
allerbesten op Aarde - zy grenzen zo na aan elkander, dat men, tusschen de naasten,
byna geen onderscheid kan bespeuren. Hier mede moeten de Classen der
vergeldingen overeenkomen, die ook even na aan elkander paalen. - Men neeme
nu, dat het zedelyk goed en kwaad, door een, na genoeg, even groot is in de waereld.
Het gevolg is dit: Naa de uitvoering van het Vonnis, stooten de gelukkigen en
ongelukkigen in het midden aan elkanderen. Ware de minst booze (gesteld 'er waren
duizend soorten) een duizendste deugdzaamer, of de minst vroome een duizendste
ondeugender, of gebeurde dit allengskens - dan zouden zy het Koningryk verwisselen
met het gewest der Verdoemenis; zo onmerkbaar wordt hier het onderscheid, dat
zommigen zeer zouden twyffelen of zy zich in de Hel dan in den Hemel bevonden,
enz. (bl. 364).’ ‘Met de ongeveinsde vyanden der Openbaaring, wier belydenis
voorgesteld wordt (bl. 365 en 366.) wil HULSHOFF hierop niet in het strydperk treeden.
De andere tegenstreevers, die nog wat meer ontzag aan Gods woord zullen
betoonen, spreeken, ter wegruiming van 't bezwaar
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wegens duizenderlei standen, veel van Gods toegeeflykheid doch, hoe zy 't ook
maaken, hoe zagt de behandeling gesteld worde in den dag des Oordeels - die
toegeeflykheid Gods moet naar vaste regelmaat werken, 'er zal toch een strafvonnis
worden uitgebragt, over eenigen, in den text by Bokken vergeleken, en dus is het
slot niets anders, dan dat men wederom tot de vorige ongerymdheid vervalt van
menigvuldige aangrenzende standen, en dit moet loszinnigheid by Hoogmoedigen
- vrees voor rampzaligheid by waare Godsdienstigen voortbrengen.
De H. Schrift, intusschen, geeft opening, uit dien doolhof, door te wyzen op twee
staaten, zo tegen elkander over gesteld, als leven en dood - behoudenis of verderf,
zaligheid of verdoemenis. (bl. 367-371.)’
Kortheidshalven, moeten wy het thans aan het naadenken der onderzoeklievenden
overlaaten, om te beoordeelen in hoe verre de doorgaande voorstelling der H.
Schrift, wegens twee afgezonderde en overgestelde standen, van beërving, namelyk,
en ontbeering of uitsluiting van de geestlyke voordeelen des Messiaanschen Ryks,
moge toegepast worden op het toekomend algemeen Oordeel, en de verwachtingen
der menschenkinderen? - Wy merken het volgende aan: zo men die voorstelling
alleen toepaslyk maakt aan den eenen kant op de waare Geloovigen, en aan de
andere zyde op Naamchristenen, op afvalligen, en die de oogen voor het licht des
Euangeliums sluiten; dan blyft toch de zwaarigheid van menigerlei aangrenzende
standen, voor die Adamskinderen, welke nimmer door dat licht omscheenen werden,
of midden in het Christendom, buiten schuld, daarvoor onvatbaar bleeven, op
onderscheiden wyzen, en door verschillende omstandigheden. - HULSHOFF is, in
zyne tweede Leerreden (bl. 406, env.), niet vreemd van de gedagten, dat zy, niet
schuldig staande aan twistgierig ongeloof, naamaals voordeel kunnen trekken van
den Verzoener der Waereld; vertrouwende dat zy allen in eene zalige betrekking
staan tot den tweeden Adam, zynde, nevens de Geloovigen, het eigendom en erfdeel
van Christus geworden. - Maar is dit de knoop niet doorgehakt? - Welke is de grond
voor deeze Stelling? Zullen zy daarom voordeel kunnen trekken van Christus, om
dat zy hadden kunnen verondersteld worden, geloovigen te zullen zyn, als zy Christus
hier gekend hadden - of alleen, om dat zy
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niet opzetlyk ongeloovig zyn geweest in Christus? maar welke waardy was daarin
gelegen, wyl zy buiten de mogelykheid waren Ongeloovigen te worden. - Ook houdt
het dan op, dat 'er alleen twee Staaten zullen zyn, wyl deezen zich ook, volgens
HULSHOFF (bl. 408.), in een middenstand moeten bevinden, naardien de waare
geloovigen altyd vooruit zullen hebben, en verhoogd worden tot eene heerlykheid,
welke men, volgens HULSHOFF, den Hemel der Christenen zou kunnen noemen.
Daarenboven, zo wy alleen de opzetlyk ongeloovigen, 't zy ze vyanden zyn des
Christendoms, 't zy dezelve, naar 't uitwendige, onder Jesus navolgers behooren,
zo wy deezen alleen, onder het getal, die aan de slinkehand komen, plaatzen, dan
worden wy verlegen met die welmeenenden, die allen eerbied voor God en Christus
voeden; doch het geloove, als zulk een kenmerkend vereischte, uit gebrek aan
overtuiging, uit dwaaling, nog ontbeeren, en alzo verhuizen - ten zy wy hen, met
HULSHOFF, plaatzen ‘onder de uitneemendste Heidensche Wysgeeren, wier
gezelschap zy zich niet tot schande zouden rekenen’ (bl. 400.). Met de
veronderstelling nu van zulk' een middenstand blyft, onzes oordeels, dat zelfde
ongerymde stand houden, waaraan zich, volgens HULSHOFF, de Bestryders schuldig
maakten.
Immers kunnen deeze Bestryders niet op hunne beurt vraagen: zullen zy, die
buiten schuld ongeloovigen bleeven hier op aarde, doch, om hunne goede
hoedanigheden, in den middenstand verdienen geplaatst te worden, zullen zy, die
toch, van alle de vroegere en laatere bewooners des aardbodems, het verbaazendst
getal staan uit te maaken, - zullen deezen allen op ééne hoogte zyn? of ook door
duizenderleie rangen onderling verdeeld worden? De minst voortreflyke, hoe na zal
hy grenzen aan de minst ongelukkige der verdoemden - en de uitmuntendste, hoe
na zal hy dien geloovigen komen die op den laagsten trap van heerlykheid geplaatst
(*)
is . - Zullen zy ooit uit den middenstand tot den stand der geloovigen kunnen
opklimmen - of zal het onderscheid altoos

(*)

De Leezer weet reeds, en zal uit het vervolg zien, dat HULSHOFF trappen stelt in den slaat der
verdoemenis, en der heerlykheid - schoon die standen, op zich zelve, geheel afgescheiden
en tegengesteld blyven.
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oneindig blyven? - Wy kunnen niet zien of wy geraaken aldus in denzelfden
maalstroom van verwarring.
Nu dan, Leezer, zo gy 't niet van u kunt verkrygen, de waare geloovigen, alleen,
aan de regtehand te plaatzen - en alle de overigen aan de slinkezyde - zo uw
verstand de stelling aanneemlyk keurt, dat het toekomende met dit leven derwyze
zal in verband staan, dat 'er een evenredig onderscheid, en ongevoelige opklimming,
zal plaats hebben, naar de geschiktheid van ieders zedelyk character,
overeenkomstig het licht, 't welk hy hier genooten heeft, en de omstandigheden,
waarin hy geplaatst was - zo de Leere der H. Schriften deeze stelling op veele
plaatzen schynt te begunstigen, doch hiermede moeilyk worde over een te brengen
die Schriftuurlyke Leer, welke slechts van twee standen spreekt; herinner u dan,
dat de H. Schrift dezelfde taal gebruikt als wy daaglyks gewoon zyn. Gelyk wy by
v: spreeken van Ryken en Armen, en in 't algemeen dan uitersten noemen; zoo
zullen wy daar toch niet uit besluiten dat 'er geene opklimming zy in de onderscheiden
standen.
Als nu de Schriftuur spreekt van Ryken en Armen, wie zou uit dit taalgebruik
denken dat 'er geenen dan geheel Ryken en geheel Armen beoogd werden? - zo
wordt 'er ook in 't algemeen gesproken van Rechtvaardigen en Onrechtvaardigen,
zonder dat wy daarom gedrongen worden slechts aan twee classen te denken;
terwyl de bepaaling der grenslyn tusschen deezen, door het geloove, niets meer
dan eene aangenomen doch onbewezen veronderstelling is. Wy, die hier als door
een duister glas zien, en ten aanzien van het toekomende, hoe en wat wy zyn zullen,
geene bepaalde openbaaring hebben, zullen, voorzeker, nooit uit den doolhof van
verwarring gered worden, wanneer wy ons verbeelden de handelwyze Gods, als
eenes menschen, die door berekening van alle goede hoedanigheden en bedryven
tegen de verkeerde en zondige daaden, naa aftrek of byvoeging, eindlyk de som
ten voor of nadeele vindt. - Maar waarom zouden wy ons dan vermoeien, met deeze
dingen fyn uit te pluizen, welke wy aan deeze zyde des grafs nimmer diep genoeg
zullen doorgronden? Kunnen wy dus, met behulp eener goede Uitlegkunde, 't geen
wy wenschten, niet volledig oplossen, - dat wy, ten minsten, geene willekeurige
bepaalingen maaken, om ons uit de zwaarigheden te redden, zo die
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bepaalingen, in andere opzigten, zich met rede en openbaaring geenzins laaten
vereenigen. Mag men hier niet toepassen 't geen HULSHOFF zegt, in de Leerreden
voorhanden, nopends de Eeuwigheid der Verdoemenis: ‘Wegens het toekomende
kunnen wy niet andwoorden op veele Vraagstukken, en deeze gebieden ons, het
ootmoedig zwygen. De Eeuwigheid zelve zal Gods wegen regtvaardigen, en zekerlyk
dienen om alle redelyke Schepzelen, meer en meer, te doordringen met de diepste
Eerbiedigheid voor den Algenoegzaamen Oorsprong van alles.’ (bl. 371.)
(Het Slot deezer Recensie hierna.)

Kerkelyke Redenvoering over de waare Christelyke
Verdraagzaamheid, uit Eph. IV:2. Door J.J. le Sage ten Broek,
A.L.M.Ph. et Th. Dr. Prof. Honor. Philos. en Bedienaar des Godlyken
Woords te Rotterdam; Lid van het Bataafsche, Zeeuwsche en
Utrechtsche, Genootschappen. Te Rotterdam, by J. Pols, 1797.
2de Druk. In gr. 8vo. 62 bl. behalven de Voorrede van 32 bl.
De Eerw. TEN BROEK, voor ettelyke jaaren van onrechtzinnigheid verdacht, en
naderhand mede een slachtoffer van de gevolgen der burgerlyke onlusten van 1787
geworden, kon zich by zyne Rotterdamsche Gemeente, (waaraan hy na de jongste
omwenteling was wedergegeven,) immers by een groot deel derzelve, en veele
anderen, niet wel meer verdienstelyk gemaakt hebben, dan door het uitspreeken,
en nog meer door het gemeen maaken, eener Kerkelyke Redevoering, ter
beoordeeling des Briefs van de Remonstrantsche Broederschap aan de Protestanten,
daartoe opzetlyk ingericht, om den gedaanen voorslag tot vereeniging, als volstrekt
onaanneemelyk, en strydig met den geest van het Christendom, af te wyzen.
Met dat oogmerk zyn de woorden van P. Met alle ootmoedigheid en
zachtmoedigheid, met lankmoedigheid verdragende malkanderen in liefde, eerst
kortelyk toegelicht, vervolgends, in eene nadere ontwikkeling van den zakelyken
inhoud, beweerd, dat de eigenlyke en naaste voorwerpen der Verdraagzaamheid
niet zyn verschillende partyen en gevoelens, en ingeslopene dwaalingen, maar per-
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soneele zwakheden en gebreken, waaromtrent men echter nog eenige nadere
bepaalingen, als daar is deeze, dat die zwakheden en gebreken niet stryden moeten
met de zuivere Genadeleer van Jesus Christus, noch met de zuivere beoeffening
van alle onze Christenplichten, zoo als die ons duidelyk en uitdrukkelyk in Gods
Woord geleerd wordt, behoort in acht te neemen. Daarop volgt eene breedvoerige
beoordeeling van het voorstel der Remonstrantsche Broederschap, waaromtrent
de Redenaar zich, bl. 38, 39, dus uitdrukt: ‘Ik verklaar openlyk, welberaaden,
vrymoedig, oprechtelyk en zonder eenige geveinsdheid, voor God en zyne
Gemeente, dat ik tot zulk eene vereeniging, in eeuwigheid, myne toestemming niet
geeven zal. Die zelfde verklaaring verwagt ik, met alle reden, van alle myne waardige
en geliefde Ambtgenooten, en van alle onze Eerwaarde Ouderlingen, en ik mag, ik
moet ze verwagten, van alle eerlyke Leeraars en Opzieners der Hervormde Kerk,
die zich niet geveinsdelyk onderworpen, maar, met volkomene overtuiging van de
waarheid, de leer van ons Genootschap beleeden en gepredikt hebben, en dus die
leer, van ganscher harte, zyn toegedaan.’
De gronden, waarop de Eerw. TEN BROEK deeze zyne verklaaring en verwachting
bouwt, zyn de volgende: 1. De leer der Verdraagzaamheid, zoo als die te voren
verklaard is, laat geen vereeniging toe, dan met zulken, die in de waarheid
zamenstemmen. 2. Allen, die afwyken van de waarheid, zoo als die in de kostelyke
Formulieren van Eenigheid is uitgedrukt, waaraan de Gereformeerden, ook in weerwil
van alle burgerlyke veranderingen, verbonden blyven, kunnen van hun niet voor
broeders in Christus erkend worden. 3. Men kan, en moet, de welvaart en den bloei
der Kerke van Christus trachten te bevorderen, zonder allerhande leeringen in 't
Genootschap, waar toe men behoort, toe te laaten, 't geen dezelve integendeel tot
groot nadeel zou verstrekken. 4. De Leeraars zouden strydig met Gods bevel, van
wien zy tot den dienst beroepen zyn, en met hunne verbintenis aan de Gemeente,
handelen, byaldien zy met een Genootschap, waarin dwaalingen geleerd worden,
zich vereenigden.
Over deeze en geene byzonderheden heeft zich de Leeraar, in eene uitvoerige
Voorrede, nog eenigzins nader verklaard. Hier brengt hy de zuivere Leer des
Christen-
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doms tot eenige voornaame hoofdpunten, die erkend moeten worden van allen,
welken hy de hand van broederschap zou willen toereiken, bl. 7-14. 't Geen daar
wordt opgegeven, is, naar 's Mans oordeel, alleen de waare, door God zelf duidelyk
geopenbaarde, Leer. Daarvan wyken de Remonstranten af, en men kan zich des
te minder met hun vereenigen, om dat zy zoo wel in de beoeffening van Jesus
Godsdienst, als in de leerbegrippen, van de Hervormden verschillen. Men mag het
zuivere met het onzuivere niet vermengen.
Indien nu alle Leeraars der Hervormden de geschilpunten, die hen tot hiertoe van
de Remonstranten en andere Christelyke gezindheden afgescheiden hielden, zoo
gewigtig keuren, en het wezen van den Christelyken Godsdienst zoo naauw, als in
deeze Kerkelyke Redevoering geschiedt, bepaalen, en indien alle Leden van 't
Hervormd Genootschap, even als TEN BROEK zegt, bl. 30, dat zy gedaan hebben,
aan hunne Leeraars de bewaaring en verdeediging van Jesus Genadeleer,
overeenkomstig de bepaalingen van hun Genootschap, de bewaaring, aankweeking
en bevoordering van hunne eensgezindheid en vrede, in die Leer gegrond, blyven
toebetrouwen, dan mag men vaststellen, dat althans de Hervormde Kerk, gelyk de
Redenaar ook van zyne Gemeente verwacht (bl. 61), niet ligt in 't minste tot de
voorgeslagene vereeniging zal toetreden. Doch welligt zullen allen, die uit overtuiging
van hun hart gereformeerd zyn, maar zich door geen menschelyk gezag laaten
verblinden, niet zoo aanstonds aan alles, wat in deeze Leerrede ter neder gesteld
is, hun zegel hangen. Ervarene Schriftverklaarders, van naby bekend met de waare
bronnen eener gezonde taal- en uitlegkunde der gewyde Schriften, en geoefende
Bybelleezers, die onderscheid maaken tusschen 't geen de woorden kunnen en
moeten beteekenen, zullen nog al zwaarigheid maaken, om dat alles, wat de Eerw.
TEN BROEK, in de Voorrede, op een beslissenden toon, als de van God geopenbaarde,
en wel duidelyk geopenbaarde Leer doet voorkomen, (b.v. dat Jesus Christus in de
plaats der Zondaaren alle gehoorzaamheid der wet vervuld, en alle vloeken der wet
gedragen heeft, dat 't gantsche leven, lyden en sterven van Jesus Christus geheel
en alleen daartoe gediend heeft, en dat daarin eene eigenlyke, waare en volkomene,
genoegdoening aan de Godlyke gerechtigheid voor Zondaars is aangebragt, dat
God door 't Euangelie aan Zondaars ver-
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klaart, dat Hy hun de gerechtigheid van Jesus Christus wil toerekenen, dat God 't
geloof niet in sommige menschen voorzien en voorondersteld, of het zelve als eene
voorwaarde geëischt heeft, welke de mensch van zyne zyde, en door zyne
vermogens, met de hulp van Gods Geest volbrengen moest; maar dat God van alle
eeuwigheid die persoonen, die zalig zullen worden, in zyne liefde gekend en ten
eeuwigen leeven verordineerd heeft, en in hun door zynen Geest dit geloof werkt,
enz.) om dat alles zoo ontwyfelbaar daarvoor te houden, en niet zoo streng oordeelen
over anderen, die, wanneer zy, zonder aangenomen schoolbegrippen vooraf te
raadpleegen, de Bybelleer onbevooroordeeld naspooren, dezelve niet zoo gekunsteld
vinden, en hunne byzondere leiding van gedachten over de geopenbaarde Leer,
hoe gegrond zy hun ook mogen toeschynen, van de Goddelyke Leer zelve, zoo als
zy in Gods Woord geopenbaard is, altyd zorgvuldig onderscheiden. Vrede- en
vryheid-lievende Christenen zullen nog altyd blyven meenen, dat de meeste
verschillende Genootschappen der belyders van éénen Heer, door ieder van zynen
kant wat meer toegevendheid en edelmoedigheid te gebruiken, nader by elkanderen
zouden kunnen komen, en zich innig bedroeven, wanneer zy deeze streelende
hoop, door zoodanige vereeuwiging van ontstaane scheuringen, als deeze Kerkelyke
Redevoering begunstigt, voor een groot deel in rook zien verdwynen.
Nu nog iets van den kunsteloozen, maar hartelyken inval van des Leeraars
voormaaligen Ambtgenoot J. SCHARP, dien wy voor deeze Kerkelyke Redevoering
geplaatst vinden, waarvan men alleen deeze volgende regels behoeft te leezen
Dat noem ik heldenmoed, dat noem ik onverschrokken,
Ten tyde van gevaar, in Sions bres te staan;
De list der Rabsakees, die ons ten afval lokken,
En 't half Asdodisch plan van Gesem af te slaan.

men behoeft, zeggen wy, maar deeze regels te leezen, om verbaasd te worden
over de harde en onchristelyke oordeelvelling van een Christen-Leeraar, over eene
mogelyk ontydige, doch, zoo 't schynt, welgemeende poging der Remonstrantsche
Broederschap, die zeker niets minder verdiende. Hoe veel beter had SCHARP gedaan,
door, in den tweeden druk, deeze lastertaal, als de
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vrucht van een onbedachtzaam oogenblik, te rug te neemen, dan, door zich, in eene
noodwendige aanteekening, te willen rechtvaardigen, op eene wyze, die hem voor
de vierschaar van Rede en Godsdienst niet gemakkelyk van onbezonnenheid en
liefdeloosheid zal vrypleiten.

Vier Brieven aan enen Vriend, over den Brief der Remonstrantsche
Broederschap, aan de Leeraaren en Opzieneren der Protestantsche
Gemeenten in Nederland. Door Dirk Cornelis van Voorst, Predikant
in de Hervormde Gemeente te Amsteldam. Te Amsteldam, by M.
de Bruyn, 1797. In gr. 8vo. 38 bl.
In zynen eersten Brief maakt de Eerw. VAN VOORST eenige aanmerkingen op het
Adres en het Onderschrift van den Brief der Remonstrantsche Broederschap. Hy
meent, dat men het schryven niet slegts aan de Leeraars en Opzieners, maar aan
de Protestantsche Gemeenten zelve, hadt moeten inrigten, als welke, over de
voorgeslagene Vereeniging, hadden moeten gehoord worden. Maar is dit niet eene
gezogte zwaarigheid? Immers mag niet van de Remonstrantsche Broederschap
ondersteld worden, met haare eigen begrippen zo verre overhoop te leggen, dat zy
in de Bestuurders van Kerkelyke Genootschappen een gezag zou erkennen, waar
tegen zy zich, ten aanzien van het burgerlyk bewind, volgens de eigen bekentenis
van VAN VOORST, zo ernstig aankant. Eene andere bedenking van VAN VOORST is,
dat de Remonstrantsche Gemeenten zelve vooraf hadden moeten gekend geweest
zyn, en het alzo blyken, of de Leden, over 't geheel, in de aangebodene Vereeniging
bewilligden. Op het tydlyk belang van Leeraaren van Gezinten, die zich met de
Remonstranten zouden willen verbroederen, wordt deeze bedenking gebouwd. VAN
VOORST, eene Contrarevolutie als mogelyk onderstellende, meent, dat zulke Leeraars,
die door hunne Gemeenten tot de Vereeniging niet gelast waren, onder verbintenis
van hen te zullen onderhouden, wat 'er ook 't eenigen dage voorviel, ligt de slagtoffers
van hunnen onberaaden stap zouden kunnen worden, indien zy geene verzekering
hadden, by de Remonstrantsche Broederschap de noodige vergoeding te zullen
vinden. Deeze kennisgeeving is geschied: want de Brief, eer hy verzonden wierdt,
is in de Remonstrantsche
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Kerken voorgeleezen. Ten aanzien der jongstberoepene Hervormde Predikanten
te Amsterdam hebben wy, meer dan eens, na genoeg dezelfde bedenking hooren
opperen, raakende het gevaar, hun tydlyk bestaan van eene mogelyke
Tegenomwenteling dreigende. Gelyk wy van heeler harte wenschen, dat Do. VAN
VOORST voor dat mogelyke gevaar moge behoed worden, vertrouwen wy tevens,
dat de voorgeslagene Vereeniging, indien zy ooit tot stand koome, niet op zo lossen
voet zal worden aangegaan, dat eenig Leeraar daar door van zyn tydlyk bestaan
zou kunnen ontzet worden. - Op het Adres des Remonstrantschen Briefs, maakt
VAN VOORST in zynen volgenden nog verdere aanmerkingen. Volgens dezelve
behoorde de Brief niet aan de Gemeenten geaddresseerd geweest te zyn, maar,
volgens den aart der Kerkelyke inrigtingen by de Hervormden, het bewuste Voorstel,
in de eerste plaats, by de Synoden, en van daar, wanneer het aanneemelyk wierdt
geoordeeld, tot de Classen, en vervolgens tot de Kerkeraaden en Gemeenten,
gebragt te worden: invoege, dat, indien, buiten zulk eene wyze van doen, eenig
Hervormd Leeraar zich tot Vereeniging inliet, dezelve niet alleen trouweloos aan
zyne verbintenis zou worden, maar ook, in de plaats van Vereeniginge, eene
Scheuring zou bewerken. Wyders staat VAN VOORST stil op het ontydige van dit
Voorstel. Zou men, vraagt hy, wel ongelukkiger tydstip kunnen uitdenken, dan het
tegenwoordige, om zodanige Vereeniging te willen bewerkstelligen? Te meer nog,
daar de Schriften van den Remonstrantschen Leeraar C. ROGGE, in welke, schryft
VAN VOORST, ons Kerkgenootschap in 't geheel niet in een gunstig daglicht wordt
geplaatst, zeer veele gemoederen vry ongunstig doen denken over de bedoelingen
dier Broederschap. - Het doet ons leed, dat een Leeraar des liefderyken Euangeliums
van CHRISTUS, in een oogenblik, vertrouwen wy liefderyk, van onoplettendheid, zich
deeze uitdrukking heeft laaten ontvallen. Hoe! de Remonstrantsche Broederschap
zou eene algemeene Vereeniging voorslaan - en zy zou, op dien zelfden tyd,
bedoelingen hebben, die tot ongunstige denkbeelden, wegens haar, aanleiding
geeven! Door welk eenen Bril moeten die argdenkenden ROGGE's Schriften geleezen
hebben? - In den derden Brief antwoordt VAN VOORST op de Vraage, wat het gevolg
zou geweest zyn, indien de Remonstrantsche Broederschap zich rechtstreeks, aan
de Gemeenten
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hadt vervoegd. In 't algemeen is hy van oordeel, dat de Broederschap, dus de
Gemeenten buiten de Leeraars ondersteld wordende te kennen, niet in staat is,
tegen de eerste regels van Volksvertegenwoordiginge zo regelrecht aan te handelen.
Doch zulk een stap, zegt VAN VOORST, is onnoodig, dewyl het elk eenen vrystaat,
zich by de Remonstranten aan te geeven: waarby hy, evenwel, den raad voegt, dat
alwie aan zulk een aanzoek het oor leent, vooraf, zyne Leeraars behoort te
raadpleegen. Voorts betuigt VAN VOORST zyne verwondering, hoe men thans, in
deeze dagen van Vryheid, met zo veel yver op eene Vereeniging kan aandringen:
te meer, daar de ondervinding leert, hoe, ten allen tyde, elke pooging ter
Godsdienstige Vereeniging oly in het vuur was. Ook dit, zegt hy, zou nu het geval
zyn, indien de Broederschap meer poogingen tot eene Godsdienstige Vereeniging
aanwendde. - 't Geen, eindelyk, de Eerw. VAN VOORST in zynen laatsten Brief
aanmerkt, over de Vereeniging der gemoederen, door de Broederschap insgelyks
bedoeld, ademt den Geest van den Euangelisch-Vredelievenden Christen. En wy
zyn van oordeel, dat, indien alle de Leeraars en leden der onderscheiden Gezinten
eveneens dagten, aan eene nadere Vereeniging naauwlyks zou behoeven gedagt
te worden. Ook zyn wy het eens met den Leeraar, dat de Remonstrantsche
Broederschap, eenen nog nadere Vereeniging schynende te bedoelen, het niet
moest gelaaten hebben by de bloote uitnoodiging tot eene Onderhandeling. Daar
eene nadere dan broederlyke Vereeniging, wat de wyze, ja zelf de mogelykheid,
aangaat, aan veelen bedenkelyk voorkomt, immers in den tegenwoordigen tyd, zou
men, omtrent het een en ander, eenige nadere inlichting met reden mogen verwagt
hebben.

Andwoord op den Brief der Remonstrantsche Broederschap, aan
de Protestanten; door een Leeraar der Hervormde Kerk. Waarin
beweezen word: Dat de bedoelde Vereeniging van alle de
Protestanten, in dit Tydstip, onuitvoerelyk is. Te Amsteldam, by
M. Schalekamp, 1797. In gr. 8vo. 18 bl.
‘Byaldien iemand den Sectegeest haat, byaldien iemand de scheuringen in de Kerk
van Jesus Chris-
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tus afkeurd, en zich over dezelve bedroefd, byaldien iemand de eenigheid des
geloofs, door den band des vredes, wenscht hersteld te zien, byaldien iemand de
waare en hartelyke verbroedering, zo mogelyk, van alle Christenen, als de zegenpraal
van den waaren Godsdienst, die niet in woorden maar in kracht, in geloof, hoop en
liefde, bestaat, beschouwd - zo ben ik het:’ dit getuigenis van hem zelven geeft onze
Hervormde Leeraar, wiens hart, als zodanig, de Remonstranten ‘Broeders, zeer
verongelykte Broeders’ noemt. Naa eenige aanmerkingen omtrent het onbepaalde
der eigenlyke bedoelinge van de voorgeslagene Vereeniging, hegt hy daaraan den
zin van eene zamensmelting van het geheele Protestantendom in ons Vaderland
tot een eenig Kerkgenootschap. Hoe wenschelyk in zich zelve, als onuitvoerlyk, in
den tegenwoordigen stand van zaaken, beschouwt onze Leeraar zulk eene
Vereeniging. Het bewys daar voor meent hy te vinden in de gesteldheid, waarin
zich het Hervormde, Luthersche en Mennonietsche, Kerkgenootschap thans
bevinden, waarvan hy eene beknopte schets geeft. Het tafereel, welk hy van zyn
eigen Kerkgenootschap ophangt, is zekerlyk voor eene Vereeniging niet berekend.
‘Byaldien Gyl. (schryft hy) van oordeel zyt, dat de verdraagsaamheid in het
Hervormde Kerkgenootschap een heerschend gevoelen geworden is, dat men daar
over het ALGEMEEN rekkelyker denkt, dan in vroegere tyden, misleid gy U! - de geest
van Kettermakery is noch in het zelve heerschend, en het zyn, in vergelyking van
het overgroot getal die den ouden slenter volgen, slegts weinige Leeraaren en Leden
dier Kerk, die verdraagsaam en rekkelyk zyn.’ - En elders: ‘Leest de Lemmata van
elke Christelyke Synodus, - daar zult gy u en de Mennonieten, met BEKKER en ROËL,
enz. op de lyst der Ketteren geplaatst vinden. - Gebruikt uwe oogen en ziet, en Gyl.
zult overtuigd worden, dat de wegen tot bevordering in het Hervormde
Kerkgenootschap (met weinige uitzonderingen evenwel) zyn, overdreeven Ortodoxie,
dweepery en onverdraagzaamheid.’ Wy hoopen, dat deeze schets eenigzins
overdreven zyn zal; waaromtrent wy evenwel ons geen beslissend oordeel kunnen
aanmaatigen. By de Lutherschen vertoont zich insgelyks geen zeer gunstig vooruitzigt
op de voorgeslagene Vereeniging; waarvan het onlangs voorgevallene te Amsterdam
getui-
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genis kan draagen. Een weinig gunstiger staat de kans omtrent de Mennoniten,
immers omtrent zeer veelen van dezelve. Maar ook hier is het niet volkomen helder:
‘Ik erken, (schryft hy) men heeft onder de Mennonieten gehad, en noch, de
uitnemendste, de verlichtste, de schitterendste Leeraaren en Redenaaren; maar
weet Gyl. niet (voegt hy 'er nevens) dat de zucht voor de Ortodoxie juist
tegenswoordig bezig is, met maatregelen te beramen tot bewaring en herstelling
der gezonde Leere? - die mogelyk ook eene nieuwe Mennonietische broederlyke
scheuring kon ten gevolge hebben? - en dat het daarom juist in deezen tyd niet te
verwagten is, dat de schrandere onder de Mennonieten NU deeze Vereeniging zullen
aanneemen.’ Wat onze Leeraar met het beraamen van maatregelen tot bewaaring
en herstelling der gezonde Leere bedoele, waar mede de zucht voor de Orthodoxie
juist tegenwoordig bezig zyn zoude, betuigen wy niet te weeten. Met lieden, tot het
Mennonietsche of Doopsgezinde Kerkgenootschap behoorende, ook de zulken, die
kennis van zaaken hebben, hebben wy nog al eenigen omgang. Ook is ons gesprek
met hun, meermaalen, op de voorgeslagene Vereeniging gevallen. Doch niemand
hunner heeft ons ooit iets gemeld omtrent het tegenwoordig beraamen van
maatregelen tot handhaavinge der Orthodoxie. Wy vatten dus 's Mans bedoeling
niet. Immers kunnen wy niet vermoeden, dat hy het oog zoude hebben op wylen
den schranderen en godvrugtigen HULSHOFF, nog onlangs Leeraar onder het
Doopsgezinde Genootschap, wiens uitgegeevene Leerredenen eenige stellingen
behelzen, die, volgens de aangenomene beteekenis diens woords, Orthodox mogen
genoemd worden. - HULSHOFF, hoe beroemd ook zyn naam moge geweest zyn,
stondt op zich zelven; hy leerde zyne byzondere begrippen, en hadt, voor zo veel
ons bewust is, geene gemeenschap met andere Leeraars zyner Gezinte, met welke
hy maatregels beraamde tot bewaaring en herstelling der Rechtzinnigheid. Wy voor
ons gelooven, dat eene Vereeniging tusschen de Remonstranten en Doopsgezinden,
immers verre het grootste gedeelte derzelven, aan weinige zwaarigheden zou
onderhevig zyn, indien men de zulke uitzondere, welke van de zyde van sinancieele
belangen zouden ontstaan kunnen.
Uit de aangevoerde redenen meent onze Schryver het
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wettig gevolg te mogen afleiden, dat, in dit tegenwoordig tydstip, de Protestantsche
Kerkgenootschappen niet gestemd, niet genoeg voorbereid zyn, tot eene algemeene
oprechte broederlyke Vereeniging; en dat dus de welmeenende poogingen der
Remonstranten, wanneer dit hun doel is, eene geheel verkeerde uitwerking zullen
hebben. Met dat alles gelooft de Schryver, ‘dat de gewenschte Vereeniging, niet
alleen van alle Protestanten, maar zelfs van alle Christenen, eenmaal zal geschieden.
- Maar wanneer, weet God. - Dit geloof ik, (voegt hy 'er nevens) dat het Menschdom
hiertoe aanvankelyk wordt voorbereid, - en het zich eenmaal zal laaten welgevallen,
wanneer geene ontydige proeven de gewenschte komst van dit gelukkig tydstip
vertraagen.’

Gesprek tusschen den Predikant Regtzinnig en den Burger Joost
Welmeenend, over den VIII Titul van het Plan van Constitutie,
handelende van den Godsdienst, de zorg voor den Armen en het
Publiek Onderwys. Volgens de Verandering van de Commissie tot
Hervorming van gemelde Plan. Door Philanthropos. In Nederland,
1797. In gr. 8vo. 32 bl.
De Predikant Regtzinnig en de Burger Joost houden een Gesprek over de vermelde
onderwerpen; de eerste voert het woord als een yverig voorstander van de Leere
der Gereformeerde Kerk, doch in den Geest der Omwentelinge, dat wil zeggen,
ontheven van de vooröordeelen, welke veelen, die den naam willen hebben de
tegenwoordige orde van zaaken te zyn toegedaan, ondanks hun voorgeeven, nog
blyven aankleeven. Als zodanig tragt hy de zwaarigheden weg te neemen, welke
den anderen op het hart leggen. Het Stukje is in geen ongevalligen trant geschreven.
Nieuwe denkbeelden, welke in de veelvuldige Schriften van den dag niet voorkomen,
hebben wy 'er niet in gevonden. Eene en andere vergelyking, in haare soort niet
onaartig, ontmoet men hier en daar, naar Burger Joost Welmeenend's vatbaarheid
berekend. ‘Dat het geroep groot is, zegt R. de Kerk is in gevaar, als de Predikanten
niet betaald worden,’ (te weeten van Staatswege, of uit eene algemeene Kas)
‘verwondert my niet: ja komt my zeer natuurlyk voor; dan daar uit zou ik niet besluiten,
dat dit gevaar werk-
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lyk zo groot is. Welk een geschreeuw (dus vervolgt R.) zou 'er opgaan, wanneer de
Schouwburg te Amsterdam een paar eeuwen voor ieder open gestaan hadt, om 'er
zonder geld te kunnen komen, en nu eens besloten werdt, om op alle plaatzen zulk
een hoogen prys te stellen, als men nu met vermaak en vrywillig betaalt. Wel ik
vrees dat het gansche land hier van zou gewagen, als knevelary, bloedzuigery, en,
alles in eens, als een werk van de Oranje Aristocratische verdervende hand. Zou
men niet mede roepen dat de lust, de liefhebbery tot toneelvermaken geheel zou
verdwynen - dat niemand voortaan den Schouwburg meer zou bezoeken, en dat
het geheele toneel zou vervallen.’ Naa Joost's ergernis over deeze vergelyking te
hebben weggenomen, ‘zoudt gy nu denken, (vraagt R.) dat zulk eene toneelmatige
omwenteling het geheele toneel zou verwoesten?’ Dit komt Joost niet waarschynlyk
voor: ‘'Er zouden (zegt hy) in 't eerst weinige menschen komen; maar door den tyd
zou dat wel weêr aanwakkeren. De zucht tot het toneel zit toch by onze Natie te
diep, om geheel uitgeroeid te kunnen worden.’ - ‘En nog dieper (herneemt R.) zit
de zucht tot den Godsdienst by onze Natie;’ en gaat daarop voort tot het voordraagen
van middelen, naar zyn oordeel meest geschikt, om het Gereformeerde
Kerkgenootschap te kunnen in stand houden. ‘De Staat (leest men elders) kent
geen Godsdienst; dat wil niet zeggen, dat de Regenten Deïsten of Atheïsten zyn;
maar in dien zelfden zin, als een Koopman zegt, ik ken geen Godsdienst: want ik
handel met Jooden en Turken, en, als zy meer bieden dan een Kristen, zyn zy koop.
De zaaken van den Staat hebben met den Godsdienst niets gemeen; en daarom,
wanneer de Staat voor het onderwys der jeugd zorgt, zorgt hy voor hen als jonge
burgers, niet als jonge Kristenen, - als burgers, die hy - niet in den hemel wil brengen
maar tot nutte leden der Maatschappy wil vormen, die het hunne toebrengen, om
het algemeene tydelyke geluk, het groote doel der maatschappelyke vereeniging,
te bevorderen, en daarin ook zelf gelukkig te worden.’
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Brief, den Eerwaardigen Ewaldus Kist, Predikant te Arnhem,
toegezonden, over deszelfs onlangs uitgegeeven Aanmerkingen
omtrent de Stelling van den Heidelbergschen Catechismus: Wy
zyn van Natuure geneigd, God en onzen Naasten te haaten. - Wordt
uitgegeeven te Amsterdam, by J. Yntema, 1797, en is verders alom
te bekomen. In gr. 8vo. 16 bl.
Met genoegen, wat de manier van behandelinge aangaat, lazen wy des Eerw. KIST's
bekende Aanmerkingen, en maakten daar van vereerend gewag in ons Maandwerk.
De Brief, dien wy thans aankondigen, veroorzaakte in ons de zelfde gewaarwording.
Zeldzaam verschynzel, dat Voor- en Tegen- Schryver, in een zelfde onderwerp, in
zekeren opzigte, eene gelyke goedkeuring wegdraagen. Zo uitlokkend, en naar het
inwendig gevoel berekend, is eene bezadigde en bescheidene handelwyze. ô Dat
alle Twistschryvers het voorbeeld gegeeven hadden van gelyke beschaafdheid en
welgemanierdheid! Het eerste gedeelte der Aanmerkingen van den Eerw. KIST
onaangeroerd laatende, raakende het gedrag van den Representant FLOH, bepaalt
zich onze ongenoemde Briefschryver, zynde geen Lid van het Gereformeerde
Kerkgenootschap, by de uitlegging, welke de Arnhemsche Leeraar aan de bekende
Stelling des Heidelbergschen Catechismus geeft: iets meer, meent hy, wil die
uitdrukking zeggen, dan, gelyk de Eerw. KIST dezelve wil hebben opgevat, ‘onze
natuur, onze ziel en ons lighaam zyn door de zonde zo zeer bedorven, dat wy, aan
ons zelven en dit ons bederf overgelaten, 'er zeer vatbaar voor zyn, ligtelyk toe
overhellen, om van God en onzen evenmensch afkerig te zyn, en deze afkerigheid
in eene meerdere of mindere mate naar buiten te vertonen.’ Hoewel wy ons tot dit
geschil niet willen inlaaten, moeten wy, nogthans, betuigen, dat de redenen, door
den Briefschryver aangevoerd, naar ons inzien, der overweeging wel waardig zyn.
Het Stukje is klein, en laat zich met genoegen leezen. - Wy voegen hier nog nevens,
dat onze Schryver, die zich E.D.L. onderteekent, aan den Uitgeever de vryheid heeft
gegeeven, ingevalle de Eerw. KIST eenig belang mogt stellen in zynen Naam te
weeten, aan deeze begeerte te voldoen.
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Chemische en Physische Oefeningen, enz. enz. Door P.J.
Kasteleyn. Na deszelfs Overlyden vervolgd door N. Bondt, Med.
Doct. en Hoogleeraar in de Kruidkunde te Amsterdam, en J.R.
Deiman, Med. Doct. te Amsterdam. Laatste Stuk. Te Leyden, by
Honkoop en van Tiffelen, 1797. In gr. 8vo. 103 bl.
Door een te grooten overvloed van stoffen, van een meer algemeenen smaak, zyn
wy maar al te dikwyls verhinderd geworden, om van de zo nuttige en wel uitgewerkte
Stukjes der Chemische en Physische Oeffeningen van den Heer KASTELEYN, naar
hunne waarde, gewag te maaken. Met alle hoogachters van kunde en vlyt betreurden
wy den, voor den voortgang der Scheidkunde in ons Vaderland, zo noodlottigen
dood van KASTELEYN; wy hoopten, echter, dat de Heeren BONDT en DEIMAN dit
gewigtig verlies door het vervolgen zyner Werken zouden heelen. Doch, tot onze
waare droefheid, wierd ook de geleerde en werkzaame Hoogleeraar BONDT, op het
onverwagtst, door een ontydigen dood weggerukt; terwyl Dr. DEIMAN zich door zyne
menigvuldige bezigheden in de onmogelykheid bevond, om een Werk van dien aart
verder te vervolgen. Hier door neemen deeze Oeffeningen thans, met het Vyftiende
Stuk, waar mede het Derde Deel voltooid is, een einde.
In dit Stuk vindt men, in de eerste plaats, eene Verhandeling van de Heeren
DEIMAN, PAATS VAN TROOSTWYK, BONDT en LAUWERENBURG, over de uitwerking des
Kwiks op het leven der Planten. In deeze Verhandeling word met een aantal Proeven
beweezen, dat de Kwik, by een plantgewas geplaatst, hetzelve door zyne
uitwaasseming binnen weinig dagen doet omkomen; terwyl Kwik, met de aarde,
waar in eenige planten groeiden, gemengd, dezelve niet hinderde. Deeze toevallige
ontdekking deed deeze Geleerden verder eenige Proeven neemen, aangaande de
vermenging der zogenaamde Oxides, of Metaalkalken, met gewoone aarde, en
derzelver werking op den groei der gewassen; wanneer zy ontdekten, dat het rood
Precipitaat van Kwik zeer schadelyk was voor den groei; terwyl Menie, Goudglid,
Koperkalk, enz. geen kwaad deeden.
Hier op volgt eene Verhandeling van den Heer KIRWAN, over de verschillende
zoorten van Mist, voor de verschillende Landeryen. Dit Stuk is zeer uitvoerig en wel
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uitgewerkt. Onder anderen, blykt uit hetzelve de groote, en tot hier toe niet genoeg
gekende, nuttigheid der Koolstoffe, tot den groei der Gewassen; waar uit blykt, dat
de voornaame reden, waarom een land op den duur onvruchtbaar wordt,
grootendeels bestaat in het uitputten der koolstoffe, welke daar door de bemisting
weder wordt ingebragt, gelyk ook, door het verbranden der overblyfzels der planten
en der wortelen, in den grond; vooral, wanneer zulks geschied met een zagt
smeulend en ras uitgedempt vuur, om dus veel koolstoffe en weinig asch te maaken,
die, eenige gevallen uitgezonderd, geene zo algemeene vruchtbaarheid kan geeven.
Ook toont de geleerde Schryver, dat de koolstoffe inzonderheid de aarde bevrucht,
wanneer zy, in een zeer verdeelden, en in water oplosbaaren, staat, in den grond
wordt gebragt; waar uit men ziet, waarom een akker, die een tyd lang woest heeft
gelegen, zulke schoone vruchten voortbrengt: namelyk door de allengskens
ingezogene vaste lucht, en de daar uit nedergeplofte koolstoffe.
Het derde en laatste Stukje van dit Deel is eene Verhandeling van den Heer
BRUGNATELLI, over de ongeschiktheid van het Gedephlogistizeerd Zout-zuur, om te
dienen tot een Photometer, of Lichtmeeter. De Heer DE SAUSSURE, ontdekt hebbende,
dat dit zuur, in evenredigheid van de hoeveelheid licht, welke het opslorpte, zuivere
lucht deed gebooren worden, meende, dat hetzelve gevoegelyk tot een Lichtmeeter
zoude kunnen dienen. Doch onze Schryver betoogt, zo uit de ongelyke sterkte van
dit zuur, als uit andere redenen, dat de op deezen grond gebouwde besluiten voor
geene genoegzaame vergelyking vatbaar zyn.

Onderwys in de eerste Beginzels der Electriciteit, geschikt tot eene
Handleiding voor de zoodanigen, die zich in deze Wetenschap
willen oefenen. Door Hendrik Lugt. Te Westzaandam, by H. van
Aken, 1797. In gr. 8vo. In alles 28 bl.
Deeze zeer kleine Verhandeling, over eene stoffe, die van een zeer gewigtigen en
uitgebreiden aart is, verdient geenzins den naam van Handleiding voor de
Eerstbeginnenden; maar liever dien van allerbeknoptst uittrekzel uit de
beschouwende leere der Electriciteit, volgens
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de Frankliniaansche beginselen, vraagswyze voorgedragen. Zonder nadere
opheldering kan dit Stukje van weinig dienst zyn. Dan, daar de Schryver zelve
betuigt, dat dit Werkje alleen is ingericht, om te dienen voor zyne byzondere Lessen,
kan het, by eene zodanige gelegenheid, mooglyk tot eenig nut verstrekken.

Kort Begrip der Algemeene Geschiedenis, voor Jonge Lieden.
Door J.G. Schröck. Uit het Hoogduitsch. Met Plaaten. Iste Deel. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1796. In gr. 8vo. 456 bl.
Een zo nuttig als aangenaam toevoegzel ontvangt onze schat van Werken over de
Algemeene Geschiedenis, in het vertaalde Werk, welks Eerste Deel thans het
voorwerp is, waarmede wy ons eenigen tyd onledig hielden. Volgens onze gewoonte,
by het aankundigen van Werken van eenen eenigzins langen adem, moeten wy
den aanleg, den aart, de strekking, daar van vermelden. Hier toe stelt ons de
Schryver, in Duitschland onder de beste Geschiedkundigen met roem bekend, ten
vollen in staat, en hebben wy, daar zyne opgave met de waarheid en den inhoud
des Werks overeenstemt, niet meer te doen, dan uit des Schryvers Voorreden te
ontleenen wat ter volle kennisse daar van noodig is. Met voorbygang van eenige
byzonderheden, geeven wy dan het voornaamste op.
De geleerde SCHRÖCK laat zich in deezer voege hooren. ‘Twee myner Vrienden,
welken Duitschland kent en hoogacht, en ik my niet zal vermeeten te pryzen, de
Heeren WEISSE en REICH, deeden my, voor omtrend vyf jaaren, den voorslag, om
zulk een Boek te schryven, als wy hier het publiek aanbieden. Zy meenden, dat het
der jeugd, welke zich in de Geschiedenissen wil oefenen, van nut zou kunnen zyn,
wanneer ik, behalven een Leerboek der Algemeene Geschiedenis, welk ik toen niet
lang geleden had uitgegeeven, ook een meer uitvoerig Werk van dergelyk een
inhoud, een soort van Leesboek over de Algemeene Geschiedenis, schreef, waarin
de belangrykste Gebeurtenissen omstandig verhaald, en de beroemdste Mannen
volkomen geschetst wierden.’
Tot het bearbeiden eens zodanigen Werks liet de Heer SCHRÖCK zich beweegen;
en geeft hy het volgend ver-
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slag van deszelfs aart. ‘Dit Werk is dus, noch een Leerboek der Algemeene
Geschiedenis, noch eene bloote verzameling van verhaalen uit dezelve, noch een
Boek van zedekundige voorbeelden; maar zekere aaneengeschakelde Algemeene
Geschiedenis, waarin verscheide Persoonen naauwkeuriger beschreeven, en veele
Gebeurtenissen, en byzonderlyk de zulke, welke voor jonge Lieden meest inneemend
en leerryk zyn, veel wydloopiger ontwikkeld worden dan in een kort Leerboek
vereischt wordt. De schyn, als of daar door dit Boek meer volledig zou zyn dan een
eigenlyk Leerboek, geldt alleenlyk slegts omtrent een gedeelte van deszelfs inhoud.
Verscheide Persoonen en Gebeurtenissen, die uit een Leerboek niet konden
weggelaaten worden, mogten hier agterblyven, andere, daar en tegen, welke in een
Leerboek slechts twee bladzyden beslaan, of zelfs in weinige regels konden
voorgesteld worden, vereischten hier geheele bladzyden, of wel gansche bladen. Het oogmerk is, den jongen lieden hier voornaamlyk het vruchtbaare gedeelte der
Geschiedenis in eenige voorbeelden te toonen; treflyke Mannen en belangryke
veranderingen der Wereld geheel te leeren overzien, en dus in het algemeen
aanleiding te krygen, om te leeren, waar en waaröm men in het veld der
Geschiedenissen byzonderlyk stil moet staan. Deeze voorbeelden zullen, echter,
niet als enkele afgebrooken stukken worden nedergeworpen; maar altyd nog in het
geheel der Wereldgeschiedenis blyven ingevlogten, op dat het algemeen en
zamenhangend denkbeeld van dezelve niet te zeer zou verduisterd worden.
Veelligt vermoedt men, dat dit Werk op de gronden van myn Leerboek gebouwd
is. In de daad hebben beide boeken veel met elkander gemeens. Wanneer men
wil, kan men ze nevens of naa elkander gebruiken, daar het tegenwoordige dikwyls
(*)
ter verklaaring en uitbreiding strekt van het eerste . Maar in

(*)

Daar wy, in onze taal, het Werk, waar over de Schryver zich hier vergelykenderwyze uitlaat,
niet bezitten, kan de vermelding overtollig schynen voor onzen Leezer; dan de Nederduitsche
Vertaaler, C.W. WESTERBAEN, die met de Vertaalinge eere heeft ingelegd, zegt ons hier aan
den voer der bladzyde: ‘Wanneer het tegenwoordige den Nederlandschen Leezer behaagt
zullen wy hem ook het bedoelde Leerboek in een Nederduitsch gewaad aanbieden.’
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het hoofdontwerp zyn zy van elkander onderschelden; daar beider eigenlyk doelwit
aanmerklyk verschilt. In het Leerboek zyn de Gebeurtenissen gelyktydig verhaald,
en met elkander verbonden. Hier, waar eene vryere en minder leerstellige wyze van
verhaalen vereischt werd, is de Geschiedenis van ieder beroemd en merkwaardig
Volk, van den oorsprong tot den ondergang van 't zelve, of tot eene van deszelfs
gewigtigste veranderingen, afgezonderd van de overige Volken, voorgedraagen.
Deeze afwisseling van schryfwyze kan beiden des te beter vereenigen, en derzelver
gebruik meer gemaklyk maaken. Bedrieg ik my niet geheel, dan is het zeer
aangenaam de gansche Geschiedenis van een Volk onafgebrooken door te loopen,
en al het groote en nuttige van deszelfs verrigtingen op éénmaal over te zien. Op
deeze wyze kan ook de Geschiedenis gemaklyker in 't geheugen bewaard worden,
zonder daar toe zelfs veele tydrekenkundige middelen noodig te hebben. Daarom
heb ik echter de Tydrekening niet geheel agterwege gelaaten. In het verhaal zelf
kon zy, wel is waar, niet worden ingelascht, maar aan het hoofd der Geschiedenis
van ieder Volk is eene kleine tydrekenkundige aanleiding geplaatst; en ieder Deel
wordt beslooten met de daar toe behoorende Tydrekenkundige Tafels, verkort naar
die, welken in de laatste Uitgave van het Leerboek te vinden zyn.’
Daar dit het oogmerk en de aanleg deezes Werks is, zal het niet wel kunnen
missen, of, gelyk onze Schryver zich uitdrukt, ‘veelen zullen hier het een of ander
niet aantreffen, dat hun zeer gewigtig voorkomt, en verscheide dingen ontmoeten,
die zy 'er niet zogten. Genoeg, dat ik my zelven ten minsten overtuigd hield, dat
verhaalen van uitvoerige Krygsbedryven, kunstige Staatsveranderingen, beruchte
wanbedryven der Grooten, en meer dergelyke, voor myne jonge Leezers of
Leezeressen niet geschikt waren; maar dat hun, integendeel, van voortreffelyke
Mannen, bewonderensen navolgenswaardige Daaden, Uitvindingen, Zeden, Wetten,
Kunsten en Weetenschappen, naauwlyks te veel konde gezegd worden. Het is dus
hieröm, dat ik my zoo kort by CLEOPATRA, en zoo lang by SOCRATES en CICERO, heb
opgehouden. - Ik hoop ook dat men aan de Israelitische Geschiedenis de plaats
niet misgun-
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nen zal, welke ik haar gegeeven heb. Zy is, wel is waar, zeer bekend, en men kan
ze in veele Bybelsche Verhaalboeken verhandeld vinden. Maar, uit hoofde van
derzelver samenhang met de overige Wereldgeschiedenis, kon zy onmogelyk
wegblyven. Ondertusschen is dezelve zoo kort mogelyk voorgesteld.’
Naardemaal van de wyze der Inkleeding en Uitdrukking veel afhangt, bovenal in
een Werk van deezen aart en doel, geeft de Schryver op, waarom hy niet by Vraagen
en Antwoorden geschreeven - noch zich van de vertrouwelyke, praatende en zelfs
zomtyds speelende, kindertaal bediend hebbe. Hy heeft gepoogd, ‘minder een
Verhaal voor Kinderen alleen, dan wel eene aanwyzing om met hun over de
Geschiedenissen te spreeken,’ te schryven. - Zyn twyfel, of hy die gemaklyke en
bevatlyke wyze van verhaalen, welke hy zich voorstelde te volgen, en die in de
daad, hoe eenvoudig ze ook schyne, moeilykheden heeft, durven wy ten zynen
voordeele oplossen, en kunnen wy zyne verzekering onderschryven: ‘Nergens heb
ik iets, wat ter opheldering van 't gestelde kon dienen, met opzet voorby gegaan,
en my van alle zoogenaamde geleerde woorden en kunsttermen, zoowel als van
geheel raadzelagtige uitdrukkingen, zorgvuldig gewagt.’
Ten slotte merkt de Voorredenaar op: ‘De Zedeleer mogt uit zulk een Boek niet
weggelaaten worden. Zelfs is zy met de overige hoofdbedoelingen, naamlyk het
leeren der Geschiedenissen en eener goede wyze van verhaalen, onafscheidelyk
verbonden. Doch, daar niets een kind zoo spoedig lastig kan worden, als het
zedeprediken, heb ik zulks met alle voorzichtigheid tragten te vermyden. Ieder
afdeeling met een zedespreuk te beginnen, of uit iedere geschiedenis eene of meer
leeringen te trekken, is omtrent hetzelfde als den weg baanen om het kind van de
Geschiedenis met de Zedeleer teffens afkeerig te maaken. Hier moet men voor den
Meester en den Leerling zelf veel overlaaten. Is eene gebeurtenis zodanig verhaald,
dat de oorzaaken en gevolgen voor oogen liggen, en dat men met den handelenden
Persoon reeds genoegzaam bekend is, dan zal de Leerling, meestendeels, zelf
daar uit het besluit kunnen afleiden, welke waarde men aan deeze handeling hebbe
toe te schryven. Daarom heb ik my toegelegd, om de Zedekunde volstrekt niet, of
ten uiter-
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sten zeldzaam, als zedekundige bespiegeling, vermaaning of iets dergelyks, te doen
voorkomen; maar wel als verklaaring van de oorzaaken en werkingen eener
gebeurtenis, als de natuurlyke gedachten, welke by dezelve terstond in ons kunnen
opryzen, wanneer wy 'er slechts eenigzins over nadenken; in 't kort, als een daadlyke
voortgang in de Geschiedenis, en niet als een plotslyke overgang uit eene bloemryke
weide tot eenen barren zandweg. Hieruit immers ontstaat byna geheel de afkeer
van de Zedekunde, waar toe men kinderen brengt, wanneer men hun in 't midden
van een verhaal te dikwyls laat bemerken, dat nu een zedekundig betoog zal
aanvangen.’
By het vervaardigen van eene nieuwe Hoogduitsche Uitgave, in den Jaare 1786,
was den Schryver, die de eerste in 1779 gegeeven hadt, een Tytelverandering
voorgekomen, en wel deeze: Algemeene Geschiedenis voor de Jeugd en andere
Liefhebbers der Geschiedenissen. Een Tytelverandering, waar toe hy niet heeft
kunnen besluiten, om door hem opgegeevene redenen; die egter, onzes bedunkens,
weinig klemmen. Het Werk is waarlyk van dien aart, dat Liefhebbers der
Geschiedenisse, der kindschheid of Jongelingschap reeds lange ontwassen, daar
in niet alleen behaagen, maar ook veelvuldig nut, kunnen vinden.
Het Deel, thans voorhanden, behelst, naa eene Algemeene Inleiding, in zeer
voegelyke Afdeelingen en Tydmerkende Onderscheidingen, de Algemeene
Geschiedenis, van 's Werelds aanbegin tot dat Rome ophieldt een Gemeenebest
te zyn.
Volgende Deelen zullen ons stoffe bieden, om ons gunstig oordeel, over dit Werk
gestreeken, te staaven. En, om deeze aankundiging niet geheel voorbeeldloos te
laaten afloopen, verkiezen wy de kenschets des Romeinschen Volks. ‘Dit Volk hadt
zich, geduurende veele agtereenvolgende eeuwen, als rechtvaardig, edel,
grootmoedig en dapper in denk- en handelwyze doen kennen. Eene menigte van
wyze wetten hadt het by zich ingevoerd, en daar op een zeer verstandig
Staatsbestuur gebouwd. De zachtheid der Romeinsche Regeering werd vaak een
weldaad voor overwonnen Volken. In den oorlog waren de Romeinen eene der
beroemdste en zegenrykste; in vrede eene der arbeidzaamste en maatigste Natien.
Eerst laat volgden zy de Grieken na in de kunsten en wee-
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tenschappen; maar met des te meer spoed bereikten zy daar in, voor een gedeelte,
met hun dezelfde hoogte. De opvoeding, welke zy hunnen kinderen gaven, was
ganschlyk ingericht, om hun zeer vroeg liefde voor het Vaderland, voor deszelfs
Wetten en Godsdienst, in te boezemen, en tot het nastreeven der deugden van
voortreffelyke Mannen aan te moedigen. In hunne zeden blonk iets openhartigs en
braafs uit: en, naa dat zy hunne eerste ruwheid hadden afgelegd, werd dezelve
vervangen door eene beschaafdheid en welgemanierdheid in den ommegang, welke
niet slechts, volgens de hedendaagsche mode, in gekunstelde woorden en
gebaarden bestond; maar waarby het voornaamlyk op bevalligheid in 't gansche
gedrag, en beschaafde, verhevene gezindheden aankwam. De Adel was by de
Romeinen oorspronglyk uit die hoogere Staatsampten en waardigheden, waar door
zekere geslachten waren vereerd geworden. Maar zelfs de hoogste eereposten
waren verkrygbaar voor iederen Romein, die daar toe de vereischte bekwaamheden
en deugden toonde te hebben. Het was zeer roemryk zulke groote waardigheden
het eerst in zyne familie gebragt te hebben; maar zy, wier voorouders reeds eene
menigte derzelve bekleed, en alzoo het recht hadden, om derzelver af beeldzels in
hunnen huizen ten toon te stellen, en by plegtige gelegenheden te doen ronddraagen,
werden daardoor alleen niet hooggeschat, wanneer zy niet tevens den edelen roem
van hun geslacht, door eigene deugden, staande hielden of vergrootten. De Vrouwen,
die by de meeste Asiatische Volken in zekere slaaverny, en van de menschlyke
samenleeving afgezonderd leefden, die by de Grieken, wel is waar, minder bepaald
waren, doch zich evenwel slechts zeldzaam zien lieten, genooten by de Romeinen
meer vryheden, schoon geene andere dan betaamlyke. Men verboodt haar zelfs
ten strengsten het wyndrinken, op dat de goede zeden door deszelfs misbruik, waar
toe men zoo ligt kan vervallen, niet lyden zouden. Voor het overige werden de
Romeinsche Vrouwen (of wilt gy haar liever, naar haaren eernaam, Matroonen
heeten?) als voortreflyke voorbeelden van vrouwlyke deugden aangezien, daar zy
niet alleen veel toebragten tot de verstandige opvoeding haarer kinderen, maar zich
dikwyls door waare Romeinsche gezindheden en
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deugden van vryheidsliefde, standvastigheid en moed, beroemd maakten, gelyk zy
ook deeze deugden by hunne Mannen wisten te onderhouden. Alle deeze goede
hoedanigheden bleeven den Romeinen wel niet algemeen en bestendig by; echter
vondt men, zelfs in de laatste tyden van hun Gemeenebest, daar van nog een
genoegzaam aantal voorbeelden. Hoe zeer ook ontaarting en zedebederf, van tyd
tot tyd, by hen toenamen: het is, echter, voor de weldenkende beminnaars der
Geschiedenissen altyd hoogst aangenaam, zelfs in zulk een toestand, de spooren
van belanglooze Vaderlandsliefde en de heerlyke werking des geests na te spooren,
en daarby met hunne gedachten stil te staan. Eenen MARIUS en SYLLA kan men in
deeze Geschiedenis niet onverschillig voorbygaan, schoon zy niet dan een geduchte
nagedachtenis voor hun Vaderland agterlieten. Echter keert men maar zeldzaam
en half gedwongen tot de herinnering van hun leeven te rug. Doch men zal niet
moede worden van het leezen, en by herhaaling herleezen, van het leeven van den
ouden Africaanschen SCIPIO; niet moede worden om den geest van den jongen CATO
en de geschrlsten van CICERO te beoefenen, zoo lang waare grootheid, algemeen
nuttige weetenschap, wysheid en deugd, by beschaafde Volken iets gelden zullen.’
Dit Deel is met een aantal van vyf en twintig Plaaten vercierd, die de treffendste
gevallen van een dieper indruk maaken op de Jeugd. Over 't algemeen zyn de
onderwerpen wel gekoozen en uitgevoerd.

Wysgeerig Onderzoek, wegens Neêrlands Opkomst, Bloei en
Welvaard; het daar op gevolgd Verval, en wat de nog
overgeblevene Middelen van Herstel zyn, zo in Staatsbestuur,
Financie, Landbouw, Koophandel, Zeevaart, Fabrieken en Industrie,
door Cornelis Zillesen, Lid van de Hollandsche Maatschappy der
Weetenschappen. Te Amsterdam, by J. Allart, 1796. In gr. 8vo. 534
bl.
Den bynaam van onvermoeid, dien wy, in onze Letteroefeningen voor den
(*)
laatstverloopen Jaare, den Burger ZILLESEN gaven , blyft hy gewis verdienen.

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. van 1796, bl. 280.
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Het tegenwoordig voor ons liggend niet kleine Boekdeel strekt 'er van ten bewyze.
Steeds is hy werkzaam in 't zelfde vak, en mag het waarlyk zyn vak heeten; een
vak, altoos, en nu althans, belangryk voor ons zyne Landgenooten, Neêrlands Volk,
aan 't welk hy ook zeer gepast dit Stuk Werks opdraagt.
Eene breedspraakige Inleiding ontgint dit Werk; trouwens, kortheid is geen
eigenschap der Schriften van den Burger ZILLESEN. Hy moet zelve die
breedspraakigheid gezien of gevoeld hebben. Althans, hy schryft, ten slotte, bl. 59.
‘Zie daar een Inleiding, die men by eene oppervlakkige beschouwing mogelyk als
een Omleiding zal beschouwen; maar hoe zal men grondig over de lotgevallen van
een Volk kunnen oordeelen, indien men in de byzondere tydvakken op het verband
der Gebeurtenissen geen acht geeft? Een verstandig Zeeman beschouwt de lucht,
voorspelt (volgens bevoorens gedaane Waarneemingen) Wind en Weêr, en rigt zyn
cours hier naar. Wyze Staatslieden behooren niet minder omzichtig te weezen,
vooral als van rondsomme de Staatshemel op storm staat. - Vergeef my daarom
Leezer, als ik hier of daar een korte uitbreiding maak, het is enkel om meer licht aan
de waarheid te geeven. Ik heb zelfs de byzondere werkzaamheden der eigen
belangen onder alle Standen des Volks gespaard aan te wyzen; wyl ik dezelve op
zyn plaats verpligt ben in haar verband op te geeven.’
In de volgende vier Hoofdstukken is het geheele Werk vervat, die tot Opschriften
voeren: - I. Generaale Grondbeginzelen tot het Onderwerp deezer Verhandelinge.
- II. Over Neêrlands Opkomst, Bloei en Welvaard. - III. Over Neêrlands Verval in
Koophandel en Welvaard. - IV. Over de Middelen van Herstel voor Neêrlands
Republiek. Kort aangeduide, maar in de daad belangryke, Hoofdonderwerpen, en
die, onder de pen van ZILLESEN, de hem eigene, en op gemelde wyze verdedigde,
breedspraakigheid aanneemen. 's Mans denkwyze, in deezen tyd, hebben wy reeds
uit andere zyner thans uitgegeeven Werken leeren kennen, en hy blyft zich volkomen
gelyk.
Veel, de eerste deelen deezes Onderwerps betreffende, hadt de Schryver
aangevoerd in zyn eenige jaaren geleden uitgegeeven Werk, hier ook door hem
aangehaald; doch hy heeft alles verkort en omgewerkt. Onder an-
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dere Stukken van hooge aangelegenheid, over welke 's Schryvers Bedenkingen
aandagt verdienen, is hy breed over het Financieweezen van onzen Staat, en stelt
hy zyne begrippen desaangaande uitgewerkt voor; en alle, die 'er zydelings
betrekking toe hebben, worden niet vergeeten. Wy kunnen in die breedvoerige
vakken niet treeden. Veel min ons zetten om Aanmerkingen te maaken.
Dan het lust ons het slot deels af te schryven, als geschikt om onzen Leezeren
nog nader, dan uit het reeds gemelde der Inleidinge, 's Burgers doel en bedryf in
deezen te doen kennen.
ZILLESEN schryft. ‘Zie daar myn voorgestelde taak zo kort my doenlyk was
uitgewerkt. Ik heb zaaklyk alles maar aangestipt, en nogthans is het veel grooter
geworden dan de thans in den leessmaak vallende Geschriften. Dat ik niets
voorgesteld heb tot middelen van Herstel dan langs Grondbeginzelen, hier toe vond
ik my verpligt, om zo veel mogelyk myzelven en ook anderen voor dwaaling te
behoeden. Het tydvak dat wy thans beleeven vereischt eene dubbelde voorzorg.
Al ons tegenwoordig bestuur is maar provisioneel, en ten deele nog geschoeid op
den leest van het voorig gebrekkig bewind. Geen wonder, dat het voor als nog niet
aan de verwagting voldoet, en daarom Neêrlands Volksrepresentanten, zo wel als
de braaven in den Lande, reikhalzende uitzien naar het Ontwerp der Constitutie van
(*)
de Commissie daar toe aangesteld . Niemand beschouwe het daarom als eene
vermetelheid van my, dat ik in deezen vooruitloop; myn arbeid bestaat maar in
Grondbeginzelen tot eene Wysgeerige Constitutie, maar niet in een uitgewerkt
Ontwerp, daar ken ik myne kragten te zwak toe, - maar had ik aangetoond, dat ons
Verval zyn oorsprong uit een gebrekkig bestuur had, dan was ik ook gehouden,
onder de Middelen van Herstel, de Grondbeginzelen tot een beter Bewind op te
geeven. Als men Wysgeerige naspooringen wil doen, is men gebonden aan de Orde
en het Verband van zaaken, en, schoon ik my zelven

(*)

Vóór de Overlevering is dit Werk geschreeven, doch geen Maandtekening des voorigen Jaars
bepaalt den tyd der Uitgave.
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voor geen Wysgeer uitgeef, vermag ik my nogthans van de Leerwyze der Wysgeeren
bedienen, om des te nader aan de Waarheid te komen. Zuivere Vaderlandsliefde
is alleen de bedoeling van dit myn schryven geweest, en op dien grond vraag ik ook
verschooning over het gebrekkige in deezen. Maar wat zal het baaten Middelen van
Herstel op te geeven, indien dezelve buiten werking blyven? Neêrlands
Volksvertegenwoordigers zyn de eenigen, die daar van het nuttig gebruik kunnen
maaken, waarom ik my verpligt vind my met myn pen tot hun te wenden.
BURGER REPRESENTANTEN!

Heeft Neêrlands Volk U verkooren om voor hun eene Constitutie te ontwerpen; ten
einde hun diep verval indien mogelyk te herstellen, en geef ik tot dit laatste de
middelen aan de hand, dan kunnen de vruchten van mynen arbeid U niet
onaangenaam zyn. Ongetwyfeld verwagt de Natie van U bondiger en beter doordagte
Plannen, maar vertrouwe van uw Vaderlandsliefde, dat myne welwillendheid het
gebrekkige hier in zal verschoonen. Belangloos offer ik deeze Verhandeling aan U
op als een schuld aan myn Vaderland verpligt. Ik ben beloond, als 't Land, waar op
ik het eerste daglicht heb aanschouwd, door de voorgeslaagene middelen gelukkig
wordt. Myn warme Vaderlandsliefde wierd telkens opgewekt, als ik in de Dagbladen
de doorwrochte voorstellen van veelen uwer, tot herstel van Neêrlands Welvaard,
leesde. Nimmer zou ik het gewaagd hebben, zo vrymoedig te schryven, of myne
Wysgeerige denkbeelden, zo strydig tegen de zedert Eeuwen geleerde
Grondbeginzelen van Staatkunde, op te geeven, indien ik niet bemerkt had, dat
groote Mannen, door Neêrlands Volk tot hunne Representanten verkooren, volkomen
dagten omtrent veele onderwerpen, gelyk ik. In myn Werk had ik dus niet noodig
om de waarheid een masker aan te doen, naar de Mode van Staatkunde; ik behoefde
niet te plooien, te veinzen of te draaien, als ik de Rechten van de Menschheid
voorstondt, en voorledene en tegenwoordige gebreken aantoonde. Het is niet genoeg
voor een Volk vry te zyn, en hunne Representanten te verkiezen. Neen! de magt
der Representanten moet bepaald zyn, zonder

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

172
dat verandert het Volk maar van Meesters. Ik weet wel, dat deeze myne Leer een
Crimen laesae Majestatis zou zyn, onder alle overheerschend Gezag; maar de
Wysgeer, die de Menschlyke Natuur kent, de Geschiedenissen der Waereld heeft
geleezen en met verstand beoordeeld, kan niet onkundig zyn, dat alle niet wyslyk
bepaalde magt, hoedanig haare verkiezing mag geschieden, in het einde op
overheersching uitloopt. Waarheden, Barger Representanten! welke gy door uw
loflyk gedrag betoont te kennen, en met daaden bewyst geen misbruik van uwe
magt te willen maaken.
Hy, die met eene wysgeerige aandagt het bestuur der Physieke Waereld
beschouwt, vindt alles bepaald; Oorzaaken en Uitwerkzelen staan in een
onafgebrooken verband. Heeft de wyze Schepper der Natuur zich die orde
voorgeschreeven, zou dan de Mensch, behoorende tot de Moreele Waereld, zich
die wyze bepaalingen onttrekken, dan kon ook de wanorde nimmer hersteld worden;
maar zouden de Volks Maatschappyen in 't einde zichzelven verwoesten.
Burger Representanten! Ik laat aan uw oordeel te onderzoeken de
Grondbeginzelen der Fragmenten myner voorgestelde Constitutie. Ik heb de
gebreken van ons voorig Bestuur onderzogt, ik heb myne redenen voor een één en
onverdeeld Gemeenebestbewind opgegeeven, een Generaal Plan van Belastingen
(in plaats van de beweezen bedriegelyke Quotaas) voorgesteld, geëvenredigd naar
de meerdere of mindere vermogens der Provincien en Ingezetenen van dien. Myn
ontwerp van Belastingen heb ik geschikt naar de belangens van Koophandel,
Fabrieken, Industrie en alle takken van Volkswelvaard, als overreed, dat, zonder
deeze of dergelyke algemeene Belastingen, alle herstel hooploos is. Wat
verbeteringen in den Landbouw te doen zyn, heb ik oppervlakkig opgegeeven; maar
waar van de Plannen op dien grond uitgewerkt kunnen worden; want het is van
geen liefhebber te vergen, dat hy eerst, ten zynen koste, de daartoe noodige
waarneemingen doet, en dan een uitgewerkt Plan overgeeft. Doch dit is zeker, dat
ieder jaar verzuim hier in Millioenen schadens aan het Land toebrengt, maar daar
zal ook tyd toe noodig weezen om een uitgewerkt Plan te ontwerpen, dat in alle
opzichten betrekkelyk de uitvoering Wiskunstig moet beweezen worden.
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Om den vervallen Koophandel, Fabrieken en Industrie, te herstellen, heb ik mogelyke
middelen opgegeeven, maar die ook alle in verband staan met myn Ontwerp van
Belastingen. CEconomie is 'er noodig in ons 's Lands bestuur, en zonder dat is ons
Vaderland verlooren. Wy zyn met meer andere Mogendheden in het Financieele
insolvent; Kunst en Overleg zal 'er noodig zyn om ons vervallen Nationaal Credit te
herstellen: een herstel zo noodzaaklyk, dat, by verzuim van 't zelve, 's Lands
Financien, zo wel als alle burgerlyke welvaard, onherstelbaar zullen weezen, beide
staan in zo een naauw verband, dat, indien men de vaste Fondsen nog meerder
laat daalen, veele van Neêrlands Rykdommen in luchtbellen zullen veranderen. En
tot heden hebben wy geene blyken gegeeven van de grondbeginzelen van het
Financieele vak te verstaan, even zo min als de Franschen, en daarom heb ik het
zelve, naar myne geringe kundigheden, zo veel toegelicht als mogelyk was.
Maar, Burger Representanten! zonder eene goede Constitutie is alle arbeid tot
Herstel verlooren, en zullen de uitgebotte bloeizemknoppen der Vryheid weinig
vruchten geeven tot algemeen geluk des Volks. Te pronken met de naamen van
Vryheid, Gelykheid en Broederschap, zyn zonder daadzaaken klanken. Neen! de
heilryke vruchten van dien moeten zyn een bestendige bloei en welvaard van
Neêrlands Burgeren. Bewust dat dit de wensch van alle waardige
Volksrepresentanten is, zo heb ik daarom vrymoedig en zonder vleiery geschreeven.’

Iets, over de Constitutie en het Bestuur van den Banne en
Ambachtsheerlykheid Westzaanen, vóór de Omwending, Ao. 1795.
door Simon Jongewaard, Junior. Te Westzaan, by W. Bruin, 1796.
In gr. 8vo. 272 bl. behalven het Voorwerk.
Eenigen tyd geleden ontvingen wy eene Beschryving der Zaanlandsche Dorpen,
door wylen den Eerw. ADRIAAN LOOSJES, met Aantekeningen tot deezen tyd
vermeerderd door PETRUS LOOSJES, AZ., gepaard met een Characterschets der Zaan-
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(*)

kanteren . Wy vernamen, ten dien tyde, dat 'er een ander Werk, deeze Dorpen, of
meer bepaaldlyk de Banne van Westzaan, betreffende, onder de hand was, en wel
van den Heer JONGEWAARD, die, door, van zyne kindschheid af, in Dorpsen
Banszaaken opgewiegd te zyn, een stuk werks kon leveren, waarin veel te wagten
was, uit bronnen, tot welke anderen geen toegang hadden.
Het tydsverloop deed ons dit geheel en al vergeeten. Dan wy ontdekken thans
dat het gerugt ons waarheid meldde. Immers de Burger JONGEWAARD vermeldt ons,
‘dat hy eerst als Secretaris, en naderhand als Schout, afgetreeden zynde, ten
oogmerk hadt, een Werk te vervaardigen, onder den Tytel van Handboekje, zo voor
de Regenten en derzelver Ministers, als voor de Ingezetenen der Banne Westzaanen,
uit te geeven. Dit hadt hy in den Jaare 1793, grootendeels, in gereedheid gebragt,
't geen hy verzoekt, dat zyne Leezers zich geduurig gelieven te herinneren; doch
in den Jaare 1794 het te volhandig met de Notarleele Practyk hebbende, deedt hy
'er niets aan, en met de Omwending, in 't laatst gepasseerde jaar, wierp hy het, uit
bezef dat het als mostaard na den maaltyd zou beschouwd worden, geheel agter
de bank. Dan naderhand, niet alleen ziende, dat 'er veele Burgers in des Bans
bestuur gesteld wierden, welke, hoe Braav! geheel en al van den toedragt en 't
beloop der zaaken onkundig waren; maar ook door eenige Leden uit Hun, welke dit
openhartig erkenden, en van zyn voorig dessein geinformeerd waren, aangespoord
wordende, vondt hy zich opgewekt om het verlaaten werk weder op te vatten, verder
te voltooijen, en onder den Titul zo als het nu verschynt, in druk uit te geeven; ten
einde daar door, aan die 'er gebruik van gelieven te maaken, eenige elucidade van
het gesubfisteerd hebbend Bestuur in deeze Banne en Ambagtsheerlykheid, en de
gronden, op welke hetzelve rustte, ter behouding van het goede en verbetering van
het verkeerde, 't welk plaats mogt hebben, te suppediteeten.’
By dit in zichzelven pryzenswaardig oogmerk berust de Schryver niet. Zyn
Voorreden, aan de Burgers van de Banne van Westzaanen gerigt, neemt een
anderen toon aan. Hy vaart uit tegen de zodanigen, die hy met den naam van
Heethoofdigen, zogenaamde Voorstanders van Vryheid, Gelykheid en Broederschap,
merktekent, en geeft een breed verslag van 't geen hy in Dorpsen Banszaaken
jaaren lang gedaan hadt, en van de mishandelingen, hem aangedaan, klaagt,
byzonder in hem als te noodzaaken

(*)

Te Haarlem, by BOHN en LOOSJES, uitgegeeven. Zie onze Vaderl Letteroefeningen voor 1795,
bl. 336.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

175
tot het vaaren laaten van het Thesauriers Ampt, tot nog door hem waargenomen.
(*)
Geemlykheid en misnoegen heerschen in die voordragt, en Ikheid treedt steeds
in volle houding te voorschyn. Met de nieuwe Inrigting der Beheeringe van 's Bans
zaaken is hy geheel niet te vrede, en steekt deeze in veele Afdeelingen des Werks
door. Inzonderheid is de Afdeeling, getyteld van de Thesauriers, des vol, en geeft
dezelve in 't breede op, al het voorgevallene, wegens de Rekening der Banne, naa
de Omwending, in den Jaare 1795. Toen was het, dat, by het doen derzelve, 't geen
niet open deuren geschiedde, gelyk bereids meer dan eene halve Eeuw hadt plaats
gehad, tegen de gewoonte, buiten de Leden der Regeeringe, eenige Burgers van
onderscheide Dorpen der Banne verscheenen, hoewel, gelyk de Schryver getuigt,
‘niet zo veelen als men volgens gerugten verwagt hadt, om die te hooren en te zien
doen.’ De verzogte Copien werden daar van uitgeleverd, en aan de Regenten van
ieder Dorp ter hand gesteld. De opgerigte Burger-Societeit van Westzaandam hadt
ook Copie gevorderd, en was deeze het alleen die daar op Aanmerkingen maakte,
en 'er mede te voorschyn kwam. Deeze worden, bl. 98, opgegeeven, en loopen,
met de wederlegging, tot bl. 135. Wy mengen ons niet in dit en andere
Verschilstukken, in dit Werk voorkomende.
't Zelve behelst een aantal Hoofdstukken, onder deeze Tytels - Van de Banne en
Ambagtsheerlykheid - 't Onderhoorig District - De Jurisdictie - De Regeering - De
Schout - De Schepenen - De Vroedschappen - De Rekenmeester - De Secretarissen
- De Thesauriers - De Weeskamer - De Boode - De Banding - De Ponding - De Yk
- De Dyken - De Sluizen - De Poldermeesters - De Notarissen - De Makelaars - De
Traanroeijers - De diverse Ampten - De Veeren - De Visscheryen - De Zwaanery 't Exue - De Veilingen, enz.
Deeze Opschriften duiden het volstrekt plaatselyke deezes Werks niet alleen aan;
maar ook, hoe het meerendeels betrekking heeft tot de Regeering en
Regeeringszaaken: in zo verre voldoet het ook aan den Tytel, en zal, te deezer
oorzaake, by de Zaankanters nog al aftrek vinden; voor deezen is het ook bepaald
ingerigt.

(*)

Wy konden ons van lachen niet onthouden, toen wy het Voorberigt in deezer voege
ondertekend vonden:
Westzaan 5 May.
Ao. Chr. 1796.
- M. 64.
- Bar. Lib. 2.

Eene nederige wyze om zyn Ouderdom te doen weeten!
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Veel van, en over, Regtszaaken schryvende, is de styl, het geheele Boek door, in
den styl der Regtsgeleerden; iets het geen het leezen ongevallig maakt. Ons is, in
eene veeljaarige Boekbeoordeeling, geen Werk, dan 't geen louter Regtsgeleerd
was, in dien doorgaanden Notariaalen Styl voorgekomen.
Wy willen, ten voorbeelde hier van, een gedeelte eens Hoofdstuks afschryven, 't
welk over een stuk handelt, 't geen onzer Leezeren aandagt misschien by de opgave
der Afdeelingen trok. Zy lazen daar in van de Banding, en hier over schryft
JONGEWAARD het volgende: ‘Deeze heeft, buiten tegenspraak, deszelfs oorsprong
uit de Privilegie door PHILIPS VAN BOURGONDIEN, den 1 Maart des Jaars 1451 verleend,
volgens welke de Schout alle Jaaren, in de eerste week na St. Pontiaansdag, mogt
zitten één dag te richten van schaade en schoude, een maand daar naa een Panddag
liggen, zo als costumier en gewoonlyk was. By welke gelegenheid de Schout, zo
als in die dagen, wanneer dezelve te regt zat, de gewoonte was, ook de Ban moest
dingen, of den Vierschaar spannen; waar van het formulier in 't Keurboek nog
voorhanden is, en ook by Mr. VAN LEEUWEN, in zyn Roomsch Hollandsch Recht, in
de Handvesten van Kennemerland, en by anderen, kan gevonden worden. Dit
Privilegie heeft een duister voorkomen, om dat men geene toereikende berichten
heeft van de toenmaalige gebruiken, en dus tans in de toepassinge daar van ligtelyk
kan dwaalen. Echter schynt het, dat de Schout dit te recht zitten over schaade en
schoude, (zou dit niet zyn over de Boetens hem uit schouwen en andere oorzaaken
competeerende?) te vooren willekeurig en meermaalen in het Jaar pleeg te doen,
en hier mede de Privilegie door GUIJE VAN CASTILLON, bereids den 31 December des
Jaars 1396, verleend, volgens welke, dus maar éénmaal des Jaars, zonder melding
van den praecisen dag, mogt geschieden, bevestigd en nader bepaald wierd, en
ten gevolge had, dat, wanneer de Schout op dien dag niet te regten zat van schaade
en schoude, dan de Ingezetenen, voor het gepasseerde Jaar, daar van geabsolveerd
waren. Of toen ook al plaats had, zo als, volgens overlevering, sedert onheuchelyken
tyd gepractiseerd is, en nog stand houdt, dat de eene Burger den ander, tegen dien
dag, welke 's jaarlyks, in de maand Januari, op den eersten Dingsdag, die op Zondag
na St. Pontiaan volgt, en 's jaarlyks in de Almanachen, welke des Baillu's Dienaars
rond brengen, te zien is, vóór of op den middag, ten Regthuize te Westzaan
gehouden wordt, kan oproepen, is uit die Privilegie, schoon men in usantie zich
daarop beroept naar myn inzien, om voorgemelde redenen, niet op te maaken. Dan,
hoe dit ook zy! deeze dag wordt stiptlyk in acht genomen, en tans als een Burger
Vlotregt beschouwd. Ten
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einde de Ingezetenen die telkens te herinneren, wordt dezelve, daags te vooren,
door de gansche Banne, vroegtydig, zo dat 't zelve voor den middag afgedaan is,
uitgeroepen. Van ouds geschiedde dit, door het slaan met een houten hamer op de
Deur of Vengster van ieder Huis, en het daar by telkens uitroepen Morgen Banding!
Doch zedert 50 jaaren of daar omtrent, heeft daar in eene verandering en verbetering
plaats gehad; alzo het kloppen op Deuren of Vengsters, 't welk zomtyds met zo veel
geweld, byzonder wanneer des Kloppers attentie op den een of ander viel,
geschiedde, dat zieken en gezonden, niet weetende wat 'er gebeurde, doodlyk
ontstelden, en menigmaal het Huisraad van boven neder stortte, en, zo niet
verbryzeld, grootlyks beschadigd wierd, is afgeschaft, en door het slaan op een
Koperen Bekken, met denzelvden uitroep, vervangen.
Ingevolge de oude usantie - kan de eene Burger zelve den ander, doch geen
Buitengezeten eenen Burger, en geen Burger eenen Buitengezeten, over schuld of
het afdoen van eenig verschil, tegen dien dag voor Schepenen dagvaarden, of
vrywillig te samen, ten dien einde aldaar compareeren; dan, hedendaags is
costumier, dat de dagvaardingen uiterlyk des daags te vooren, door den Schout,
als Geregtsbode, of door de Bode van Schepenen, welke 't zelve, volgens zyn
Instructie gepermitteerd is, uit naam van den Eischer of Aanlegger, gedaan, en daar
voor by denzelven 12 stuivers genooten worden; - moeten Eischer en Gedaagde
zelve in persoon verschynen, en worden geene Gemagtigdens, veel min een
Practisyn, toegelaaten; - hooren Schepenen de Partyen en geeven vonnis, of
verwyzen de zaak, niet geschikt zynde om dezelve staande Rollen af te doen, ter
Ordinaris Rolle ten Regtdage; - worden veelal de zaaken, byzonder wanneer dezelve
best by schikking uit de wereld te helpen zyn, door Partyen gelaaten aan Schepenen,
als goede Mannen, welke dan, niet als Regters, maar als Arbiters, decideeren; 't
welk doorgaans geschiedt met compensatie van kosten, en voor ieder Party bedraagt
12 stuivers; - wordt de Gedaagde, niet compareerende, in den eisch, wanneer de
Schepenen dezelve gefundeerd vinden, gecondemneerd met de kosten; doch
compareerende, en de Eischer, zonder de onmogelykheid om te kunnen
compareeren doende blyken, absent blyvende, van deeze instantie geabsolveerd,
en de Eischer in de kosten gecondemneerd - wordende de Gewysdens, 't zy als
Regters of als Arbiters uitgebragt, als alle andere Vonnissen van Schepenen, ter
executie gelegd.’
Wy gelooven niet, dat onze Leezers meer staaltjes van den Styl en Taal deezes
Schryvers verlangen; althans wy hebben geen lust om hun 'er meer te geeven;
reeds moede van zo veel in den Notariaalen Styl afgeschreeven te hebben.
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Historie der Omwentelingen, in Vaderlandsche Gesprekken voor
Kinderen; door J. Hazeu, C. zoon. Te Amsterdam, by van Vliet en
Hazeu, 1796. In 8vo. 340 bl.
De Burger HAZEU is door zyne Zedenkundige en Godsdienstige geschriften voor
Kinderen by onze landgenoten genoeg bekend. Derzelver goed vertier spoorde hem
aan ook dit Vaderlandsch Werkje te vervaardigen. In hetzelve geeft by aan de Jeugd
een kort verslag van de aanleidende oorzaken en merkwaardigste omstandigheden
der Omwentelingen in ons Vaderland, Braband, Frankryk en Polen. Het Werkje is
met 13 fraaie Plaatjes vercierd, die op de voornaamste gebeurtenissen wyzen; en
afgedeeld in een aantal Gesprekken tusschen een Vader en zyne drie Kinderen.
Achter ieder Gesprek vindt men de algemene leringen, die daaruit vloeien, en welke
HAZEU nuttigst acht, dat in deze orde gelezen worden. ‘Ieder Gesprek, (zegt hy in
zyne Voorreden) is eene geschikte leesles voor een kind, en ook genoegzaam voor
een' avond, of zulk een tydsbepaaling, als aan hetzelve vergunt wordt. - Zoodra dit
kind, een' aanvang neemt, met het leezen van zyn gesprek, moet het eerst iets
zichtbaars voor zyne algemeene leeringen plaatsen, die agter ieder gesprek
behooren; en zoo dikwyls het eene aanwyzende Letter, in zyn gesprek, aantreft,
moet het zich naar die letter begeeven, om te zien wat daarvan gezegd wordt, en
dan weder naar het gesprek keeren, tot aan eene volgende letter, enz.’ Wy hebben
tegen deze schikking van den Schryver niets aan te merken, en achten, dat, volgends
dezelve, zyne Vaderlandsche Gesprekken met nut kunnen gebruikt worden.
Algemeen beschouwd. heeft dit boek een wezenlyke waarde. De onderwerpen,
welke het behandelt, zyn voor de Nederlandsche Jeugd van het uiterst gewicht. Het
verhaal des Schryvers is eenvoudig en naar waarheid. Zyne leringen vloeien meestal
uit hetzelve natuurlyk voort, en behelzen over het geheel voortreflyke onderwyzingen
voor het verstand en hart. Ook is dit Werkje zonder enige haatlyke partyzucht of
bitterheid, ja zozeer met de meest-mooglyke onzydigheid geschreven, dat men
deszelfs lezing aan alle partyen veilig kan aanpryzen. Met dat all' heeft het hier en
daar zyne kleine gebreken. De verhalen hebben niet altyd genoegzaam verband.
Zonder om een gepasten overgang gedagt te hebben, springt HAZEU dikwyls
eensklaps van het een onderwerp op het ander'. Dit kan de Jeugd gemaklyk
verwarren, en maakt het haar moeilyk de onderscheiden byzonderheden in ene
geschikte orde in het geheugen te houden. By de vragen, welke de drie Kinderen
doen, is ook niet steeds genoegzaam op de kinderlyke vatbaarheid gelet, en

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

179
zy komen dikwyls zo oneigen voor, als ware des Schryvers oogmerk met hun dezelve
in den mond te leggen eniglyk geweest om voor zich ene geschikte aanleiding tot
het volgende te vinden. Deze en gene bedenkingen, welke wy tegen de byzondere
denkwys van HAZEU over sommige merkwaardige gebeurtenissen of handelingen,
welke hy aanhaalt, onder het lezen van zyn Werkje gemaakt hebben, willen wy, om
niet wydlopig te worden, liefst verzwygen. Alleen kunnen wy niet voorby iets te
zeggen omtrent hetgeen hy aanmerkt over den inhoud van het 5de art. in de
afgekondigde Verklaring der Rechten van den Mensch en Burger. Dit art. verklaart:
‘dat ieder Mensch het recht heeft om God zodanig te dienen, als hy wil, en niet wil,
zonder daarin op enigerlei wyze gedwongen te kunnen worden.’ Hierop geeft HAZEU
deze aanmerking: ‘dat iemand een vrye wil heeft, om God al of niet te dienen, in
zoo ver hy voor zich zelven leeft, is waar; maar of men een die God niet wil dienen,
onder een Christelyke Maatschappy kan inlyven, komt my zeer bezwaarlyk voor;
maar dit is zeker, (naar myn gevoelen) dat geen een Christen geestlyk persoon, dit
Artikel kan bezweeren, wyl hy, met eenen Eed, aan zyn Gemeente verbonden is;
om wel toe te zien naar de grondregels dier Leer en Gemeente, dat zyne leden zoo,
en niet anders, God dienen, en dus verpligt is hen ernstig te vermaanen, zoo zy
daarvan afgaan.’ Hoe gebrekkig is deze gansche redenering! Vooreerst wordt in
het art. niet eens gesproken van God in het geheel al of niet te dienen, maar alleen
het recht bepaalt van een ieder om God op zodanige wyze te dienen, als hy daartoe
al of niet verkiest. En hoe duidlyk bewyst verder het denkbeeld van inlyving in ene
Christlyke Maatschappy, dat 's mans geest met het oude stelzel der vereeniging
van Kerk en Staat geheel is ingenomen. De Christen heeft, als zodanig, ene
afzonderlyke betrekking, welke met zyne burgerlyke betrekking gene rechtstreeksche
gemeenschap kan of mag hebben. De grondregels van den Staat verbinden ons
als burgers, niet als belyders en aanklevers van byzondere Godsdienstige
beginselen. Laat de Godsdienstleeraar voor het stelzel zyner Kerk vry waken! Laat
hy naarstig toezien, dat de leden zyner Gemeente zich houden aan de gedane
belydenis huns geloofs. Maar kan hy daarom niet erkennen het recht, (de zedenlyke
vryheid) aan ieder mensch als mensch, aan ieder burger als burger, toekomende,
om God naar het licht van zyn geweten te dienen? Zonder ene strafbare zucht naar
overheersching van het gemoed, of een zeer gebrekkig inzien in het wezen der
zaak, achten wy, dat niemand dit onvervreemdbaar recht zal kunnen ontkennen. Na den afloop zyner Gesprekken en algemene leringen, geeft HAZEU nog ene
afzonderlyke verklaring van de woorden Vryheid, Gelykheid, Broederschap, welke,
schoon niet geheel
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wysgerig, evenwel voldoende is om de grove en overdreven denkbeelden, welke
daarmede maar al te zeer verbonden worden, te zuiveren. Voorts heeft zyn styl
gene in 't oog vallende gebreken, maar hy begaat onnaauwkeurigheden in zyne
spelling, vooral omtrent de geslachten, gelyk reeds uit onze kleine uittrekzels genoeg
gezien kan worden.

Gerardi Davidis Jordensii Josephus, Carmine Heroïco celebratus.
Daventriae apud L.A. Karsenberge, 1795. In 8vo. m.f. 209 pp.
Wy twyfelen niet, of onze geachte landgenoot JORDENS zal zich by die weinigen, die
in staat zyn en lust hebben Latynsche Versen te lezen, door de uitgave van dit zyn
Heldendicht veel goedkeuring en lof verwerven. Dat het Heldendicht het edelste,
maar ook tevens in de bearbeiding het moeilykste, van alle Poëtische werken zy,
is algemeeen erkend. ‘Een verhaal op te stellen, (zegt daaromtrent de oordeelkundige
BLAIR) waarin alle lezers vermaak vinden en belang stellen zullen, door dat het te
gelyk aangenaam, gewigtig en leerzaam, is; aan hetzelve door gepaste voorvallen
ene bekwame lengte te geven; door verscheidenheid van karakters en beschryvingen
hetzelve te verlevendigen; en in een werk van zo langen adem die gepastheid van
gedachten, en die verhevenheid van styl, welke de aard van het Heldendicht vordert,
bestendig ten einde toe door te houden, is buiten allen twyfel de hoogste vlucht van
het dichterlyke genie.’ Deze moeilykheid van het werk in aanmerking nemende, zal
men in hetzelve veel te pryzen vinden. Het verhaal is doorgaands aangenaam,
overal leerzaam en gewigtig. Omtrent het onderwerp, welk JORDENS zich voor
hetzelve heeft uitgekozen, zal hy met bevoegde kunstrechters weinig verschil hebben.
Hetzelve is edel, belangryk, en geheel voldoende voor het oogmerk van het
Heldendicht, om door beschryvingen van heldendaden en deugdzame bedryven
het hart te roeren, en met gevoelens van verwondering, hoogachting en eerbied, te
vervullen. JORDENS gevoelde te recht, dat men den waarlyk groten man niet alleen
aan de spits van magtige beirlegers moet zoeken. Hy wilde ons den Held geenzins
schetzen in den eerzuchtigen veroveraar, maar in den belangeloozen vriend en
weldoener der menschheid, die zich edelmoedig de zwaarste opofferingen getroost,
geduldig de grievendste teleurstellingen lydt, en onveranderlyk in voor- en
tegenspoed op zynen God vertrouwt. Wien, die het eenvoudig en treffend verhaal
van MOSES immer met aandacht en onbevooroordeeld gelezen heeft, kan het dan
verwonderen, dat de edele Hebreeuwsche Jongeling, de godvruchtige Josef, zich
voor het genie van onzen
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Dichter aanbood. In acht Boeken heeft JORDENS het schoon onderwerp zyner Zangen
verdeeld. Het eerste beschryft de komst van Josef in Egypten, zyn gedrag als slaaf,
en hoe hy daardoor de gunst en vriendschap van zynen meester verwierf. Aan het
einde van dit boek horen wy den Jongeling zelve spreken met Potifar, deszelfs
huisvrouw en enige Egyptische Groten, over de grote werken van den énigen
Schepper des Heelals. Op verzoek van het aanzienlyk gezelschap wisselt hy zyne
reden af met een verhaal van de merkwaardige lotgevallen en doorluchtige daden
zyner voorvaderen. Dit verhaal, dat in het gehele twede en derde boek voortgaat,
schynt ons toe den lezer wezenlyk te lang op te houden, en is misschien ook minder
geschikt de aandacht te strelen, alleen, wyl het, hoezeer vele schone, echter zozeer
bekende, zaken behelst. Het vierde boek, misschien het schoonste van het geheel,
geeft ene zeer levendige beschryving van den hartstochtlyken gloed, welke Potifars
huisvrouw, nadat zy den beminlyken Hebreër gezien heeft, verteert, en van den
edelen wederstand, welken de deugdzame Josef aan hare listige en verleidlyke
aanzoeken biedt; waaruit dan ook zyne onverdiende veroordeling tot den kerker
volgt. Het vyfde schetst Josefs gedrag en ontmoetingen in zyne gevangenis; en
deze schets is door de versieringen des dichterlyken vernufts zeer aangenaam en
belangryk gemaakt. Het zesde geest verslag van ene hemelsche verschyning, welke
den Held de lotgevallen zyner nakomelingen leert kennen, en met bemoedigende
hope vervult. Het zevende en achtste boek behelst dan de ontknoping van het
geheel, en vertoont ons den deugdzamen, na lang met het lot geworsteld te hebben,
eindlyk, door den invloed der Godlyke Voorzienigheid, tot de hoogste ere verheven,
gelukkig-werkzaam voor de belangen van een geheel volk, en in de gunst van een
Vorst, die de Vader is zyner onderdanen, in den eerbied van alle braven, in den
vrede des huislyken geluks, in de bewustheid van zyne deugd, alle heil genietende.
By de verscheidenheid, welke de Dichter, zoveel hem mooglyk was, getracht heeft
in de enkelde delen van zyn stuk te brengen, heeft hy nogthans de eenheid van
bedryf genoeg bewaard. Voorts is zyne verdichting geheel in den geest der tyden.
De Episoden worden natuurlyk aangebragt, staan met de hoofdzaak in genoegzaam
verband, en gaan nooit geheel buiten het waarschynlyke. Stoute figuren heeft
JORDENS niet vele, maar in zyne vergelykingen is hy dikwyls zeer gelukkig. Zyn styl,
welken het in 't algemeen aan gene sterkte ontbreekt, zou evenwel op sommige
plaatsen voor een Heldendicht wat zwak kunnen schynen. Deze en meer andere
aanmerkingen van geen groot gewigt, welke ons bestek niet toelaat aan te roeren,
kunnen daarom niet beletten, dat wy het. Werk van den verdienstlyken JORDENS
zeer ter lezing blyven aanpryzen.
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Nieuw Geschenk voor de Jeugd. Te Amsterdam, by J. Allart, 1796.
In 12mo. 165 bl.
Dit Boekske mag als een zeer geschikt Vervolgwerkje beschouwd worden op Stukjes
van dergelyken aart, door den verdienstlyken MARTINET en zynen ervaren
medearbeider en overgebleven Vriend A. VAN DEN BERG, die ook de uitgever is van
dit Nieuw Geschenk, geschreven, om hunne jeugdige Landgenoten met den
Vaderlandschen grond en andere wetenswaardige zaken bekend te maken. Hetzelve
behelst voornaamlyk ene Geografie van de Veluwe, beknopt en tevens uitvoerig
genoeg om van de schone ligging en vermaaklykheden dezer landstreek enig juist
denkbeeld te geven. Niet alleen kan deze landbeschryving voor de Jeugd hare
nuttigheid hebben, maar elk, die een vermaaklyk zomerreisje over de beroemde
Veluwe in den zin heeft, zal daarin ene goede handleiding en aanwyzing van het
bezienenswaardigste kunnen vinden. Behalve ene duidlyke en nette Landkaart van
de Veluwe, heeft dit Werkje nog drie Plaatjes; één van de schone Waterval in
Beekhuizen; een twede van het Grafteken in de Kerk te Barneveld, en een derde
van de Elft of Keverworm. Achter de Geografie volgt een Mengelwerk, waarin,
behalve ene korte schets van de Historie der Moabyten, de verklaring van enige
Vaderlandsche spreekwoorden, enkelde dichtstukjes, fabelen, verhalen, gesprekken,
twee avondgebeden voor de Jengd, en een kort levensbericht van MARTINET,
voorkomen. Een gedeelte van dezen voorraad is nog van MARTINET zelve, hetgeen
zowel als all' het overige zeer verdient gelezen en aangeprezen te worden.

Woldemar, door F.H. Jacobi. Eerste Deel. Te Haarlem, by F. Bohn,
1797. In gr. 8vo. 158 bl.
Het begin van een Werk, dat veel belooft. De geschte Schryver geeft in de Voorreden
zyne wysgerige bedoeling met hetzelve kortlyk op, als bestaande daarin: ‘om
menschheid, gelyk die is, klaar of niet klaar, op het gewetenmatigste voor oogen te
stellen.’ Wy kunnen niet anders zien, of zyne schikking in de voordragt, welke hy
zich voor dat oogmerk gekozen heeft, beantwoordt tot hiertoe aan hetzelve zeer
wel. JACOBI brengt zyne lezers zeer voegzaam in den kring ener naauwverbonden
Familie, waarin de zuivere gevoelens ener oprechte deelneming en warme
Vriendschap heerschen. Volkomen gepast voor zyne opgegeven bedoeling, doet
hy verslag van de daaglyksche voorvallen in deze Familie, van den denktrant en
de handelingen der byzondere personen,
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die tot dezelve behoren. Vooral geeft hy in het brede derzelver redenen en
gesprekken onderling, welke dan ook op zichzelven een groot en belangryk gedeelte
van dit Werk uitmaken. Woldemar, die in alles als de Hoofdpersonaadje uitkomt,
doet zich voor als een oorspronglyk denker, als een jongeling van een uitmuntend
verstand en het edelst hart, maar die niettemin zyne luimen, en vooral ene helling
tot zwaarmoedigheid heeft, waarvan hy somwyle tot in uitersten doet blyken. Den
grond van deze zyne gesteldheid geeft hy zelf in een' brief aan zynen broeder
Biderthal aldus op: ‘gy zult my veranderd vinden, myn lieve Biderthal. - Vele en
gewigtige ondervindingen heb ik, gedurende de zes jaren onzer vaneenscheiding,
gedaan. Daar ik u nu, over het algemeen, iets koeler voorkomen zal, wil ik u, omtrent
myne verandering van denkwyze, dit slechts in voorraad zeggen, dat ik van den
mensch in het algemeen, van zyne natuur - deels een veel hoger, deels een veel
geringer, begrip vorme, dan voormaals. 'Er kan niets zo schoon, zo groot uitgedagt
worden, dat niet in den mensch lag, dat men ook niet hier of daar, zo zuiver als de
Hemel, uit hem opkomen zage; hy is slechts in al zyn doen, helaas! zo veranderlyk,
zo hier en gindsch, zo ontoereikend - een door en door dubbelzinnig, arm, nietig
wezen. Hy kan overal te veel en te weinig: daarom niets geheels, niets doorgaands
blyvends....’ Maar wy willen liefst onze lezers naar het Werk zelve verzenden, welks
aart ook niet wel ergends een voldoend uittrekzel toelaat. De eigen lezing en
herlezing van dit boek zal hun toch best in staat stellen over het ongemeen karakter
van Woldemar vruchtbaar na te denken. Voords durven wy hun verzekeren, dat
ieder beoefenaar en vriend der menschheid, ieder liefhebber van waarheid, gezond
verstand en ene voor het hart weldadige wysbegeerie, ieder, die wezenlyken smaak
heeft voor het zachte en verhevene, ieder, wiens hart, met den edelen gloed ener
reine Vriendschap bekend, voor eene innerlyke deelneming en liefde recht vatbaar
is, overal leerzame schoonheden zal vinden.

Vrugten van mynen Geest, of keur van verschillende Bloemen.
Door C.L. van der Weyde; Schryfster van de Henry en Louize. Niet
vertaald. (Utilitate & gaudio Sacrum.) Te Leyden, by L. Herdingh,
1797. In gr. 8vo. 317 bl.
Een aantal verschillende zaken worden in dit boek verhandeld. Waarheidliefde en
onpartydigheid doen ons geredelyk erkennen, dat enkelde blyken van geest, enkelde
goede aanmerkingen en nutte lessen, in hetzelve gevonden worden. Nogthans is
het belang van dit Werk, in zyn
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geheel beschouwd, zeer gering. Hetgeen van enig gewigt mag geoordeeld worden
is te weinig, te zeer verspreid, en ook te oppervlakkig voorgedragen, om daarvoor
een boekdeel van die dikte door te lezen. Het aantal nietigheden, laffe invallen en
aanstootlyke gezegden, is daartegen zo groot, dat wy geen' mensch van enen
zuiveren en kieschen smaak deze Vruchten durven aanpryzen. Bovenall' heeft de
Schryffter ons zeer mishaagd in sommige schaamteloze uitdrukkingen en
dubbelzinnigheden, welke haar Werk in onze ogen geheel ontëren. Hare twee
gesprekken tusschen Alexis en Doriméne, waarin zy hare sexe weinig verpligt, en
welke wy ons onder het lezen naauwlyks konden verbeelden door ene vrouw van
slechts gemene kieschheid geschreven te zyn, ergerden ons zeer, en bleven ons
ergeren, zelfs nadat wy hetgeen zy, tot hare verontschuldiging, omtrent dezelve in
haar Voorbericht zegt, gelezen en herlezen hadden. Wel mogt de Schryfster onze
Jongelingen by hunne intrede in de grote wereld leren op hunne hoede te zyn tegen
de fyne coquetterieën en gevaarlyke verleidingen van dartele en wellustige vrouwen.
Maar, zo dit indedaad haar doel zy geweest, heeft zy in de keuze van het middel
zeer gedwaald. Doriméne is gene listige coquette, die hare oogmerken kunstig
verbergt, altyd met zekere kieschheid handelt, en daardoor recht geschikt is om den
onschuldigen te verstrikken. Wie door haar verleid zal worden, moet eerst zelf door
zyne eigen' wellusten reeds zyn van 't rechte spoor gebragt. Te spoedig doet zy
zich als een, ten uiterste onbeschaamd, geheel eerloos en ondeugend vrouwmensch
kennen, om niet aanstonds in hare afschuwlykheid ontdekt te worden. Het is waar,
de Schryfster schetst daartegen haren Alexis als een zeer onnozel schepsel; maar
indedaad ook zo onnozel, als het in onze dagen ligt moeilyk zou zyn onder duizenden
van zyne jaren één te treffen. Wy zouden, derhalve, hare verontschuldiging voor
deze vuile gesprekken niet in hare bedoeling, maar in haar weinig oordeel en
gebrekkige menschkunde, moeten zoeken, zo zy niet de aanspraak op
verontschuldiging geheel verloor door de laffe dubbelzinnigheden, welke in haar
Werk verder voorkomen. Die op bl. 138, 261 en 262 gevonden worden zyn van dien
aart, dat zelfs alle kieschheid ons verbiedt, dezelve, tot staving van onze beoordeling,
hier voor onze lezers over te schryven. Jufvrouw VAN DER WEYDE vergeve ons dan,
dat wy het Kind, dat zy met zo veel zorge aan alle weldenkenden beveelt, tot geen
Voedstervader kunnen wezen, ja dat wy ons zelfs hebben moeten beyveren het
getal zyner beschermers en vrienden zo klein te houden, als in ons vermogen is.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Kerkelyke Redenvoeringen van Allard Bulshoff, A.L.M. & Phil.
Doct.; Lid van de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen,
en Leeraar der Doopsgezinde Gemeente, vergaderende by den
Toren en het Lam, te Amsterdam. Vierde Tiental. Te Amsterdam,
by G. Warnars, 1796.
(Tweede en laatste Recensie.)
De Inleiding der tweede Redenvoering, over dit onderwerp, (Stoffe des Oordeels
getyteld) loopt over het gebrek aan eenstemmigheid, in het aantoonen van het
voornaam oogmerk der Verschyning onzes Heeren, en van de eigenlyke Hoofdzaak
des Christlyken Godsdiensts, zoo als dit gebrek plaats heeft onder dezulken, ‘die
de Verlossing des Zondaars door het bloed van Christus geheel van de hand wyzen.’
Schoon wy van alles geen breedvoerig verslag geeven, kunnen wy ons echter niet
onthouden van de volgende herinnering.
Byaldien HULSHOFF ZO wel in deeze Inleiding als elders, ‘onder de Bende der
Bestryderen,’ allen heeft gerangschikt, die niet, met Hem, de Verlossing des
Zondaars, door het bloed van Christus, uit het zelfde oogpunt beschouwen, en het
Geloof niet op denzelfden voet stellen tot de eigenlyke Hoofdzaak van den
Christlyken Godsdienst, dan heeft HULSHOFF zeer veele voortreflyke Godgeleerden
van voorigen en deezen tyd onrecht gedaan. Zy, immers, die met eenen TAYLOR
instemmen, om deezen slechts ten voorbeelde te noemen, zullen ‘het N. Verbond
niet trekken buiten verband met het Oude - niet alle Voorzeggingen doen verdwynen,
met alle voorbeeldende schaduwen’ - ofschoon zy in ieder aanhaaling der
Euangelisten of Apostelen, uit het O. Verbond, geene Voorspelling vinden, en niet
ophebben met het kinderagtige eener overdreevene Typologie. Zy zullen ‘de
Bedeeling des O. Testaments in
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geen ongunstig licht plaatzen, door de natuurlyke schranderheid en de vindingen
van Moses listig te pryzen, om alzo de gedagten af te leiden van de tusschenkomsten
des Allerhoogsten, enz.’ (bl. 379) - Dan wy willen liefst veronderstellen dat HULSHOFF
alleen dezulken op 't oog gehad heeft, wier gevoelens, zo als zy voorgesteld zyn,
zich geenzints aanpryzen. - Zy, immers, moeten de krachtige geboden van Joannes
den Dooper, van Jesus, en de Apostelen, wegens de Bekeering (μετάνοια) geheel
over 't hoofd zien, die beweeren: ‘dat de geroemde Verzoening, - eene volkomene
Vergeeving aller zonden, eene algemeene Amnestie, - verkregen werdt, door een
Geloof bestaande in de algemeene erkentenis der hooge zending van Christus, ALS
PROFEET.’ (bl. 381) - Rekkelyk (zeggen dan eindlyk de Bestryders) zeer rekkelyk,
‘zullen wy gevonnisd worden, maar egter geheel en alleenlyk naar die werken, welke
bedreven zyn van den dag in welken men zig voegt by de uitterlyke Kerke, tot op
den dag van onzen dood’ (bl. 382); en dit meenen zy te bewyzen, met de woorden
van den Text, 2 Kor. V:10. - Zo dat, Leezer, de Bestryders, die zulke Gevoelens
omhelsden, (doch waar worden zulke dwaazen gevonden?) zeer profytlyk zouden
handelen, door zo lang mooglyk de Belydenis des Christendoms uit te stellen, om,
kort vóór den dood, de Verzoening te verkrygen door een Geloof bestaande in de
algemeene erkentenis der hooge zending van Christus als Profeet.
Om ons niet te lang op te houden, stippen wy slechte aan, dat HULSHOFF, naa iets
over den Text gezegd te hebben, 't welk ons in alles niet helder is voorgekomen,
zoekt aan te toonen, dat dezelve geen bekwaamen zin oplevert, en op verwarring
uitloopt, als de woorden uitgelegd worden, naar het Leerbegrip van dezulken,
‘volgens welken het oordeel wel zeer inschiklyk en gunstig zal uitvallen, voor meer
en min deugdzaamen, maar niet zo slap toegeeflyk of 'er zal ook gestraft, 'er zal
ook, volgends den Text, kwaad worden wechgedraagen.’ (bl. 385.)
Hier komt de voorige ongerymdheid wegens duizenderlei standen weder ter
baane; want, de vergeeving naar Proportie zynde, zou, volgens sommigen, de straffe
komen in afkorting van het Loon, om verrekend te worden by wyze van debet en
credit (bl. 386) of, ieder zou,
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volgens anderen, voor zyne zonden daadlyke straf, voor zyne deugden wezenlyk
Heil, ontvangen; en daar 'er zo veel te beschuldigen valt, ook by de besten, en
meestal, by napeinzen, meer te beschuldigen dan te roemen, zoo zou deeze wyze
van rekenen een bron zyn van angst en verslagenheid. (bl. 387-389) ‘De gedaagden
ten oordeel zullen, dus, gescheiden worden in twee hoopen, in Regtvaardigen en
Onregtvaardigen.’ De laatsten ontvangen niets dan vloek, de eersten niets dan
zegen. ‘Geen sterveling wordt onberisplyk in dit aardsche Leven. Sommigen,
nogthans, zullen namaals voorgesteld worden, als onberispelyk en onbeschuldelyk.
Zy staan zo afgewasschen en volkomen gereinigd, als of zy altoos onbesmet waren
gebleven, enz. Byzondere straffen, op byzondere werken gedreigd, zullen daadlyk
worden uitgevoerd, byaldien de Bedryver mogt komen in de Classe der
veroordeelden, en anders niet. Zo ook omgekeerd. Buiten de werken der Belyders
moet dus nog iets wezen, 't welk ten Rigtsnoer dient tot de groote Verdeeling in
Behoudenen en Verloornen. Dit Rigtsnoer is het GELOOF, waarvan deeze de
Hoofdsomme is: Wy geheel onwaardig in ons zelven. Alles 't geen wy, buiten
Christus, uit de Natuurkrachten kunnen verrichten, ontoereikend ter Hervorming.
Gods liefde schonk den Eeniggeboornen om de Zondaars te verzoenen, en geheel
te herstellen door lyden en gehoorzaamen. Christus heeft genoeg gedaan voor
allen, maar niemand, aan wien dit Euangelium wordt verkondigd, heeft daarvan
toepassinge en gunst, ten zy hy zelf dit ten vollen homologeert, dat is geloovig
aanneemt. Deeze groote zaak schynt ligt, doch is zwaar voor de natuurlyke
gesteldheid des Zondaars. Hy verlochent, vernietigt zich zelven, geeft van alles de
Eere aan den Schepper en den Verlosser, onderwerpt zich alzo aan de orde des
Heils, brengt diepe wonden toe aan den ouden mensch der zonde, krygt een gezigt
van zyne Geestlyke Elende, moet zich verlegen vinden buiten dit middel, en hetzelve
ontvangen met eerbied, met aanbiddende dankbaarheid, met vreugde en vertrouwen.
Dit geloove is, dus, gevestigd, niet op Leeringen of Waarheden buiten den
Zaligmaaker zelven, maar op den Persoon van Christus, op zyn Persoon in
vernedering en Heerlykheid. De Geloovige neemt den geheelen Christus aan,
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steunt op den Verlosser, als de oorzaak zyner Zaligheid, en geeft zich zelven over,
om geheel voor Hem te leeven. Aldus wordt hy, uit genade, ingelyfd en vereenigd
met den Verlosser, komt in eene nieuwe betrekking tot den Schepper, wordt
geregtvaardigd van alle schuld, een kind Gods aanvanglyk geheiligd, en verkrygt
het regt ten eeuwigen Leven.’ (bl. 390-395.)
Wat ons aangaat, wy kunnen niet dan met een oog van mededogen nederzien
op de Christenheid, indien dit geloove, en op deeze wyze werkende, de eenige
Grondslag zyn zal van de Zaligheid. Beschouw het gedeelte der Christenen, die,
naar eisch, de genoegdoening van Christus gelovig aanneemen; zonder af, allen,
die, om dat de Kerk het leert, gelyke begrippen ontvangen hebben, doch eigenlyk
niet gezegd kunnen worden te gelooven; zonder af, allen wier Geloove niet uit waare
zelfverlochening, maar uit dweepery, ontspringt; zonder af, het groot getal der zulken,
die in alle oprechtheid meenen dat voor de aangevoerde Stelling geen grond is in
de Heilige Schriften, die de voldoening van Christus, of vicaire satisfactie, in goeden
gemoede strydig agten met de denkbeelden, welke de Rede en Openbaaringen
nopends God inboezemen, en met de begrippen, welke in 't algemeen, wegens den
dood van Christus, in de gewyde Bladeren verspreid zyn; zonder deezen af, om nu
van alle anderen, die nog geen moedwillig ongeloovigen zyn, niet te spreken - hoe
gering zal dan het getal moeten zyn der eigentlyke Gerechtvaardigden?
Doch, zonder aan dergelyke Bespiegelingen meer toe te geeven, vraagen wy
eenvoudig, of zulk' een Geloove, zo als HULSHOFF en anderen als de kenmerkende
Hoofdleere des Euangeliums opgeeven, genoegzaamen grond heeft in de H.
Schriften? De Leer eener plaats bekledende Voldoening van Christus, hoe is zy te
verdeedigen tegen alles, 't welk, volgends de Regelen eener goede Uitlegkunde uit
de H. Schriften zelve, tegen haar wordt aangevoerd? De Schriftuurlyke Leer der
Verzoening, Verlossing en Reiniging, door het bloed van Christus, kan niminer
verwisseld worden in het denkbeeld van toerekening des Lydens en der
Gehoorzaamheid van Christus in onze plaatze - daar de Offeranden, Lossingen en
Wasschingen onder de Wet, waarvan de uitwerkingen des doods van Christus de
ge-
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melde benaamingen ontleend hebben, nimmer tot zulk' eene plaatsvervangende
Voldoening de gedagten des Offeraars opleidden; maar beschouwd werden als
zinnebeeldige Toenaderingen, om den eerbied des harten te betoonen, op dat alzo
de bedreven zonden van onkunde, en onagtzaamheid in het plegtige, bedekt of
verzoend werden. De Bok zelve, die, op den grooten Verzoendag, de zonden
wechdroeg (uit het midden wechnam) in de woestyne, gaf geen aanleiding tot het
denkbeeld van het veronderstelde aequivalent der straffe. Daar door werdt aan
Gods gerechtigheid niet voldaan, maar de hoogste Wysheid begeerde dus zinlyk
de Israëliten gerust te stellen, wegens hunne reinheid van zulke overtreedingen die
op het plegtige regtstreeksche betrekking hadden, zonder dat wy spoor vinden by
de Israëliten van denkbeelden waaruit blyken zou dat zy de Offeranden - of het
wechdraagen der Zonde door den Bok, aanmerkten als voor afschaduwende de
volmaakte Offerande van Christus, als plaatsvervangend, of borgtogtlyk lyden en
gehoorzaamen. De Schriftuurtexten door HULSHOFF aangehaald, Mark. XVI:16. Joan.
III:14, 15, 16. Joan. III:3. VI:40. VIII:24. XVI:9. 1 Joan. III:23. V:11, 12. spreeken
allen van 't Geloove in Christus; doch pleiten, onzes oordeels, geenzints voor dat
kenmerkende Geloove, 't welk HULSHOFF bedoelt.
Verre is het van ons te stellen, dat het voor den Christen, in den dag des Oordeels,
't zelfde zou zyn, of hy belang had gesteld in de verschyning des Heeren, dan niet.
Maar kan men dezelve niet recht hartlyk liefhebben, dan op die wyze welke HULSHOFF
opgeeft? - Zullen dan allen moeten verwezen worden tot den staat waarin zy niets
dan vloek ontvangen, allen, die zo oprecht de verlichting des verstands en de
geruststelling des harten geheel dank weeten aan de genade van God - die,
doordrongen van hunne geringheid, ongeveinsde nederigheid stellen tot het beginzel
hunner daaden? Zullen allen moeten verwezen worden, wier gemoed vol is van
erkentenis der Liefde Gods en des Verlossers voor de bestelling en uitvoering van
het groote plan der uitredding van een strafschuldig menschdom uit de kluisters der
zonde en des doods? die zich hartlyk verheugen in het licht der waarheid en
gerechtigheid, als zy dit overstellen tegen de duisternis der voorige eeuwen. - By
wien 't niet hetzelfde is, of God zynen wil alleen liet aankon-
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digen, zyne beloften toezeggen, op de aangewezen voorwaarden - en of Christus
dit alles met zyn dierbaar bloed verzegelde, tot den dood gehoorzaam werdt - zyn
leven voor ons stelde, en naar 't voorzegde door de Profeeten leed, en alzo ter
heerlykheid inging, van waar Hy eenmaal zal wederkeeren als Rigter. - Nog eens;
zullen zy verwezen worden tot de gewesten der rampzaligheid, wien het ernstig
napeinsen over dit alles ontsteekt in dankbaarheid, enz. en by wien het erkennen
van en vertrouwen op dit alles, of het geloove is en moet zyn een ryke bron van
gehoorzaamheid, enz., en welke, door zulk' een geloove door de Liefde werkende,
als Christenen, in deeze betrekking, onder het licht des Euangeliums, en onder
Gods hulpe en genade, hoopen geschikt te worden voor 't Koningryk der Hemelen?
Doch HULSHOFF was 'er ook verr' af den rykdom der Godlyke genade zo eng te
beperken. In 't vervolg deezer Leerreden spreekt hy van het lot der waarheidlievende
Onderzoekers der H. Schrift, die in alle oprechtheid betuigen dat zy de leere der
Verlossing (zo als zy door HULSHOFF wordt voorgesteld) als zeer ongegrond
beschouwen - als ook van dat der uitmuntende Heidenen. Dit geschiedt op eene
wyze waar door de Schriftuurlyke Leer van twee standen, zo als zy door HULSHOFF
opgevat wordt, geene volstrekt algemeene toepassing schynt te lyden. Want zy
worden in een middenstand geplaatst; doch waar door wy tevens oordeelen, gelyk
wy boven aanmerkten en toonden, dat HULSHOFF in dezelfde ongerymdheid moet
vervallen, welke hy agt gelegen te zyn in de duizenderley aangrenzende standen
of trappen in het toekomende. Andere vraagen zyn het: Maakt deeze Leer geene
zorgelooze menschen? Is zy niet geschikt om de banden van pligt los te maaken?
- deeze vraagen worden, in de 3de Leerreden over dit onderwerp, ontkennend
beandwoord. ‘Indien de geloovige vernam (bl. 420) dat zyne hoop van verzoend te
zyn, door Christus, hem onverschilliger maakte omtrend zonde en heiligheid, dan
zou deeze bevinding een allersterkst getuigenis zyn tegen hem zelven, een duidlyk,
een voldingend bewys dat hy niet behoorde onder het getal der waare geloovigen.’
‘De Geloovige, onder den invloed van den H. Geest, geheel veranderd in denkwyze
en gevoelen, wordt tevens vernieuwd om zyne verpligting en kragt te verneemen,
en
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eene overheerschende neiging te verkrygen tot afkeer en genegenheid, omtrend
de onveranderlyke voorwerpen van Gods misnoegen en welbehaagen. Namaals
wordt deeze geneigdheid van den wil voltooid, en loopt uit in Zaligheid. De Zaligen
moeten persoonlyke Heiligen wezen, en zonder Heiligmaakinge, zal niemand den
Heere zien. - Sommigen dringen dit nog verder aan. Alle Gerechtvaardigden, zeggen
zy, zullen zalig worden; maar in trappen verschillen, naar hunne vorderingen op
aarde. Daarom is dit Leeven een voorbereidende oeffening. - Dit is, zegt HULSHOFF,
in zo verre waarachtig, als men agt slaat op het natuurlyk beloop, op het verband
tusschen oorzaak en uitwerkzel, en 't is, in zo verre, leerzaam voor de
Gerechtvaardigden, wier dagen hier op aarde verlengd worden. Maar God is boven
de Natuur, niet afhanglyk van natuurlyke werkingen, kan vroegstervende Bekeerden,
en opgeëischte kinderen, wel anders en spoediger verheerlyken. De meest
gevorderde en bejaarde Godvruchtigen zullen klaagende blyven over inwoonende
zonde; maar, naa den dood, volgens eene stellige wet, de weldaad genieten eener
volkomen zuivering, die hen in alles welbehaaglyk doet worden, en alzoo inleidt tot
de genieting der verhevenste vreugde.’
‘Alle Geloovigen, terstond, naa hunne Bekeering, door den dood wechgerukt,
zouden als Gerechtvaardigden volkomen behouden zyn. Een geloovige kan hier
echter, zo het leven Gods in hem verdoofd, doch niet geheel wordt uitgebluscht,
traag en laauw worden. Dit maakt hem terstond ongelukkig. Zyne overtuiging wordt
beneveld. - Hy begint zyn eigenen staat verdagt te houden, en ondervindt dat het
een bitter ding is, den Heere te verlaaten, terwyl de kastydinge en tugtroede des
Hemelschen Vaders hem moet behouden, en ook behoudt wanneer dezelve by
hem de vreedzaame vrugten der Gerechtigheid voortbrengt. - Het gelukkig tegendeel
wordt ondervonden naar maate het leven des Geloofs wordt onderhouden, om
invloed te hebben ter bestuuring van gemoed, van leven en wandel.’
De Beweegredenen om de zonde te vlieden, en de Heiligmaaking na te jaagen,
behouden alzo haare heilzaame krachten. (bl. 426-433) De Besten der Verloornen
om hun Ongeloof, zullen, in vergelyking van anderen, een minder zwaar lot in de
eeuwigheid te verwachten hebben. De Gerechtvaardigden door 't Geloove zullen,
naar de
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maate van weldoorgestaane beproevingen en hunne goede werken, doch niet om
de waardigheid hunner eigene voortbrengzels, als een loon naar den arbeid, en niet
als gevolgen hunner ruimere vatbaarheden, op aarde verkregen door meerdere
vorderingen in Heiligheid, voor hunnen overgang - byzondere vergeldingen of
toevoegzels ontvangen als stellige weldaaden van God. - En hierop doelen dan alle
de plaatzen der H. Schrift, die de uitneemende Beloften behelzen, 2 Kor. IX:6. Die
spaarzaamlyk zaait, zal spaarzaamlyk maajen, enz. Efez. VI:8. Matth. VI:20, enz.
Uit al het beredeneerde door HULSHOFF - moeten wy dan opmaaken, dat zy, die
lust hebben om Gods wille te doen, die hunne verstandlyke vermogens door de
gewigtigste kennis, hun hart door ongeveinsde Godsvrucht tragten te veredelen,
die den Hemelschen Vader uit hun binnenste danken voor de verlossing uit de
slaverny der onkunde, der zonde en des doods, - die den Verlosser in deszelfs
grootheid, beminlyk character en verheven waardigheid, ongeveinsd eerbiedigen en hun geluk niet hoog genoeg kunnen waardeeren, wegens hunne hoope des
toekomenden Levens, daar op gebouwd, dat zy den eenigen waarachtigen God,
en Jesus Christus, door Hem gezonden, kennen, erkennen, en lief hebben, - dat
deeze agtbaare menschen, dankbaar gebruik maakende van de verleende
weldaaden, echter onder den hoop der Bokken zullen gerangschikt worden, om dat
zy het geloove niet omhelzen op eene wyze waarop zy 't niet kunnen omhelzen, uit
gebrek aan redelyke overtuiging - of, zo zy, mooglyk, naar HULSHOFF'S stelling, in
den middenstand by de braave Heidenen komen, toch nimmer den Hemel der
eigenlyke Christenen zullen genaaken. Wy moeten verder daaruit opmaaken, dat
de niet geloovigen, in den bewusten zin des woords - dat de besten uit de verloornen
om het ongeloof, niets dan vloek zullen ontvangen (bl. 390), doch dat het anderen
nog veel onverdraaglyker zal zyn, die zich Toorne als een schat vergaderen. - Maar,
Leezer, niets dan vloek te ontvangen van een beledigd God en veroordeelend
Richter, is dit niet reeds het uitterste des rampspoeds, 't geen men zich kan
voorstellen? Doch laat het kunnen vergeleken worden by dezulken, waarvan de
een nooit vry van pyn of ziekte, de ander steeds geweldig pynlyk en krank is; dit
meerdere en mindere komt
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hen toch over, naarmaate zy in wanorders en eerloosheden, enz., boven hun
ongeloof, uitspatten (bl. 433). Maar hoe strookt dit met het voorige, of zullen ook
deeze Toevoegzels moeten aangemerkt worden als stellige Toevoegzels, niet
opgelegd om het zedenlooze hunner handelingen, niet als loon naar arbeid, maar
gelyk de Toevoegzels der Gerechtvaardigden, schoon in een omgekeerde reden,
waarvan wy zo even melding maakten?
Alles overweegende, kunnen wy het gevoelen van HULSHOFF niet vrypleiten van
dat willekeurige, en onbestaanbaare met de eenvoudige uitspraaken der Rede en
Heilige Schrift, 't welk nooit geschikt is ter overreeding van nadenkenden. Wy zyn
't, over 't geheel, eens met de gevoelens van HULSHOFF ten deezen opzigte, door
hem opengelegd in de 3de Redenv. 1 Tient. over de Hemelsche Zaligheid, in welke
Redenvoering geleerd wordt, ‘dat 'er, uit hoofde van 't verband tusschen het
toekomende en tegenwoordige Leven, zeer ongelyke standen of trappen zullen zyn.
Onbekeerden en Bedorvenen zouden verlooren gaan, maar alle overigen, onnozelen,
kleinverstandigen, zouden, even als de vroomen die geheiligd zyn geworden door
veelerley stryden (van het geloove, als bepaalende de grenslyn tusschen
Behoudenen en Verloornen, wordt in deeze Redenv. niet gesprooken) - vroeger of
laater gewaar worden de uitwerkzels van 't Alvermogen bezield door de hoogste
goedertierenheid. - Niet alleen de voldoening der weetlust, maar de genoegens der
Godsvrucht, der gezelligheid, der verhoogde bezigheden, maakten daarom het
geschenk deezes levens, des verstands der openbaaring, onwaardeerlyk voor allen.’
Aan soortgelyk eene redeneering willen wy gaarne ons zegel hangen, en schoon
wy de Toekomende Genadegiften beschouwen als iets, 't geen wy eigenlyk niet
kunnen verdienen, zo houden wy het daarvoor, dat Goede Werken, of Zedelyke
Deugd, voortspruitende uit zulke beginzels, als ieder, naar 't licht 't welk hy ontving,
in oprechtheid kan aankweeken, moeten geagt worden als zo noodzaaklyk, dat wy,
zonder dezelve, de beloofde Zaligheid niet zullen deelagtig worden.
De Redenvoering, over de Heerlykheid des laatsten Tempels, heeft ten oogmerke,
de Opgave en Beoordeeling der aanneemlykste en minbekende Verklaaringen van
Haggai's woorden, welke zeer vermaard zyn geworden in de
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Geschillen met die Jooden, welke ongeloovig zyn gebleven, naa de laatste
verwoesting van Stad en Tempel.
De korte inhoud der drie opgegeven Verklaaringen is deeze: Volgens de eerste,
is het uiterlyk Gebouw, onder Salomon opgetrokken, de eerste Tempel; en het
geringer Huis, onder Zerubbabel gestigt, de tweede Tempel: welke laatste heerlyker
zou worden dan de voorige, door de Verschyning van Christus in denzelven.
De tweede Uitlegging stelt, dat 'er maar één Huis des Heeren is onder het O.
Testament, zynde heerlyk in de vroegste Tyden, minder heerlyk naa de Babylonische
Gevangenis; maar zullende meer dan ooit verheerlykt worden, dewyl de Messias
in hetzelve zyne voetstappen zou zetten.
Naar het derde Gevoelen, is het woord Huis figuurlyk op te vatten, als zynde de
Godlyke Inrichting van Genade en Zaligheid, bestaande, eerst, in de Huishouding
der Beloften en der Schaduwen, en ten laatsten in de heerlyke Huishouding van
het Euangelium der vervulling.
Deeze drie Uitleggingen verschillen in eenige byzonderheden, doch in ieder van
dezelve blyft de Hoofdzaak in zo verre behouden, dat ze allen samenstemmen, om
te bewyzen, dat de uitterlyke Eerdienst der Jooden onmiddellyk zou overgaan in
eene ruimere en meer volmaakte Bedeeling, welke blyven zou tot de voleinding der
Eeuwen. - Gevolglyk moet de Messias verschenen zyn met of voor de laatste
verwoesting van Jerusalem; en de Jooden hebben geenen grond voor hunne verdere
Verwagtingen. (bl. 503, 504.)
En hiermede agten wy genoeg gedaan te hebben, om den Leezer bekend te
maaken met den inhoud van dit Tiental, 't welk, om dit nog in 't voorbygaan te zeggen,
eene Doop- en Avondmaals-Predikatie bevat, met de Aanspraaken en Gebeden,
by die gelegenheden gebruikt - welke Avondmaals-Predikatie, naar wy hooren, de
laatste Leerreden geweest is, door den Eerw. HULSHOFF van den Doopsgezinden
Kanzel uitgesproken. - Dit Tiental bevat onbetwistbaar de meeste Leerredenen,
waarin doorgaande blyken voorhanden zyn van HULSHOFF'S veranderde denkwyze
- terwyl zyn laatst aangenomen systema, vooral in de Avondmaalspreek en
Aanspraaken, uitschittert. Uit de Recensien, van tyd tot tyd, in deeze
Letteroeffeningen, over HULSHOFF'S Leerredenen,
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gegeeven, heeft de Leezer opgemerkt, dat wy in meer dan een opzigt in denkwyze
van hem verschillen. Wy hebben gepoogd bescheiden te zyn, en der oprechtheid
hulde te doen. Het scherpe, hier en daar doorstraalende, uitgezonderd, moeten wy
betuigen, de Stukken als Stukken, ook die 't minst met onze begrippen instemden,
met genoegen geleezen, en, in alle de Leerredenen, kortheid, klaarheid en
scherpzinnigheid, opgemerkt te hebben. Als Zedekundige, was HULSHOFF
ongetwyffeld veel grooter in onze oogen, dan als Uitlegger der H. Schriften, vooral
naa dat hy alles inspande, om zyn geliefd systema daar uit te verklaaren. Uit alle
de Leerredenen blykt, dat HULSHOFF, doordrongen van Godsvrucht en ernst, aller
agting verdiend heeft, en nog waardig is. Hy heeft als een regtschapen eerlyk man
gehandeld, zyne veranderde denkwyze onbewimpeld aan den dag te leggen; dat
wy nu uit partydigheid zyne Redenvoeringen niet ter zyde leggen, noch, uit
vooringenomenheid met den naam van HULSHOFF, alles, wat hy schreef, goedkeuren,
- dat wy deeze en andere Stukken, door hem geschreeven, met waaren
Godsdienstyver onderzoeken, dezelve verstandig beproeven, en het goede
behouden.

De Geschiedenis van het laatste Lyden, den Dood en de
Opstanding van Jesus Christus, door Leonard Meister. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Leyden, by A. en J. Honkoop, 1796. In
gr. 8vo. 164 bl.
Een zeer stichtelyk opstel, dat men tevens eene Overeenstemming en eene
Uitbreiding der laatste Hoofdstukken van al de vier Euangelien zoude kunnen
noemen, met tusscheningevoegde zedekundige lessen en leerzaame aanmerkingen
van den Schryver. Die aanmerkingen draagen allezins het kenmerk van gezond
verstand en verlicht oordeel, zodat dit kleine Werkje met reden door den Hoogleeraar
MUNTINGHE, te Harderwyk, die 'er, evenwel, de Vertaaler niet van is, den
Nederlandschen Leezer in eene korte Voorrede worde aangeprezen.
De Inhoud is verdeeld onder de volgende Titels: I. Moorddadige aanslag tegen
den Heiland. II. Laatste Paaschmaaltyd, en eerste viering van het Avondmaal. III.
Voctwassching der Discipelen. IV. Verdere plechtige
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Voorbereiding der Discipelen tot den dienst der Godlyke waarheid. V. De Meester
en de Leerlingen met elkander verenigd gelyk de wynstok met de ranken. VI.
Treurige, doch tevens geruststellende uitzichten voor Jesus belyders. VII. Plechtig
gebed van Jesus ter voorbereiding van zynen dood. VIII. Ziele-lyden in Gethsemane.
IX. Jesus gevangenneming. X. Verhoor van [voor was beter] den grooten Joodschen
Raad. XI. De Verlochening van Petrus. XII. De wanhoop van Judas. XIII. Verhoor
en veroordeeling voor den Richterstoel des Romeinschen Landvoogds. XIV. De
Kruisiging. XV. Jesus dood en begravenis. XVI. Jesus Opstanding.
In het begin kwam ons eene en andere uitdrukking voor, welke eenig vermoeden
verwekte, of de Schryver ook eenigzins mogt overhellen tot den smaak van
STEINBART, BAHRDT, en anderen. Doch dat vermoeden verviel by eene verdere
leezing, en wy achten daarom onnoodig de plaatzen aan te wyzen, welke het eerst
deeden opryzen.
Tot een staaltjen zullen wy eene korte uitbreiding van LUC. XIII (want XXIII is eene
drukfeil) '32-35, bl. 115, en het slot van het Werk, overneemen.
De eerste luidt: ‘Voormaals had Hy (t.w. JESUS) reeds aan Herodes, als deze Hem
onder de hand uit zyn gebied verjoeg, door de afgezondene Pharizeen verklaard:
- Gy geeft geen' acht, noch op myne verschyningen en openbaringen, noch op myn
weldadig leven; ook ziet gy op de uitkomst myner voleinding niet: gy noodzaakt my
om verder voort te reizen; gy vermaakt u met uwe vossenlist, en houdt het voor een'
fynen streek, dat gy my uit Galilea verdryft. Gy doet wel; niet in ene afgelegen
Provincie, niet voor ene kleinere rechtbank, maar voor de hoogste in het land, zal
ik (gelyk zo veel andere Propheten en Leeraars) de waarheid met myn bloed
verzegelen.’
Het slot, bladz. 162, is: ‘On de Euangelisten wel te verstaan, moet men nimmer
hunne hoofdbedoeling uit het oog verliezen. En deeze hoofdbedoeling was gewis
niet ene volkomene levensgeschiedenis van Jesus te geven. Waarom zouden zy
dan alle andere gebeurtenissen en handelingen van Jesus tot op zyn dertigste jaar
(ene enkele uitgezonderd) verzwegen hebben. Hun oogmerk was alzo de
bekendmaking van zyn Euangelie, dat is zyne leer en de verordeningen tot
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derzelver voortplanting. Zy nemen daartoe vooral die omstandigheden in aanmerking,
welke over zyne leer een helder licht verspreiden, en hem als den Messias
kenmerken. - Zegt niet Johannes zelve (XXI:25) 'er zyn nog veele andere dingen,
die Jesus gedaan heeft, welke zo ze alle zouden beschreven worden, ik achte dat
de wereld de geschreven boeken niet bevatten zoude. Dit leid ons tot drie gewigtige
aanmerkingen: 1) Wy bezitten van Jesus geschiedenis alleen een uittrekzel, dat
echter tot onze lering en tot bevordering van onze gelukzaligheid genoegzaam is.
2) Wy mogen uit het stilzwygen der heilige geschiedschryvers geen gevolg trekken,
dat alleen dat gebeurd is, wat zy hebben opgetekend. 3) Wanneer wy dus in hun
verhaal zwarigheden ontmoeten, die wy niet zonder aanvulling van zekere
omstandigheden uit den weg ruimen kunnen, zo hebben wy vryheid deze
omstandigheden aan te vullen.’ Mits, zouden wy hier byvoegen, dat men dit
aangevulde enkel als eene gissing, niet als eene gebeurde zaak, opgeeve. Doch
wy gaen voort. ‘Het is duidelyk, dat de heilige geschiedschryvers zich by hun verhaal
van ene klare en onopgesmukte, van ene eenvoudige en gemeenzame voorstelling
bedienen, en zich daarby om de kunst weinig bekommeren. Ook weet men, dat de
schryfwyze der Hebreën, gelyk ook die der Euangelisten, niet vry is van herhaling
en verzetting van woorden. By hen komt het op angstvallige naauwkeurigheid niet
aan. Deze aanmerking is gewigtig; zy bevrydt ons, aan de ene zyde van de moeite,
om elke zwarigheid der vrygeesten op te lossen, en aan de andere zyde, herinnert
zy ons, dat niet elk woord en elke geringe omstandigheid ene met de uiterste
naauwkeurigheid strokende uitlegging vordert. - Dus ver J.A. TURRETIN, enz.’
Terwyl wy aan dit Werkjen en deszelfs Schryver gaarne den verdienden lof geeven,
moeten wy tevens aanmerken, dat, onzes oordeels, hierendaar eenige gewaagde
stellingen voorkomen, en onzekere gissingen, zonder waarschouwinge, als erkende
waarheden voorgesteld worden. Bladz. 15, reg. 6. wordt gezegd, dat JESUS ‘aan
Simon den melaatschen de gezondheid had wedergegeven.’ Het is zeer mogelyk:
maar waar staat het geschreven? Werd de melaatsheid nooit anders genezen dan
door een wonderwerk? - Bl. 18, reg. 2
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v.o. staet, dat Judas Iscariot ‘de zoon van Simon [den melaatschen] den Gastheer’
[van JESUS] was. Euangelist Joannes noemt deezen Leerling eenige maalen Judas
Simonszoon Iscariot. Meer wordt niet gezegd. Maar was dan Simon de melaatsche
de eenige Jood, welke dien naam voerde? Twee Simons waren onder de Apostelen,
en behalven deezen vinden wy nog Simon den Phariseeuw, Simon van Cyrene,
Simon den lederbereider, om van Simon den toveraar niet te spreeken. - Bladz. 92,
reg. 9 v.o. staet, dat de overige leerlingen ‘den pralenden schimp’ van PETRUS
[wanneer deeze, tot zynen Meester, zeide: Al wierden zy ook allen aan u geërgerd,
ik zal nimmermeer geërgerd worden] ‘ootmoedig en liefderyk verdroegen.’ Maar
strookt deeze onderstelling wel recht goed met de eerzucht der Apostelen, welke
zy nog dien zelfden avond aan den dag gelegd hadden, Luc. XXII:24? Of met
hetgeene Matthaeus aantekent, dat, wanneer PETRUS zyne betuiging herhaalde, al
de Leerlingen desgelyks zeiden? - Is het zo volkomen zeker, hetgeen de Schryver,
bl. 118, zegt aangaande de huisvrouw van PILATUS?
Eenen enkelen, naar ons inzien, duidelyken misslag hebben wy ook hierendaar
opgemerkt. Op bl. 14 wordt gezegd, dat ‘de Priesters, niet als Rechters, maar als
zaamgezworenen, een besluit namen [t.w. om JESUS te dooden], welks uitspraak
eigenlyk alleen het verzamelde Sanhedrin der LXXII Oudsten toekwam.’ Nu wordt,
bl. 83, te recht gesteld, dat het Sanhedrin bestond uit ‘de Priesters, de
Schriftgeleerden, en de Oudsten.’ Men vergelyke hiermede Matth. XXVI:3, en dan
blykt, dat niet de Priesters alleen, maar het geheele Sanhedrin, dit besluit namen.
- Volgens bladz. 121, reg. 7. v.o. was het reeds middag toen JESUS ter dood wierd
overgegeven; dit besluit de Schryver uit Jo. XIX:14. Marcus zegt nogthans XV:25,
dat JESUS ter derde uure, dat is des morgens ten 9 uuren, volgens onze rekening,
gekruisigd wierd. Hoe dit overeen te brengen zy, behoeven wy hier niet te
onderzoeken. Maar zekerlyk had de Schryver 'er iets van moeten zeggen.
Achter het Stukjen is eene lyst van eenige drukfeilen, welke nog wel wat zoude
kunnen vergroot worden. De Vertaaler verstaet waarschynelyk het Italiaansch niet.
De Recensent weet 'er ook juist niet veel van. Maar zoveel kan hy toch zien, dat de
Aantekening aan den voet
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van bladz. 2 niet wel gesteld is. Misschien moest 'er staen senza Aristote, en de
meening is zonder Aristoteles zouden wy niet veele geloofs-artikelen hebben, zegt
Paolo Sarpi. - Op bl. 7, r. 4 moest zekerlyk juist het tegendeel staen van hetgeen
'er nu gelezen wordt. Het moest zyn daar zyn onzichtbaar geestelyk gezag hunne
uiterlyke achtbaarheid verdonkerde. - Bl. 11, r. 4 staet Zacharias l. Zacchaeus. - Bl.
23, r. 7 v.o. zyn huis wilde l. hunne huizen wilden. - Bl. 113 in de Aant. non l. una,
en Op. II. l. Ep. I. - Bl. 125, r. 12. v.o. sterfjaar 1. geboortejaar. - Bl. 128 in de Aant.
in Nerone 1. in Tiberia.
Wy bedoelen met deeze aanmerkingen geenzins de waarde van het Werkjen te
verkleinen. Het is en blyft een nuttig Stuk, dat met oordeel is uitgevoerd. Maar indien
'er een tweede Druk van mogt opgelegd worden, zullen de Uitgeevers van het
aangestipte gebruik kunnen maaken. Ook mogt men dan wel eene grootere letter
neemen: voor eenigzins zwakke of verouderde oogen is de nu gebruikte ruim klein
genoeg.

De Armen, Kinderen van den Staat. Of onderzoek nopens de
verpligting van het Gouvernement, om de Armen te verzorgen; en
Ontwerp van een Plan, daar toe strekkende. Door C. Rogge. Te
Leyden, by D. du Mortier en Zoon, 1796. In gr. 8vo. 73 bl.
‘Thans daar het bestuur zich aan alle bemoeijingen met het Kerklyke onttrokken
heeft, en de regten der volkomenste gelykheid onder alle Godsdienstige
Genootschappen wil eerbiedigen, valt natuurlyk de vrage, hoe moeten de Armen
van alle Godsdienstige Genootschappen, zonder onderscheid, beschouwd worden,
en welk eene handelwyze schryft omtrent hen eene wyze Staatkunde en strikte
Regtvaardigheid voor?’ Zie daar het belangryk onderwerp, waaromtrent de waardige
Burger en Kerkleeraar ROGGE, in dit kort geschrift, zyne bedenkingen mededeelt.
Het hoofdzaaklyk beloop daarvan willen wy kortelyk zamentrekken.
Naa den tegenwoordigen staat des Armenbestuurs vermeld te hebben, volgens
welken het Lidmaatschap by eenige Gemeente regt geeft tot onderhoud, onderzoekt
hy daar van den Oorsprong, en meent dien te vinden in de
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blinde naavolging der eerste Christen Kerke, welker toestand het verzorgen der
behoeftigen tot eenen pligt maakte, en die hieromtrent schikkingen beraamde, welke
vervolgens door de Vorsten wierden aangenomen, naa dat deeze het Christendom
omhelsd hadden. Dit hieldt stand tot aan de Hervorminge hier te Lande, zedert welke
alleen de Lands Kerk verwisseld, doch alle het overige, het Armenbestuur
betreffende, op den ouden voet gelaaten wierdt. Nu gaat ROGGE over tot eene
opzettelyke overweeging der tegenwoordige wyze van Armenbestuur, volgens welke
ieder Gezinte verpligt is, haare eigen Leden te onderhouden, en het Burgerlyk
Bewind daar mede niets te doen heeft. Vooreerst beschouwt hy het als onbillyk, dat
Lid te zyn van eenig Kerkelyk Genootschap regt geeft om onderhoud te eischen:
om reden dat zulk een Lidmaatschap niet een gevolg van eigen keuze, maar veelal
toevallig is, door de beschikking der Ouderen ontstaan; als mede, dat de bedeeling
tusschen leden eener zelfde Maatschappye hier door zeer ongelyk wordt, naar
gelange van het meerder of minder vermogen der byzondere Armen-Kassen; en
verder, dat de lasten, om die Kassen te schraagen, zeer ongelyk gedraagen worden.
Uitvoerig worden hierop geschetst de nadeelige gevolgen voor de zeden, uit de
tegenwoordige wyze van onderhoud voortvloeiende, daar dezelve de luiheid,
baldaadige weelde, laaggeestigheid, bygeloof, huichelary en andere ondeugden,
klaarblykelyk in de hand werkt. ‘Zo lang, zegt ROGGE, de deur tot de bedeelingen
voor den arme onverhinderd geopend blyft, zal deze altyd even arm in burgerdeugden
als in waereldsch goed blyven.’ Van de nadeelige gevolgen, welke de tegenwoordige
inrigting op het algemeene welzyn heeft, wordt eene andere bedenking tegen dezelve
afgeleid. Uit dit alles besluit ROGGE, dat de Armen geene eigendommen van
Kerkgenootschappen, maar Kinderen van den Staat, zyn; een grondregel, zegt hy,
zonder welken de Nederlandsche Constitutie een monster zal worden, ‘waarin de
woorden Vryheid, Gelykheid en Menschenregten, slechts klanken zyn. Het Bestuur
alleen is hun Vader, Verzorger en Opvoeder: dit alleen kan en mag zich met de zorg
belasten, om in hun nooddruft te voorzien.’ Twee gevolgen leidt ROGGE uit het
bovenstaande af, welke hy vervolgens nader overweegt. Het eerste is, ‘dat het
Bestuur aan alle behoeftigen, die nog tot den arbeid bekwaam zyn,
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werk en brood verschaft;’ - het ander, ‘dat het de geheel onvermogenden op eene
voegzaame wyze onderhoudt.’ Op de gronden, op welke alle beschaafde
Maatschappyen zyn opgerigt, worden deeze beide stellingen gebouwd, en, over 't
geheel genomen, naar ons inzien, onwederlegbaar betoogd. ‘Doet het Bestuur in
de bezorging van werk en brood aan zyne kinderen (zegt ROGGE) niets meer, dan
hun regtvaardigheid te bewyzen, niets meer dan zich van zynen Vaderpligt te kwyten
omtrent zodanigen, die niemand dan hetzelve Vader mogen noemen, het bezorgt
ook hier in de welvaart der geheele Maatschappy.’ Gaarne wilden wy de gronden,
op welke onze waardige Vaderlander bouwt, voor onze Leezers openleggen; doch
ons bestek gedoogt die breedvoerigheid niet.

Antwoord op den Brief der Remonstrantsche Broederschap aan
de Protestanten, door M. Eppens, Leeraar in de Hervormde Kerk
te Leeuwarden. Te Leeuwarden, by C. van Sligh, 1797. In gr. 8vo.
37 bl.
De Eerw. EPPENS, tot hiertoe als Schryver onbekend, en mogelyk ook minder
geschikt, dan anderen, om in eene openbaare correspondentie met het
Remonstrantsch Genootschap te treeden, heeft echter niet van zich kunnen
verkrygen, om de beantwoording des meergemelden Briefs aan anderen, die men
wel kon verwachten, dat zouden opkomen, geheel over te laaten. Gevoelig over de
verkorting der uitwendige voorrechten van 't Hervormd Genootschap, en vast
verkleefd aan alle leerstellingen dier Kerke, die hy voor de eenige waare leer van
het Christendom houdt, deelt hy, in dit Antwoord, zyne gedachten over de uitnodiging
der Remonstranten mede, op eene wyze, die men van zoodanige vooringenomenheid
met aangenomen leerbegrippen en verachtelyke beoordeeling van allen, die de
eenvoudige Leer van Jesus eenigzins anders begrypen, verwachten moest. Hy doet
zulks, zoo hy zelf zegt, (bl. 2), vrymoedig en bescheiden, fortiter in re, suaviter in
modo, anderen zullen de geheele voordracht plat en plomp, en met stoute niets ter
waereld afdoende machtspreuken opgevuld vinden, en zich bedroeven, dat een
openbaar Leeraar het nog in dezen tyd waagt, in dien trant, ter
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verdediging van het verachte Zion, 't geen men vertrouwt, dat de Heere niet tot een
puinhoop zal overgeeven, (bl. 29) te schryven.
Na den waaren zin van het gedaane voorstel, en het eenig doelwit, in den Brief
der Remonstranten beoogd, opgespoord te hebben, 't geen de Schryver meent
daarop neer te komen, om een algemeen Christendom, uit Lutheraanen, Mennoniten
en Gereformeerden, onderling verbroederd, in te voeren, voortaan onder één dak
te prediken, over en weer Leeraars te beroepen, enz., maakt hy daarop hoofdzaaklyk
de volgende aanmerkingen. 1) Het voorstel is te onbepaald. 2) Het bewyst, dat men
zeer laag over de Hervormden denkt, en moet daarom voor hun eenigzins
aanstootelyk zyn. 3) Eene onderlinge verbroedering zou voor de Remonstranten
zoo wel, als voor de Gereformeerden, gevaarlyk zyn. 4) De tyd is daartoe zeer
ongunstig. 5) Men mag zoodanige vereeniging, waarvoor het menschdom nu nog
niet ryp is, wel wenschen en hoopen, maar niet, dan nadat 'er eenige dingen
voorafgegaan, en het menschdom nader verlicht zal zyn; wanneer namelyk, 't geen
de Leeraar verwacht, dat eens zal gebeuren, alle Christenen het Hervormd
Leerstelzel zullen omhelzen. (bl. 28, 29.)
De Eerw. EPPENS wil evenwel nog wel, op zekere voorwaarden, de hand van
broederschap toereiken. De Remonstranten moeten vooraf hunne leerbegrippen
nader kenbaar maaken. Men kan intusschen op middelen bedacht zyn, om nader
by elkanderen te komen. Men zou op 'eene nieuwe manier te samen tegen het
ongeloof kunnen opkomen, en zich gemeenschappelyk door gepaste middelen
tegen het algemeen zedebederf kunnen verzetten. Maar, zoo lang de Remonstranten
hunne overeenstemming met de Leerbegrippen der Hervormden niet aan den dag
leggen, kan 'er, naar 's Mans oordeel, van eene nadere verbroedering met hun niets
komen. Treurig uitzicht, wanneer, zoo niet alle, ten minsten zeer veele Hervormden
even styf op hun stuk staan, zonder ook van hunnen kant iets in 't minste te willen
toegeeven, en alles, wat in hun Genootschap geleerd wordt, even ontwyfelbaar en
even noodig te weeten tot zaligheid oordeelen! Dan mag men, helaas! uit het voorstel
der Remonstrantsche Broederschap, veeleer eene grootere verwydering, dan
naauwere vereeniging, tusschen een groot deel van 't Hervormd Kerkgenootschap,
en alle de
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genen, die over eenige, door kerkelyk gezag vastgestelde, leeringen niet eenstemmig
met hun denken, en 't weezen van het Christendom niet zoo bekrompen durven
bepaalen, te gemoet zien. Men moge dan met EPPENS verlangen, dat alle
ingezeetenen van ons lieve Vaderland, met aflegging van twisten, zoo in den
burgerlyken als kerkelyken stand, één lichaam mogen worden; maar wat beteekenen
alle zulke wenschen, wanneer men ter gelyker tyd van allen, die ter goeder trouwe
eene andere leiding van gedachten volgen, onverzetlyk wil afgescheurd blyven.
Men laate dezelven liever verzeld gaan van eene naauwkeurige en onpartydige
naspooring der waare Bybelleer, en waage het, om het resultaat van rype
onderzoekingen, die zoo veele kundige en godsdienstlievende mannen, met ter
zyde stelling van menschelyke bepaalingen, daaromtrent van tyd tot tyd beproefd
hebben, onbevooroordeeld in bedaarde overweeging te neemen, en met
gemoedelyken ernst in verstandige beoeffening te brengen. Wierd dit door de
strydende partyen van weerskanten meer in acht genomen, men zou voorzeker,
zoo wy ons niet geheel bedriegen, meer tot gemaatigdheid in 't oordeelen overhellen,
elkanderen allengskens nader komen, en op de onderlinge uitoeffening van
Christelyke liefde, die altyd de naauwste band van vereeniging zal blyven, hooger
prys stellen.

J.J. Plenck, Natuur- en Scheikundige Verhandeling over de Vochten
des Menschlyken Ligchaams. Uit het Latyn vertaald, en met eene
Verklaaring der daar in voorkomende Scheikundige Konstwoorden
vermeerderd, door H.A. Bake, Med. Doct., Praelector in de
Verloskunde, en Stads Vroedmeester te Leyden. Te Dordrecht, by
A. Blussé en Zoon, 1797. In gr. 8vo. 200 bl. Behalven de Verklaaring
van XXII bl.
De voortreffelyke Schryver van dit Werkje heest hetzelve ingericht volgens die
kortbondige schryfwyze, van welke hy, in zyne meeste zeer nuttige Schriften, heeft
gebruik gemaakt. Bezwaarlyk valt het, van hetzelve een algemeen denkbeeld te
geeven, dewyl het in geen Hoofdstukken, enz. is afgedeeld, maar alleen afloopt
volgens eene Physiologische orde: zodat in de eerste plaats wordt gehandeld over
de beginselen, uit wel-
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ke het Menschelyk Lichaam is zamengesteld; voorts over de algemeene Vochten
van hetzelve; als bloed, zenuwvocht, enz. en daarna over de Vochten die in alle
afzonderlyke deelen des lichaams worden gevonden. Alomme in dit Werkje heeft
de Schryver gebruik gemaakt van de nieuwste ontdekkingen der Scheidkundigen,
het geen den kundigen Overzetter eene bekwaame gelegenheid heeft gegeeven,
om de voornaame konsttermen, wier kennis tot dit oogmerk volstrekt noodzaakelyk
is, op eene korte, doch zeer naauwkeurige, wyze, in zyne voorafgaande verklaaring
uit te leggen.
De meeste beschryvingen en aanwyzingen van den Schryver steunen op zeer
goede en proefondervindelyk beweezene gronden: dan daarentegen worden 'er
ook dingen stellig in verzekerd, die niet alleen twyffelachtig zyn, maar zelfs stryden
tegen de beste bepaalingen en waarneemingen. Dus onderstelt hy, p. 38, een dierlyk
Gaz in het bloed, onder welken naam hy doet doorgaan den Damp, die uit alle
warme vaste deelen en vochten uitgaat, en zich onder een klok in waterige druppels
verzamelt: doch een Damp kan nooit een Gaz genoemd worden, dewyl het laatste,
zo lang het zich niet met eenige andere stoffe vereenigt, altoos onder de gedaante
eener veerkragtige luchtstoffe bestaat. Voorts wil hy aan dit Gaz, onder anderen,
toeschryven, die uitgezetheid, welke aan alle de deelen van een leevend lichaam
eigen is, en die hetzelve zo merkelyk van een lyk doet verschillen. Dan hiertoe
hebben wy zodanig een Gaz niet van nooden; de vermindering der uitgebreidheid
der deelen, vooral der vochten, door het verlies der dierlyke warmte, lost dit
voldoende op.
Volgens de thans algemeen aangenoomene zeer wel beweezene leere, leidt de
Schryver, op p. 41, de oorzaak der dierlyke warmte af van de ontbinding der
levenslucht in haare beginzelen: dan om dit te verklaaren, stelt hy, dat die lucht
onmiddelyk, en in haaren veerkragtigen staat, in de longevaten wordt opgenoomen;
't geen volkomen strydt met de proeven dienaangaande door HALLER, en anderen,
genoomen, welke ten klaarsten doen blyken, dat 'er geene luchtsoort, in haaren
veerkragtigen staat, in de vaten kan doordringen.
Op zommige plaatzen had de Schryver wel wat naauwkeuriger mogen zyn in
zyne uitdrukkingen: by voorb:
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op p. 40, alwaar hy de drukking des dampkrings op een volwassen lichaam gelyk
stelt aan 2000 ponden; daar dezelve, volgens de beste waarneemingen, by HALLER
(El. Physiol. T. III. p. 191.) verzameld, meer beloopt dan 30,000 ponden.
Gaarne zouden wy ook eenige Stellingen nader opgehelderd hebben gezien. Dus
zegt de Schryver, p. 125: ‘Het voornaam nut der gal is, dat dezelve de chyl uit de
in den twaalfvingerigen darm voortgestuuwde chym ontwikkelt; het is daar doch,
dat men de chyl het eerst gewaar wordt.’ Het laatste is zeker, doch zulks bewyst
niet, dat eene zekere ontwikkeling, door middel der gal, daarvan de oorzaak is. Ook
hadden wy dan gaarne eene nadere verklaaring van de wyze, op welke zodanige
ontwikkeling zoude worden volbragt.
Schoon de Schryver over het algemeen van de ontdekkingen der nieuwere
Scheidkunde een naauwkeurig gebruik heeft gemaakt, heeft hy zomwylen noch wel
iets aanmerkenswaardigs overgeslaagen. Dus stelt hy, p. 198, dat de rottende lucht
schynt te ontstaan uit eene verbinding van met koolstoffe gevulde lucht en stiklucht:
zonder te spreeken van de ontbinding des zwavels en van den Phosphorus in
brandbaare lucht, welke laatste, gelyk thans genoegzaam bekend is, den ergsten
rottigen stank veroorzaakt.
Ondertusschen hebben de aangevoerde aanmerkingen geenzins tot oogmerk,
de waarde van dit Werkje te doen verminderen: wy pryzen hetzelve integendeel
aan als een zeer nuttig en wel geschreeven Stuk.

Verhandelingen ter Nasporinge van de Wetten en Gesteldheid
onzes Vaderlands: waar by gevoegd zyn eenige Analecta tot
dezelve betrekkelyk. Door een Genootschap te Groningen Pro
excolendo Jure Patrio. IVde Deel 1ste Stuk. Te Groningen, by J.
Bolt en J. Oomkens, 1796. 346 en XXX bl. in gr. 8vo.
Vier Stukken maaken dit Boekdeel uit, waar in de Leden des Genootschaps hunnen
arbeid voortzetten. Het eerste is een Onderzoek of de Germanen, oudtyds,
Halsstraffen uitgeoeffend, en Menschen geofferd hebben, door den Heere JACOB
DE RHOER, Hoogleeraar in de Geschiedenissen en Oudheden te Groningen. ‘Het
lust’ dien
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Hoogleeraar, gelyk hy zich uitdrukt, ‘te onderzoeken, en, zo veel hy kan, te betoogen,
dat men in de oudste tyden onder onze Landzaaten van geene eigenlyk zogenaamde
halsstraffen geweeten heeft, en, schoon het waar is, dat eenige misdaaden onder
hun des doods waardig gehouden zyn, zy echter dezelve uit een ander oogpunt,
dan menschlyke straffen, gewoon zyn geweest te beschouwen.’
Ten deezen einde gaat hy, 't geen by de Germaanen ten dien opzichte plaats
greep, na, en vindt in hunnen Burgerstaat, zo als die in Vredenstyd gesteld was,
geene Halsstraffen. TACITUS geeft dit ook, gelyk hy opmerkt, genoeg te kennen. Hy
spreekt van geene Misdaaden, die doodwaardig gehouden wierden, dan alleen in
(*)
't Krygsweezen. ‘Dit ook,’ schryft hy, ‘heeft de Heer GEBAUER wel doorzien, en is
van oordeel, dat zy alleen de doodstraf hebben uitgeoefend aan de verbreekers der
trouwe, die zy het Vaderland, als het in oorlog was, verschuldigd waren.’
In de opheldering van dit Stuk, worden verscheide plaatzen der Oudheid toegelicht,
en de daar tegen schynende zwaarigheden weggenomen. Breed is de Hoogleeraar
over de betwistte woorden by TACITUS, corpore infames; door HOOFT vertaald
eerloozen van lichaam. Onder die den gewoonen Text houden, welken HOOFT volgt,
vindt men uitleggers, ‘die dit van Bloodaarts verstaan, die zich den duim of ander
lid afsneeden, om niet genoodzaakt te worden de wapens te draagen. Zulke Poltrons,
zo als ze van de Franschen, zo men meent, hierom genoemd worden (a pollice
truncato,) zyn uit de Historie genoeg bekend; doch ik weet niet, dat men van deeze
gewoonte eenig bescheid onder de Duitschers vindt.’ - Door eene andere leezing
heeft men de Germaanen zoeken vry te pleiten van de Ondaad der doemwaarde
Wulpsheid, welke anderen onder die bewoordingen meenden begreepen te zyn;
dan onze Hoogleeraar wil de Germaanen hier van niet vrypleiten. ‘Hy houdt het
daar voor, dat door de ignavi inbelles & corpore infames hier allerlei bloodaarts,
laffe en verwyfde Karels worden aangeweezen, zo dat wel het crimen nefandum
niet rechtstreeks

(*)

Vestig. Jur. Germ. Ant. p. 706.
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of eigenlyk bedoeld, maar ook niet uitgeslooten worde.’
Dan de Hoogleeraar gaat vervolgens verder voort, en beweert dat men in het
Krygsweezen om geen eigenlyke zogenaamde Straffen te denken heeft, maar het
stuk uit een geheel ander oogpunt beschouwen moet, en van Opofferingen verstaan.
Wat hy des bybrengt, en van tegenwerpingen zoekt te ontheffen, is voor ons ter
overneeming te breed.
Zo treeden wy ook met enkele Tytelvermelding voorby het tweede hier
voorkomende Stuk, de Jure Liberorum Naturalium, van Mr. G.W. VAN OOSTEN DE
BRUYN, 't welk, in een Nederduitsch Werk, de onvoeglyke lengte van 148 bladzyden
beslaat.
Het derde Stuk voert ten Opschrift: Vertoog over de Veenen, derzelver aanleg,
en invloed op de Vaderlandsche Regten, door A.J. DE SITTER, Lid der Nationaale
Vergadering, representeerende het Volk van Nederland.
Dit Stuk, als verreweg het belangrykste, heeft onze aandagt sterkst getrokken,
en moeten wy die onzer Leezeren daar over breeder onderhouden. ‘De Burger DE
SITTER heeft eene Stoffe verkooren, waarin hy geen vreemdeling behoorde te zyn,
dewyl hy, ten tyde des schryvens van dit Vertoog, Rentmeester was der Veenen,
toebehoorende aan de Stad Groningen.’ In de daad, hy betoont zulks niet te weezen,
en zou de gemaakte verschooningen in den aanvange, ‘wegens zyne
onbedrevenheid in 't schryven,’ wel hebben kunnen agterwege laaten. Wy
rangschikken dit onder de Complimenten, die wy zo ongaarne zien maaken: want,
schoon zyn Styl zich niet boven het middelbaare verheft, dat ook het Onderwerp
niet vordert, ‘hoopt hy in de nuttigheid der Stoffe een tegenwigt te vinden voor het
zwaare en verveelende eens onbeschaafden Styls.’
Waarop hy voortvaart: ‘Eene Stoffe bovendien, waare zy wel beschreeven, die
zig door haare bekoorelykheid aanpryzen zoude, als uitmaakende eenen
aanzienlyken rang in de onderscheidene verdeelingen van het Natuurryk, en haaren
oplettenden beschouwer aangenaam wegsleepende in eenen stroom van nutte
bespiegelingen. Eene Stoffe vooral, die den Burger deezer Stad nimmer onverschillig
kan zyn, daar, buiten het voordeel van goedkoop zig uit dezelve te bezorgen eene
beschutting tegen de onguurheden en strenge koude des Win-
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ters, hy in dezelve ziet den oorsprong, en, onder Gods verderen zegen, de
geduurzaamheid der welvaart en bloei van de Scheepvaart deezer Stad, en
bygevolge van derzelver Inwoonders. - Slaat men daarby het oog op de
Veencolonien, hoedanig zal men niet verwonderd worden, herdenkende dat eene
allerbarste wildernis, doorbrooken met de akeligste meiren en poelen, geenen
overgang van mensch of beest duldende, in den tyd van 100 of 150 jaaren veranderd
zy in een allervoortreffelykst landschap, alwaar duizenden dagelyks hunnen kost
winnen in allerlei zoorten van werk; en daar het laggende, het zindelyke, van byna
ieder huis den ruimeren staat des bewooners te kennen geeft. Laat men de oogen
over de velden gaan, men ziet dezelve van onvrugtbaare uitgegraavene turvputten
veranderd in keurige klaverweiden, of veel beloovende koornvelden van rogge,
haver, boonen; ginds lagt u toe de aangenaame bloei van het digtstaande
zomerkoolzaad en boekweit; en hier biedt u het forsse loof der nooit bedriegende
aardappelen eene veilige verzekering tegen de woeden eens hongernoods.
Dus ziet men wat de Landbouw vermag, indien zy onvermoeid den arbeid voortzet,
en begunstigd wordt met de goedkeuring en hulp der Overheden. - Ondertusschen
is dit wonder, door den Landbouw verrigt, een aangenaam schouwspel voor het
oog van den wysgeerigen en waaren Menschenvriend, ja het treft zelfs den
doortrekkenden Reiziger, zo dat die te huis als van iets buitengewoons verhaalt,
hoe dat een akelig moeras veranderd zy in eene fraaije lustplaats, geboord met
duizenden van huizen, versierd met kostlyk land, verlevendigd door eene sterke
Scheepvaart, daar alles leeft; daar alles werkt!’
Wie, dit getuigenis leezende, moet, ondanks het onderscheid der plaatslyke
omstandigheden, en het verschil van grond, geen hoope scheppen op het welslaagen
van het gebruik der Hollandsche Duingronden, ten dienste der Vaderlandsche
(*)
Fabrieken, indien het Landsbestuur de behulpzaame hand biedt !
De Burger DE SITTER stelde zich voor, in dit Vertoog deezen voet te houden, dat
hy eerst opgave wat het

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1796, bl. 542.
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Veen is, waar het gevonden wordt, en hoedanig deszelfs oorsprong zy hier te lande
- daarop eene korte beschryving te geeven van de wyze van Turfgraaven, en hoe
men de woeste Veenen aansteekt om het gevoeglykste daar uit Turf te kunnen
graaven, en, byaldien het hooge Veenen geweest zyn, hoedanig de overblyvende
(*)
dallen of leyings tot goed en vrugtbaar Wei- en Bouwland kunnen gemaakt worden
- en verder open te leggen het geschiedkundige der aanleg hier te lande; benevens
den invloed, dien het gehad heeft op onze Vaderlandsche Regten.
Overeenkomstig met dit algemeene plan, handelt de Schryver, in het Iste Hoofdst.
der eerste Afdeeling, over den aart en de hoedanigheden van het Veen. Dit gedeelte
wyst uit, hoe hy alle Schryvers daar over niet alleen geleezen, maar met oordeel
geleezen, en zyne eigene opmerkingen met hun voordragt vergeleeken hebbe. Het IIde Hoofdst. toont, op welke plaatzen de Veenen gevonden worden. - In het
IIIde Hoofdst. onderzoekt hy, of het Veen uit de Zee is aangespoeld, of door eene
Overstrooming op de tegenwoordige plaatzen gebragt.
Dit Hoofdstuk is vry breedvoerig, en wel uitgewerkt. Wy neemen 'er uit over 't
geen hy ter wederlegging van het denkbeeld van een Noordwestlyken Storm, die
een groot aantal boomen herwaards gedreeven of omgesmeeten zou hebben,
aanvoert; het verschynzel dier Boomen, wil hy, ter bevestiging van zyn
tegenovergesteld gevoelen, doen dienen.
‘Men vindt, by het afgraaven der Veenen, onder op het zand eene menigte van
stammen der boomen; maar nog meer hunne wortelstobben met een geknotten
stam, van 1 tot 3 voet. De Stammen liggen meest in dezelfde strekking van het
Noordwesten, of Westen, naar het Zuidoosten, of Oosten. Deeze boomen zyn
gedeeltelyk sparre of denneboomen, meerendeels eiken, veele elzen en barken;
ook wel eens een ander zoort, gelyk pruimeboomen en diergelyke. De laatste drie
zoorten zyn by de eerste ontdekking vry week, gelyk ik in de Wildervank van elzeen pruimeboomen gezien heb, dat zig met den schop lieten spitten; weezende
hoogrood

(*)

Deeze tweede Afdeeling, als te uitgestrekt voor dit Werk, is. op verzoek des Schryvers,
agtergelaaten.
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van kleur, doch welke zy, aan de lugt blootgesteld, ras verlooren, en daarby
sprokagtig hard wierden. Al dit hout wordt by de Landlieden Kienhout genoemd, en
is voor den boer op eenige plaatzen van nut: dewyl het, veel van het harsagtige
behouden hebbende, tot kleine stokjes gekloofd en aangestooken zynde, zeer helder
brandt, en geen vonk laat vallen; zo dat het by veele Boeren in Westerwolde en
(*)
Drenthe voor licht gebruikt wordt .
Veele deezer stammen en stobben zyn geschroeid door brand, veroorzaakt door
verzuim of voorbedagt opzet van doortrekkende heirbenden of jaagers, of ook door
blixem als anders. Voorbeelden uit de oudheid daarvan by te brengen is onnoodig.
De overblyfzelen deezer brand zyn ruim een halven duim op de bovenkorst zigtbaar,
(†)
schoon van zommigen ten onregte gehouden voor onvolmaakt Joodenlym .
Dit alles leverde een akelig tooneel uit, men zag uitgestrekte velden, welker
boomen meest om verre lagen, veele even boven de wortelstobben geknot, daar
by overblyfzelen van brand, welk laatste, toegeschreeven aan hemelsch vuur, het
denkbeeld van verschrikking vermeerderde; men herdagt de verbaazende akeligheid
van zulken woedenden storm, gemengd met de hevigste donder en blixem.
Verbeeldingskragt liep vooruit, en bepaalde den tyd deezer verwoesting op
denzelfden dag, op hetzelfde uur.
Eene nadere herdenking maatigde egter de kragt diens storms; niet dat men dagt
dat deszelfs geweld de boomen niet konde ontwortelen of breeken, maar men
stemde dat uitwerkzel niet toe op de binnenste gedeelten van het digtstaande bosch;
het Veen intusschen, dat men voor oogen hadt, eenen oorsprong moetende hebben,
wat dan natuurlyker? dan tot hulp te roepen eenen vervaarlyken hoogen Vloed, die
deze Veenen aanbrengende de verdere boomen omgesmeeten en begraaven hadt;
schynende de takken en bladen dier boomen geschikt om de Veenstoffen te kunnen
ophouden en te doen bezakken.

(*)
(†)

Dit getuigt mede van de Saxische Boeren, AGRICOLA Lib. II. de natura eorum quae effluunt
de terra.
SCHOOK, Cap. 12, p. 95.
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Dit was genoeg om zich die Schildery voor te stellen als eene gebeurde zaak, en
ze dus aan anderen op te dringen: men gaf zich geene verdere moeite, en onderzogt
niet, of zich ook vertooningen opdeeden, die de geliefde veronderstelling
dwarsboomden.
Want de doorgaans gelyke strekking der stammen met het dunne eind naar het
Zuidoosten, maar nog meer hunne ligging by de wortels en stobben, tot welke zy
behoord hadden, verbande immers de waarschynlykheid eenes Watervloeds.
Verbeeld u eens de boomen, het zy ze door den wind omgewaaid op den grond
liggen, het zy ze nog overeind staan; op deezen nu komt te vallen de woedende
kragt van eenen heftigen Watervloed; zoude het dan mogelyk zyn, dat die slegts
over de liggende stammen kon heen loopen zonder dezelve vlot te doen worden,
of de staanden even omstooten, zonder ze verder mede te sleepen? Stemt men de
vlotwording toe, hoe ware het dan moogelyk? dat alle deeze dryvende boomen,
door den Storm vreeslyk geslingerd, en dus in honderd strekkingen, by den afloop
der wateren, die zeker sterk geweest is, zig konden ophouden en schikken, om in
hunne nederzakking eene algemeene orde te volgen? Alle de geenen, die eenigzins
kundig zyn van de woede en kragt der voortgedreevene wateren, zullen my toestaan,
dat de daar in medegevoerd wordende stoffen in zulk eene sterke beweeging en
gisting zyn, dat zy in strekking niets gemeen hebben, dan alleen dat zy door den
wind, die den stroom des waters voortdryft, naar zekeren oord gevoerd worden,
doch de eene dus, de andere zo, dwars, regt, enz. Zie by voorbeeld, of herdenkt u,
een vlot balken, dat los en driftig wordt, laat de stroom der rivier nog zo sterk zyn,
ze worden wel in 't gemeen de rivier afgevoerd; maar ieder balk heeft eene
verschillende strekking, de een dryft dwars, de tweede scheef, de een heeft het
dun, de ander het dik einde voor, en welk ieder ogenblik verandert door het minste,
waar aan de balken stooten: zouden nu wel alle deeze by eene onderstelde
plotzelyke wegzakking van het water op den grond gekomen eene gemeene rigting
hebben? Zouden zy niet eer in honderd verscheidene liggingen gevonden worden?
De boomen geeven nog eene andere opmerking,
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die den aandagtigen sterk tot ons gevoelen moet overhaalen; men vindt deeze
stammen dikwyls vry gaaf; doch nooit met eenige merkelyke zytakken, alleen met
geknotte stompen van 2 voet op het hoogst. Men kan niet wel veronderstellen, dat
het overige, als dunner zynde, geheel vergaan is, om dat men by menigte vindt
kleine fyne takjes van allerlei zoort van boomen, die op het oog vry gaaf gelyken,
te meer daar het hout onder water eigenlyk niet verrot.
Myne gedagten hieromtrent zal ik met een leevendig voorbeeld ophelderen; men
gaa naar het nabuurig Havelte in het Landschap Drenthe, aldaar vindt men veele
schoone en zwaare eikenboomen; doch die onverkoopbaar zyn geweest om de
verafgelegenheid van het water; deeze boomen eindelyk stervende, is niets
overgebleeven, dan de opgaande stam met de korte einden der takken. En wie
uwer heeft niet verscheidene maalen zulke doode boomen, ontbloot van merkelyke
zytakken, gezien?
De jaarlyksche val der bladen, en der ondergroeiende heesters en plantgewassen,
leveren hier op den duur eene moerassigheid; de vogtigheid en aart van dit afval
steeken eindelyk den stam een voet of anderhalf boven den grond aan, en doet
hem allengskens zoo vervuuren, dat hy de kragt der Stormwinden niet meer kan
uitstaan, maar daardoor voorover gesmeeten wordt. Indien men nu herdenkt, dat
deez' stam reeds beroofd is van zyne zytakken, en dat de omstaande boomen
meerendeels mede in dien staat zyn, dan begrypt men, hoe dat hy vry en
onbelemmerd naar de streek des winds kon vallen, even bezyden zyne voorige
wortels: daar anders zyne takken, vallende op de volle takken der naaste boomen,
hem daar in beletten moesten, of zo hy al door zyne zwaarte, zig uitschuivende,
eenen weg ter aarde baande, zou die egter afwyken van de streek des winds.
De Weste en Noordweste Winden nu onze meeste Stormwinden zynde, kan het
niet anders zyn, of de omgeworpen boomen liggen met de koppen naar het Oosten
en Zuidoosten, en dit leert de ondervinding van alle jaaren. Egter vindt men die
boomen wel eens in eene andere ligging; ik zelf hebbe aan het noordeinde van de
Pekel, tegen de uitstrekken der Omlander Compagnie, in eene ligting, die om de
deugd der
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Turv zeer zuiver op het zand uitgegraaven was, gezien een stam liggende zuid,
verder een westlyk, en een ander byna noord, de overigen hielden hunnen gewoonen
loop. Deeze drie boomen lagen bovendien zo ver van elkanderen, en van de overige
boomen, dat zy door den val van anderen in die strekking niet konden geraakt zyn,
ten zekeren bewyze, dat, toen die boomen gevallen zyn, de wind noord, oost of
zuid, gewaaid heeft.’
Breeder beredeneert en staaft de Burger DE SITTER dit stuk; dan wy vergenoegen
ons met dit voornaamste te hebben overgenomen. Met het IV Hoofdst. gaat hy voort,
om het gevoelen der jaarlyksche Ophooging der Veenen, zo uit de natuurlyke
gesteldheid van ons Land, als uit daadlyke voorbeelden op zommige plaatzen
voorgevallen, nader op te helderen, en aan te dringen.
De Tweede Afdeeling, volgens het hier boven aangemerkte, overgeslaagen zynde,
handelt de Derde, over het Geschiedkundige der aanlegging van de Veenen hier
te lande, vooral in deeze Provincie. Hier ontmoeten wy veel geschiedkundigs, uit
onverdagte bronnen geschept. En leidt dit den Schryver, om, in de Vierde Afdeeling,
te spreeken van den invloed, dien de aanleg der Veenen op de Groninger
Provinciaale Regten heeft, en hoe zeer de kennis daarvan by derzelver uitoeffening
noodzaaklyk is. Behalven dat wy ons reeds lang genoeg met dit Vertoog hebben
bezig gehouden, is alles hier zo volstrekt plaatslyk en regtskundig, dat wy tot het
Werk zelve moeten wyzen. Waar men ook eene in deeze Afdeeling verwerkte Bylage
vindt, zynde een Lyst van Plakaaten, Reglementen, en Willekeuren, relatie hebbende
op de Veenen, wyze van Turfgraaven, en verdere gevolgen in deeze Provincie;
deeze loopt van 1403 tot 1786.
Als Analect vinden wy ten slot een Stuk getyteld Statuta Terre Fredewolt, of de
Willekoeren van Fredewold, uit een oud Handschrift overgeschreeven, en met
andere vergeleeken.
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Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschidenissen der
Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der
Noord-Americaansche Onlusten, en den daar uit gevolgden Oorlog
met Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit
de geloofwaardigste Schryvers, en egte Gedenkstukken,
zamengesteld. Met Plaaten. Ten Vervolge op Wagenaar's
Vaderlandsche Historie. XVde Deel. Te Amsterdam, by J. Allart.
In gr. 8vo.
Op welk een voet de Schryver deezes Vervolgs van WAGENAAR'S Vaderlandsche
Historie zich voorstelde het gedenkwaardig Jaar 1787 te behandelen, hebben ben
wy in de Aankondiging des laatstvoorgaanden Deels, welks twee laatste Boeken
(*)
tot dat Jaar behoorden, onzen Leezeren ontvouwd . Overeenkomstig hier mede
wordt dit Werk voortgezet.
Het XLI Boek, waar mede dit XV Deel aanvangt, geeft een breed Verslag van het
Aanhouden der Prinsesse van Oranje. Eene Gebeurtenis, welke aan den geheelen
loop des Burgertwists, tot eenen Burgerkryg aangegroeid, eene wending gaf, niet
min onverwagt dan verbaazend. Wat des by de Algemeene Staaten, by de Staaten
van Holland en der andere Gewesten, voorviel, wordt hier geboekt, met de rol die
de Pruissische Afgezant THULEMEYER daar in speelde. De geruststellende
verzekeringen van Frankryk en het daar op gegrond vertrouwen der Hollanderen
wordt niet vergeeten. Het onverwagt vertrek des Franschen Afgezants, in 't einde
deezes Boeks vermeld, ‘veroorzaakte,’ op dat wy dit afschryven, ‘verslaagenheid
by allen, die meenden te moeten vaststellen, dat gewigtige redenen hem daar toe
bewoogen, en dat waarschynlyk, ja genoegzaam zeker, het vast voorneemen des
Konings van Pruissen, om het niet by Vertoogen te laaten berusten, maar den klem
der Wapenen daar aan by te zetten, den Franschen Afgezant moest bekend en de
oorzaak van zyn vertrek zyn. - Stoffe van vreugde schonk dit heenengaan aan de
Party in den Lande, die Frankryks invloed gewraakt, en beweerd hadt, dat hoe zeer
ook de Koning van Frankryk, of diens Staatsdienaars, de Gestel-

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. van 1796, bl. 406.
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tenis van dit Gemeenebest naar hun zin wilden schikken, zy daar toe wel, onder de
hand, met raadgeevingen en aanmoedigingen zouden willen medewerken; maar
nimmer eenen Oorlog aangaan.
‘De oorzaak deezer Bedrysloosheid hielden zommigen, schoon zy dezelve eer
van verre aanduidden, dan met den vinger aanweezen, veel nader aan den Throon
(*)
dan men vermoedde . ‘Het zal,’ schryft een hunner, die zich diep in deeze zaak
gemengd vondt, en betuigt dat zyn vertrouwen op Frankryks bystand, zo stellig en
by herhaaling toegezegd, onbepaald was, ‘altyd eene waarheid blyven, dat, toen
Frankryk zag, dat eene vreemde Mogenheid ons vyandlyk naderde, daar men zo
plegtig, behalven de stelligste verzekeringen van ons niet te zullen verlaaten,
verklaard had, nimmer te zullen gedoogen, dat eene andere Mogenheid zich met
den inwendigen staat der Republiek zou bemoeijen; dat, zeg ik, toen het Hof van
Versailles aan den Engelschen en Pruissischen toeleg niet meer kon twyfelen, men
den slag, die ons vermorsseld heeft, hadt behooren te keeren! Frankryk bezeft zeer
wel de mogelykheid van te kunnen ondervinden de gevolgen der ontrouw van dien
geenen, die zo veel werks gehad heeft om LODEWYK DEN XVI ten onzen opzigte een
(†)
oogenblik te doen wankelen .’
In het XLII Boek vinden wy een zeer leezenswaardig

(*)
(†)

MANDRILLON Mem. p. 67.
CAPELLEN TOT DEN MARSCH Mem. bl. 91 en 92. - ‘Merkwaardig was het Antwoord van een der
Commissarissen der Nationale Conventie te Duinkerken gegeeven aan eenige Afgezondenen
der Nederlandsche uitgeweekenen, op de vervulling van voormaalige Beloften by den
Uitvoerenden Raad van Frankryk aandringende. ‘De Hollanders zyn ons voorgegaan, en
hebben ons den weg tot de Vryheid aangeweezen. Wy zyn gelukkiger geweest dan Gylieden
met de Pruissen te verdryven; doch de Franschen hebben u verraaden. Ik word schaamrood
wanneer ik daar aan denke: maar wyt zulks niet aan de Natie, het was de daad van een
trouwloos Ministerie, van eenen eerloozen BRIENNE; doch de tyd nadert dat gy in zegepraal
zult worden hersteld, en dat wy de Vryheid by u planten zullen.’ Hift. Schouwtooneel, in 't Jaar
1792. By A. LOOSJES, PZ. I D. bl. 381.
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Verslag van het oprigten der Vliegende Legertjes, zo genaamd, in Zuid en in
Noordholland; - van de gerugten der Toebereidzelen des Konings van Pruissen op
de Grenzen, en Engelands medewerking met Pruissen. Gerugten, die by het
verflaauwen der gesprekken van Fransche Hulp te lande en te water toenamen, en
gevolgd werden van eene daadlyke verzameling, onder den Hertog VAN BRUNSWYK,
op de grenzen; diens Bedryf aldaar, en zamenwerking met den Stadhouder en de
Prinsesse, wordt breedvoerig beschreeven, als mede de beraamingen tot den
daadlyken Inval in den Lande. De laatste pooging van den Heer MANDRILLON wordt
hier naar waarde vermeld; de Inrukking der Pruissen, met de daarby komende
omstandigheden, beschreeven. De on- en ligtgeloovigheid der Patriotten, te midden
van dit alles, vinden wy dus geboekt. ‘By het vast naderen der Pruissische
Krygsbenden beheerschte Ongeloovigheid aan den eenen, en Ligtgeloovigheid aan
den anderen, kant, de Patriotten zodaniger wyze, dat men 'er bezwaarlyk een
voorbeeld, daar mede gelyk staande, in de Geschiedenissen zal aantreffen. Men
trok de komst der Pruissen niet alleen in twyfel, maar lochende dezelve in 't aangezigt
van Persoonen, die verklaarden, deeze krygsmagt op reis ontmoet, en in aantocht
gezien, te hebben. Zy, die des verzekering, als ooggetuigen, gaven, hoe zeer anders
bekend voor Patriotten, konden verdenkingen en hoonende verwyten niet ontgaan.
Van den anderen kant blies men elkander de ooren vol van Fransche hulpe, als niet
alleen in aantocht, maar daadlyk op 's Lands bodem, en vondt zulks geloof by de
vooringenomen menigte. De Dagpapieren van die dagen kunnen nog tot voldingende
bewyzen strekken, hoe men, zo van de Pruissen als van de Franschen, dagt en
(*)
sprak .’
Dan merkt de Geschiedboeker hier by te regt op: ‘Dat het gros der Patriotten eene
zo verregaande verblinding beving; dat het zich door voorpraaten liet diets maaken,
dat men alles, wat wegens de Pruissen verspreid wierd, voor harssenschimmen,
en wat men ten aanziene van Frankryk verzekerde, voor welgegronde waar-

(*)

De Schryver der N. Nederl. Jaarb. heeft de moeite genomen om veele dier brokken uit te
schryven. Zie, onder anderen, 1787. bl. 4542-4547. 4554-4556.
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heid te houden hadt, laat zich nog eenigzins begrypen; dan volstrekt onbegryplyk
blyft het ons, hoe Staatsbestuurders, in deezen toedragt van zaaken, onkundig
konden weezen van 't lot, 't welk hunne Party dreigend over 't hoofd hing. - Misschien
is 'er veel waarheids in 't geen de Heer CAPELLEN TOT DE MARSCH schryft. ‘Inmiddels
hieldt men zich, als naar gewoonte, ter Staatsvergadering van Holland bezig met
delibereeren; terwyl het personeel gevaar, en vooral de toeneemende vrees voor
hetzelve, waar over men het Cabinet van Versailles met ruim zo veel nadruks
onderhieldt, dan over de weezenlyke belangen van de algemeene zaak, in de
(*)
menigvuldige Secreete Besoignes niet werd vergeeten .’
Hoe de geruststellende berigten van het Defensieweezen te Woerden, in het
hachlykst tydstip, verwisselden in de ontzettendste verzekeringen, en de gevolgen
daarvan ter Hollandsche Staatsvergadering, wordt met leevendige verwen
geschilderd; als mede hoe het Staatsbesluit ter Herstellinge van zyne Hoogheid
daargesteld wierd. Diens en zyner Gemalinne wederkomst in 's Gravenhage, met
alles wat daaromtrent voorviel, is hier breedspraakig geboekt. Gelyk wy ook vermeld
vinden de Staatsbesluiten ter vernietiging van de beide Vliegende Legertjes der
Vrycorpsen. De rol, welke een Raadpensionaris VAN BLEISWYK, hier nader
ontmaskerd, speelde, als mede die van den zeer veranderden Kerkleeraar REGULETH,
worden niet vergeeten. De vreugdebedryven, slegts kortlyk aangestipt, worden
gevolgd van een breedspraakiger verslag, hoe die Staatsomwenteling ten
Berlynschen Hove, in Engeland en te Weenen, veel vreugds baarde.
De Geschiedschryver, deeze groote Omwenteling beschreeven hebbende, ‘een
Omwenteling,’ gelyk hy zich uitdrukt, ‘zo onverwagt als onverhoopt voor de Patriotten,
in 't verloop van veertien dagen te wege gebragt, die de Grondwettige Herstelling,
waar aan men zo lang en zo veel gearbeid hadt, eensklaps den bodem insloeg, de
hoop, de verwagting en de poogingen veeler Vaderlandschgezinden verydelde,’
laat 'er, gelyk de pligt eens Geschiedschryvers medebrengt, om zyn werk tot een
Leermeesteresse des Leevens te maaken, op volgen eenige bykomende oorzaaken
van het te niet loopen der

(*)

Mem. bl. 99.
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poogingen van de Patriotten; schryvende: ‘Dan, schoon, zonder die gewapende
tusschenkomst, deeze Omwenteling haar beslag geheel, of by lange zo spoedig,
niet zou gekreegen hebben, deeden verscheide andere oorzaaken veelen duchten,
dat het gevaarte der Grondwettige Herstelling zou instorten, eer het voltooid was.’
Deez stelt hy voor, meest met de woorden eens Schryvers, die van den loop der
zaaken in die dagen wel onderrigt was, en veel hadt bygedraagen om zyne
Landgenooten tot die groote Onderneeming aan te spooren, den Schryver van de
Post van den Neder-Rhyn naamlyk; die dezelve vermeldt, om zyne Landgenooten,
naa deezen schok, de rampzalige klippen aan te wyzen, op welke zy schipbreuk
geleden hadden; opdat zy die by gunstiger tyd en gelegenheid, zo dezelve immer
opdaagde, mogten vermyden. - Uit deeze lessen is veel te haalen, nu die dagen,
toen nog zo ongezien, met de daad zyn aangebrooken.
Het XLIII en laatste Boek deezes Deels vangt, de schryfstoffe vermeldende, in
deezervoege aan: ‘Overeenkomstig met het bestek 't geen wy ons voorstelden,
hebben wy, in de laatstvoorgaande Boeken, dit woelig Jaar MDCCLXXXVII
betreffende, zodanige stukken bygebragt, en zulke voorvallen beschreeven, als tot
de groote Omwenteling deezes Jaars den Staat meer algemeen betroffen, of daarop
eenen onmiddelyken invloed hadden, en zyn thans gevorderd tot dat gedeelte onzer
Geschiedenisse, waarin wy ten oogmerke hebben, meer byzonder te overweegen
wat in de onderscheidene Gewesten des Bondgenootschaps meer plaatslyk voorviel.
Niet oneigenaartig geeven wy, in dit Geschiedkundig Verslag, den voorrang aan
Holland. Het Gewest waar, als in een middenpunt, alles zamenliep, wat de groote
bedoelde Staatszaak, de Grondwettige Herstelling, betrof, en het Tooneel waar de
reeds beschreevene Omwenteling stand greep, op eene wyze, die zich tot alle de
Bondgenootschappelyke Gewesten uitstrekte.
Dan, eer het daar toe kwame, eer die groote en als elkander verdringende
Gebeurtenissen voorvielen, aanschouwde Holland, de meeste Steden, en veele
Plaatzen in 't zelve, eene menigte van Byzonderheden, terwyl zy een aantal
Lotwisselingen ondergingen, zo groot, zo veelvuldig, in een zo kort tydsbestek: als
onze Vaderlandsche Geschiedenis immer aanboodt, en waar van
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men bezwaarlyk eene wedergade in de Geschiedenis van andere Volken zal
aantreffen.’
Geen grootspraak. De aanvang van dit alles wyst reeds de waarheid aan. Immers
vinden wy hier vermeld, het Voorstel van Amsterdam ter bepaaling van de
Uitvoerende Magt, het bygevoegd Voorstel over den Volks-Invloed, en ten aanziene
deezes Voorstels eene byzonderheid opgetekend, welke wy nergens anders vermeld
vonden, en veel lichts verspreidt over de aanleidende oorzaak tot dit vervolgens zo
veel beweegings in den Lande baarend Onderwerp. - ‘Schoon,’ zegt de Schryver,
‘het Voorstel (over den Volks-Invloed, in eene Regeeringsvorm by Representatie)
des onderzoeks van dit stuk, uit den mond der Haarlemsche Afgevaardigden in
Hollands Raadzaal gehoord wierd, en 't zelve, ingevolge van deezen uiterlyken
toedragt, geheel aan Haarlem wordt toegeschreeven, en ook met den naam des
Haarlemschen Voorstels betyteld, allerwegen, voorkomt, is 'er reden om vast te
stellen, dat het den oorsprong verschuldigd was aan twee toen ten tyde veel opziens
baarende Gebeurtenissen, waar van wy de eene vermeld hebben, en de andere
nog moeten boeken. - De eerste was de voor 's Volks Invloed yverende aandrang
in 's Gravenhage gedaan, door eene Burger Bezending, wanneer men de
(*)
Onderhandeling met den Graave VAN GOERTS en DE RAYNEVAL niet vertrouwde .
De andere, de stoute stappen te Heusden genomen om 's Volks Invloed in de
Aanstelling der Stadsregeeringe te doen gelden, over welke, gelyk wy naderhand
zien zullen, zo veel in Hollands Staatsvergadering te doen viel. - Ons is, van
goederhand, verzekerd, dat de Pensionarissen eeniger voornaame Steden, over
dit belangryk onderwerp zamengekomen, een Voorstel van zo algemeenen aart
noodig oordeelden, om zich uit den maalstroom veeler byzondere verzoeken, op
eens, te redden, en eene vaststelling te maaken, die overal ten Maatregel diende:
waar uit dan dit Haarlemsche Voorstel gebooren, en in verband met dat van
(†)
Amsterdam voorgedraagen wordt .’

(*)
(†)

Zie onze Vaderl. Hist. XI D. bl. 386.
Een Schryver van dien tyd laat zich, wegens het bewerkstelligen dier beide voorslagen, in
deezer voege hooren. ‘Vooral zal het noodig zyn, dat het Volk op zyne hoede zy en daar op
aanhoude, dat het Eerste Lid van Haarlems Propositie niet buiten het Tweede: maar het
Tweede vóór of ten minsten gelyktydig met het Eerste worde afgedaan; want de Aristocraat,
zynen Zetel ziende bestormen, zal zich door allerlei listen staande zoeken te houden, en, van
het Stadhouderlyk juk verlost zynde, en daar door meer magts in handen gekreegen hebbende,
des te moeilyker tot overgave te dwingen zyn.’ Post van den Neder-Rhyn, XI D. bl. 882.
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In dit Boek breedspraakig verhandeld zynde wat 'er in 's Hage te doen viel over de
Commissie tot het onderzoek en het bepaalen der Uitvoerende Magt, en eene
opgave, met eene beoordeeling van de Concept-Instructien voor den Stadhouder
en den Capitein Generaal en Admiraal Generaal van Holland, worden de Handelingen
over het Voorstel van den Volks-Invloed, met de daar toe betreklyke Adressen,
ontvouwd. Het daarstellen van den Volks-Invloed te Haarlem, wanneer dit lang
betwiste stuk Stedelyk verklaard was, vinden wy hier in alle byzonderheden
voorgedraagen, en met zeer veel reden, dewyl Haarlem de éénige Stad in Holland
was, waar dit werk tot stand kwam; doch binnen kort door den Inval der Pruissen
verydeld werd. Wanneer de daar op de Markt vervaardigde Vryheids-Tempel
afgebroken, en die voorbeeldelyke Stad in het Patriotisme bykans ten voorbeeld
strekte van het schriklykst Oproer. Het algemeene by de Omwenteling voorgevallen
vermeld hebbende, vaart de Schryver voort: ‘Dan dit was niets in vergelyking van
het oproerig Geweld, waar mede het Gepeupel, op de hervormde Schuttery
verbitterd, de Geweeren eischte, van zommigen haalde, aan anderen ontweldigde,
met woede in 't water wierp, of in stukken smeet. Losbandigheid holde daar mede
langs de straaten, en Jongens liepen met stuk gescheurde Grenadiers Mutzen en
uitgetoogen Houwers. Wyven, Karels, dreigden de plundering van eenige Huizen.
Hooger zou het geloopen en tot het uiterste van verwoesting overgeslaagen zyn,
indien niet de getrouwe Schuttery, aangevoerd door moedige Bevelhebbers, op het
luiden der Alarmklok, en het slaan der Trom, ylings in de wapenen gekomen, die
ontzinde menigte in den dollen loop gestuit, en, door ontzag te verwekken, te wege
gebragt hadt, dat in den avond van een gevreesden nagt zo groot eene stilte op
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de straaten heerschte als of de Stad in de diepste rust gebleeven was, en 'er niets
wat naar Oproer zweemde gebeurd ware. - Zo veel vermag een welgewapende en
in den wapenhandel afgerigte en met kloekberaaden moed bezielde Burgery, en
hadt Haarlem, waar op dien dag de stille Burger verbleekte en beefde, eenigen zich
ter vlugt gereed maakten, anderen die daadlyk namen, aan deeze te danken, dat
de plunderzieke Bende verstoof; daar het anders, in eene Stad als deeze, geschapen
stondt de deerlykste tooneelen van tweespalt te zien vertoonen, en dat Burger tegen
Burger, in losgelaatene woede voorthollende, onboetbaare nadeelen wederzyds
berokkende.’

Het Leven, de Gevoelens en de Bedryven van Calvyn. Een
Leesboek voor het Algemeen. Uit het Hoogduitsch vertaald, door
G.H. Reiche, Luthersch Predikant te Zutphen. Met een Voorrede
van H. Muntinghe, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, Kerklyke
Geschiedenis, en Heilige Uitlegkunde, te Harderwyk. Te Utrecht,
by W. van Yzerworst, 1796. behalven het Voorwerk, 156 bl. in gr.
8vo.
In den voorleden Jaare heeft een onzer Medearbeideren, in het vervaardigen des
Mengelwerks, onzen Leezeren, in naavolging eener Engelsche Leevensbeschryvinge
des grooten CALVYNS, een Leevensberigt van hem vervaardigd, gepaard met een
(*)
Aanloop, strekkende om de waarde deezes Mans wel te leeren waardeeren .
Partyzugt miskent zodanige billyke verzagtingen, Onpartydigheid neemt ze gaarne
aan. Welkom was ons derhalven de Voordragt van het Leeven, de Gevoelens en
Bedryven, deezes Hervormers, welke wy in het Werk voorhanden aantroffen, schoon
'er de Vergoelyking soms misschien te verre in loope.
De onbekende, onder de Letteren J.F.W.T. verborgene, Hoogduitsche Schryver
vondt zich door het leezen van CALVYN'S Brieven opgewekt om zich meerder met
dien Man bekend te maaken. Voordeelig hadt hy over diens Character niet gedagt,
‘en niet gewenscht dat 'er

(*)

Algem. Vaderl. Letteroeff. voor 1795, II. D. bl. 396.
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tegenwoordig nog veele CALVYNS leeven mogten.’ Dan het geen hy van het hart
deezes Mans in die Brieven ontdekte deedt hem verbaasd staan. Hy vergeleek daar
mede alle de Leevensbeschryvingen diens Hervormers, en waar hy anderzins
berigten van hem kon krygen, en bevondt ‘daar den Man niet volkomen zóó
geschilderd gelyk hy waarlyk was. Overal werden maar zyne verschillen verhaald,
en de zyde van zyn hart scheen hem in den achtergrond te zyn geplaatst. Hy
geloofde bovendien, dat zyne verdiensten nog niet volledig ontwikkeld, en zommige
omstandigheden vergeeten waren, die op zyn leeven en daaden eenen grooten
invloed hadden.’ - Dit deedt hem het besluit neemen om CALVYN'S Leeven op nieuw
te beschryven. ‘Heb ik,’ voegt hy, zulks vermeldende, 'er nevens, ‘heb ik het mis
gehad, dan is het zekerlyk met het menschlievend oogmerk geschied, om den Man,
die zich, werkelyk, by de waereld zoo veele verdiensten heeft verworven, van een
voordeeliger zyde aan hun voor te stellen, welken de bronnen der geschiedenis
zelve niet kunnen of willen leezen. - Men verwachte echter niet, in my eenen
dweepagtigen Verdeediger, of Lofredenaar, van CALVYN te zullen vinden. Want zelfs
zyne Brieven leerden my zyne fouten kennen; maar ik zag echter ook hier de manier
en wyze hoe hy in dezelve gevallen was.’
Hier uit kunnen wy reeds eenigzins opmaaken wat wy in deeze
Leevensbeschryving te wagten hebben. De Voorreden van den Harderwykschen
Hoogleeraar MUNTINGHE, die, schoon kort, zo veel gezond verstands als
bescheidenheids ademt, spreekt zeer gunstig van deezen Schryfarbeid diens
Duitschers, en van de moeite der Vertaalinge daar aan besteed door een Leeraar
van het Luthersch Kerkgenootschap. Zeer instemmend met den hier boven
aangeduidden Aanloop onzes Medearbeiders laat die Hoogleeraar zich in deezer
voege onder anderen hooren: ‘Wat CALVYN betreft; zo 'er iemand geweest is, wiens
karakter, verdiensten en daaden, in veele opzichten, verkeerdlyk beoordeeld zyn,
dan is Hy het. Zyne geloofsgenooten verhieven hem telkens ten hemel toe, daar zy
zyne deugden onmaatig vergrootten, en zyne fouten, of geheel verzweegen, of ten
minsten meer dan de waarheid gedoogde verontschuldigden; zyne vyanden, in
tegendeel, en zeer veelen onder de Protestanten
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zelven, die niet behoorden tot het zogenaamd Gereformeerd Kerkgenootschap,
zyne groote en goede hoedanigheden uit het oog verliezende, zagen in zyn hart en
in zyne daaden byna niets dan het geen berispenswaardig was, hielden niet zelden
de fouten van zynen leeftyd, die hy met de braafste Mannen van dat tydvak gemeen
hadt, voor byzondere vlakken van zyn personeel karakter, en herinnerden zich
doorgaans veel te weinig, dat zeer veele van zyne fouten ontsprooten uit een waarlyk
edel beginzel, namelyk zyne liefde tot de waarheid; en welke liefde tot de waarheid
by Hem, zo wel als by LUTHER en andere uitmuntende Mannen van die Eeuw, of
door de algemeene denkwyze van dien tyd, die, vooral ten opzichte van het zedelyke,
nog zeer onzuiver was, of ook door zyn tot driftigheid overhellend temperament,
wel eens eene verkeerde richting ontving.’
Veel ontmoet men in dit Leevensberigt, 't geen ook elders vermeld is, doch alles
op eene wyze omgewerkt, en uit de Brieven van CALVYN in 't byzonder toegelicht,
dat de Opsteller des lof verdiene, en, schoon in de wyze van opstel niet van 't
gewoone pad afgeweeken, heeft hy egter op 't zelve 't een en ander verzameld,
door anderen voorbygezien of onaangeroerd gelaaten, 't welk de leezing alzins
onderhoudend maakt, ook voor hun die van elders deezen Hervormer kennen. De
Stukken van dien aart zyn te veelvuldig om ze op tellen, en door alle de
Hoofdafdeelingen verspreid.
Byzonder belangryk zyn het X en XI Hoofdstuk; het eerstgemelde ten opschrift
voerende: Waardeering van CALVYNS Verdiensten, het tweede: Kort Overzigt van
zyn Karakter. Ten aanziene van het eerste neemt hy den hier boven gemelden en
aangepreezen grondregel in agt. ‘Men kan,’ luidt, ten deezen opzigte, zyne taal, ‘de
verdiensten van een Man niet behoorlyk waardeeren, wanneer men zich niet geheel
verplaatst in de tyden waar in hy leefde, en de hinderpaalen zich leevendig
vertegenwoordigt, welke de vorming van zynen geest en zyne verheffing in den weg
waren. De tyden van CALVYN waren niet de gunstigsten, hun karakter was onkunde
en bygeloof. De geest van verstandig onderzoek en redeneering kon toen nog niet
opkomen.’
Dan laaten wy, ter proeve van 's Mans schryfwyze, het voornaamste overneemen,
't geen hy in 't Overzigt
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van CALVYNS Karakter vermeldt; 't geheel, hoe overschtyvenswaardig ook, is voor
ons bestek te uitvoerig.
‘Ik houde een manlyken moed, en eene onderneemende standvastigheid,
verbonden met oprechte waarheidsliefde, voor een uitsteekenden trek in CALVYNS
Karakter. Dit was het, het welk aan het geheele schildery licht en schaduwe byzette!
Dit was het patroon, naar het welk alle zyne handelingen gevormd wierden! Als
verdediger van de erkende waarheid, als beschermer van de vervolgde leere, was
onverschrokkenheid zyne bestendige geleidsvrouw. Het gevaar is geene
verontschuldiging om van zynen pligt af te wyken; dit plagt hy anderen te zeggen,
en dit toonde hy ook zelf. Niets was hem haatlyker dan geveinsdheid door vreeze
veroorzaakt. De overtuiging van pligt en recht bestuurde alle zyne overige wenschen
en geneigdheden. Vreeze voor menschen, laage vleijery, kruipende onderdanigheid,
waren hem zo vreemd, dat een van zyne bekenden van hem dit oordeel velde: dat
hy in zyn leeven nimmer vreeze hebbe gevoeld.
De grond van deeze onverschrokkenheid kon niet alleen in zyn temperament
liggen. Dezelve was veelmeer het gevolg van zyne overtuigingen en van zyne
grondbeginzelen. Ik meene dit te kunnen zeggen zonder zyn lofredenaar te zyn.
Wie zoo, gelyk hy, van yver voor het goede doordrongen was, en zoo dikwyls met
gevolg voor de goede zaak gestreeden hadt, by dien is het geen wonder, wanneer
geen gevaar hem kan verschrikken.
Beschroomdheid maakt voorzichtig en toegeeflyk. Het laatste was hy minder, om
dat hy het eerste in 't geheel niet was. Hy sprak niet alleen zóó, gelyk hy dacht;
maar hy kon ook volstrekt geene berisping verzwygen. En, indien hem ééne deugd
ontbrak, dan was het voorzichtigheid en bedachtzaamheid, vermids hy zelfs dan
yverde, wanneer hy zich geen goed gevolg daar van kon belooven.
Tydsomstandigheden en gelegenheid nam hy weinig in aanmerking. Hy wierd driftig,
wanneer hy waarheid en godsvrucht zag veragt. Hy zag het naauwlyks, of hy wreekte
het ook, het kostte wat het wilde, al zou hy hier door het kwaad nog erger gemaakt
hebben. Om dit te bekennen, noopt my dezelfde liefde tot de waarheid, die hem
bezielde. Ik voeg 'er by, dat hy minder vyanden en tegenstand zou ge-
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vonden hebben, wanneer hy ieder keer den behoorlyken tyd in acht genomen hadt.
Gestreng tegen zichzelven, was hy ook gestreng tegen anderen. Maar meer tegen
de Ondeugd zelve dan tegen de Menschen by wien dezelve gevonden wierd. Zyne
drift beleedt hy zelf op meer dan eene plaats openlyk. - Hy betoonde somtyds eene
toegeeflykheid, welke met zyne gewoone drift geheel strydig was. En deeze deugd
was by hem te verdienstlyker, hoe meer dezelve hem overwinning en heerschappy
over zichzelven kostte.
Het geen hy ééns als waar erkende, hier by bleef hy met zekere hardnekkigheid,
echter zóó, dat hy ook Mannen waardeerde, die niet altyd met hem overeenstemden.
Slechts dan, wanneer de gevoelens van anderen hem beledigingen van God en
voor het Christendom nadeelig scheenen te zyn, kwam hy in drift, die hem somtyds
zóó verre misleidde, dat hy de verspreiding van dezelve zelfs met den dood wilde
bestraft weeten. [dit zal hebben moeten weezen] De ongelukkige SERVET moest van
(*)
dit grondbeginzel de droevigste ondervinding hebben . Met dit alles echter zou men
hem zeer miskennen, indien men hem de kunst wilde betwisten, om berisping en
tegenspraak te kunnen verdraagen.
Berisping ook moest hy kunnen verdraagen, wanneer wy hem nederigheid en
bescheidenheid willen toeschryve. Hy had, wel is waar, eene soort van geoorlofd
zelfgevoel, het welk van zyne meerderheid boven veele anderen zich bewust was.
Maar zoude dit by eenen Man niet verschoonlyk zyn, die zo veele talenten bezat,
en zo veel goeds stichtede? Nogthans gebruikte hy zyne meerderheid meer ten
voordeele van anderen, dan dat hy dezelve gevoelde. Hoogmoed was de ondeugd,
welke hy juist het meest berispte. Hy ging met den geringsten Man op eene wyze
om, welke vertrouwen en liefde inboezemde, en hy onttrok zich niet, wanneer hy
tyd hadt om met hem uuren lang over zyne aangelegenheden te spreeken. Ik stichte
hier meer nut, plagt hy te zeggen, dan wanneer ik een boek schryve.

(*)

Het geheele VIII H. is aan die gebeurtenis gewyd, met hoe veel huiverings de Schryver 'er
ook toe kome.
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Hy streefde naar niets minder dan naar roem en eere. Toen hem iemand, wegens
zyne Predikatien, buitengemeen prees, viel hy hem in reden: Tot lof hebt gy nu zo
veel gezegd; maar nog geen woord tot dankbetuiging. Ik begeer geen lof, maar
dank: want in het laatste geval weet ik dat ik goeds stichte. Daarom yverde hy ook
tegen zulke Predikanten, die enkel door cierlyke welspreekenheid boven anderen
wilden uitmunten, en hier in hunne eenige verdienste zochten. Hoe zeer hem ook
deeze kunst eigen was, wilde hy 'er echter niet mede pronken.
Even zo min behaagde hem uiterlyke pracht. - Voornaamlyk hadt hy daar van
een afkeer by begraafnissen. Ik bid u, schryft hy, ten minsten in den dood allen
pronk en liefde tot de pracht te vermyden, op dat men in ons de echte en wyze
vereerders van God herkenne, die in zodanige aardsche ydelheden geen vermaak
scheppen.
Gelukkig voor hem, dat hy zóó gezind was. Want hy was arm, en wilde, volgens
zyne grondbeginzelen, ook niet ryk worden. Eer hy na Geneve kwam, moest hy
dikwyls van de weldaaden van anderen leeven, waar van hy echter slechts in den
uitersten nood gebruik maakte. Het is my aangenaam, schryft hy, dat men zich
myner wil aanneemen. Want ik zie dat men my bemint. Maar ik heb voorgenomen,
om 'er vooreerst geen gebruik van te maaken, ten zy dat ik in nog grootere
verlegenheid geraake. Ik zal een geschrift aan eenen Boekverkooper overgeeven,
en mogelyk zal deeze my daar voor ondersteunen. - Ook te Geneve hadt hy
naauwlyks zyn toereikend bestaan. Vyftig Daalders, twaalf schepels Koorn, twee
tonnen Wyn, en vrye wooning, dit was zyn bestaan, en vergunde hem juist niet
verkwistend te zyn. En echter nam hy de aanbieding van den Raad niet aan, om
hem opslag te verleenen: dewelke hem zo dikwyls gedaan wierd. Hy verzekerde
by eede, dat hy geene Predikatie meer zou houden, wanneer men niet ophieldt om
hem zodanige aanbiedingen te doen. Ik arbeide, plagt hy te zeggen, wegens het
voordeel, maar niet het geen ik van anderen, maar 't geen anderen van my zullen
hebben. Op zekeren tyd, toen de Raadskas te Geneve niet in den besten staat, en
men reeds van begrip was, om nieuwe belastingen op te leggen, gaf hy zelfs van
zyne Jaar-
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wedde twintig Daalders 's jaarlyks te rugge, om het volk van eenen drukkenden last
te bevryden. En zyn voorbeeld volgden veelen.
Het oogmerk van aardsche bezittingen stelde hy enkel in de ondersteuning van
noodlydenden - voor armen en ongelukkigen deedt hy alles. Het is onbeschryflyk,
welke weldaaden hy den gevluchten Franschen bewees; want de laatsten konden
deeze weldaaden zelve niet groot genoeg beschryven. Weldaadigheid was eene
van zyne schoonste Deugden, hoe zeer men dezelve dikwyls misbruikte.
Dan zyn hart was ook voor vriendschap en liefde zóó geschikt, dat niemand het
beklaagde kennis met hem gemaakt te hebben. Wie ééns zyn hart hadt gewonnen,
moest veel moeite doen om het weder te verliezen. - Men heeft hem verweeten,
dat zyne vrienden hem in alle stukken hadden moeten toegeeven. Maar wie zoo
bestendige vrienden hadt, gelyk CALVYN, by dien wederlegt zich deeze beschuldiging
wel van zelve. Heerschzucht kan men het, in 't algemeen, ook wel niet noemen,
wanneer een man van gewigt en aanzien invloed op anderen heeft. Zyn aandeel in
alle openbaare verrichtingen, in Geneve, was groot, nogthans zóó, dat hy geduurig
aan de wetten, gelyk elk andere, onderworpen bleef. Zyne boeken, by voorbeeld,
moesten even zo wel gecensureerd worden, als de boeken van de overige Schryvers.
Ja men noodzaakte hem, somtyds, om eenige plaatzen daar in te veranderen. En
hadt hy somtyds meer invloed, dan hem toekwam, dan was zulks het offer, 't welk
men zyne overige verdiensten bragt. En hy was hier voor niet ondankbaar. Hy
vergoldt het de Stad met de grootste liefde en zorgvuldigheid. Tot een bewys van
het laatste, zal ik slegts nog aanhaalen, dat hy, toen men, in het Jaar 1559, eene
belegering te Geneve vreesde, aan de herstelling der Vestingwerken zelf mede de
hand leende.
Wat zyne Werkzaamheid betreft. Hy bepaalde den avond van te vooren altyd,
wat hy den volgenden dag in elk uur doen wilde. Slechts aan eene zulke wyze
verdeeling van tyd, gepaard met zyne streng in acht genomene maatigheid in het
eeten en drinken, was het te danken, dat CALVYN werkelyk by zyne zwakkelyke
lichaamsgesteltenis zoo veel kon uitvoeren. Zyn
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gestadig bleek en mager voorkomen was het gevolg zyner onophoudelyke
inspanning.’
Onze Leezers die deeze Characterschets naagegaan hebben, en in CALVYN'S
Leevensgeschiedenis niet onkundig zyn, zullen onze reeds gemaakte aanmerking
billyken, dat 's Schryvers Vergoelyking soms misschien te verre loope; en dat hy
bovenal de Heerschzugt te veel bemantelt.
Met genoegen hebben wy het geheel geleezen. Maar hoe de naam een Leesboek
voor 't Algemeen op den tytel daar aan voege, kunnen wy niet wel vatten; schoon
de Schryver betuigt, aan CALVYN'S Geloofsgenooten een Leesboek in handen te
hebben willen geeven. Wy hoopen en vertrouwen dat de Calvynistische dagen
voorby zyn; hoewel wy herhaalen, met genoegen dit Werk, dien Hervormer
betreffende, geleezen te hebben.

Tafereelen van Armoede en Tegenspoed, door Mevrouwe M.G. de
Gambon, Geb. van der Werken. Met Plaaten. In den Hage, by J.C.
Leeuwestyn, 1796. In gr. 8vo. 235 bl.
Mevrouw DE CAMBON geeft ons hier zeven Tafereelen, die of de verhardheid van
menschen, die, met grooten overvloed gezegend, gevoelloos, hunne medemenschen
kunnen zien gebrek lyden; of de menschlievendheid van warme deelneemers in het
ongeluk hunner Natuurgenooten, keurig en treffend schetzen, aan de eene zyde,
en, aan den anderen kant, het treurig toneel van elende, en den hoogsten nood, zo
roerend asmaalen, dat hy, die slegts eenig gevoel heft van menschlykheid, dezelven
niet zonder deelneeming en aandoening leezen kan: Tafereelen alzo, die by
weldenkenden niet kunnen nalaaten, het haatelyke der onmededogendheid, en het
loflyke en beminnenswaardige van 't medelyden, in hun waar licht te doen
beschouwen, en de mededogendheid van alle welgeplaatste harten op te wekken,
en die alzo alle aanpryzing ter leezing en overdenking verdienen. - Hier achter zyn
gevoegd, drie Verhandelingen, die, als eene toepassing op de voorafgaande
Tafereelen, gevoeglyk kunnen aangemerkt worden: als, Raad en Leefregel van
Nabi Effendi .... aan zyn Zoon. Maximes: en een Vertoog over Wellevendheid en
goede Opvoeding. Wordende alles beslooten met een Dichterlyk Vers over de pligt
der Bezigheid, 't geen niet on gepast, onzes inziens, by 't voorgaande geplaatst is.
- Ondertusschen heeft het ons verwonderd, dat Mevr. DE CAMBON alle haare
Tasereelen van buitenlanders, Engelschen of Franschen, ontleend heeft, daar het,
helaas! tot schande des Nederlandschen Volks,
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niet ontbreekt aan voorbeelden van even zulke harde harten, en, om haar woord,
met eene kleine verandering, te gebruiken, aan Egoïstische Zelfszoekers, ontaarte
Zoonen, enz. die wel nodig hebben, om hunne beeltenis, in zulke spiegels, die niet
vleyen, te zien: maar, dit kunnen wy niet ontveinzen, het heest ons gespeeten, het
deed ons leed, dat de voorbeelden van meewaarigheid, ontferming, daadelyke
hulpverleening, en menschlievende aandoeningen, niet ontleend werden uit onze
eigene Natie, welke, met het hoogste regt, de lof nagaat, dat, zo zy andere Volken
al niet overtreft, ten minsten dat zy niet behoeft onder te doen voor andere Natien,
in 't vak van menschlievendheid, en vaardige en rykelyke hulpbetooning aan
elendigen.

Magazyn van Geschiedenissen, Romans en Verhalen. VIde Deel.
Met Platen. Te Rotterdam, by de Wed. J.P. van Heel, 1796. In gr.
8vo. 424 bl.
Dit geheele Deel behelst het vervolg van den Roman, waarvan het begin, in 't laatst
gedeelte van het voorgaande 5de Deel, word opgegeeven. - Wy zyn, by het leezen
van hetzelve, niet te leur gesteld in onze verwagting, dat deeze Roman eene plaats
(*)
verdient onder de leerzaame Verhaalen van dit zoort . - Wy kunnen van deezen
breedvoerigen Roman niet anders dan een kort uittrekzel geeven, en moeten voorts
den Leezer na het boek zelf wyzen. - Alexis was de vrugt van een geheim Huwelyk,
werd door zynen Vader, eerst aan de zorg eener by hem bekende Minne, en voorts
ter opvoeding aan een braaven Leermeester, des Vaders vriend, toevertrouwd.
Dan, alzo geene, voor zyn eigen leven, en dat van zynen Zoon, vreesde, uit hoofde
van de navorschingen van zynen Vader, en vooral van zynen Broeder, die, door
hen uit den weg te ruimen, uitzicht had op eene aanzienlyke erffenis, werd hy in de
droeve noodzaaklykheid gebragt, wilde hy 't gevreesde gevaar niet loopen, de hand
van zynen Zoon af te trekken, en hem aan zich zelf over te laaten. Dus verlieten
Vader en Leermeester Alexis, in eenen hoopeloozen toestand. - Dees trok daarop
al dwaalende de wyde wereld in, zonder te weeten, waar te belanden, of waar door
te bestaan. Op zynen weg, ontmoette hy een jonge Juffer en een ouden Knegt, die
hy 't geluk had uit een groot gevaar te redden; uit erkentenis namen deezen hem
mede, en bragten hem op eene Landwooning, gelegen midden in een Bosch, (het
Huisje in 't Bosch). De bewooner van hetzelve, Candor genaamd, ontving hem,
voornaamlyk na 't bericht van 't ge-

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1795. bl. 356.
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beurde, met alle hartelykheid. De verkeering met den ouden Candor, en de
hoedanigheden van de geredde Jongvrouw, (Klaartje genoemd) verbonden hem
ras aan dit stil verblyf, en de liefde verbond ras de beide harten der jonge lieden.
Evenwel bleef voor eenigen tyd de waare toestand van Candor's omstandigheden
en levenswyze een geheim voor Alexis. - Op 't laatst, na dat de oude man, op
allerleye wyze, Alexis had beproefd, ontdekte hy hem 't voornaamst geheim, en
bezwoer hem, zynen dood-vyand, die hem in zyne Vrouw, welke hy teder beminde,
op de gevoeligste plaats beledigd had, op te zoeken, en hem aan zyne wraak, daar
hy hem vond, op te offeren. Daar nu de edele en menschlievende gevoelens van
den Jongeling hem zulk eenen last met afgryzen deeden beschouwen, die nog meer
moest vermeerderen, om dat uit het verhaal van den Ouden bleek, dat Klaartje juist
de Dogter van deezen zynen vyand was, besloot Alexis zich aan die, anders voor
hem zo zeer aangenaame, samenleving te onttrekken; en trok heimlyk weg, om op
nieuws, als 't ware, op de genade aan, op den aardbodem om te zwerven. Op deezen
togt ontmoette hy eenen Italiaan, die zich als ontstolen had aan een bende Rovers,
die hem, zynes ondanks, by zich wilden houden; dees bood zich aan, zyn dienaar
te willen zyn, en hy vond in hem een vermaaklyken Reisgenoot en getrouwen Vriend.
- Na veelerleye ontmoetingen en wederwaardigheden, welke hy, en zyne Klaartje,
die hem opzogt, onderging, ontmoette hy haaren Vader, en vond ook zyne Ouders,
en braaven Leermeester, zelfs zyne beminde Klaartje, weder; alles vereenigde zich
thans, om den ouden Candor te bezoeken, de verzoening werd getroffen, en de
zaak kreeg eenen gelukkigen en gewenschten uitslag. - De tusschenverhaalen, de
ontmoetingen en omstandigheden, in deezen Roman ingevlochten, vallen, wel is
waar, nu en dan, wel in 't wonderbaare, doch echter niet in 't onmooglyke of
onwaarschynlyke, zelfs zyn ze, veelal, natuurlyk. - Doch het geen deezen Roman
't meest aanpryst, zyn de zedekundige Aanmerkingen, die, in het Werk verspreid,
zeer dienstig zyn, om nuttige Lessen, met toepassing op de onderscheidene
omstandigheden deezes levens, aan de hand te geeven.

Kamerspelen. Door J.A. Backer. Te Dordrecht, by J. Kleton, 1796.
In 8vo. 135 bl.
Deeze vier kleine Toneelstukjens verdienen onze aanpryzing. In 't eerste, genaamd
Ferdinand en Constantia, of eene braave Vrouw is 't hoogst geschenk van God, is
de Hoofdpersonaadje een braaf en eerlyk Koopman, die, door veelen
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bedrogen, door Banqueroeten, door wanbetaaling, en 't uitblyven van verwagte
retouren, zich in de droeve omstandigheid bevind, van te zullen moeten ophouden
met betaalen, en zelf bankbreukig te worden. In deezen toestand word hy door een
zyner Crediteuren, die echter zyn vriend is, aangesproken, om de betaaling van
reeds geprotesteerde, en met herwissel te rug gekomene, Wisselbrieven, ten zynen
laste. Verzoek om uitstel kom hem echter by deezen, zelf om gereed geld verlegen,
niet baaten; echter zoude hy zich te vreden laaten stellen met een pand der minne.
De eerlyke Ferdinand, noch betaaling doen of pand kunnende geeven, moest dus
afwagten, dat hy gedagvaard werd en alzo overhoop geworpen. In deeze
verlegenheid, bied Constantia, die alzins als eene edeldenkende en lief hebbende
Echtgenoote voorkomt, den schuldeisscher grootmoedig haare Juweelen ten
onderpand aan; dit blyk van Huwlyksliefde treft den houder der Wisselbrieven,
zodanig, dat hy het pand weigert, en 't gevraagde uitstel, zelfs met belofte van
bescherming, verleent. Doch op het oogenblik ontvangt Ferdinand de gewichtige
tyding, dat twee zyner Schepen behouden ter bestemde plaatze, en wel in een, voor
derzelver Laading, gunstig tydstip, zyn aangekomen; en de Koopman is gered. Het tweede Stukjen, betyteld, de Aderlaating, of goed bloed ontaart niet, schetst
ons eene, in de diepste armoede gedompelde, huishouding van eenen Schilder,
gezegend alleen met een allerbraafste Echtgenoote, en drie niet minder braave en
ouderlievende Kinderen. Brood-gebrek en honger hadden den Vader, Pallet
geheeten, ten deure uitgejaagd, om, ware het mogelyk, by eenen ryken koopman,
eenig geld op hand te vraagen, voor een schilderstuk, dat hy onder handen had;
doch werd van deezen afgeweezen; die, daar te boven, in zyne afweezenheid zyne
dogter had zoeken te verleiden; doch schandelyk voor hem werd afgeweezen.
Intusschen had de droevige moeder den jongsten zoon, in den uitersten nood,
uitgezonden, om te beproeven, of hy, door het vraagen van aalmoessen, iets konde
verkrygen, om het huisgezin van noodzaaklyk voedzel te voorzien. Dan midlerwyl
komt de oudste weder te huis, brengt brood en bier, tot voedzel en laafenis, maar,
om dit te verkrygen, had hy zich op ieder arm doen aderlaaten, voor geld, door een
leerling in die kunst. De jongste zoon was door eenen waardigen, vermogenden,
menschenvriend, aamechtig door den honger, voor zyn deur gevonden, en dees
kwam met hem, om zich, in persoon, van de waarheid des jongen knaaps verhaal
te verzekeren, vond het huisgezin in den deerniswaardigsten toestand, voorzag in
den bytenden nood, en nam hetzelve voorts in zyne bescherming en bezorging. In het derde Toneelspel, onder den tytel: De Parysche Schoenmaaker, of Natuur is
Deugd, word een niet minder behoeftig en in
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de uiterste armoede gedompeld huisgezin ten Toneele gevoerd. Picard, de Man en
Vader deszelven, neemt het wanhoopig besluit, om zyne Vrouw en Kinderen brood
te verschaffen, om, met het pistool in den vuist, den eersten den besten zyn beurs
af te eischen, Hy ontmoet eenen aanzienlyken Paryzenaar, d'Argens, eischt zyn
goudbeurs, en na 'er zo veel uitgenomen te hebben, als zyn tegenwoordige nood
vorderde, geeft hy dien te rug, en koopt daar brood en kaas voor, 't welk hy zyne
uitgehongerde Vrouw en Kinderen te huis brengt, en voorlegt. d'Argens had den
ongelukkigen op den voet laaten volgen, en begaf zich naderhand zelf in persoon
na het verblyf der elende deezes gezins, en den akeligen toestand deszelfs ziende,
en den toedragt der zaake vernomen hebbende, ontsluit hy, ter daadelyke redding
in den tegenwoordigen nood, zyn beurs, en neemt het op zich, na een vriendelyke
bestraffing des eerlyken misdaadigers, voortaan te bezorgen. - Hoewel wy 't ons uit
het hoofd niet kunnen stellen, de twee laatste Stukjens, elders, 't zy in den
Spectatoriaalen Schouwburg, of op zich zelf gedrukt, reeds voor eenigen tyd, evenwel
onder andere tytels, geleezen te hebben, merken wy echter dit niet aan alsof de
waarde deezer twee Stukken daar door verminderd wierd. - Het vierde Kamerspel
heet Brunon, of niemand is gelukkiger, dan die gelukkigen maakt. Brunon was in 't
geheim gehuwd met den Heer Winziek, den zoon van eene ryke Mevrouw van dien
naam; deeze, zeer op haaren zoon gestoord, en nog meer opgezet tegen Brunon,
die men haar als eene eerlooze en als van een laage geboorte had voorgedraagen,
besloot haaren zoon te onterven, en eene Nigt van haar, Edeling genaamd, tot
haare Erfgenaame te benoemen. - Brunon, ondertusschen, was by deeze oude
Mevrouw als Kamenier in dienst gekomen, en werd van haar uitsteekend bemind:
haar Gemaal zworf in den omtrek van het Kasteel van zyne moeder, als een Jaager,
werd door Jufvr. Edeling, doch onbekend, ontmoet, en tegen den overlast van de
Jaagers haarer Tante beschermd; onvoorziens vind zy Brunon en Winziek te samen,
ontdekt haare verbintenis, besluit tot het bewerken van verzoening tusschen den
zoon en de moeder, en de aanneeming van Brunon, waarin zy ook gelukkig slaagde,
schoon ten koste van de haar toegedagte erffenis; hoewel Winziek haar, met
toestemming zyner moeder, voor zuster, en deelgenoote zyner toekomende
bezittingen, edelmoedig aannam. - Het Toneel der ontwikkeling in dit Stukjen is
treffend.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandeling ten betooge, dat God eigenlyk gezegde Straffen op
de Overtreding zyner Wetten bedreigd heeft, en dat hy, als Richter,
de zonde dadelyk straft. Door Johannes van Voorst, Theol. Doct.
Hoogleeraar der H. Godgeleerdheid en Kerkelyke Geschiedenis,
en Academie-Prediker te Franeker. Aan wien de gouden Eerprys
is toegewezen door het Genootschap tot Verdediging van den
Christelyken Godsdienst, opgericht in 's Haege. Voor het Jaar
1794. Te Amsterdam, en in 's Haege, by J. Allart en B. Scheurleer,
1796. In gr. 8vo. 138 bl.
De Verhandeling van den Hoogleeraar VAN VOORST, waarvan wy hier verslag zullen
doen, draagt alleszins blyken van een geoefend verstand en van eenen bescheiden
geest. Geene bitterheid jegens de voorstanders van andere gevoelens dan de zyne
hebben wy gevonden. Zy zelfs, welken hy opzettelyk tegenspreekt, worden met alle
heusheid behandeld. Hunne meening wordt duidelyk, hunne bewyzen en
tegenwerpingen onpartydiglyk, voorgesteld. De schryftrant is doorgaans klaar, de
styl deftig, zonder noodeloozen opschik, en door het geheele stuk heerscht eene
geregelde orde. Over het laatste vooral zal de Leezer kunnen oordeelen uit het
uittreksel, hetgeen wy hem aanbieden.
Vooraf gaen eene Inleiding en voorbereidende Aanmerkingen. De eerste
paragraaph (bl. 3) toont, welke begrippen, in deze Verhandeling, ter toetse gebragt
worden. Deeze zyn de begrippen voorgesteld door DIPPEL, EBERHARD, STEINBART,
BAHRDT en anderen, welke hier op uitkomen, dat hetgeene men doorgaans godlyke
straffen noemt niet anders zyn dan vaderlyke kastydingen ten beste der menschen.
‘Eigenlyke straf,’ zegt een hunner, ‘is alleen zoodanig kwaad, het welk van een
richter, om de overtreding der wet, wordt toegezonden. Zoo straft God geenzins.
Het geen men onei-
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genlyk goddelyke straf noemt, is het wys en weldadig gebruik, het welk God, als
een wys en liefderyk Vader, van het kwaad, dat van zelfs op de booze daad volgt,
maakt ten beste der menschen, enz.’ Zy willen, dat ‘God nooit straft als Richter,
maar als een Vader zyne kinderen ten hunnen beste.’ Tegen deezen bedoelt de
Schryver te betogen, dat God eigenlyk gezegde straffen op de overtreding zyner
wetten bedreigd heeft, en dat Hy, als Richter, de zonde dadelyk straft. - Hierop volgt
(bl. 11) eene nadere bepaling van den staat des geschils, waarin onderzocht wordt
wat denkbeeld men eigenlyk aan het woord straf te hechten hebbe. - Dan eene
voorloopige opheldering van den bybelschen spreektrant over de goddelyke straffen
(bl. 13). Deeze, toont de Schryver, begunstigt het denkbeeld van richterlyke straffen,
schoon hy ook spreekt van kastydingen. Als aanmerkelyke verklaaringen daaromtrent
worden, onder andere, bygebragt 1 Cor. XI:32. 2 Cor. VI:9.
Vervolgens komt (bl. 18) de Vraag: Of men zich God mag voorstellen, als den
algemeenen Wetgever en Richter der menschen. Deeze Vraag wordt volmondig
met ja beantwoord, en de gegrondheid van dat antwoord uit de Reden zo wel als
uit de Schriftuure bewezen, verdedigd tegen zwaarigheden en tegenwerpingen, en
getoond, dat de handhaving der godlyke Wetten door bedreigingen en
strafoefeningen geenzins een blyk is van willekeurige strengheid.
Na deeze voorafgaande aanmerkingen treedt de Schryver nader ter zaake, en
stelt zich (bl. 34) voor, twee punten te onderzoeken.
Het Eerste is: Of God waarlyk eigenlyk gezegde straffen op de overtreding zyner
wetten bedreigd hebbe (bl. 35). ‘De Schryver van de Apologie der Vern. loochent
ronduit, dat men in den Bybel zulke bedreigingen aantreft, behalven in Moses
wetboek, het geen men als eene versameling van Staatswetten voor het Joodsche
volk moet aanmerken.’ Om de valschheid van dit voorgeeven aan te toonen, spreekt
de Schryver (bl. 36 env.) van de Goddelyke bedreigingen van straffen in het N.T.
Veele plaatzen worden hier aangewezen uit de Schriften des N.V., welke men
geweldig moet verwringen om ze eenig ander voorkomen te geeven. Ten overvloede
wordt nog aangetoond, dat het voorstellingen van iets
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kwaads, en waare bedreigingen van eigenlyk gezegde straffen, zyn (bl. 38). Uit
hetgeen de Hoogleeraar hierover zegt zullen wy tot een staaltjen van zynen
schryftrant het volgende met eenige verkortinge ontleenen. Het is te vinden op bl.
39, env. ‘Men staa toe, dat het kwaad, 't welk God op de zonde bedreigd heeft, en
'er daadlyk op laat volgen, altyd met veel goeds gemengd, en somtyds zoo bestuurd
wordt, dat 'er tevens de weldadigste einden, zoo niet altyd voor den overtreder
zelven, ten minsten voor anderen, door bereikt worden. Maar 't geen voor de geheele
maatschappy tot een zegen strekt, kan wezenlyk kwaad, onaangenaam en nadeelig,
zyn voor een byzonder lid. Door het weldadig oogmerk, waarmede iets kwaads
wordt toegezonden, en door het goede, 't welk 'er ter eeniger tyd uit voortspruit, of
waarmede het dadelyk doormengd is, kan, het geen van eene kwade natuur is, niet
goed worden.
Maar zyn het echter wel waare bedreigingen van eigenlyk gezegde straffen?
Ernstige waarschouwingen voor de nadeelige gevolgen van kwade daden zyn,
onder de menschen, juist altyd geen bedreigingen van straffen, hoewel zy onder
die gedaante voorkomen. Een verstandig vader zal zyne tot .... ondeugd overhellende
kinderen niet alleen met zyn billyk ongenoegen .... dreigen; maar ook ... alle andere
nadeelen, die geenzins van het vaderlyk gezag afhangen, doch met zodanige
overmaat van bedorvenheid natuurlyk verbonden zyn, op soortgelyken toon ... voor
oogen houden, en rekenen zyn doelwit gelukkig bereikt te hebben, wanneer zy 'er
slechts door verbeterd of ingeteugeld worden. Eveneens, zegt men, moeten wy de
goddelyke bedreigingen en derzelver uitvoering verstaan .... Gods oogmerk is bereikt,
als de menschen dezelven slechts zoo aanzien en gebruiken. God waarschouwt
ons alleen voor de natuurlyke gevolgen onzer dwaasheden, die geen straffen mogen
(*)
heeten .’ De Schryver antwoordt hierop onder anderen: ‘Eens gesteld zynde, dat
alle ... goddelyke bedreigingen niets meer behelzen, dan het geene natuurlyk en
noodzakelyk met de zonden verbonden is, dan is echter de vergelyking van zulke
goddelyke bedreigingen met de

(*)

Apol. der Vern. S. 50, 54, 56, 57.
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dreigtaal van een vader omtrent het geen niet in zyne macht staat, geheel
onvoegzaam, om 'er uit te besluiten, dat het geene bedreigingen zyn van eigenlyk
gezegde straffen. Immers Gods oppermacht strekt zich veel verder uit. Hy is de
eerste en volstrekt onafhangelyke oorzaak van al het geen aanwezig is... Hy heeft
alle natuurwetten zelf gemaakt, alle dingen in die orde geplaatst, en in dat verband
geschikt, waarin wy dezelven gestadig en geregeld zien afloopen. Alles hangt
onophoudelyk van zynen wil, en van zyn hoogst wys bestuur, af. Van die zelfde
hand, waardoor de gantsche natuur haar bestaan heeft en behoudt ... komt ook
alles, wat ieder mensch immer bejegent. Ook het kwaad, dat ons overkomt, moet
.. tot de uitvoering van het allesomvattend plan van den grooten Wereld-Schepper
behooren. God doorzag zoo wel de natuur van vry werkende wezens, als van alle
overige gewrochten zyner almagt, eer zy aanwezig waren. Alle aaneenschakelingen
van oorzaken en uitwerkselen, en zoo ook alle natuurlyke en noodzakelyke gevolgen
van goede en kwade daden, waren Hem van eeuwigheid reeds bekend, en zyn
door Hem zelven even zeer bepaald, als de wetten, naar welken redelyke schepselen
werken. Nimmer kan ons derhalven eenig kwaad, ook langs natuurlyke wegen,
wedervaren, ten zy God het ons heeft willen laten toekomen. Maar zou het beste
Wezen, wiens gelukzaligheid ook in weldoen, ja in de uitgebreidste welwillendheid
en weldadigheid, gelegen is, wetten bepaald hebben, volgens welken ons eigenlyk
gezegd kwaad .... moet overkomen, zonder dat wy het verdiend hebben? Indien 'er
dan werkelyk met zedelyk kwade daden ook natuurlyk en noodzakelyk, zonder
tusschenkomst van andere oorzaken, onaangename gevolgen verbonden zyn, dan
zullen daarin even zeer eigenlyk gezegde straffen moeten erkend worden, als
wanneer de Richter der wereld overtreders zyner wetten, op andere wyzen, zyn
billyk misnoegen doet ondervinden. Het zyn onaangename gevolgen der zonden,
die God zelf, naar vaste en in zyne oneindig volmaakte natuur zelve gegronde regels
van de stiptste rechtvaardigheid 'er aan heeft verbonden. Byaldien dus alle
voorgestelde bedreigingen alleen op de natuurlyke en noodzaaklyke gevolgen der
zonden konden betrekkelyk gemaakt worden, dan nog
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zouden zy daarom nog geenzins ophouden ware bedreigingen van straffen te wezen.’
De volgende aanmerking (bl. 44) is, dat zy [de bedreigingen van straffen] in
verband staan met Gods straffende rechtvaardigheid. Hiertoe worden eerst eenige
plaatzen der Schriftuure bygebragt, vervolgens getoond, dat ‘het ten allen tyde,
onder allerlei volken, die eene goddelyke voorzienigheid erkenden, een algemeen
gevoelen was, [schoon veeltyds vermengd met de ongerymdste wanbegrippen] dat
zondige bedryven rechtvaardige straffen der Godheid verdienen;’ dat de Schriftuur
dit gevoelen bevestigt; dat ‘verkeerde begrippen raakende Gods goedheid ...
sommigen het gewoone denkbeeld van Gods rechtvaardigheid hebben doen
verwerpen,’ en naar die begrippen den Bybel uitleggen; dat ondertusschen
rechtvaardigheid, zowel als goedheid, eene byzondere wyziging is van Gods
Volmaaktheid; welke wyziging niet enkel is wyze goedheid, maar ‘hierin is gelegen,
dat alle Gods handelingen omtrent redelyke schepselen, in de volkomenste
overeenstemming met de betrekking, waarin zy tot God, als hunnen Opperheer,
Wetgever en Richter, staan, en met ieders byzondere natuur, vatbaar [vatbaarheid,
zal dit moeten zyn] en zedelyke gesteldheid, ingericht worden’ (bl. 44-56).
Hierop wordt het denkbeeld van eigenlyke en rechtvaardig verdiende straffen
door andere bybelsche voorstellingen bekrachtigd, en daarby opgemerkt, dat ‘de
Leer van de Vergeving der zonden vooronderstelt welverdiende straffen, die, wanneer
wy vergeving van zonden verkrygen, ons kwyt gescholden of dadelyk afgewend
worden’ (bl. 56-63).
Eene en andere tegenbedenking [worden daarna] uit den weg geruimd (bl. 63-65).
Dan volgen de Goddelyke bedreigingen in het O. Testament (bl. 65-69).
De laatste afdeeling van dit eerste gedeelte heeft tot opschrift: De
overeenstemming van de Schriften des O. en N.T. op dit stuk nader opgehelderd
en tegen ingebragte twyfelingen verdedigd (bl. 69-80.) Op deeze laatste bladzyde
merkt de Schryver zeer juist aan: ‘Hebben zy [t.w. de Apostelen] noodig gekeurd
[de Leer van Jesus als strafdreigende voor te draagen] moeten dan de Leeraars
van onzen tyd hun in dat oogmerk [om de menschen af te schrikken van zonde en
ondeugd] hin-
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deren? Het kan nu even goed bereikt worden door allen, die deze Leer weten te
gebruiken, en niet verwaand genoeg zyn, om Jesus en zyne Apostelen in wysheid
te willen overtreffen. Men komt .. door deze onderstelling [dat de bedreigingen alleen
geschiedden om schrik aan te jaagen] tot de aanmatiging van een recht, dat niemand
toekomt. Men veroorlooft zich de vryheid, om uit de Euangelieschriften dat alleen
aan te nemen, het geen men met een aangenomen wysgeerig leerstelsel kan
overeenbrengen, terwyl al het overige, onder het voorgeven, dat hetzelve niet tot
de Leer, maar tot de leerwyze, behoort, wordt uitgemonsterd, enz.’
De Schryver gaat hiermede over tot het Tweede Deel der voorgestelde Vraage,
naamelyk: Of God ook, als Richter, de zonde dadelyk straft (bl. 81). Het vermoeden,
of voorgeeven, zo als men wil, dat God de gedreigde straffen niet daadelyk zoude
uitvoeren, wordt hier wederlegd; vooreerst: Uit de bedreigingen zelve, die anders
‘op den duur geen indruk maken, en eindelyk met de wetten zelven ...... alle hare
kracht verliezen, en in geenen deele aan het oogmerk beantwoorden’ (bl. 82, 83).
Ten tweeden: Uit de ondervinding van natuurlyke, en uit de noodzakelykheid van
stellige, straffen. Ten opzichte van deeze laatste merkt de Schryver te recht aan,
dat stellig vooral niet met willekeurig moet verwisseld of verward worden. ‘De
afzondering der vromen, zegt hy, van alle gemeenschap met ondeugenden zal, in
de toekomende wereld, voor de laatstgenoemden eene rechtvaardige straf wezen.
Maar wie zal deze wyze schikking willekeurig durven noemen, die veeleer tot de
volkomenheid en bestendigheid van den gelukstaat der hemelbewooners
noodzakelyk schynt vereischt te worden?’ (bl. 84-90). Vervolgens wordt de zekere
verwachting van stellige straffen bevestigd uit verscheidene bybelsche leeringen,
als de Leer van de Vergeving der zonden - de Leer van Gods Langmoedigheid - de
Leer der Vergelding - uit de Beschryvingen der bedreigde straffen voor het volgend
leven ‘in verband met de Leer van het toekomend oordeel’ (bl. 90-95).
By dit alles voegt de Schryver nog een bewys, ontleend van de straffen door
Jesus geleden. Voor de stelling dat Jesus inderdaad straffen geleden hebbe, brengt
hy
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de Schriftuurplaatzen by, waarmede dat gevoelen doorgaans verdedigd wordt, en
onderstelt, dat dezelve waarlyk die betekenis hebben, welke veelen daaraan hechten.
Doch veele anderen zullen hierin van hem verschillen, die voor het overige in de
hoofdzaak der Verhandelinge met hem eens zyn. Dat, by voorbeeld, de zonden
draagen [omtrent welke spreekwys Joh. I:29 niet te recht wordt aangehaald op bl.
97; ten minsten ἄιρειν of wechneemen is iet anders dan ἀναϕ;έρειν.] hetzelfde zoude
zyn als de straf der zonden draagen, zal van allen niet gereedlyk toegestaan worden.
Wy stemmen toe, het was hier de plaats niet om in het bewys deezer stellingen te
treeden. Maar het geheele stuk is niet noodzaaklyk verbonden met de hoofdzaak,
waar om het hier te doen is. Ondertusschen poogt de Schryver eenige
tegenbedenkingen tegen dat gevoelen op te lossen. Doch tot dit onderwerp, waarover
zo veel en zo lang getwist is, zullen wy ons nu niet inlaaten. Alleenlyk willen wy de
hoofdzaak van twee aanmerkingen des Hoogleeraars aantekenen. ‘Men kan niet
zeggen (schryft hy bl. 102), dat alle menschen juist dat zelfde lyden, het geen onze
Verlosser doorgestaan heeft, tot straf voor hunne zonden verdiend hebben.’ En wat
laager. ‘'t Was dan ook onnoodig, dat Jesus, om voor ons de ontheffing van
welverdiende straffen te verwerven, in alle opzichten dezelfde soort van straffen
leed, aan welken wy door de zonden zyn blootgesteld.’ Dit, schoon niet zonder
zwaarigheid, is toch merkelyk zachter voorgesteld, dan het raauwe gevoelen, dat
somtyds hieromtrent plagt verdedigd te worden. En hetgeen de Hoogleeraar een
weinig vroeger zegt: ‘Men legge het lyden van Jesus uit, zoo als men wil, altyd zal
'er iets buitengewoons, dat eenig in zyn soort is, overblyven:’ zal hem door ieder
gereedlyk worden toegestaan.
Van de nog overige Afdeelingen zullen wy alleen de opschriften melden. Deeze
luiden. Verhaalen omtrent de uitvoering van stellige straffen, uit het Oude Testament,
bl. 105. - Voorbeelden uit het Nieuwe Testament, bl. 112. - Of God ook nog van tyd
tot tyd stellige straffen uitoefent, bl. 118. - Of de verbetering altyd en voornamelyk
door de goddelyke straffen beoogd wordt, bl. 127. Hieruit moeten wy nog eenige
regels overneemen, welke, onzes bedunkens, veel toebrengen om de zaak in het
rechte licht te plaatzen. ‘Als God straft,
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(leezen wy bl. 133) zonder dat 'er verbetering op volgt, dat is geen straffen, alleen
om te straffen.... Neen! God straft altyd, om zyn misnoegen over de zonde te
openbaren, deze, zoo veel mogelyk, te beletten, en alzoo zyn wetgevend gezag te
handhaven. Tot dat einde laat Hy den Zondaar ter zyner tyd smertlyk kwaad, naar
evenredigheid van deszelfs misdryven, ondervinden. Is deze voor verbetering
vatbaar, dan laat Hy ook de ondervinding van het smertelyke der straf dienen, om
zodanige verbetering te bevorderen. Maar kan dit oogmerk, door de verharding in
het zondekwaad, niet bereikt worden, dan zal de straf, voornamelyk tot affchrik voor
anderen, ter bewaring van de orde in Gods ryk, en alzoo ten algemeenen beste,
uitgeoefend worden.’
Het Besluit volgt eindelyk bl. 136.
Wy herhaalen het, de klaarheid, geregelde orde en bescheidenheid, waarmede
deeze verhandeling is opgesteld, maaken, dat menze met genoegen leest, ook daar
men van den Hoogleeraar verschilt in gevoelen.

Joannis Willmet Oratio de Ingenio Hebraeorum, ad- Poesin inprimis
composito. Publice habita die XV Junii Ao. 1796. Quum
Magistratum Academicum deponeret. - Hardervici, apud E. Tyhoff,
Academiae Typographum. In 4to. 58 pp.
De Hoogleeraar WILLMET heeft het welgekozen onderwerp dezer plechtige
Redenvoering met veel smaak en oordeel behandeld. Eerst staaft hy, in zyne
Inleiding, dat men, om over de beschaving en geleerdheid van een Volk billyk en
naar verdienste te oordelen, niet zozeer op deszelfs daadlyke geoefendheid in het
algemeen, als wel op het eigen vernuft van zodanig Volk, en bepaaldlyk op die kunst
of wetenschap, welke zich daarvoor byzonder schikt, diene acht te geven. Na deze
algemene aanmerking ook op de Hebreërs te hebben toegepast, gaat hy over tot
zyn Betoog: dat hunne natuurlyke geaardheid en zeden hun de byzondere
geschiktheid gaven om in het vak der Poësy te werken. Vooraf ontzenuwt hy ene
tegenwerping, welke uit de tegenwoordige vernedering der Joden, of ook uit hunne
grove dwalingen en ondeugden, waarover gewyde en ongewyde Schryvers

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

241
hun, in verschillende tydvakken van hun bestaan, dikwyls de scherpste verwyten
gaven, zou kunnen gemaakt worden. Wie zou van zodanig Volk verheven genie,
een vryen geest, uitstekende zielshoedanigheden, of zelfs de geringste beschaving,
wachten? Maar, vraagt WILLMET, kan men ooit een Volk, door alle tyden heen, in
hetzelfde licht beschouwen? Kan men den bedorven Jood met den ouden
deugdzamen Hebreër op éne hoogte stellen? Mag men ene Natie, door slaverny
ter neder gedrukt, door gevangenis verbasterd, door ballingschap overal verspreid,
met een eenvoudig, vernuftig, vry volk verwarren? Het ongerymde hiervan doet hy
duidlyk gevoelen. Vervolgends geeft hy bepaaldlyk als zyn oogmerk op, een
onderzoek van het wezenlyk genie der Hebreërs, waarin tevens gelet wordt op het
verschil van tyden; ten einde met dat natuurlyk genie ook de veranderingen te leren
kennen, welke hetzelve in verschillende leeftyden ondergaan heeft. Dit onderzoek
wordt voldongen door gevolgtrekkingen, afgeleid van het vermogen, welk de natuur
en maatschaplyke betrekking noodzaaklyk op een Volk zal hebben. Allereerst brengt
hier WILLMET in aanmerking de bekende edele gestalte der Hebreërs, welke op
zichzelve alleen reeds ene uitstekendheid van geest kan doen vermoeden; hunne
gezondheid, de vastheid van hun gestel, de sterkte hunner ligchamen, de vlugheid
hunner bewegingen, de helderheid en kalmte hunner zielen. Ter verkryging dezer
gelukkige hoedanigheden werkten grootlyks mede hunne gematigde en zuivere
luchtstreek, de schilderachtige ligging van hunnen grond, en de uitnemende
vruchtbaarheid hunner velden. Hoeveel zulk' ene schone landsdouwe natuurlyk
vermogt om het Dichterlyk genie der Hebreërs te voeden, hoevele schitterende
beelden, hoeveel kracht en verhevenheid van uitdrukking, zy daarvan konden
ontlenen, wordt door WILLMET duidlyk voelbaar gemaakt. Na deze voordelen van
ligchaamsgestalte, luchten landstreek, kortlyk geschetst te hebben, gewaagt hy
verder van hun maatschaplyk en burgerlyk leven. Hiertoe brengt hy met reden hun
Godsdienst, hunne gebruiklykheden, hun lang verblyf in Egipten als éne enkelde
maagschap, hun omzwerven, hunne langzame vorming tot een Volk, en gedurige
oorlogen. Dit alles bewaarde een hemelsbreed verschil tusschen hun en alle andere
Volken, en onderhield die eenvoudigheid van hart en zeden, waarby zy alle
aansporing misten om op uitvindingen van
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weelde en pracht, of hetgeen maar de vermeerdering der gemakken en
aangenaamheden des levens betrof, sterk te denken. Uit hetgeen dus in het
algemeen zamenliep om den sinaak der Hebreërs te vormen, of daar aan zekere
richting te geven, maakt de Hoogleeraar het wettig besluit, dat men in den Oosterling,
byzonder die onder zulk ene luchtstreek leefde, een minder scherp dan levendig
vernuft, en vooral gene zucht voor zodanige oefeningen zal vinden, die bestemd
zyn voor een geheel bespiegelend leven. Van hem verwacht hy deftigheid en
achtbaarheid, een onverwinlyk geduld in het dragen der rampen, heldbaftigheid in
den kryg, zelfs wanneer alles hopeloos staat, onbuigzame hardnekkigheid, en ene
groter vrees voor het leven, dan voor den dood. Den voedsterling der woestyn geeft
hy ene gloeiende en verheven verbeelding, met het allerkrachtigst gevoel. Aan het
herderlyk leven verbindt hy eenvoudigheid, vergenoegdheid, soberheid, en een,
wel niet gepolyst, maar nogthans onbedorven, oordeel, enz. Dan, ofschoon deze
oorspronglyke geestgesteldheid en natuurlyke karaktertrekken in het algemeen,
door alle tyden heen, dezelfde bleven, moesten nogthans de gedurige veranderingen,
welke zy in hunne uiterlyke omstandigheden leden, op het genie der Hebreërs den
wezenlyksten invloed hebben. Hun verblyf in Egipten had hun gedeeltlyk beschaafd,
en ook gedeeltlyk bedorven. De inwoning in grote Steden ontrukte hun daar aan de
Voorvaderlyke eenvoudigheid. Langdurige slaverny verdoofde het edel gevoel van
Vryheid, verwekte ene slaafachtige vreze, maakte hun bot van geest en laag van
ziel, onderdrukte ook den onderlingen naaryver, en werd de voedster van euvelmoed,
loosheid, wantrouw en gedurige wederspannigheid. Aan het juk der slaverny
onttogen, bekwam het Volk wel weder ene meerder edelheid van geest. Maar het
kon zyne ingewortelde gebreken niet ganschlyk afleggen, en vermeerderde dezelve
ook met nog andere ondeugden. Het lang omzwerven in de woestyn baarde
moedeloosheid en kwyning. De verkryging van het beloofde land, het bezef van by
voorkeur in Gods gunst te staan, en aanhoudende oorlogen, kweekten trotschheid,
verachting van alle andere Natiën, en een wreed bestaan. Eindelyk begon 's Volks
geest geheel te herleven. De Profetische scholen, door Samuel opgericht, bragten
weder Dichters en Toonkunstenaars voort. David en Salomo verwierven eerlang
de onsterf-
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lyke eer van hun Volk in een zeer hogen graad beschaafd te hebben. Hetgeen zy
door hunne wyze inrichtingen, en door hun voorbeeld, begonnen hadden, werd door
den uitgebreiden Koophandel, door hunne verbonden met vreemde Volken, en door
den vrede, die kweekster van kunst, weldra geheel voltooid. Maar toen begon ook
de weelde veld te winnen. Verwyfdheid en wellustige vermaaklykheden deden den
geest en het gevoel spoedig verslappen. En dezelfde Vorst, die de fraaije kunsten
in derzelver schoonsten luister had opgevoerd, legde ook weder den grondslag tot
een algemeen verval. De hand over hand toenemende weelde, de twedragt en
scheuring van den Staat, de herboren slaverny en onderdrukking, verstikten op
nieuw alle verheven genie; zodat men zich over het krachtig gevoel en de verheven
uitdrukking van enen Jesaias, Joël, Micha, Habakuk, mannen, die evenwel, te
midden van dit algemeen en groot bederf, nog gebloeid hebben, niet genoeg kan
verwonderen. - Na dit overzigt van de natuurlyke geaardheid der Hebreërs, en den
invloed van tyden en omstandigheden op de stemming hunner zielen, moest de
overreding gemaklyk volgen, dat hun genie voor de Dichtkunst byzonder geschikt
ware. Van de natuur met zodanig ligchaam en zodanige ziel begiftigd, onder de
zachtste en vrolykste luchtstreek geboren, in de woestyn opgevoed en tot een Volk
gemaakt, moesten zy geboren Poëten wezen. Hunne lotgevallen, hunne voorrechten,
hunne verwachtingen, konden het natuurlyk gevoel opwekken, de hartstochten in
beweging brengen, de verbeelding aanzetten, den geest verlevendigen, en met
verheven gedagten vullen. En dat dit alles werklyk geschied zy, wordt uit de
Jaarboeken van dit Volk en uit de gedenkstukken van hun vernuft genoegzaam
gestaafd. Gene Natie heeft de Dichtkunst zo vroeg en zo algemeen beoefend, by
gene is dezelve zo lang, en zo door alle tyden heen, in bloei geweest, als by den
Hebreër. De zwaarste onheilen hebben dit genie niet kunnen dwingen. Zelfs de
zeventigjarige Babylonische gevangenschap heeft het niet geheel kunnen
uitblusschen. - In het slot zyner Redenvoering merkt WILLMET nog aan, dat evenwel
de Hebreërs niet alle slag van poësy evenzeer konden beminnen; dat het ene
dwaasheid zoude zyn, hun in het algemeen tegen enig ander Volk te stellen, of in
wydluftige lofspraken, het zy de Hebreeuwsche of Arabische, of
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Grieksche of Romeinsche, Dichters boven alle overige te verheffen. Ieder Volk heeft
zyn eigen smaak, en kiest dien volgends zyn onderwerp, zyne wyze van uitdrukking,
zyne beelden, enz. Na dit op de Hebreërs, die hy vooral deftigheid, levendigheid,
verhevenheid van zeggen, en ene vurige verbeelding, toekent, nog wat nader te
hebben toegepast, gaat de Hoogleeraar over tot Aanspraken, Dankbetuigingen en
Gelukwenschingen, welke, geschikt naar de gelegenheid des tyds, ook het einde
aan deze plechtige Redenvoering geven. - De Latiniteit van het gansche stuk is
doorgaands zuiver, en de levendige, schoon te gelyk deftige, en geheel overredende,
styl draagt genoegzame kentekenen van manlyke welsprekendheid.

De Onverdraagzaamheid, beschouwd als een Vloek voor het
Menschdom. Door G. Ryk. Te Amsterdam, by J. Allart, 1797. In gr.
8vo. 47 bl.
In de Maatschappy Felix Meritis wierdt deeze Verhandeling voorgedraagen. Het
Voorberigt leert ons, dat dezelve onder de Toehoorders tegenstrydige uitwerkingen
deedt: by zommigen ontmoette de voordragt eene meer dan gemeene goedkeuring
- by anderen haalde de Redenaar zichzelven schande op den halze; 'er waren lieden
onder 't gehoor geweest, die zich bitter geërgerd hadden. Voor geen van heiden
kunnen wy redenen vinden, en vooral niet voor het laatste. De Verhandeling behelst,
inderdaad, verscheiden bondige aanmerkingen; doch zy zyn niet nieuw voor de
zulken, die met het zo dikmaals behandeld onderwerp eenigzins bekend zyn. Wy
zeggen dit niet tot minagting van het Opstel; maar veeleer, omdat wy uit de
ongemeene toejuiching meenen te mogen besluiten, dat zommigen van RYK'S
Toehoorders weinige lecture zullen bezeten hebben. Wat, voorts, de zulken aangaat,
die, onder het hooren, ergernis gevoelden, en naderhand op den Spreeker hunnen
vuilen zwadder uitspoogen - hoewel RYK met eene koele gevoelloosheid dezelve
zou hebben kunnen veragten, in zo verre hy een openbaar Karakter bekleedt, en
dus belang heeft by het gevoelen van het Publiek ten zynen opzigte, heeft hy, onzes
oordeels, eene welberaadene keuze gedaan, door zyne Verhandeling aan het
algemeen oordeel te onderwerpen; iets, 't geen hy veilig doen kon, naardien dezelve,
zo wel omtrent zyn
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verstand, als omtrent zyn hart, de gunstigste vermoedens inboezemt. Op de
bepaaling, wat men door Onverdraagzaamheid te verstaan hebbe, laat RYK eene
schets volgen van den nadeeligen invloed, welken zy op het geluk van het
Menschdom eertyds heeft gehad, en ook nu nog heeft, om, ten besluite, de
ongegrondheid der onverdraagzaamheid aan te toonen. Aan 't einde schildert RYK,
in eenige, niet ongevallige, Dichtregels, het gelukkig tydperk, ‘om 't welk te doen
aanbreeken de Voorzienigheid, zegt hy, werkzaam is,’ waarin de Verdraagzaamheid
algemeen wordt uitgeoeffend. Zie hier het laatste Couplet:
‘Triumph! dan zal de Godsdienst bloeijen!
Dan zullen menschen harten gloeijen! Van liefde Gods en menschenmin.
Triumph! - dan zal 'er slegts eene orden,
Van het verbroederd menschdom worden.
EEN, EDEL VREEDZAAM HUISGEZIN.’

De weg der Vereeniging voor alle Christenen geöopend, op
redelyke voorwaarden aangedrongen; de bedenkingen deswegens
opgelost en verder ter vriendelyke overweeging voorgesteld aan
de Leeraaren der Remonstrantsche Broederschap. Door B.S.
Sinkel. Te Amsterdam, by F.J. van Tetroode, H. Gartman, W.
Vermandel, P. van Buuren en J. Weege, 1797. In gr. 8vo. 54 bl.
Een getrouw aankleever en yvrig voorstander der Roomsche Kerkleer treedt, in dit
Stukjen, ook ter aanpryzinge en bevorderinge van de zoo zeer wenschelyke
vereeniging van alle Christenen te voorschyn. Het moge vreemd schynen, uit den
schoot van dit Kerkgenootschap, by de veel geruchtsmaakende uitnodiging der
Remonstranten, hoe ruim en onbepaald anders gedaan, geheel uitgesloten, de
ernstigste voorstellingen tot eene algemeene verbroedering te zien voortkomen;
deze verwondering zal weldra ophouden, wanneer men zich wil verledigen, om den
weg van vereeniging, door den Schryver aangewezen, en de voorwaarden, ter
bereiking van zoodanig doelwit voorgeslaagen, in oogenschouw te neemen.
De Burger SINKEL begeert geen vereeniging, waar by men van de leerstellingen
zyner Kerk' zou moeten afgaan, bl. 3. 'Er behoort, naar zyne gedachten, zoo wel
eenheid
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van geloof en gevoelen, als van liefde, plaats te hebben, bl. 44. Hy wil geen
onbepaalde vryheid omtrent beschouwelyke zaaken toestaan, 't geen toch ten
laatsten op eene ontkentenis van alle Godgewyde Schriften en geopenbaarde
Waarheden zou uitloopen, bl. 43. 't Geen de Remonstrantsche Broederschap alleen
voor het fundament des geloofs erkent, en alleen als noodzaakelyk wil behouden
hebben, naamelyk Jesus Christus, dit is, in zyn oog, geenzins het eenige, waar aan
de Christenen verbonden zyn, bl. 51. Zy moeten, naar des Apostels vermaaning,
houdt de inzettingen, die u geleerd zyn, het zy door [ons] woord, het zy door onzen
Zendbrief, ook deze inzettingen behouden, bl. 51.
De Schryver houdt zich inzonderheid bezig met eene breedvoerige beoordeeling
en wederlegging van den grondregel, by de Protestanten algemeen aangenomen,
en ook door de Remonstrantsche Broederschap op den voorgrond geplaatst, dat
naamelyk de H. Schrift, met uitsluiting van alle menschelyke voor schriften, voor
den eenigen regel van ons geloof en leeven moet erkend worden. Deze grondregel
zal, volgens de eigen beginzelen der Protestanten, zonder nadere bepaaling,
geenzins den toets der gezonde rede kunnen doorstaan. Men kan denzelven, naar
de eigen leering der Remonstranten in hunnen brief, niet onder de noodzaakelyke
leerpunten rekenen, en ze behoort derhalven ook geen rede tot onderlinge
verwydering te geeven, bl. 12-19.
Hy zelf is ondertusschen van de verkeerdheid van dien stelregel zoo vast overtuigd,
dat het hem onmogelyk toeschynt, wanneer dit tot een vasten regel wordt
aangenomen, het gezag der Goddelyke Openbaaring staande te houden, en zich
van den waaren zin der Schrift vastelyk te overtuigen. Is men hier toe in staat, dan
verklaart hy ook het gezag van Rome te willen afschudden, en durft zich vleien, dat
dan zyne Geloofsgenooten, in grooten aantal, bereid zullen wezen de gewenschte
vereeniging te sluiten. Men moet hem dan, zonder eenige inklamping of byvoegzel
o

van bepaald menschelyk gezag, kunren aanwyzen, 1 . De H. Schriftuur in haare
o
egtheid, zuiverheid en volkomenheid. 2 . Het middel, om een egt afschrift daar van,
met 't oor spronkelyke behoorlyk vergeleeken en wettig geauthentizeerd, te bekomen,
ten einde hy alzo verzekerd mag wezen, een in den eigentlyken zin van 't woord
genomen Heilige Schriftuur te hebben voor den regel
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van geloof en leeven. 3 . 't Middel, om hem, des noods, van den waaren zin dier H.
Schriftuur, op eene onfeilbaare wyze, te kunnen verzekeren. De redelykheid van
deze gestelde voorwaarden tracht de Schryver vervolgends, door onderscheidene
betoogredenen, aan te toonen, waar mede ruim dertig bladzyden gevuld worden.
Deze arbeid zal welligt anderen, als gegrond op een verkeerd begrip van den
voorgestelden grondregel der Protestanten, geheel overtollig toeschynen. Men wil
voorzeker het regtmaatig gebruik van alle menschelyke voorschriften, getuigenissen,
en andere soortgelyke hulpmiddelen, ter beoordeeling van het gezag der H.
Schriftuur, en den waaren zin der Bybelleer, geenzins vaarwel gezegd hebben.
Deze behooren ontwyfelbaar tot de bronnen, waar uit de noodige kundigheden, om
de gewyde Schriften, met volle overtuiging, tot een regel van geloof en leeven
behoorlyk aan te neemen, en, over al 't geen den Godsdienst betreft, een juist
oordeel te vellen, moeten afgeleid worden. Het komt 'er slechts op aan, hoe wy ons,
tot dat einde, van zoodanige hulpmiddelen bedienen, en welk gezag wy 'er aan
toeschryven. In zaaken, die, alleen, of voornaamelyk, op 't getuigenis van anderen
kunnen aangenomen worden, gelyk de echtheid van uit de oudheid tot ons
overgekomen gedenkstukken, en wat meer van dien aart is, mag en moet men zich
op 't gezag van anderen verlaaten, wanneer de getuigen slechts de vereischte
geloofwaardigheid bezitten. Om den waaren zin der H. Schrift te verstaan, en zich
daar van, op de best mogelyke wyze, te overtuigen, mag en moet men, even als by
menschelyke schriften, zekere uitlegregels te hulp roepen, en deze overal met
omzichtigheid raadpleegen en volgen. Het is geheel iets anders, behalven de
Bybelsche Leer, alleen op 't gezag van menschen, andere Godsdienstige Leeringen
blindelings aan te neemen en op te volgen, en den zin der Bybelleer, alleen op 't
gezag van anderen, zonder eigen onderzoek, te bepaalen. Dit is onredelyk, en zet
een wyde deur open voor 't domste bygeloof, en de verste afwykingen van 't waare
Christendom. De Bybel alleen heeft een onfeilbaar gezag. Elk mag en moet voor
zich den zin der H. Schrift, omtrent al 't geen zy ons gebiedt te gelooven en te
betrachten, naspooren. Geene uitspraaken van feilbaare Pausen, Kerkvergaderingen,
en Overleveringen, en geen menschelyk gezag, hoe ook genaamd,
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mag het eigen onderzoek, waar toe elk en een iegelyk recht heeft en volstrekt
gehouden is, onderdrukken of belemmeren. Ons oordeel moet altyd, in zaaken van
zoo veel aangelegenheid, vry blyven.
Wy kunnen evenwel niet nalaaten, ons genoegen aan den dag te leggen over de
edelmoedige gevoelens jegens anders denkende Christenen, die in dit Werkjen,
gins en elders, doorstraalen, en de openhartige en over 't geheel bescheidene wyze
van behandeling van een der gewigtigste geschilstukken, die tot hier toe de
verwydering van de grootste menigte der Christenen doen in stand blyven.
Tot een staaltjen van 's Mans schryfwyze, en regtschapene gevoelens, moge de
volgende ontboezeming van overeenstemming met den wensch der
Remonstrantsche Broederschap dienen: ‘Wy zyn aangedaan over uwe vredelievende
gevoelens, wanneer gy uwe zugt betoont, om alle welmeenende vrienden van Jesus
weder samen te brengen, en de wonden der onderlinge verdeeldheid, die, te langen
tyd, tot smaad van onzen gezegenden Heer, en tot het beklagenswaardigst nadeel
van zyn Ryk, en van het geluk des Menschdoms, gebloed hebben, te heelen; dat
gy, tot dat oogmerk, wilt handelen met alle belyderen des Christendoms, zonder
onderscheid, en alzo toetreeden ter bevorderinge van de zoo zeer wenschelyke
vereeniging van alle Christenen. Ja, Broeders, aandoenlyk was het voor ons, deze
taal te verneemen van hen, die, hoe zeer in het Kerkelyke van ons afgezonderd,
ons steeds dierbaar waren, van hen, voor wien wy nog dagelyks onze gebeden
storten, en die wy hoopen eerlang weder te zien. Gave God, dat wy alle, die, zoo
als gy zeer wel aanmerkt, tot één Heer, één Geloof, één Doop, één God en Vader,
geroepen zyn, een en dezelve belydenis deeden, tot een en dezelve Schaapstal,
en onder een en denzelven Herder kwamen! Hoe zeer zouden wy als dan niet
verheerlyken deze taal des H. Geests, die wy immers wederzydsch in onze lofzangen
aanheffen: Ziet hoe zoet en aangenaam 't is, wanneer Broeders byeen woonen.’
Hy verklaart, bl. 11, 12, zich met de Protestanten welmeenend te willen verbroederen.
Zoo gy, zegt hy tot de Remonstranten, bl. 12, zoo gy ons, benevens uwe
Medeprotestanten, ten minsten aanziet voor welmeenende belyders van Jesus
naam, waarom nadert gy dan ook niet tot ons?
Eenige onheusche verwytingen omtrent de beschreiens-
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waardige verdeeldheden en den allezins beklaaglyken toestand der Protestantsche
Gemeenten, als of die de noodzaakelyke gevolgen waren van het gewigtig werk
der voormaalige Kerkhervorming, bl. 3-10, willen wy liever aan overyling en
misverstand, dan aan een verbitterd en haatdraagend gemoed, toeschryven. De
onzachte berisping der Nederlandsche Bybelvertaalers, (die, door Rabbynsche
Tasschenspeelers begoocheld, als Theologische Alchimisten, Gods zuiver woord,
buiten het Christendom, uit onzuivere mynen zullen opgezocht, en, om ons vooral
te overtuigen, dat de H. Schriftuur, op zich zelve, zeer klaar is, en 'er geenerlei
menschelyke Voorschriften of Byschriften toe noodig zyn, zich van 9391 invlechtingen
tusschen [ ], of wel stoplappen, gelyk hy ze gelieft te noemen, bediend hebben,)
had de Advocaat SINKEL ook wel achterwege mogen laaten. Van alle zulke en
dergelyke aanmerkingen zal men zich wederzyds, byaldien het waarlyk ernst is, om
zeker soort van vereeniging tot stand te brengen, zorgvuldig moeten onthouden.
Hoe gaarne wenschten wy, dat ook de Protestanten, door kleinachting van hunne
Catholieke Medechristenen, en door liefdelooze beoordeelingen van derzelver Leer
en Eerdienst, niet langer aanleiding gaven tot vereeuwiging van eene scheuring,
die, wat men zeggen moge, tot oneer van het Christendom strekt. Men gaa, aan
dezen en genen kant, uit van zulke regtmaatige gevoelens, als onze Schryver hier
en daar heeft aan den dag gelegd, dan zullen 'er ook, onzes inziens, voor
edelmoedige Protestanten nog wel termen te vinden zyn, om met het Roomsch
Kerkgenootschap nader in ondethandeling te komen, en alzoo langzamerhand den
boven aangetogen wensch des Schryvers, waarmede zich geheel ons hart vereenigt,
vervuld te krygen.

Verhandelingen bekroond met den Prys van het Legaat van den
Heere Johannes Monnikhoff. Tweede Stuk. Te Amsterdam, by L.
van Es, 1797. In gr. 8vo. 262 bl.
In onze Letteroefeningen voor 1795, (bl. 373) gaven wy een kort bericht van het
eerste Stuk deezer Verhandelingen. Thans ziet insgelyks het tweede Stuk derzelve
't licht, 't welk bevat het Antwoord op de Vraag:
De aart en verscheidenheid der waare Breuken bepaald
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‘zynde, is de Vraag: welke zyn daarvan de onderscheidende Kentekenen, door
Waarneemingen bevestigd?’ door J. LOGGER, Stads Heelmeester te Leyden, wiens
arbeid met de Gouden Eerepenning is bekroond.
Deeze fraaije en uitvoerige Verhandeling bevat drie Afdeelingen, wier eerste
aanwyst de algemeene tekenen der Breuken, die ons den aart der Breukgezwellen
doen kennen, en van andere gezwellen onderscheiden. Eene zaak vooral van groot
gewigt, dewyl de deelen in de nabyheid dier plaatzen gelegen, op welke Breuken
kunnen ontstaan, zomwylen toevallen kunnen verwekken, die, met geene
genoegzaame kunde en voorzichtigheid behandeld, en verkeerdlyk als Breuken
beschouwd, aanleiding kunnen geeven tot gewigtige toevallen. En vootal niet minder,
wanneer waare Breuken, voor andere toevallige gezwellen op die zelfde plaatzen,
worden aangezien.
De tweede Afdeeling stelt de onderscheiden kenmerken voor, die de
verscheidenheid, afhangelyk van de plaatzen, daar de Breuken voorkomen,
genoegzaam kenbaar maaken. Daar nu deeze plaatzen grootendeels uit de
Ontleedkunde zeer wel bekend en onveranderlyk zyn, zo is deeze leere vry zeker,
en aan weinig duisterheden onderworpen; 't welk geensins het geval is der derde
Afdeeling, in welke alle die kenmerkende Verschynselen worden opgegeeven, door
welke de Heelkundige de verscheidenheden kan beoordeelen, die gebooren worden
uit den byzonderen aart, of uit de toevallige gesteldheid, der deelen, welke het
Breukgezwel omringen of daar in bevat zyn - in zo verre naamelyk als de
kenmerkende Verschynselen dier verscheidenheden, door ons bekende
Waarneemingen, bevestigd worden.
Deeze laatste Afdeeling is zeker allergewigtigst, en de daartoe betrekkelyke
onderscheiding der Breuken dikwyls allerbezwaarlykst; naardien verschillende
deelen, op verscheidene wyzen uitgezakt, in den Breuk wederom door
zamengroeijing vereenigd, enz. toevallen kunnen veroorzaaken, die op eene zeer
aanmerkenswaardige wyze kunnen verschillen. Hierom is ook deeze Afdeeling
verreweg de uitvoerigste, en wederom verdeeld in drie Onderdeelen, wier eerste
handelt over de tekenen van de verscheidenheid der deelen buiten den Breukzak,
en in de nabyheid van het Breukgezwel. Het tweede gedeelte bevat de beschouwing
der verscheidenheden, die zich aan den Breukzak zelven opdoen. Het derde deel
handelt
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eindelyk over de verschillende tekenen, die uit de verscheidenheid der deelen,
binnen den Breukzak begreepen, ontstaan. Deeze Afdeeling is van allen verreweg
de uitvoerigste, en ook zekerlyk de bezwaarlykste, om voldoende te worden
afgehandeld; dewyl een verschillende zamenloop van omstandigheden verschynselen
kan doen gebooren worden, in staat, om de beste kenners, in deezen tak der
Chirurgicaale Weetenschappen, in de war te brengen.
Het gewigtig onderwerp deezer Verhandeling is met eene zeer groote
naauwkeurigheid uitgewerkt, en draagt overvloedige tekenen van beschouwende
kennis en ondervinding. Zo dat wy niet twyfelen, of dit voortreffelyk Stukje zal van
eene zeer wezenlyke nuttigheid zyn, voor die geene onzer Landsgenooten, die zich
op de zo gewigtige kennis en behandeling der Breuken willen toeleggen.

Werken van de Maatschappy der Wis-, Bouw, Natuur- en
Tekenkunde; onder de Spreuk: De Wiskunde is de Moeder der
Weetenschappen, te Leyden. Eerste Deel. Te Leyden, by J.
Meerburg. In gr. 8vo. 104 bl.
Eenige jaaren geleden werd te Leyden het Genootschap, ter spreuke voerende:
Mathesis Scientiarum Genitrix, opgerigt; een Geschil, in den Jaare 1794 tusschen
de Leden gereezen, baarde eene verwydering, zo groot, dat eene scheiding, en
vervolgens eene Oprigting van een ander Genootschap, daar uit voortsproot. De
geweezen Voorzitter, op wien het gereezen geschil meest doelde, en in de nieuwe
Maatschappy tot die zelfde post verheeven P. VAN CAMPEN, opende den 28 Nov.
1794 de eerste groote Vergadering des nieuwen Genootschaps; en bekleedt de
Aanspraak te dier gelegenheid gehouden, in de Werken deezer nieuw geboorene
Maatschappye, de eerste plaats.
Het geschil, oorzaak der breuke, wordt hier van den eenen kant voorgedraagen,
met alle de gevoeligheid van eenen die zich hoogstbeledigd agtte, en dit diep
getroffen moet hebben; aangemerkt Lieden met zichzelven wat veel ingenomen,
en zouden wy, onder deezen, den redenvoerenden Voorzitter niet mogen
rangschikken? in geraaktheid boven anderen uitsteeken. - Troost vindt de Redenaar
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in de Oprigting der Nieuwe Maatschappye niet alleen, maar ook daar in, ‘dat,’ gelyk
hy verklaart, ‘binnen den korten tyd van drie maanden, deeze Maatschappy
luisterryker geworden was, dan het ander Genootschap in meer dan drie jaaren, dat de leergierige jeugd haare klagten over het nietsbeduidend onderwys der
Leermeesters van het zelve Genootschap voor hun openlagen, - dat binnen weinig
weeken het getal der Leerlingen van deeze nieuw gevormde Maatschappye, dat,
waar op het ander Genootschap ooit hadt mogen roemen, overtrof - en de
dagelyksche aanwas der Leden voorspelde, dat zy eerlang die van Mathesis
Scientiarum Genitrix verre zou overtreffen.’
Op dit zelfde onderwerp komt de Redenaar VAN CAMPEN weder in eene
Redenvoering, den 23 Juny 1795 gehouden; en laat zich, met genoegen, dus hooren:
‘Ondervonden hebbende tot wat graat van grootheid en aanzien die Maatschappy,
uit welke deeze gebooren is, door eendragt en burgertrouw, binnen weinige jaaren
gesteegen is; maar hoe plotslyk haar heerlyk Gebouw instortte, toen de verniesende
heerschzugt in derzelver bestiering de overhand kreeg, verfoeit zy die helsche
aandrift van jaloersheid en overheersching, en verkiest de allesbeschermende
Geregtigheid, die de voorspoed der Volken bestiert, de onschuld behoedt, en de
deugd beloont. Billykt dan, waarde Medeburgers! dat ik u deeze Maatschappy,
welke binnen den tyd van Tien Maanden eene nog grooter vordering gemaakt heeft,
dan die, waar aan wy ons moesten onttrekken, binnen Negen Jaaren gebeuren
mogt, thans aanpryze!’
Zo veel oordeelden wy dienstig te vermelden van den Oorsprong deezer
Maatschappye, die ter Zinspreuke voert den verduitschten Tytel der voorige; De
Wiskunde is de Moeder der Weetenschappen. Wy mengen ons niet in het geschil,
waar uit die scheuring ontstaan is. Van den eenen kant wordt het in eerstgemelde
Redenvoering opgegeeven. En moet 'er, blykens dezelve, in Juny des Jaars 1794,
een Stukje van de andere zyde in 't licht gegeeven zyn (zie bl. 9.), 't geen ter rechte
kennisse van dien twist dient geraadpleegd te worden.
Het tweede Stuk, 't geen wy in deezen Bundel aantreffen, is eene Verhandeling
over Hollands Waterstaat, door P. VAN CAMPEN. Dit wordt in de vierde hier
voorkomende Verhandeling agtervolgd. Beide strekken
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zy ‘om voor de Vergadering open te leggen,’ gelyk de Redenaar zich uitdrukt, ‘den
betreurenswaardigen toestand, waar in, door onbedreevenheid onzer Voorouderen
in de Wiskunde, dit Land en deszelfs Waterstaat gebragt is - hoe menige nadeelige
uitwerkzelen, zo voor deeze Stad (Leyden) en ons vrugtbaar Rhynland, als voor
Amsterdam en Rotterdam, daar uit gebooren zyn; en de middelen op te geeven,
waar door die, helaas! te lang beproefde nadeelen zyn af te weeren.’
's Mans denkbeeld komt hier op neder: ‘Het is noodzaaklyk, wil men Hollands
Waterstaat herstellen, het Haarlemmer en Leydsche Meer droog en tot vrugtbaar
Land te maaken - de Waal by Panderen, den Ouden Yssel by Ysseloort, de Lek by
Wyk te Duurstede, de Vegt by Utrecht, de Vaart tusschen Woerden en de
Wierikerschans, als mede de Gouwe, door Dammen en Sluizen van den Rhyn af
te scheiden, en zynen mond by Katwyk te openen. 'Er zoude een welbedykte Vaart
door den drooggemaakten grond moeten gemaakt worden, die, tot Haarlem
loopende, met het Spaarne, en van daar met het Ye, gemeenschap hadt. De Zeyl,
de Does, 's Molenaars en zelfs de Vaart tusschen Woerden en de Wierikerschans
kunnen onverhinderd blyven; dewyl zy allen omtrent de Oude Wetering byeen
gebragt, en in voornoemde Nieuwe Vaart met elkander gemeenschap konden
gegeeven worden. De mond van het Ye moest men vernaauwen, om de Scheepvaart
in de Zuiderzee voor Amsterdam gemaklyk te maaken, door de afschuuring der
bedding te bevorderen. - De Maas, haar ouden en natuurlyken staat herwinnende,
konde zeer veel land tusschen Heusden en Dordrecht bedykt en droog gemaakt
worden; terwyl, door dien arbeid, haare bedding vernaauwende, ook haar Mond
eene geregelder en behoorlyke diepte zoude verkrygen. - Behalven de opgenoemde
voordeelen voor Hollands Koophandel, zouden de Over- en Neder-Betuwe, de
Tieler- en Bommelerwaard, de Alblasserwaard, het Land van Heusden, en meer
andere gedeeltens van Gelderland en Holland, tegen overstroomingen, of, by zwaare
Ysgangen 's Winters, tegen gevaarlyke Dykbreuken beveiligd worden; vermids de
Maas, noch door overkropping van het bygebragte Rhynwater, noch de Rivieren,
door de aan haar verkeerd gegeeven loop, de Dyken konden schadelyk zyn. Bovenal zoude,
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door het aangewonnen Land, het getal der Inwoonders aanmerkelyk vermeerderen
- de eetwaaren in eenen ruimer overvloed Stedewaards gebragt - de nyvere
Werkman gelegenheid, om van zyne sobere inkomsten te bestaan, gegeeven - 's
Lands Schatkist met ryker inkomsten dan te vooren gevuld - en deeze nu kwynende
Stad (Leyden) tot de heerlykste Woonplaats van geheel Europa gemaakt worden.’
Een Plan als dit drukken zeker zwaarigheden; deeze tragt hy, in de tweede
Redenvoering dit onderwerp betreffende, uit den weg te ruimen, en door het breeder
ophaalen van voordeelen, uit dit Plan, zyns oordeels, voortvloeijende, 't zelve aan
te pryzen.
Behalven gemelde Openings - Redenvoering, en de twee Hollands Waterstaat
betreffende, vindt men in dit Boekdeeltje eene Redenvoering over het Schoone der
Hemel- en Aardrykskunde, en eene Verhandeling over de beste Leerwyze in de
Wis- en Redekunde, beiden van denzelfden Voorzitter VAN CAMPEN, die tot dus verre
de éénige Schryver is van dit Stukje der Werken van gedagte Maatschappy; 't welk
beslooten wordt met eene zeer wel opgestelde Verhandeling over den Invloed der
Fraaije Weetenschappen en Konsten op de Tekenkunde, by het sluiten der eerste
algemeene jaarlyksche Vergadering uitgesprooken, door PIETER KIKKERT.

Romeinsche Geschiedenissen, door M. Stuart. Met Kaarten en
Plaaten. VIde Deel. Behelzende de Geschiedenis van het
Gemeenebest, van het einde van den Eersten Carthaagschen
Oorlog tot aan den Dood van Koning Hiëro. Te Amsterdam, by J.
Allart. In gr. 8vo. 576 bl.
Het Tweede Hoofdstuk des Vierden Boeks, waar mede dit Deel eenen aanvang
neemt, loopt van het einde des Eersten Carthaagschen Oorlogs tot aan het begin
van den Tweeden. Wel dreigde de Vrede, met Carthago geslooten, afgebrooken te
zullen worden, dezelve bleef stand houden, en ging vergezeld door de Bevrediging
van Sardinie en Corsica. De gemiste toeleg van den Raad, om een tweeden
Carthaagschen Kryg te beginnen, verydeld zynde, ‘bevondt zich,’ gelyk onze
Geschiedschryver het uitdrukt, ‘de Romeinsche veroveringsgeest zonder eenig
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ontwerp, en, nergens in geheel Italie eenen vyand te bestryden of eenen muiter te
onderwerpen hebbende, verpligt, om, voor het eerst, na de vreedzaame Regeering
van NUMA, den Tempel des Vredes en des Oorlogs te sluiten.
Een tydstip, 't geen,’ zo als hy te regt aanmerkt, ‘door deszelfs zeldzaamheid de
uiterste opmerking verdient. Vier honderd en byna veertig jaaren hadt Rome zonder
eenige de minste volslaagene tusschenpoozing de wapenen gevoerd, en thans
scheen het slechts onwillig dezelye voor eenige maanden neder te leggen, om ze
weder op te vatten, en wyd en zyd rond te voeren tot onder de algemeene
Bevrediging des Ryks door AUGUSTUS.’
Geene verademing van Krygsbedryven, dan eene zeer kortstondige, mag de
Leezer zich uit dit Tempelfluiten belooven; en zal hy zich welhaast door den
Geschiedschryver weder op het Slagveld gevoerd, of tot het beschouwen van
Zeestryden genoodigd vinden.
Niet ongepast plaatzen wy hier des Burgers STUART'S Algemeene Aanmerking
over de Oorlogen der Romeinen. ‘Elk, die ooit de rampen van den Oorlog, op eene
geheel andere wyze gevoerd, ondervond, kan niet nalaaten een Volk te beklaagen,
't welk eeuwen agtereen in de wapenen moest blyven, en hetzelve als raazende te
veroordeelen, wanneer hy nagaat, dat hetzelve zeer dikwyls vyandlykheden zogt,
en thans zelfs, veeleer by verrassing, dan met genoegen, den Algemeenen Vrede
erkende; maar elk tevens, die, tot dus verre, de Geschiedenissen van dit Volk
oplettend beoefend heeft, zal moeten erkennen, dat deszelfs oorlogen geenzins
alle die rampen voor den Staat, of voor de Burgers, naa zich sleepten, om welken
de vredelievende mensch zo dikwyls de wapenen gevloekt heeft; maar veeleer aan
beiden zulke voordeelen schonk, welke de langduurigste vrede hun nimmer had
kunnen belooven.
Het kleen beslag van den grond der eerste Romeinen drong hun, van de vroegste
dagen der Stad, even zeer als de krygshaftige en roofzieke geest dier tyden, om
hunne akkers te vergrooten, of ten kosten van den nabuurigen oogst te leeven.
Hunne natuurlyke lichaamssterkte en onverschrokken moed maakten hunne
mannelyke zelfverdediging tegen zwakkere aanranders telkens tot een aangenaam
gevoel hunner eigene krachten;
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en het veel edeler genot van den buit, dan van den roof, deedt hun naar den kryg
verlangen, als naar eene gelegenheid, om, zonder schande, 's vyands koorn in te
oogsten, en zyne kudden te dryven. Een uitgestrekter grond mogt de behoeften nu
al vervullen, hy had de oorlogszucht geprikkeld, en derzelver voldoening is in geene
uitgestrektheid van bezitting te vinden.
De kortduurende Veldtochten, die, in den beginne, veeleer naar een dagelyks
uittrekken geleeken, en in 't vervolg meestal binnen de zes Zomermaanden geëindigd
waren, onderwierpen den Krygsman geenzins aan de vreeslyke ongemakken der
overwintering, en zeer zelden kon schaarsheid en gebrek in hunne Legers dringen,
die, op den vyandlyken bodem nedergeslaagen, alzins het goed geluk en de zege
in hunne veldbanieren voerden.
Moed en beleid werden in hunne wyze van vechten, zelfs by den gemeensten
Krygsman, kennelyk, die, waar hy ook stond, altyd lauren voor zyne verdiensten
zag groeijen. De eerzucht, welke by de Romeinen alle voldoening vond, werd zelfs
door eigene belangen naar het veld gedreeven, die anders gewoon zyn de burgers
aan de verdediging des Vaderlands te onttrekken. De buit der steeds overwinnende
Legers, daar by nog, in laater dagen, eene geregelde bezolding, eindelyk eenig
deel aan de Landeryen door den Staat gewonnen, maakten by hun den Wapenhandel
tot eene kostwinning, waar aan het gevoel, van als vrye luiden voor het Vaderland
te vechten, al het vernederende eener bezoldigde Menschenslachting benam.
De Staat zelf, die meestal de meerderheid zyner manhafte en vrye Burgers deedt
gevoelen, werd nimmer uitgeput door de langduurigste oorlogen; maar trok van de
veelvuldige veldtochten den weezenlyksten dienst. Dezelve breidden meer en meer
zyne grenzen uit, maakten zyne onafhangelykheid, door een Heldenvolk verdedigd,
onwrikbaar, vermeerderden door de gemaatigdheid der overwinnende Legers
onophoudelyk zyne burgers of bondgenooten, verwyderden telkens de onrustigste
menigte van zyn bestuur, verydelden menig een aanflag tegen zyne inrichtingen,
en voldeeden alzins aan dien overwinningsgeest, die denzelven boven alle andere
Staaten eigen was. - Men veroordeele nu die zucht om overwinningen te maaken
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vryelyk, het gehouden nadenken neemt ten minsten alle verwondering weg, hoe dit
Volk den onophoudelyken Kryg van geheele Eeuwen verduuren, en deszelfs
hervatting voor volgende Eeuwen verlangen kon.’ - Slegts weinig maanden bleef
de Tempel van JANUS by dit strydbaar Volk geslooten. De Krygsbedryven, door 't
zelve naa de opening van dien Tempel gevoerd, beslaan het overige van dit
Hoofdstuk.
Het Derde Hoofdstuk des Vierden Boeks, 't welk voorts dit Deel vult, beschryft
het woelig tydvak, vol afwisselings, van het begin des Tweeden Carthaagschen
Oorlogs tot aan den Dood van Koning HIËRO. De Burger STUART vangt dit gedeelte
te recht in deezer voege aan: ‘Thans zyn wy tot eenen Kryg genaderd, die onder
de merkwaardigsten, welke ooit gevoerd zyn, altyd gerekend is, den tweeden Kryg
tusschen Rome en Carthago. Een twee-en-twintig jaarige Vrede, wederzydsch als
een enkele Wapenstilstand beschouwd, hadt de beide mededingende
Gemeenebesten de ontzettendste krachten doen verzamelen voor eenen nieuwen
wedstryd der heerschzucht. - Welk een genoegen voor de overdenking, de afmeeting,
de spanning, de wending en werking, dier krachten, oplettend gade te slaan; maar
welk eene taak voor het oordeel en de verbeelding, de berekening en aftekening
daar van te onderneemen! - Gedagtig aan het zeggen van den Atheenschen
Redenaar ISOCRATES, dat geringe zaaken ligtlyk by derzelver voordragt winnen,
maar dat het groote en schoone by de kunstigste lofreden zelve doorgaans verliest,
mogt voorzeker zulk eene taak door ons onaangeroerd blyven, indien de tyd ons
hier de Schilderstukken van Rome's Lotgevallen door de hand van LIVIUS niet
gespaard, en de voortreffelyke POLYBIUS ons ter beoordeeling van derzelver waarheid
in staat gesteld hadt. - Hy zelf, de wedergevonden Gids, dien wy door een gansch
tydvak van drie-en-zeventig jaaren misten, zal ons op het tooneel van dien
ontzettenden wedstryd brengen, en, als 't ware, met eigene oogen eene worsteling
doen zien, waar van de Eeuwen tot op den huidigen dag gewaagen, en wier
beschouwing voor de Staatkunde, Wysbegeerte en Krygskunde, altyd
hoogstbelangryk zyn zal.’
Wilt gy, Leezers, in een beknopt Tafereel dit belangryk Tydperk afgemaald zien,
STUART geeft het ons op met de woorden van LIVIUS. ‘Nimmer bestreeden
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elkander ooit twee magtiger Steden dan Rome en Carthago, nimmer waren zy
beiden ooit vermogender of geduchter dan thans: de eene hadt geene vreemde
krygslisten der andere te vreezen; zy kenden elkander van den Eersten Kryg. De
oorlogskans hing tusschen haar lang onbeslist, en was zo weiffelende, dat de
overwinning haar ten deel viel, welke eerst naast aan haaren ondergang geweest
was. De wederzydsche haat overtrof nog schier de wederzydsche krachten, de
Romeinen, verbitterd zynde over de stoutheid der overwonnelingen tegen hunne
overwinnaars, de Carthagers over de inhaalige trotsheid, waar mede men, in hun
oog, hun de onderwerping had willen doen gevoelen.’
De grootsche verwagting, welke men uit deezen aanvang zeker vormt, vindt zich
niet te leur gesteld by de leezing deezes Boeks. Met verbaasdheid volgt men
(*)
HANNIBAL op zyn Tocht over het Alpische Gebergte . Gepast is des Geschiedboekers
Aanmerking over HANNIBAL'S Onderneeming. ‘De verwondering zelve wordt, by de
herinnering van dien Overtocht, twyfelagtig, werwaards zy zich het meest door haare
verrukking zal laaten vervoeren, het zy om de geringe, schier niet noemenswaardige,
krygsmagt te overdenken, waar mede HANNIBAL de verovering van Italie en de
onderwerping van Rome durfde onderneemen, het zy om de stoutheid te berekenen
van zulk een verren en gevaarlyken togt. - - Bekrompenheid van geest, onvatbaar
voor alle de uitzichten van den zeldzaamsten Veldheer, noemde dikwyls togt en
onderneeming beide eene onbezonnene roekloosheid, en deed den grootsten
Krygsman van zynen tyd als den zotsten waaghals voorkomen, wien het geluk veel
meer, dan zyne wysheid, gevaarlyk voor Rome maakte. - Hoe weinig wy ook in staat
mogen zyn, de diepe inzichten van HANNIBAL'S zeldzaamen geest te doorgronden,
veel min nog om de vlucht zyner verbeelding te agtervolgen, en de duizende
hulpmiddelen te berekenen, welke hy in allerleije voorbedachte of meer verrassende
gevaaren wist uit te vinden, de geboekte geschiedenis van zynen optogt, en onze
kennis aan de gesteltenis van

(*)

Wy hebben, in ons Maandwerk des voorigen Jaars, dit gedeelte der Geschiedenisse tragten
toe te lichten, bl. 489 en 541.
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gansch Italie ten zynen tyde, bewaaren ons echter voor zulk eene lastering tegen
HANNIBAL'S geest.
Hoe veele voorzorgen gebruikte hy niet voor zynen optocht? De rust in Carthago
en het behoud van haare veroveringen ontgingen zyne oplettendheid niet by de
ontwerpen zyner nieuwe onderneemingen. Schrander beleid bestuurde zyne keuze
in de krygsbenden, welke hy aan deeze en aan geene zyde van Hercules zuilen
wilde agterlaaten. Naarstig onderzoek der geaartheden en kunstige wendingen van
de neigingen der Volken, wier landen hy door zou trekken, gingen zyne eerste
schreden zorgvuldig vooruit. Geen de minste dwang gaf hem onwillige krygsknegten,
maar de vleiendste overreeding deedt zyn gansche heir uit blymoedige togtgenooten
bestaan. De kleeding en verzorging zyner gansche krygsmacht, welke als eene
opeisching de Volkeren zou verbitterd hebben, wist zyne schrandere Staatkunde
in blyken van erkendtenis te verkeeren, welke een BRANCUS zich verheugde aan
den Carthager te kunnen geeven. De overtocht eindelyk over de Alpen, zonder
doorgaand misnoegen, zonder algemeen wantrouwen, zonder wreevelig gemor,
zonder eenpaarig verwyt, zonder volslaagene ongehoorzaamheid zyner vermoeide,
afgematte, gewonde, en zomtyds mismoedige, krygsknegten, zal altyd in het oog
van elk, die de moeilykheid van het leiden der menschen, in welke omstandigheden
ook, kent, het beslissendst bewys blyven van eenen geest, wiens beschouwing de
oogenblikkelyke verwondering tot eenen weldoordachten eerbied verheft.’
De tooneelen, die Rome oplevert, by het aangrimmen des krygsgevaars, zyn
belangryk. Hoe veele en hoe onderscheiden Characters in den Raad, onder het
volk en in 't veld! Welke afwisselingen en wendingen! als wy den Dictator FABIUS
met zynen Onderbevelhebber MINUCIUS, by voorbeeld, tegen HANNIBAL in den kryg
zien. ‘Van wiens,’ gelyk onze Geschiedboeker optekent, ‘tergende listen FABIUS
geen zwaarer proeven hadt te verduuren, dan van het voorbaarig ongeduld van
zynen eigen Onderbevelhebber MINUCIUS, wien de ondergeschiktheid alleen
wederhieldt van het volslaagen bederf van den Staat. Onbezuisd in alle zyne
overleggingen, en toomloos in zynen mond, schroomde hy niet, eerst onder
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weinigen, daar na in 't openbaar, zynen Veldheer den naam van Draaler (CUNCTATOR)
te geeven, dien hy naderhand als eenen eernaam behieldt, deszelfs voorzigtigheid
voor bloohartigheid uit te kryten, en alle deszelfs voortreffelyke hoedanigheden als
zulke ondeugden voor te stellen, waaraan derzelver redenlooze overdryving het
naast zou gegrensd hebben, met oogmerk om zich zelf ten kosten van zyns
Veldheers goeden naam te verheffen: een verfoeilyke kunstgreep, welke te vaak
gelukt is, om niet algemeen in zwang te zyn.’
Met deelneeming zullen wy, op zulk een afstand van tyd, de nederlaag leezen
die de Romeinen by Cannae leeden, die HANNIBAL meester maakte van geheel Groot
Griekenland, en aan Rome, naa de voorige veroveringen, schier geheel Italie
betwistte; den jeugdigen SCIPIO bewonderen; en de vernedering gevoelen, die te
Rome plaats greep, wanneer de leede maare in de Stad klonk: ‘Rome heeft geene
Consuls, geene Legers, geenen Veldheer, geenen Krygsman meer: HANNIBAL is
meester van Apulie, Samnium, en weldra van geheel Italie!’
MAGO, de Broeder van HANNIBAL, mogt in den Carthaagschen Raad van diens
Overwinningen en roemryke verrigtingen dit verslag geeven: ‘Met zes Veldheeren
is HANNIBAL aan den slag geweest, waar van 'er vier Consuls, de twee overigen een
Dictator en Onderbevelhebber, waren; meer dan tweemaal honderd duizend vyanden
heeft hy doen vallen; meer dan vyftig duizend heeft hy gevangen gemaakt. Van de
vier Consuls sneuvelden 'er twee, van de twee anderen was de een zwaar gewond,
en nam de ander met eenige weinigen de vlugt, de Onderbevelhebber zag zich
geheel verslaagen, de Dictator alleen verdiende den naam eens Veldheers, door
zorgvuldig allen treffen te ontwyken; de Bruttiërs, Apuliërs, gedeeltlyk de Samniten,
en de Lucaniërs, zyn tot onze zyde overgegaan. Capua zelve, de hoofdstad niet
slechts van Campanie, maar na Rome ook voorzeker van Italie, heeft zich aan uwen
Veldheer onderworpen, wiens veelvuldige en grootsche overwinningen den grootsten
dank aan de Goden waardig zyn.’
Gaarne zouden wy hier tegen over plaatzen de Romeinsche taal, die HANNO in
den Carthaagschen Raad wegens deeze overwinningen deedt hooren; doch wy
heb-
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ben ons reeds, door 't veelvuldig aangestipte schoon, bykans over ons gewoon
bestek laaten voeren. Dan kunnen wy niet afzyn hier nog by te voegen, dat HANNIBAL,
by het naderen van den Winter, na Capua te rug trok. Aan dit verblyf der weelde
wordt door de meeste Geschiedschryvers de vermindering van HANNIBAL'S Krygsgeluk
in Italie toegeschreeven. ‘Zyne benden, welke allerleie ongemakken zoo dikwyls en
zoo lang verduurd hadden, wien geene stormen van rampspoed hadden kunnen
nederslaan, waren geduurende een groot gedeelte van den winter alhier onmaatig
in het ongewoon genot eener nog onbekende weelde, en werden ontzenuwd door
den verwyfdsten wellust. Het ongestoord genot van den slaap, den wyn, keurig
voedzel, ontuchtige vrouwen, warme baden en een werkloos leeven, bedierf hunnen
moed en krachten tevens, en deedt hunne veiligheid alleen bestaan in den roem
hunner voorige overwinningen. - 'Er was, volgens LIVIUS, geen overblyfzel meer der
voorige krygstucht; veelen, die zich met vrouwluiden hadden ingelaaten, keerden
terug; anderen kermden en klaagden als weeke nieuwelingen, toen zy weder onder
dieren huiden moesten vernagten, en de bezwaaren van den Kryg gevoelden; en
geduurende den geheelen veldtogt had het schandelyk verlaaten van het Leger,
zonder 's Veldheers verlof, geen einde, terwyl het wellustig Capua de algemeene
(*)
schuilplaats bleef .’
Te regt merkt onze Geschiedboeker hier aan: ‘Schoon niemand de nadeelen
eener overdreevene weelde kan ontkennen voor 's menschen moed en
lichaamssterkte, en elk het duurzaam verblyf van rechtgeharde krygsluiden ter
plaatze, waar dezelve heerscht, voor derzelver volkomene ontzenuwing moet houden,
is het echter blykbaar uit de volgende krygsbedryven der Carthagers in Italie, dat
zy in deezen éénen winter geenzins zoo volslaagen bedorven en verzwakt zyn
geworden, als wy hier boven, volgens LIVIUS, opgaven. - Het groote bederf van
HANNIBAL'S onderneeming

(*)

‘LIV. Lib. XXIII: c. 18. Volgens VALERIUS MAXIMUS (Lib. IX: c. 1. ex ext. 1) gaf HANNIBAL zelf
zich aan de gemeenste ligtmisseryen over; zoodat men hem meermaalen op de plaatzen der
ontucht in Capua, dan in het Leger by Casilinum, aantrof.’
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was en bleef nog alzins de verdeeldheid van den Staat, dien hy diende, waar van
het eene gedeelte allen onderstand aan hem weigerde en stremde, terwyl het andere,
zich op zyn goed geluk en behaald voordeel verlaatende, hem te traag dien bystand
bood, dien deszelfs meerderheid in den Raad als nog toeliet hem te bewyzen. Tot
nog toe overgelaaten aan zyn eigen lot, was zyne magt, welke onder zyn beleid
overwinningen hadt kunnen behaalen en veroveringen maaken, veel te gering om
de behaalde voordeelen te bewaaren. Elke nieuwe Bondgenoot te verzorgen, in
elke veroverde Stad eene bezetting te leggen, verscheide nabuurige Steden te
bestryden, en overal tevens eenen vyand het hoofd te bieden, die thans niet langer
deszelfs geheele magt op ééne plaats in het veld bragt, maar verscheidene heiren
aanvoerde, waren allen te zamengenomen zoo veele duchtige redenen voor de
wending of weifeling van HANNIBAL'S krygsgeluk, dat wy veeleer den Veldheer moeten
bewonderen, die het vervolgens nog zoo veele jaaren in Italie uithieldt met dien
(*)
gebrekkigen onderstand, dien hy uit Carthago kreeg .’
Voor dit Stuk treffen wy de Afbeelding des Schryvers aan, en, behalven de Plaaten,
is 'er agter eene Kaart van HANNIBAL'S Tocht in Italie.

(*)

‘MONTES1. de la grand. Ch. IV. Schoon wy met deezen Schryver niet gelooven, dat HANNIBAL'S
Heir thans overal Capua zou gevonden hebben; om dat wy met hem nog niet denken kunnen,
dat de overvloed reeds in hetzelve zoo aanmerkelyk heerschte, en om dat niet overal in Italie
zulk een verweelderd Capua was. - Zie voorts DAMPMART. Hist. de la Riv. de Carth. T. II:
P.231. HOOKE Rom. Hist. Tom. IV: p. 360. ROLLIN Hist. Rom. T. V: p. 153-155.’
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Een nieuw gevoelen, aangaande de Grondvesting der Assyrische
Heerschappy, op AEgyptische, Phaenisische, Hebreusche en
andere naarigten geboud; der Geleerden voorige Stelzels
onderscheidenlyk beoordeeld, en de kunstgreepen van Ctesias,
met die geenen, welken het gemeene gevoelen noopens Rome's
Opkomst hebben voortgebragt, vergeleeken, door Gerbrand
Bruining. Te Rotterdam, by J. Meyer en A. Danserweg Wz. 1796.
In gr. 8vo.
De Schryver, die op de rugzyde des Tytels deezes Werks over de Assyrische
Geschiedenis de woorden plaatst uit EICHHORN'S Inleiding in het Oude Testament,
III D. bl. 350: ‘Ik weet dat wy niets van dezelve weeten. Tot heden toe zyn geene
zekere gebeurtenissen van onzekere, geene berigten der Tydgenooten van laater
vertellingen, geene droomen van Systhematioi oordeelkundig onderscheiden van
verzamelingen van Compilatores. En als wy ooit eene draaglyke Assyrische
Geschiedenis zullen bekoomen, zoo moet zy een werk der strengste Oordeelkunde
worden,’ wyst daar mede aan de moeilykheid der taake, welke hy op zich neemt;
‘en hoopt hy,’ blykens zyne Opdragt, gerigt aan de Nederlandsche Hoogleeraaren
in de Algemeene Geschiedkunde, en teevens den Hoogleeraaren, wien de Kerklyke
Geschiedkunde en wien de Heilige Uitlegkunde, op Nederlands Universiteiten,
Illustre-Schoolen en Kweekschoolen, is aanbevolen, ‘in zommige opzigten aan
EICHHORN'S begeerte voldaan te hebben,’ dan volgt, dat hy denkt, althans
eenigermaate, een werk van de strengste Oordeelkunde volvoerd, en, in dit Stukje,
den Leezeren geleverd te hebben.
Naa eene Inleiding over het vermogen der dwaaling om den Mensch tot andere
en vooral tot gelyksoortige dwaalingen te doen overhellen, bestaat dit Stukje uit acht
Afdeelingen. - I. Over het gemeen gevoelen aangaande de Opkomst van Rome. II. Gissing aangaande de Opkomst van Rome. - III. Kunstgreepen des Uitvinders
en der Voortplanters van het gemeene gevoelen, aangaande de Opkomst van Rome.
- IV. Over het zaamenstel van Assyrische Geschiedenissen, dat van CTESIAS VAN
CNIDUS afkomstig is. - V. Verschillende gevoelens der
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Tydreekenaaren. - VI. Over de jongste verdeediging van CTESIAS, beoordeeling van
denzelven en zyne kunstgreepen. - VII. Twee plaatzen van HERODOTUS vereffend,
en zyn gevoelen, aangaande de Grondvesting der Assyrische Heerschappy, daar
uit opgemaakt. - VIII. HERODOTUS gevoelen, aangaande de Opkomst der Assyrische
Heerschappy, bevestigd door den Bybel, enz.
Het heeft een vreemd aanzien, dat de drie eerste Afdeelingen van dit. Werkje
besteed worden om het gemeene gevoelen, wegens Rome's Opkomst, te bestryden;
een Stuk 't welk geen het minste verband heeft met de geheele Assyrische
Geschiedenis: dan de Heer BRUINING brengt dit in verband op 't einde zyner
aangeduide Inleiding; schryvende: ‘Vooral vreezen wy dat het gemeene gevoelen,
aangaande de Opkomst van Rome, ons magtige hinderpaalen zou in den weg
stellen, in de overreeding van zulke Leezers als by wien dat gevoelen mogt gevestigd
zyn. Hierom moeten wy de zulken daar van tragten te ontdoen. En wy worden te
meer genoopt om dat gevoelen aan te tasten, eer wy overgaan om den aanvang
der Assyrische Geschiedenisse te behandelen; naardien het zelve nog onlangs in
een Werk, dat anders voor den ongeletterden Nederlander zeer verdienstlyk is, als
niet zo onwaarschynlyk voorgedraagen, en daar door zekerlyk door veelen, wien
dat geschrift in handen zou kunnen geraaken, is aangenomen. - Daar dus een groot
deel der geenen, die wy hoopen, dat wel een oog op onzen arbeid zullen willen
vestigen, door de omhelzing van dat gevoelen zouden kunnen worden ingenomen,
ten voordeele der begrippen, welke wy straks moeten bestryden, meenen wy vooraf
het volgende aangaande de Opkomst van Rome te moeten aanvoeren, om die
vooringenomenheid te weeren; en om den Leezer ook in andere opzigten tot
aanneeming van ons voorgenomen betoog voor te bereiden.’
De Bleiswyksche Remonstrantsch Gereformeerd Predikant, gelyk de Eerw.
BRUINING zyne Opdragt ondertekent, doelt hier zeker op zyns Amsteldamschen
Amptgenoots M. STUART'S Romeinsche Geschiedenissen, die, in het V Deel van dat
Werk, zich niet ongevoelig toont over deeze Aanmerking hem betreffende: immers
hy schryft, bl. 336. ‘Het is onnoodig, dat wy alle de Volkeren, welken Rome van tyd
tot tyd buiten Italie stond te bestryden, van der-
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zelver vroegste afkomst kennen, welke toch meestal met zoo veele verdichtzelen
omgeeven is, dat het schranderste oordeel zich vergeefsch uitput om overal het
waare van het valsche te onderscheiden, en dikwyls den gevaarlyken dienst der
verbeelding aanneemt, om in de verafgelegenste Eeuwen eenen nieuwen Oorsprong
aan Volkeren te geeven, om welke de oudste Schryvers zelve niet gedacht hebben;’
ter staaving hiervan den Leezer wyzende op des Eerw. BRUINING'S gissing over de
Opkomst van Rome, in diens NIEUW GEVOELEN over de Grondvesting der Assyrische
Heerschappy.
Schoon een Pennestreek geene Wederlegging is, steekt 'er in deeze van STUART
veel waarheids; en moeten wy, naa het Werkje voorhanden geleezen te hebben,
betuigen, dat wy 'er veel in vonden, bovenal in de Aantekeningen, 't geen wy 'er zo
min in verwagtten, als de geheele twist wegens Rome's Opkomst. De beleezene
BRUINING begraaft als 't ware zyne Schryfstoffe met alles het geen 'er slegts
toegebragt konne worden, om, gelyk hy, in de drie eerste Afdeelingen, DIOCLES
PEPARETHIUS zyns oordeels uit het veld geslaagen hadt, zyn eigenlyken vyand
CTESIAS VAN CNIDUS mede den laatsten slag te geeven, en HERODOTUS te
handhaaven.
Veel moeite geeft zich de Schryver om twee plaatzen van deezen hem zo geliefden
Schryver te vereffenen, en diens gevoelen, wegens de Grondvesting der Assyrische
Heerschappy, daar uit op te maaken. Dit Gevoelen van HERODOTUS door den Bybel
bevestigd hebbende, komt hy op de Grondvesting der Assyrische Heerschappy, en
om zyn Gevoelen, des betreffende, meer omkleed, en in verband met andere
Geschiedenissen van dien tyd, op te geeven.
Wy kunnen ons tot geene breede ontvouwing inlaaten. Alleen geeven wy het
volgende plaats; en dit zal ons des Schryvers styl, en Vocaalryke spelling, tevens,
doen kennen.
De verbaazende zegepraalen der Romeinen in hunne oorlogen aangestipt
hebbende, vervolgt de Eerw. BRUINING: ‘Jaa naulyks is eenig Fabelschryver stout
genoeg geweest om iets te verdichten, dat de uitbreiding der Romeinsche
Heerschappy, oover den geheelen aardboodem, in grootheid en wonderbaarheid
eevenaarde. Een CTESIAS alleen staapelde zoo lang ooverwinning op
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ooverwinning, dat de stigting der Assyrische Heerschappy onder zyne handen
eindelyk tot eene hoogte steigerde, welke den aanschouwer zeekerlyk ten uitersten
verbaazen moet: te meer daar CTESIAS dat wonderstuk op eene waereld plaatste,
welke slegts korten tyd te vooren, door eene algemeene ooverstrooming, was
(*)
ontvolkt en vernield .
Dan dit was het buitenspoorig gewrogt eener Grieksche verbeeldingskragt. De
Grondvesting des Assyrischen Gebieds oover Asia was in de daad geene zoo
bewonderenswaardige gebeurenis. Zy was slechts een gevolg der oovermagt van
moedige, teegen ongemakken geharde en door schrandere Opperhoofden bestuerde
natien op nabueren, die door roof en plundering van eigene wingewesten of
aangrenzende landstreeken verrykt, toomloos dartel werden.’
Wy steeken ons niet in deezen twist der Oudheid 'en Tydrekenkunde, en
onderschryven ten slotte onzer Aankundiginge de woorden van LIVIUS. Al het geen,
wat vóór de Stichting van Rome, of vóór dat men die Stad dagt te stichten, veel
meer met de cieraaden der dichtkunst opgesmukt dan door onvervalschte
Gedenkstukken aan ons is overgeleverd geworden, wil ik noch bevestigen noch
ook wederleggen. Men heeft het naamlyk der Oudheid niet euvel willen duiden, dat
ze met Godlyke en Menschlyke dingen onder elkander te vermengen den oorsprong
der Steden als heilig doe voorkomen. Wat deeze en dergelyke zaaken belangt, 'er
ligt my niet veel aan gelegen, hoe men 'er over denke, of hoe men dezelve
(†)
opneeme .

(*)

(†)

Hier heeft de Schryver eene breede Aantekening, waar, in van die algemeene overstrooming,
enz. gehandeld wordt. Wy zullen op dezelve geen aanmerking maaken. Misschien vinden
wy daar toe beter gelegenheid, als de Schryver, by eene nadere gelegenheid, over de stelling
van BERNARDIN DE SAINT PIERRE, die Eb en Vloed afleidt van de smelting van het Ys aan de
Poolen, en stelt dat ten tyde van den Zondvloed al het Ys langs den geheelen aardbodem
gesmolten zy, zal handelen, als mede over den Zondvloed.
In Praefat.
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De Friessche Verklaaring of Staatkundige Geloofs-Belydenis op
eene bescheidene wyze beoordeeld door een Beminnaar van zyn
Vaderland, Waarheid en Gerechtigheid. Alomme te bekoomen. In
gr. 8vo. 30 bl.
Het Voorberigt deezer Brochure onderrigt ons, dat, om de graagte, waarmede
dezelve in Friesland wierdt gezogt, hier mede thans een tweede Druk wordt
afgegeeven. De Schryver heeft zich tot eene taak gesteld, de beoordeeling van
eene Verklaaring, welke, in de Provincie Friesland, volgens het Concept-Plan van
Provinciaal Bestuur van 5 Mey 1796, van alle Geregtsleden der Steden en Districten,
alle Amptenaaren en Bedienden, geene uitgezonderd, behalven Professoren,
Predikanten, en Rektoren, - immers van deeze wordt geen gewag gemaakt, - voorts
van de Burgers, die, in de Grondvergaderingen, van hun Stemregt verkiezen gebruik
te maaken, wordt afgevorderd. Die Verklaaring, misschien aan veelen onzer
Leezeren, in Holland en elders, niet bekend, is van deezen inhoud: ‘Ik verklaar
vrywillig, en op myn woord van eer, een Voorstander van de Rechten van den
Mensch en Burger; een Vyand van het Stadhouderlyk, Aristocratisch en Eenhoofdig
Bestier te zyn; goed en bloed veil te hebben, om, op gronden van Vryheid en
Gelykheid, het Volks-geluk te helpen bevestigen; en nimmer in een verkiezing van
Kiezers, Vertegenwoordigers of Amptenaars, myn stem te zullen geeven aan
Perzoonen, die ik oordeel nog Begunstigers of Aankleevers van de zoogenaamde
Oude Constitutie te weezen; maar alleen zoodanige zal verkiezen, welken ik, in
gemoede, vertrouw Voorstanders van de Rechten van den Mensch en van het waar
geluk des Volks, en tevens de eerlykste en kundigste te zyn, zonder my om lief of
leed, door gunsten of gaaven, daar in te laaten geleiden.’ In de beoordeeling van
deeze Verklaaring, tragt de Schryver, in de eerste plaats, verscheiden
onbestaanbaarheden in dezelve aan te wyzen: van hoedanig eenen aart, onder
andere, zyn, dat iemand, welke deeze Verklaaring weigert, gestraft wordt, door het
ontzetten van zynen post of ampt, om het niet verrigten van eene daad, welke aan
zyne vrye keuze wordt overgelaaten;
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dat dezelve meer en dieper kunde vordert, dan by veelen in waarheid kan ondersteld
worden, enz. Vervolgens wordt onderzogt, of de Geconstitueerde Magt het vereischte
gezag hebbe, zulk eene Verklaaring van de Burgers af te vorderen, en, om het
weigeren van dezelve, van hun Ampt, Post en Stemregt, te ontzetten. Die magt
wordt door den Schryver ontkend, onder andere, om dat de gevorderde Verklaaring
de heerschappy, over de gevoelens van het hart en over het Geweeten, insluit;
terwyl, intusschen, geene Regenten, geene Volks-Vertegenwoordigers, het gezag
hebben, om eene over het Geweeten heerschappy voerende Verklaaring af te
vorderen, en de Waereldlyke Magt zich alleen tot de daaden van het Volk uitstrekt.
Op deezen grondslag wordt, in de derde Afdeeling, de Vraag, of een waar Patriot
deeze Verklaaring doen kan, ontkennende beantwoord. De uitwerking en gevolgen
der gevorderde Verklaaringe, ten aanzien derzulken, die dezelve weigeren, zyn het
onderwerp der laatste Afdeelinge. - Verscheiden bedenkingen, in dit Geschrift
aangevoerd, zullen, twyfelen wy niet, ginds en elders gereeden byval ontmoeten,
vooral in de zaak der afvorderinge van Politieke Geloofsbelydenisse, hoedanige, in
deeze dagen, in welke het woord Vryheid aan de orde van den dag is, zo min als
eenigerhande verbindende Godsdienstige Geloofsbelydenis, niet behoorde genoemd
te worden. In gevolge van de ingevoerde bepaalinge, levert Friesland een akelig
tooneel op van misnoegen en verdeeldheid. Eene wenschelyke zaak ware het, naar
ons inzien, indien verscheiden bedenkingen, door onzen Schryver aangevoerd,
ernstig overwogen, en, in derzelver eigenaartige strekking, in praktyk gebragt
wierden, door de Hoogst Geconstitueerde Magten, van dat, in veele opzigten,
gezegend Gewest, welks bloei en welvaart aanmerkelyk zou bevorderd worden,
door de onmiddelyke medewerking van eerlyke en kundige burgers, welke, door de
tegenwoordige orde van zaaken, van deelneeminge in het bewind, nu, dikmaals
huns ondanks, zyn uitgesloten.
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Reizen door Noord- en Zuid- Carolina, Georgia, Oost- en WestFlorida; de Landen der Cherokees en Muscogulges, of het CreekBondgenootschap, en het Land der Chactaws. Door William
Bartram. Uit het Engelsch vertaald, door J.D. Pasteur. 2de Stuk.
Te Haarlem, by F. Bohn. In gr. 8vo. 273 bl.
Voortduurend en gelykblyvend is de Aanpryzingsstoffe, welke wy vonden, het Eerste
Stuk deezer Reize beoordeelende, zo wat het oorspronglyk Werk als wat de
(*)
Overzetting betreft , en daar wy te gemelder plaatze in ons Maandwerk het reeds
in druk zyn deezes Tweeden Stuks vermeld hebben, stelden wy de leezing niet uit,
noch ook de spoedige plaatzing.
De overige Hoofdstukken van het Tweede Boek, en vier van het Derde Boek, zyn
in dit Stukje begreepen, welker Inhoud wordt opgegeeven, en zeer veele
byzonderheden aanduidt, die men elders vergeefsch zou zoeken: dewyl onze
Reiziger, gelyk uit de Aankondiging van het Eerste Stuk genoeg is af te neemen,
oorden bezogt, van welke veele niet meer dan in naam by de Europeaanen bekend
waren.
Tot eene naauwkeurige Plant- en Dier- beschryving, inzonderheid wanneer het
voorwerpen zyn elders niet ontmoet en nog nimmer beschreeven, verledigt zich de
pen des Reizigers, wiens talent in cierlyk en schilderagtig Plaatsbeschryven wy
onze Leezers, in een voorig berigt, leerden kennen. Wy troffen, in den beginne
deezes Stuks, daar van, onder andere, dit overneemenswaardig voorbeeld aan. ‘Wy zagen, terwyl wy de zandheuvelen overtrokken, de holen van de groote Land
Schildpad; dit zonderling Dier is nog door geene Natuurlyke Historie-Schryvers of
Reizigers beschreeven. De eerste tekenen van het bestaan van dit Dier, als men
zuidwaards trekt, vindt men onmiddelyk na men de Savanna Rivier is overgetrokken.
Men ziet het alleen op hooge drooge zandheuvelen. Als het volwassen is, is het
boven-schild ten naasten by agttien duimen lang en tien of twaalf duimen breed; de
rug is zeer hoog, en het schild is van eene zeer harde beenachtige zelfstandigheid,
bestaande uit veele regelmaatige afdeelingen, die door naaden vereenigd zyn, op
dezelfde wyze als

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. hier boven bl. 82.
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by andere soorten van Schildpadden, en met dunne hoornachtige plaaten bedekt.
Het onderst of buikschild is groot en overdwarsch regelmaatig in vyf vakken verdeeld;
deeze vakken zyn niet te zaamen vereenigd gelyk de naaden van 's menschen
hoofdschedel, of het ruggeschild van de Schildpad; maar zyn aan elkander vast
door een zeer verheeven hoornachtig kraakbeen, dat hem als hengzels dient, om
zyn lichaam, naar goeddunken, in zyn schild op te sluiten. Het voorste gedeelte van
het buikschild naar het einde is omtrent van gedaante als een spade, steekt ten
naasten by drie duimen na vooren uit, en is omtrent anderhalve duim breed; deszelfs
eind is een weinig gekloofd; het agterste gedeelte van het buikschild steekt ook
aanmerkelyk naar agteren uit, en is diep gevorkt.
‘De pooten en voeten zyn met platte hoornachtige schubben bedekt; zy schynen
niet gekliefd, noch met toonen te zyn, maar bezet met lange platachtige nagels of
hielen, eenigzins naar de nagelen van 's menschen vingers gelykende, vyf aan de
voorpooten; de agterpooten of voeten schynen als geknot of als stompen van voeten,
rondom gewapend met platachtige, scherpe, sterke nagelen, welker getal onbepaald
of onregelmaatig is; de kop is van eene middelmaatige grootte; de opperkaak wat
gekromd, de tanden hard en scherp; de oogen zyn groot; de neusgaten staan digt
by elkanderen en zyn zeer klein; de algemeene kleur van het Dier is ligt asch- of
kleikleur, en van verre zou men het over 't hoofd zien, als een steen of een ouden
stomp van een boom, ten zy het in beweeging is. Het is verbaazend welk een gewigt
deeze Dieren kunnen draagen; zy kunnen gemaklyk een mensch draagen, die op
hunnen rug staat, als de grond vlak is. Zy maaken groote en diepe holen in de
zandheuvelen, en werpen ongelooflyk veel aarde uit. Zy worden voor een uitmuntend
eeten gehouden. De eieren zyn grooter dan een snaphaan-kogel, volmaakt rond
en de schaal hard.’
Der meer en min bekende menigte van Dieren, in dit Stuk opgegeeven, en naar
eisch van derzelver zeldzaamheid of byzonderheid in 't een of ander opzigt
breedspraakiger beschreeven, is groot, en zal den Liefhebberen van dit gedeelte
der Natuurlyke Historie stoffe ter Aantekening opleveren.
Geen Ryk in de Natuur of het trekt des opmerkenden Reizigers oog en aandagt.
Niet ongemerkt mo-
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gen wy zo min als hy voorbystappen een verschynzel in het Ryk der Delfstoffen, 't
geen, gelyk hy met reden aanmerkt, overvloedige stoffe tot wysgeerige
redenkavelingen voor den weetgierigen Natuurkundigen kan opleveren. Zyn berigt
deswegen luidt. - ‘Aan de Georgiasche zyde van de Savanna Rivier, omtrent vyftien
mylen beneden Silver Bluff, loopt een groote weg dwars door eene strook van
oploopende heuvels van eene ongemeene hoogte, en misschien zeventig voeten
hooger dan de oppervlakte der rivier. Deeze heuvels bestaan van drie voeten onder
de algemeene oppervlakte der groei-aarde, tot de diepte van twintig of dertig voeten,
geheellyk uit bedolven Oesterschulpen, die van binnen van de kleur en vastigheid
van wit marmer zyn. De Schulpen zyn van eene ongelooflyke grootte, gemeenlyk
van vyftien tot twintig duimen lang, van zes tot agt duimen breed, en van twee tot
vier dik, en de holte groot genoeg om een gewoonen menschenvoet te kunnen
bevatten; zy schynen alle geopend geweest te zyn vóór den tyd der versteeninge,
eene verandering die zy baarblyklyk schynen ondergaan te hebben; zy zyn
ongetwyfeld zeer oud, of misschien van voor den Zondvloed. De inwoonders
daaromstreeks branden dezelve tot kalk om te bouwen, waar toe zy zeer goed zyn,
en zy zouden zeker eene zeer goede mesting opleveren, als hunne landen zulks
noodig hadden, alzoo deeze heuvels nu aanmerkelyk vrugtbaar zyn. De hoopen
Schulpen liggen op een bed van eene geelachtige zandachtige aarde van
verscheiden voeten diepte, op eenen grondslag van zagte witte rotzen, die van
buiten het voorkomen van arduinsteen heeft; maar die, als men haar naauwkeurig
beschouwt, in de daad een schulpachtig zamengroeizel of mengeling van zand en
fyn gewreeven zeeschulpen is; in 't kort, deeze schulpachtige rots koomt in
hoedanigheid en voorkomen naby de Bahamasche of Bermudische witte Rots.’
BARTRAM'S gemeenzaame verkeering met de Inwoonderen dier schaars bezogte
streeken geeft hem gelegenheid om het groot voorwerp van eens Reizigers
bespiegelingen, den Mensch, niet onopgemerkt en onbeschreeven te laaten, en
lust het ons van hem het een en ander daar toe betreklyk over te neemen.
De Nederkreeks, of Siminoles, geeft hy deeze beschryving van: ‘Zy zyn een zwak
volk in getal. Zy zouden met hun alle, denk ik, nog niet talryk genoeg zyn om
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eene van de Steden der Muscogulges te bevolken, by voorbeeld de Stad Uches,
aan den voornaamsten tak van de Apalachulca Rivier, die alleen by de twee duizend
inwoonderen bevat. Egter bezit deeze handvol volks eenen uitgestrekten grond,
geheel Oost-Florida en het grootste gedeelte van West-Florida, die, door de natuur
in duizenden eilandjes en heuveltjes en hoogten doorsneden zynde, door de
ontelbaare rivieren, meiren, grienten, groote drasvelden en plassen, even zo veele
veilige verblyfplaatzen maaken, daar zy zich voor eenigen tyd met der woon
onthouden kunnen, en die hen zeer goed kunnen beschutten tegen alle onverwagte
invallen of aanvallen van hunne vyanden, en wyl het zulk een moerassig en
heuvelachtig land is, levert het zulk een overvloed en verscheidenheid van
leevensmiddelen tot voedzel van verschillende dieren, dat ik gerust kan verzekeren,
dat 'er geen streek op den aardbodem is daar zo veel wild of dieren, die tot voedzel
van den mensch dienen, gevonden worden.
Dus genieten zy overvloed van de noodwendigheden en gemakken van het leeven,
met veiligheid van hunne persoonen en eigendommen, de twee voorwerpen van
de zorg van het menschlyk geslacht. Met de huiden van herten, beeren, tygers en
wolven, gevoegd by de honig, wasch en andere voortbrengzelen van den grond,
koopen zy hunne kleeding, uitrusting en huisraad, van de Blanken. Zy schynen vry
van gebrek of begeerten te zyn. Zy hebben geenen wreeden vyand te vreezen, daar
is niets dat hun ongerustheid kan verwekken, dan de trapswyze inbreuken, welke
het blanke volk op hun land doet. Dus vergenoegd en ongestoord, schynen zy zoo
vrolyk en vry als de vogelen des hemels, en zoo vlug en werkzaam, zoo luidruchtig
en zingende, als zy. Het gelaat, de handelwyze, en de gang der Siminoles vormen
het treffendst tafereel van geluk in dit leeven; blydschap, te vredenheid, liefde en
vriendschap zonder veinsery of bedrog, schynen hun eigen te zyn, of heerschende
in hun leevensbeginzel: want zy verlaaten hen eerst met den laatsten leevenssnik.
Zy schynen zelfs hunne oude Opperhoofden en Raadsheeren den dwang op te
leggen om in hunne raadsvergaderingen eene noodzaaklyke deftigheid en plegtigheid
te bewaaren; ja zelfs is de zwakheid en het verval van eenen hoogen ouderdom
niet genoeg om deeze jeugdige vrolyke eenvoudigheid uit hun gelaat
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uit te wisschen; maar daar blyft, even als in den graauwen avondstond van eenen
helderen en stillen dag, eene verblydende en vervrolykende blos op den Westlyken
horizont, na dat de zon onder is.
Ik twyfel niet of zommigen van myne landslieden, die deeze berichten van de
Indiaanen zullen leezen, welke ik naar waarheid heb getragt te verhaalen, ten
minsten gelyk ze my voorgekomen zyn, zullen my van partydigheid of
vooringenomenheid voor hun beschuldigen. Ik zal egter nu daartegen hunne
ondeugden, de zedenlyke gebreken en onvolmaaktheden, naar myne eigene
waarneemingen en kennis, zoo wel als volgens de berichten van de blanke
handelaars, die onder hen woonen, tragten aan den dag te leggen.
De Indiaanen oorloogen tegens hun eigen geslacht, dooden en vernielen hunne
medemenschen: hunne beweegredenen daartoe spruiten uit dezelfde verkeerde
bron als by andere Natien van het Menschdom, dat is, uit zugt om hunnen
medemenschen een hoog denkbeeld te geeven van hunne persoonlyke nationaale
dapperheid, en zich daar door onsterflyk te maaken, door hunne naamen met eer
en luister tot de nakomelingschap te doen overgaan, of uit wraakzugt tegen hunne
vyanden, om openbaare of persoonlyke beledigingen, of laatstlyk om de grenzen
of omtrek van hunne landen uit te breiden. Maar ik kon, op het naauwkeurigst
onderzoek, niet vinden dat hunne bloedige oorlogen, in deezen tyd, met sterker
vlekken van onmenschlievenheid of wreedheid bezoedeld zyn, dan men onder de
beschaafde Natien kan waarneemen; zy villen, 't is waar, hunnen verslaagen vyanden
de herssenpan af; maar zy dooden vrouwen noch kinderen van beiderlei Kunnen.
De oudste handelaars, zoo onder de Neder- als Opper-Creeks, verzekerden my,
dat zy nooit een voorbeeld gezien hebben, dat zy hunne manlyke gevangenen
verbrandden of pynigden, schoon men zegt, dat zy voorheen gewoon waren zulks
te doen.
Ik zag in elke Stad, by de Natie en by de Siminoles, welke ik bezogt, meer of min
manlyke gevangenen, van welke sommige zeer oud en vry, en in zoo goede
omstandigheden waren als hunne meesters, en alle Slaaven krygen hunne vryheid,
als zy trouwen, dat toegelaaten en aangemoedigd wordt, als wanneer zy en hunne
kinderen
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op een gelyken voet met hunne overwinnaars zyn. Zy zyn hoerery en overspel
overgegeeven; maar niet meer denk ik dan andere Natien. Zy straffen de
overtreeders, zo mannen als vrouwen, eveneens, door hun de ooren af te snyden.
Deeze is de straf van den Echtbreuk. Eerloosheid en schande wordt voor eene
genoegzaame straf gehouden voor hoerery in beide de Sexen.
Zy zyn verzot op speelen en dobbelen, en vermaaken zich als kinderen met het
vertellen van fabelachtige geschiedenissen, om verwondering te verwekken en te
doen lagchen.
Zy voeren een eeuwigen oorlog tegen herten en beeren, om voedzel en kleederen,
en andere noodwendigheden en aangenaamheden, te bekomen, het geen misschien
tot eenen onredelyken en misschien misdaadigen graad wordt uitgestrekt, zedert
de Blanken hunne zinnen met vreemde overtolligheden begocheld hebben.’
Wegens de Siminole Meisjes hadt hy voorheen opgetekend, ‘dat zy geenzins
ontbloot zyn van bekoorlykheden, om de ruwer Sexe te behaagen, en de blanke
Handelaars weeten zeer wel hoe voordeelig het voor hun in zaaken van den
koophandel is haare liefde en vriendschap te winnen, en als hunne liefde en achting
voor elkanderen opregt en wederzydsch is, zyn 'er maar weinig voorbeelden, dat
zy de belangen en voorneemens van mannen, die zy voor een tyd huuwen,
verraaden; zy werken en zorgen onophoudelyk voor hun byzonder belang, en
ontdekken en voorkomen alle aanslagen en booze oogmerken, welke hunne
persoonen mogen dreigen, of hunnen handel of hunne zaaken zouden kunnen
nadeelig zyn.’
Gunstig vinden wy onzen Schryver meestal voor de Kunne, en was hy, schoon
een Quaker, voor derzelver bevalligheden niet onaandoenlyk. Een schilderytje
hiervan zal onze Leezers smaaken, en BARTRAM in een punt vertoonen, waarin wy
hem op de geheele Reis niet ontmoet hebben. - Op eene anders reeds beschreeven
betoverend schoone plek gronds, ‘huppelden gezelschapjens van jonge onschuldige
Cherokeesche Meisjens, of waren druk bezig de welriekende vrugt [Aardbeziën] te
plukken, of, haare korfjes reeds gevuld hebbende, onder de schaduwen van
bloemryke en welriekende natuurlyke prieelen van Magnolia
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en welriekende Kelkbloemen, zoete geele Jasmynen en hemelsblaauwe
heesterachtige Kruipboomen, nederlagen; haare schoonheden voor het flodderend
windjen ontblootende en haare ledemaaten in den koelen vloeienden stroom
baadende, terwyl andere benden, vrolyker en dartelder, nog Aardbeziën plukten,
of haare gezellinnen dartel naaliepen, en haar plaagden met haare wangen en
lippen, met de ryke [rype] vrugt, te beverwen.
Dit boschtooneel van eerste onschuld was betoverend, en misschien te verleidend
voor wakkere Jongelingen, om lang ledige aanschouwers van hetzelve te blyven.
Eindelyk de natuur over de reden de overhand krygende, wenschten wy ten minsten
een daadlyker deel aan haare aangenaame stoeijeryen te hebben. Eensklaps dit
besluit neemende, sloopen wy voorzigtiglyk, zonder ontdekt te worden, tot byna op
de plaats van het tooneel zelve. Naardien wy nu niets anders in den zin hadden,
dan eene onschuldige vrolykheid met dit dartel gezelschap van Water-nymphen,
laaten wy egter elk gevoelig mensch oordeelen, hoe verte onze driften, daar zy dus
verre aangevoerd [aangevuurd] en opgewekt wierden, ons zouden hebben kunnen
vervoeren, waren 'er geene nydige oude vrouwen by geweest, die in hinderlaag
lagen, en, ons merkende, by tyds genoeg waarschuuwden, dat de Nymphen zich
konden verzamelen. Wy vervolgden egter een troepjen van haar, dat onvoorzigtiglyk
wat verder van haare bewaaksters was afgedwaald, en onderhaalden haar. Zy, zich
van de andere afgesneeden ziende, verschoolen zich in een klein boschjen, en
ziende dat zy door ons ontdekt waren, bleeven zy daar zitten en loerden door de
takken; maar merkende dat wy hun naderden, kwamen zy gerust voor den dag, en
traden ons in eene betaamelyke houding te gemoet, haare bloozende aangezigten,
waar op maagdlyke schaamte in vuurig rood te leezen stondt, half ontdekkende, en
booden ras, met eene aangeboorene onschuld en vrolykheid, haare korfjens aan;
ons vrolyk zeggende, dat haare vrugten ryp en gezond waren.
Wy namen een korfjen aan, zetten ons neder en vergasteden ons op de lekkere
vrugt, terwyl het geheele gezelschap van de onschuldige dartle Bosch-nymphen in
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een kring rondsom ons stondt, en de verschillende troepjens, onder geleide van de
oude Matronen, zich in gezelschapjens op de groene grasryke oevers geplaatst
hadden.
Myn jonge medgezel, de Handelaar, de zaak door verontschuldigingen, en door
het verzoeken van verschooning voor onze stoute verrassing, met haar in het
vriendlyke afgedaan hebbende, noopte haar haare geplukte vrugten voor eenen
bedongen prys by hem aan huis te brengen; waarop wy vriendlyk van elkander
scheidden, en nu afscheid neemende van deeze Elyseesche velden, reeden wy de
bergen weder op, trokken die schuins over derzelver bloemryke vloertapyten over,
en kwamen in de koelte van den avond in de Stad.’
Schoon onze Reiziger soms angstige en kommervolle oogenblikken hadt, gaven
de Ontmoetingen van Gastvryheid, en het Onthaal hem aangedaan, hem ruime
vergoeding. Naa een derzelven roept hy uit: ‘Geduurende myn verblyf alhier genoot
ik de volkomenste en aangenaamste Gastvryheid van deeze gelukkige menschen.
Ik meen gelukkig in hunne geneigdheden, in hunne denkbeelden van deugd, met
opzigt tot ons maatschappelyk of zedenlyk gedrag. ô Godlyke eenvoudigheid en
waarheid! ô Vriendschap zonder valschheid of bedrog! ô Belanglooze, natuurlyke,
onbevlekte, gastvryheid, door geene konstige verfyningen bedorven!’

Kleine Dichterlyke Handschriften. Agtste en negende Schakeering.
Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek, 1795 en 1796. In gr. 8vo. 167
en 136 bl.
De Handschriften, in de twé bovengenoemde Schakeringen geplaatst, zyn van Jan
Lugt, Dirksz., G. Outhuys, B. Trakranen, O.C.F. Hoffham, A.L. Barbaz, B.
Nieuwenhuizen, A.P.V.T., A.C. Schenk, P. Boddaert, Jun., P.G. Witsen Geysbeek,
C. van den Berg, P.J. Uylenbroek, A.M. Moens, W. Haverkorn, Wz., A.J. Zubli, J.G.
Doornik, C. Loots, J. Croon, J.D.P., R.H.A., W. Bilderdyk, P.N.A., G.H.V. Ysselstein,
en M. Westerman. Men ziet dus, welke waardige Vernuften aanhoudend bydragen
om deze Verzameling van belang te maken. Alle hunne Stukjes zullen den
kunstminnenden Lezer genoegen, vele zullen het volle gevoel zyns harte in beweging
brengen, zynen smaak aller-
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aangenaamst voldoen. Vooral vindt men in deze twé Schakeringen vele schone
Vertalingen en vrye Naarvolgingen van oude en nieuwe Dichters; waarvan het
volgende, zynde ene vrye naarvolging van Horatius, door G. Outhuys, tot ene proeve
kan strekken.

Horatius en Lydia.
Horatius.
Toen myn min u niet mishaagde,
Ik - alléén uw hart bezat,
Liever minnaar om uw' boezem
Nooit zyn' arm gestrengeld had,
Toen benydde ik d'Oosterkoning
Diadeem, noch troon, noch schat.
Lydia.
Toen geen vreemde vlam u blaakte,
Gy me om Cloë niet verliet,
Meende ik, door myn schoon verheven
In Diones ryksgebied,
Dat myn roem, ten top gestegen,
Ilia beneên zich liet.
Horatius.
Cloë knelt my in haar boeiën,
Cloë, die, by 't schoonst gelaat,
Met heur tedre rozenvingren
De elpenbeenen cyther slaat.
'k Ben bereid myn bloed te plengen,
Zoo dat bloed heur 't leven baat.
Lydia.
'k Blaak in onderlinge liefde
Voor den schoonsten jongeling,
'k Schroom geen tweemaal zelfs te sterven,
Rekte dit zyn' levenskring,
Zoo hy slechts den vegen adem
Kusschend van myn lippen ving.
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Horatius.
Zoo de band, waar eens de liefde
Ons meê voerde in zegepraal,
Al te zeer van een gereten,
Wierd vernieuwd uit hecht metaal,
Cloë uit myn hart gebannen,
Gy de myne als de eerstemaal?
Lydia.
Schoon myn vriend den glans der starren
Door zyn schoon verdwynen doet;
Gy den kurk steeds evenaarde,
Dobbrende op een' woênden vloed,
Niets zal immer weêr verdoven
't Blaken van myn' liefdegloed.

In de negende Schakering vindt men verscheiden kleine geestryke Stukjes van
Bilderdyk, waarvan het volgende tot nog ene proeve kan dienen.

Lykvaers.
De brave Alcestis was een parel, groot van waarde:
God-zelf schonk ze aan haar Eeuw als 't kostelykst kleinood.
Wat was 't? - Hy zag zyn gift geheel miskend van de aarde,
Hernam ze, en lei haar weg in 't schelpjen dat haar baarde,
Om ze eenmaal 't Englendom te werpen in den schoot.

De Graaf Benjowsky, of de Zamenzweering op Kamtschatka.
Tooneelspel. In vyf Bedryven. Gevolgd naar het Hoogduitsch van
A. von Kotzebue. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek, 1796. In 8vo.
170 bl.
Wie enige der Werken van den vermaarden KOTZEBUE ge lezen heeft, zal hem gaarn
voor een vernuftigen Schryver willen houden. In alle geeft hy blyken van geest, die
somwyle zeer ter zaak komen, maar ook somwyle zeer verkeerdlyk zyn geplaatst.
Zyn Graaf Benjowsky levert ook genoeg vernuftige trekken op, maar maakt, in zyn
geheel beschouwd, ene slechte houding. Een hoofdvereischte tot de schikking van
een goed Toneelspel is onbetwistbaar, dat 'er zekere éénheid van bedryf voorhanden
zy, en all' het overige zich daartoe bepale. In de Stukken van KOTZEBUE, en vooral
in zynen Benjowsky, wordt deze éénheid dikwyls gemist,
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en onder de bykomende omstandigheden als 't ware geheel verloren. Voords is zyn
zedelyk oogmerk, zo hy 'er zich by de bearbeiding van dit Toneelspel een heeft
voorgesteld, moeilyk te vinden; waarom wy oordelen, dat hetzelve, op onzen
Nationalen Schouwburg, voor zovele betere, nog zeer wel ontbeerd kan worden.

De Gevarelyke Weddingschap. Eene kleine Roman, in twaalf
Hoofdstukken. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek, 1796. In gr. 8vo.
119 bl.
Deze Roman is mede van den vernuftigen KOTZEBUE, en op dezelfde wyze ontstaan
als zyne Geschiedenis van mynen Vader. KOTZEBUE, zegt ons het Voorbericht, had
zich dikwyls met zyne Vrienden vermaakt door de opgave van eindrymen, maar
was nu op den inval gekomen om deze speling van het vernuft verder uit te breiden,
en niet tot enige regels te bepalen. Tot dat einde werden, op zyn verzoek, hem de
twaalf woorden opgegeven, waarover hy deze kleine Roman vervaardigd heeft. De
woorden zyn: Schoenmaker. Ring. Snuifdoos. Portrait. Orkaan. Brand. Knevel.
Rendezvous. Baadkuip. Toren. Gelagch. Rechter. Duidlyk ziet men op vele plaatsen,
vooral in de twé Hoofdstukken, getiteld: Knevel, en Gelagch, dat de Schryver moeite
gehad hebbe zyne gedachten met de opgegeven woorden in overeenkomst te
brengen. Het geheel, nogthans, draagt de blyken van den vindingryken geest, welke
KOTZEBUE steeds kenmerkt, en maakt dit Stukje van genoeg belang om in een uur
van uitspanning gelezen te worden. - Lagen, voor legden, is ene taalfout, welke wy
op bladz. 27 der Vertaling gevonden hebben.

Verzameling van Vaderlandsche Spreekwoorden, opgehelderd
door J.F. Martinet. Ten gebruike der Jeugd en in de Schoolen. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1796. In 8vo. 112 bl.
Men vind in deeze Verzameling twee-en-zeventig Spreekwoorden, die getrokken
zyn uit een Werkjen, door wylen MARTINET, en V.D. BERG, uitgegeeven, onder den
tytel: Geschenk voor de Jeugd. - Dat de overl. MARTINET zich nevens den Eerw. VAN
DEN BERG, aan de Jeugd, in meer dan één opzicht, verdienstelyk gemaakt hebben,
en daar door aan de Nederlandsche Natie, en vooral aan het minst kundig gedeelte,
en het opkomend Geslagt derzelve, zal niemand ontkennen. - Ook doet deeze
Verzameling geen oneer aan de
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Assche van MARTINET, of de achting aan VAN DEN BERG verschuldigd. - Doch, men
neeme het ons niet kwalyk, veele der hier verklaarde Spreekwyzen worden uit
haaren oorsprong opgehaald - maar ook by veele vind men daar of weinig of niets
van; doch deeze hebben toch haare nuttigheid, om dat de zedelyke betekenis
derzelven, in 't vatbaarst licht, der Jeugd word voorgesteld. - Evenwel kan dit
Stuksken geoordeeld worden, veel te kunnen bydraagen, om de Bataafsche Jeugd,
en kennis aan de Geschiedenis van hun Land, en Godsdienstige en zedelyke
beginzelen, in te prenten.

Lees-oefeningen voor Eerstbeginnenden. Ten dienste der Schoolen
welke ingericht zyn naar het oogmerk der Nederlandsche
Maatschappy: Tot Nut van 't Algemeen. Te Leyden, by D. du Mortier
en Zoon, 1796. In 8vo. 32 bl.
Niemand, die weet, dat een goede grondslag een hegt Gebouw maakt, zal het, hoe
kundig ook, een vergeeffchen arbeid rekenen, zich met de eerste en eenvouwigste
beginzelen te bemoeijen, om der Jeugd het leeren gemaklyk en vermaaklyk te
maaken: en daar het Werkjen, voorhanden, deeze beide eindens beöogt, zal zelfs
de meest ervaarne hetzelve verwelkomen: maar, daar, in de eerste beginzelen, aan
de Jeugd, de Zinsnydingen, met haare tekenen, zo wel moeten worden ingeboezemd,
als de Letters, in haare verscheidene gedaanten, heeft het ons niet voldaan, dat
door het geheele Stukjen daar op zo weinig acht geslaagen is. Adres aan den Titel,
enz. - Wy zeggen dit niet om te berispen; maar om, by eene nieuwe oplage, of iets
dergelyks, daar op acht te doen slaan.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Bybel vertaald, omschreven en door Aanmerkingen
opgehelderd. XIIIde en laatste Deel. Te Utrecht en Amsterdam, by
G.T. van Paddenburg en Zoon en J. Allart, 1796. In gr. 8vo. 714 bl.
Zo heeft het dan den kundigen en arbeidzaamen VAN VLOTEN mogen gebeuren,
zyne taak af te spinnen! Heil zy het Bybelminnend Publiek met de volvoering van
die uitgebreide taak! Meer dan eens onze gedagten over de wyze der uitvoeringe
gezegd hebbende, behoeven wy daar toe niet te rug te keeren. Van hetgeen dit
laatste Deel des Werks bevat, zullen wy eene hoofdzaaklyke opgave doen. De
Verhandeling voor de Hebreën (dus betitelt VAN VLOTEN den gemeenlyk genoemden
Brief aan de Hebreeuwen) beslaat hier de eerste plaats. Dezelve wordt voorafgegaan
van eene Inleiding tot de (zo als het VAN VLOTEN behaagt die te noemen)
Redenvoering aan de Hebreën. De Schryver is, naar zyne meening, de Apostel
Paulus, wat ook veelen daar tegen inbrengen uit den verschillenden styl,
waaromtrent, zegt hy, Paulus zich zelven niet altoos gelyk is. ‘De Hebreën zyn
Christenen uit de aanzienlykste Joodsche familien gesproten, die door den handel
een vermogen verworven hadden, waardoor zy aan hunnen rang eene meerdere
kragt konden byzetten, die altoos met hunnen oorsprong zo ingenomen waren, dat
zy onder de beschaafde wetenschappen, welke zy konden beoeffenen, altoos aan
de Hebreeuwsche taal een gedeelte van hun onderzoek wydden, en daar dan altyd
met zekere smaak zich in oeffenden.’ De grondtext is daarom het Hebreeuwsch,
mogelyk door Lukas in het Grieksch vertaald. Hierop volgt eene korte Verhandeling
over den inhoud en de bedoeling van dit uitmuntend geschrift, die veele schoone
aanmerkingen bevat, en waar van wy de leezing aanpryzen. - De dus genaamde
Eerste Brief van Joannes dunkt VAN VLOTEN op zyn best een frag-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

282

ment van een Brief te zyn, eer dan een volledige. Niet vreemd is hy van het gevoelen,
dat dit Stuk als een Aanhangzel op het Euangelie van Joannes moet beschouwd
worden, waarin de Schryver niet zo zeer ten oogmerke hadt, leerstellingen te
behandelen, als ter verbeteringe van het hart te schryven. ‘Die dit Stuk’ (dus schryft
de geleerde Man) ‘met de meeste vrugt lezen wil, denke aan geene valsche
gevoelens, welke hier zouden bestreden worden; maar bewonderde (bewondere)
de eenvouwigheid, de schoonheid en de kragt dier grondbeginzelen, waarop het
beoeffenend Christendom gevestigd is, grondbeginzelen die de strengste proef van
een wysgeerige en egt menschkundig onderzoek zeer wel kunnen doorstaan, maar
ook grondbeginzelen, die men door een schakel van beweegredenen niet behoeft
aan den gang of in werking te brengen, maar die oogenbliklyk, zo als dat aan
grondbeginzelen eigen is, in werking geraken, als de gelegenheid maar daar is; in
alles door te dringen en alles te bezielen, terwyl met dit alles de warmte van het
hart, hoe zeer verspreid, daar door niet verminderd; neen, de neiging der
grondbeginzelen in het hart van den Christen geplaatst, geven gestadig daaraan
nieuw voedzel, en hierom zyn ook de daden van den Christen, naarmate zy
uitvoeriger zyn, te nader aan de volkomenheid, daarom evenwel niet minder hartelyk,
regtgevoelig; zulke reine, zulke kragtige eenvouwig werkende waarheden is het
Vestaalsche vuur dat altoos brandende gehouden word, - edoch ik beteugel myne
gedachten.’ - Den tweeden en derden Brief houdt VAN VLOTEN voor echte
voortbrengzels van JOANNES; terwyl hy den grond der twyfelinge van zommigen daar
in zoekt, dat zy, aan byzondere persoonen zynde geschreven, niet dan naa verloop
van tyd algemeen bekend zyn geworden. - Hoog loopt onze Schryver met den Brief
van JAKOBUS, als zynde 'er, naar zyn oordeel, geen Stuk onder de Bybel-Geschriften,
‘waar in zo veel karakteristieks is, dan (als) in dezen beknopten Brief gevonden
word.’ Zyn model zou het boek van JESUS SIRACH zyn. ‘Het is my zeer zeker (schryft
VAN VLOTEN) dat JAKOBUS dat geschrift in zo verre gevolgd heeft, als zyne
aanmerkingen konden dienen om het met meer applicatie in zyn tyd te lezen; het
kan ook zeer wel zyn, (vervolgt hy) dat dit gebruik het
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welk JAKOBUS 'er van gemaakt heeft, de naaste oorzaak geweest is, dat men, in den
bloeienden staat der Christenheid, dat Geschrift als een Handboek voor de Jeugd
gehouden heeft.’
Op de twee Brieven van PETRUS en dien van JUDAS, volgt, ten laatste, de
Openbaaring van Johannes. Alleruitvoerigst is VAN VLOTEN over dit vermaarde
geschrift; meer dan de helft des Boekdeels beslaat hetgeen hy daar over heeft by
een gebragt. Alleen de Inleiding bevat zeventig bladzyden. Doorheen, in de Vertaaling
en Uitbreiding, ontmoet men, by manier van Ophelderingen, uitgewerkte
Verhandelingen. Niet ondienstig oordeelen wy, de titels dier Verhandelingen hier af
te schryven, tot narigt der zulken, die over de vermaarde Onderwerpen, aldaar
behandeld, 's Mans gedagten wenschen te verneemen. Zie hier dezelve. Over de
zeven Brieven als Opdragt tot dit Geschrift. Hoofddeel II, III. - Over de Zeven Zegels.
Van Hoofdd. IV:1 tot VIII:2. - Over de Bazuinen, het kleine Geschrift en de
Donderslagen. Van Hoofdd. VIII:2 tot XII. - Over het Beest, den Draak, het Lam,
den valschen Profeet, het beeld des Beestes, de hoere van Babel, hun lot,
waarschuwende tekens daarvan in de oordeelen of Fioolen; hunne straf, de
gevangenis van den Draak, loslating, andermalige kryg, overwinning op hem, en
verryzenis. Van Hoofdd. XIII tot XX: vs. 10. - Over het Oordeel, by gelegenheid van
de tweede opstanding, en over het Nieuw Jerusalem. Hoofdd. XX:11 tot XXII. - Over
de geaartheid der standverwisseling van het Joodsche Volk en der overige natiën
der waereld. - Op dit alles volgt een Tafel van de Rangschikking der gebeurenissen
in de opvolging der Gezichten door Johannes geboekt, wordende voorafgegaan
van eene Schets tot opheldering van de Tafel.
Een Boeksken zouden wy moeten schryven, indien wy de geleerdheid, welke
onze kundige Uitlegger, in de onderscheidene Verhandelingen, ten toon spreidt, en
zyne denkbeelden, over de veelal duistere onderwerpen, gingen ontwikkelen. Indien
hy niet altyd de waarheid getroffen hebbe - indien hy, nu en dan, op onderstellingen
bouwe, welke aan zommigen losgewaagd mogen voorkomen; de duisterheid van
het Geschrift, aan de eene zyde, en, aan den anderen kant, het moeilyke, om niet
te zeggen verdrietlyke, der pooginge, om over een
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Boek, 't welk by de meerderheid der Christenen voor Kanonyk wordt gehouden,
eenig licht te verspreiden, moet den Burger VAN VLOTEN regt geeven op eene
bescheidene behandeling, daar hy, naar de meening van anders denkenden, mogt
geagt worden gedwaald te hebben. Met eene aanpryzing ter aandagtige leezinge
aan de zulken, welke smaak vinden in de bovengenoemde Apokolyptische
onderwerpen, moeten wy, derhalven, ons vergenoegen.
Om evenwel onze Aankondiging niet plotzeling af te breeken, zullen wy, naar
gewoonte, eene en andere proeve mededeelen. Uitvoerig, zo als ligt te voorzien
was, is de Aanteekening over de vermaarde verdagte plaats, 1 JOAN. V:7. Dezelve
vereischt, zegt VAN VLOTEN, eene uitvoerige behandeling; ‘niet (schryft hy) dat wy
ons vermeten durven in dit geval iets beslissends omtrent deze plaats te geven,
maar alleen om lezers te doen oordeelen over de verschillende gedagten, en hen
eenigzins te hulp te komen, om ware het mogelyk zyn eigen gedagten te bepalen.
Smaak voor bondige geleerdheid’ (dit zullen wy uit deeze geleerde Aanteekening
overneemen) ‘en aan de andere zyde yver voor regtzinnigheid, zyn de oorzaken
van den geduurig zich hervattenden stryd over deze woorden, zo lang men in de
eeuwen der onweetenheid leefde, dagt niemand aan de egtheid of onegtheid dezer
woorden; de Latynsche Overzetting, in aller handen en van algemeen gezag, waarin
zo gelezen wierd, als wy lezen in de onze, verhinderde het hierover verdere
bedenking te maken; toen evenwel de hersteller der wetenschappen, ERASMUS, zich
zeer verre boven de domheid en het vooroordeel verheven had, kon het niet missen,
of hy, een geestelyke zynde, moest het verlangen hebben, het N.T. in deszelfs
oorspronglyk Grieksch in het licht te geven; hy deed zulks, zo als hy dit in
Handschriften vond, dan deze Handschriften hadden de betwiste woorden niet; het
baarde evenwel by hem geene bedenking alles te geven, zo als hy het gevonden
had.’ Vervolgens eene opgave gedaan hebbende, wat vóór, wat tegen de Echtheid
deezer plaatze pleite, leidt hy, uit dat alles, met eene lofwaardige gemaatigdheid,
dit gevolg af: ‘Zo lang wy geen nader historisch bericht hebben; hoe het komt dat
veele Latynsche Handschriften, zelfs ouden, deze
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woorden hebben, en de oudste Grieksche niet, daardoor kunnen wy met het Critisch
gezag hier niets uitwerken, maar wy moeten de geheele zaak onbeslist laten, terwyl
de overhelling aan de zyde van eene inschuiving, by velen ongegrond of
onbedagtzaam, niet terstond behoort afgekeurd te worden.’ En in het slot der
Aanteekeninge: ‘Vraagt men, waarom de woorden in den text gelaten? hierover
denke ik eenvouwig zo: eene gryze gewoonte heeft in dit geval een zeker gezag,
het welk de oudheid altyd toekomt, tot dat men stellig ziet dat het ergens in nadeelig
is, of tegen de waarheid inloopt, dan is men verplicht 'er van af te zien. Zodra men
geschiedkundig zal kunnen bewyzen, hoe? en waarom? en wanneer? deze betwiste
woorden hier ingekomen zyn, zal ik, zal niemand een oogenblik aarzelen om ze 'er
uit te ligten; voor het misbruik hebben wy genoeg gezorgd, en kunnen derhalven
van geene bygeloovige verkleefdheid aan het oude verdagt gehouden worden.’
De bovenstaande Aanteekening hebbende geleezen, liepen onze gedagten eenige
Verzen vooruit, na den niet minder vermaarden text in het zelfde Hoofdstuk, vers
20. Uit hoofde der bescheidenheid, welke wy ook hier met genoegen opmerkten,
willen wy ons de moeite des overschryvens van des geleerden Uitleggers arbeid
wel getroosten. VAN VLOTEN vertaalt den text aldus: ‘Doordien ons bekend is, dat
de Zoon van Elohim gekomen is, en ons vatbaar gemaakt heeft voor het erkennen
van den Waaragtigen, wy nu hebben overeenstemming met dien Waaragtigen Zynen
Zoon JESUS CHRISTUS; deze is de waare Elohim, het eeuwig leeven.’ Aldus worden
deeze woorden uitgebreid: ‘Indien wy, in weerwil van dit alles, wantrouwende zyn
omtrent ons oordeel, wy hebben nogtans zo veel eerbied, zo veel geloof omtrent
het geen ons de Zoon van God geleeraard heeft, aangaande de belofte van Hem,
die nimmer faalt in het geen Hy toezegt, zo min als in de vervulling door Zyn Zoon
JESUS CHRISTUS; leeven wy gestadig in die erkentenis, hebben wy 'er de ervaring
van, dan hebben wy gewis gemeenschap met hem die waarheid toezeide en die
ze daarstelde, in hem zien wy alles wat God toezeide bewaarheid, wy zien hem niet
alleen in het genot van eeuwige gelukzaligheid, maar die is ook door hem
oorspronglyk ons eigendom, al
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hebben wy ze niet in het genot.’ Op dit Vers slaat de volgende Aanteekening: ‘Over
deze woorden is veel geschreven, en met verschillende inzichten; kon de gedagte
van VENEMA doorgaan, in zyne Dissert. de Divinitate JESU CHRISTI, zo dat wy het
tweede in vertaalden door Zynen Zoon JESUS CHRISTUS, dan was alles gevonden;
edoch ik wil niet ontveinzen, dat zulk eene vertaling voor in, door in, met den styl
en het gebruik van JOHANNES niet strookt; - het is zeer zeker, (dus vervolgt VAN
VLOTEN) dat wy door den Waaragtigen, volgens Joh. XVII:3, den Vader verstaan
moeten, die ons bekend gemaakt heeft, met de doorslaandste proeven van
onfaalbaarheid, dat in Zynen Zoon al wat waarheid in God is nu volkomen vervuld
is; en dit is het middenpunt van vereeniging zo onafscheidelyk tusschen ons en den
Waaragtigen in Zyn Zoon, en dus kunnen wy nu veilig besluiten, dat JESUS die
Waaragtige is, die alles volkomen bewaarheid, daar hy reeds het eeuwige leeven
geniet, en de oorzaak is dat ook anderen, met hem vereenigd, zulks aanvanglyk
genieten; 'er zyn Handschriften die zulk eene verklaring het allermeest begunstigen,
daar zy lezen, deze is de Waaragtige, met uitlating van het woord God; 'er zyn
Handschriften van minder gezag, die voor God CHRISTUS hier invullen, met reden
door STORR Zwek der Euang. Geschichte, p. 446, afgekeurd; wy merken nogtans
aan dat 'er studieus omtrent deze woorden in de Afschriften verandering gekomen
is; jammer is het, dat wy geen hulpmiddelen tot nog toe hebben, voldoende om hier
tot meerder vastigheid te komen, en dat HILARIUS de Trinitate niet door andere
tydgenoten, of gestaafd, of wedersproken word; zeker is het, als wy God behouden,
dat dan de stelling zou leeren: JESUS, die het eeuwige leeven is, is ook nu de
Waaragtige God (alleen), en dan is de onderscheiding in het vorige lid vrugteloos:
wy zyn in God en in Zyn Zoon JESUS; elk gevoelt van hoe veel gewigt het is, hier
met behoedzaamheid te verkeeren, op dat wy, als wy meenen iets voor de hooge
natuur van JESUS CHRISTUS, die by my onbetwistbaar is, door byvoeging van dit
bewys gewonnen te hebben, in een ander opzicht niet veel meer verliezen, dan wy
in staat zyn ooit weder te herstellen.’
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Kerkelyke Redenvoering over de nuttigheid der waare en de
schadelykheid der valsche Philosophie, uit Coloss. II:8, door J.J.
le Sage ten Broek, Meester der Vrye Kunsten, Doctor in de
Wysgeerte en H. Godgeleerdheid; Honorairen Hoogleeraar in de
Wysgeerte, en Bedienaar des Godlyken Woords, te Rotterdam;
Lid van de Bataafsche, Zeeuwsche en Utrechtsche
Genootschappen. Te Rotterdam, by J. Pols, 1797. In gr. 8vo. 56
bl., behalven de Voorrede van 48 bl.
De Eerw. TEN BROEK laat op zyne voorgaande Kerkelyke Redevoering, ter
beoordeeling des Briefs der Remonstrantsche Broederschap aan de Protestanten,
eene tweede, in den zelfden geest gesteld, volgen, die der Rotterdamsche
Hervormde Gemeente, ter waarschouwinge voor de verleidende en verderfelyke
Philosophie van onze dagen, heeft moeten dienen, en aldaar door veelen met
goedkeuring schynt ontvangen, en als een woord op zyn tyd toegejuichd te weezen.
Men vindt eerst eene korte opheldering van des Apostels vermaaning, ziet toe,
dat niemand u als eenen roof vervoere door de Philosophie, en ydele verleidinge,
naar de overleveringe der menschen, naar de eerste beginselen der waereld, en
niet naar Christus. Waar by het ons verwonderd heeft, dat de Redenaar schynt vast
te stellen, dat hier geene andere, dan of de Heidensche Philosophie van Plato en
zyne medewyzen, of eene Oostersche Philosophie, welke uit de beginselen der
Heidensche, en eenige instellingen van den Joodschen schaduwdienst, by
overlevering aangenomen, door de Persen en Chaldeen was saamgeflanst, kan
verstaan worden. Voornaame Bybeluitleggers hebben, zoo wy meenen, reeds lang,
met meer grond, aan de Joodsche Theologie van dien tyd gedacht, ook by Philo en
Josephus Philosophie geheeten, waarmede Joodsgezinde Leeraars de eenvoudige
(*)
Christenleer vermengden en verbasterden . Neemt men deze uitlegging aan, dan
laaten zich ook de volgen-

(*)

Zie, onder anderen, TITTMAN de Vestigiis Gnosticorum in N.T. frustra quaesitis, in Musco
Hagan. T. 2. P. 2. p. 358.
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de uitdrukkingen, naar de eerste beginselen der waereld, en niet naar Christus,
beter verklaaren. Deze Philosophie was niet naar Christus, dat is, naar de
Christelyke, met Goddelyk gezag bevestigde Leer, ingericht, maar steunde
grootendeels op menschelyke overleveringen, en zocht de Christenen tot de
onderhouding van Goddelyke instellingen te rug te brengen, die men niet anders,
dan als eerste beginselen van Godsdienstig onderwys, voor menschen in de
kinderjaaren berekend, kon aanmerken, die wel voorheen van dienst geweest waren,
maar thans, by de invoering van een nieuw Godsdienstontwerp, voor verder
gevorderden, van zelfs moesten vervallen.
De Redenaar houdt zich vervolgends voornaamelyk bezig, om, op het gezag van
Paulus in de verklaarde woorden, de waare, redelyke, nuttige en Christelyke
Philosophie van de valsche, redenlooze, verderfelyke en onchristelyke, te leeren
onderscheiden. Eene loffelyke pooging, waar by men 's Mans welmeenenden yver
voor de aangelegene zaak van den besten Godsdienst geenzins behoort te
miskennen; die echter een uitgebreider nut had kunnen stichten, indien niet het
byzonder Leerstelsel der Hervormde Kerk, en de naauwste bepaaling van alle by
dat Genootschap onderscheidentlyk aangenomen Leerbegrippen, zoo als TEN BROEK
dezelve begrypt, met meer algemeen erkende en allergewigtigste waarheden van
het Christendom ware ondereen gemengd geworden. Men oordeele uit het volgend
verslag van den verderen inhoud dezer Kerkelyke Redevoering.
Philosophie in het gemeen wordt beschreven, als ‘die weetenschap, waar voor
de mensch vatbaar is, en welke hy verkrygt, door de Reden, die God hem gegeeven
heeft.’ De Reden is ‘dat natuurlyk vermogen, dat God aan den mensch gegeeven
heeft, om alle voorkoomende dingen, en de onderlinge betrekkingen, waar in die
dingen tot malkanderen staan, wel te bevatten, met zekerheid daar over te oordeelen,
en naar dat oordeel, overeenkomstig den gekenden aart en betrekkingen der dingen,
zyne vrywillige daaden behoorelyk te bepaalen en in te rigten.’ Op deze algemeene
bepaaling, of beschryving, volgt eene optelling van byzondere weetenschappen,
die daar toe behooren, Zielkunde, Redenkunde, Weezenkunde, algemeene
Waereldkunde, Natuurlyke Godgeleerdheid, enz. waar uit het belang en de
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groote nuttigheid eener goede Philosophie voor den redelyken mensch, en voor het
gansche menschdom, wordt afgeleid; en wel inzonderheid, nademaal zy ons de
natuurlyke en zedelyke betrekkingen leert kennen, waar in wy tot God en onzen
evenmensch staan, en hoe wy ons, overeenkomstig dezelven betrekkingen, hebben
te gedraagen. Maar zoodanige Philosophie kan men, door de bedorvenheid der
Reden, zonder eene Godlyke Openbaaring nu niet meer machtig worden. Deze
heeft, door de ontdekking van de eenige grondslagen van waaren Godsdienst en
Gelukzaligheid, voor zondige menschen, in Jesus Christus, de Philosophen onder
de Christenen op den weg gebragt, die, dus geholpen, zoo lang gezocht en gewerkt
hebben, tot dat zy in de beginselen der Reden zelve de grondslagen gevonden
hebben, om een volledig samenstel van Reden- en Zedenkunde op te maaken, bl.
31-33. Deze Philosophie moet nogthans, hoe nuttig anders, met de uiterste
voorzichtigheid gebruikt worden, terwyl men, met door te redeneeren, ligt gevaar
loopt, de geopenbaarde Leerstukken, (van de Heilige Drieëenheid, van de
bovennatuurlyke menschwording van Gods eigen Zoon uit eene Maagd, van de
eeuwigheid der Godlyke besluiten, van eene bepaalde voorverordineering, van 's
menschen onmagt ten goede en geneigdheid ten kwaade, van den eigenlyken aart,
en de éénige genoegzaamheid van Jesus borgvoldoening, van de krachtdaadige
genadebewerking van den Godlyken Geest, van de verzegeling en bewaaring van
dien Geest, en dergelyke,) zoo niet regelrecht tegen te spreeken, ten minsten naar
zyne aangenomene begrippen te ploojen en te verbasteren, bl. 33-40.
Van eene geheel andere natuur is, volgens TEN BROEK, de valsche Philosophie,
waar tegen elk Christen Leeraar zich yvrig behoort te verzetten. ‘Eene Philosophie,
welke niet op de zuivere grondbeginselen van Reden en Openbaaring gegrond is,
waar in men niet alle die waarheden erkent, welke ons de Reden, in
overeenstemming met de Godlyke Openbaaring, duidelyk leert, maar de meeste
en gewigtigste van dezelve verwerpt; en welke dus ook niet geschikt noch ingericht
is, om den Godlyken oorsprong, het Godlyk gezag, de waarheid en de Leerstellingen
van den Christelyken Godsdienst te onderschraagen en te verdeedigen, maar veel
meer, om die
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te ondermynen, te benadeelen, en tegen te spreeken. Eene Philosophie, welkers
ydele verleiding zich ook met schynredenen van wysheid in eigenwilligen Godsdienst,
onder de grootsche naamen van vryheid van denken, van verlichting, sterkte van
geest, gezond verstand en dergelyke aanpryst. Waar in men de deugd meer tot
zekere pligten, en het geluk der menschen meer tot zekere rechten en voordeelen
der maatschappyelyke samenleeving, dan tot de waare liefde en vreeze Gods, en
tot de zekere hoop en verwagting eener zalige onsterfelykheid bepaalt. Waar in
men, naar zyn willekeurig goedvinden, die waarheden overneemt, welke ter bereiking
van zyn oogmerk dienen kunnen, by voorbeeld, dat God de Schepper en Vader is
van alle menschen; dat God goed is, verdraagt en weldoet; dat God ons voor de
maatschappye geschapen heeft; dat we malkanderen daar in moeten bevoorderlyk
zyn, en daar toe malkanderen verdraagen en beminnen; dat de één zich op
geenerleie wyze boven den anderen moet verheffen; dat de mensch zyne waarde
kennen, zich daarom met alle anderen gelyk achten, en zich nooit aan anderen
onderwerpen moet; maar waar in men nooit hoort spreeken van Gods hoogst en
wetgevend gezag; van 's menschen duure verpligting, om God in alles, en boven
allen, te gehoorzaamen, en den naasten om des Heeren wil te beminnen; van de
Godlyke algenoegzaamheid, als de eenige bron van alle wenschelyke zegeningen;
van den werkzaamen invloed der Godlyke voorzienigheid op alle de daaden en het
geluk der menschen; van zyne rechtvaerdigheid in het straffen van alle
ongehoorzaamheid; veel min van de noodzaaklykheid en geloofsomhelzing eener
genadige schuld-vergiffenis in den Godlyken Borg en Zaligmaaker.’ Zulk eene
onchristelyke, Christus en zyne Leer verloochenende en onteerende, Philosophie
aan te pryzen en te verspreiden is ook, naar des Leeraars oordeel, de hoofdbedoeling
van het genootschap ter bevordering van waare Godsdienst, deugd, kunst en
weetenschap, by deszelfs uitnodiging onlangs aan alle waarheid- en deugdlievende
menschen gedaan, in een klein blaadje, 't welk men door geheel Nederland heeft
uitgegeeven, en waar van de Fransche vertaaling binnen kort door geheel Europa
zou te bekomen zyn. En welligt heeft deze Leerreden wel voornaamelyk ten
oogmerke gehad, om den nadee-
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ligen indruk van het daar mede aan den dag gelegd ontwerp voor te komen, en elk
te waarschuuwen, om 'er toch geen deel in te neemen.
Vooraf gaat wederom eene uitvoerige Voorrede van 48 bladzyden, waarin de
Eerw. TEN BROEK het groot gevaar van verleiding tot afval van het Christendom, en
wel byzonder van de Hervormde belydenis, in dezen tyd, zeer breed uitmeet, en
veel werk maakt, om de voortplanting der byzondere Godsdienstbegrippen van zyn
Kerkgenootschap, en daarmede verbonden Sectenyver, aan te pryzen. Hier van
verschilt, zyner erachtens, haatelyke partyschap en Sectenhaat, die hy verfoeit, en
meent door geschikter middelen, dan door de opleiding en aanspooring tot
onverschilligheid, te kunnen vermyd worden, waar toe hy de volgende aan de hand
geeft, bl. 37-44. (1) ‘Dat men den kinderen, zoo dra zy daar voor vatbaar zyn, by
de beginselen der Godgeleerdheid, ook de beginselen eener goede redenkunde
late aanleeren, op dat zy de gebreken van het menschelyk verstand, de oorzaaken
van die gebreken, en de geschiktste middelen tot verbetering van dezelve kennende,
ook daar uit doorzagen, dat dwaalen menschelyk is, dat het noodig is, in het
onderzoeken van belangryke waarheden, onzydigheid te gebruiken, dat men
waarheden, zoo tot overtuiging van zich zelven, als van anderen, nooit anders, dan
met bondige redenen, staaven moet, dat men dwaalingen nooit anders, dan met
bescheidenheid, tegenspreeken en met gegronde bewysredenen wederleggen
moet, enz.’ (2) ‘Dat men de waare oorzaaken van den Sectenhaat, zoo veel mogelyk,
naspeure en die tragte weg te neemen.’ (3) ‘Dat elk Genootschap omzigtig en
huiverig zy, om tot leden, en vooral tot Leeraars, aan te neemen, die in eenig ander
Genootschap gebooren en opgevoed zyn, of ook daarin het Leeraarambt bekleed
hebben, zo men niet op zeer goede gronden overtuigd is, dat die verandering alleen
ontstaan is, uit gemoedelyke overtuiging van, en hartelyke instemming met, de
eigenlyke en oorsprongelyke grondleer van dat Genootschap, daar zy nu toe
overgaan.’ (4) ‘Dat elk Genootschap zorge, dat de aankweekelingen van hetzelve
tot het Leeraarambt daar in behoorlyk onderweezen worden. Ook daar door zou
men minder van elkanderen beginnen te verschillen, en zulke stellingen vermyden,
die de oorzaak
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van den fectenhaat vermeerderen, en op valsche Uitlegkunde gebouwd zyn.’
Het schynt, met dat alles, den Schryver nog al moeielyk geweest te zyn, om de
grenzen tusschen sectenyver en sectenhaat naauwkeurig te bepaalen. Tot het
wegneemen van sectenhaat zou, zynes oordeels, veel toebrengen, ‘wanneer elk
Genootschap waakte voor de zuiverheid zyner oorsprongelyke grondleer, en zich
verzettede tegen het openbaar leeraaren van zulke begrippen, die zoo wel tegen
de algemeene leer der Christenheid, als tegen de byzondere grondleer van eenig
Genootschap, stryden.’ En daar toe zullen, onder anderen, de Leerbegrippen van
hun behooren, die, de genade in werk veranderende, niets anders, dan
zelfsbeschaaving en zelfsverbetering, prediken, bl. 40. Men mag ze niet in liefde
verdraagen, maar moet ze tegenstaan, als verbasteraars van het Christendom.
Zouden 'er niet nog al welmeenende Christenen gevonden worden, die voor niemand
in liefde voor de geopenbaarde waarheid en warmen Godsdienstyver zouden willen
wyken, en zich, door een naauwgezet Christelyk leeven, en onlochenbaare vruchten
van geloof en liefde, met waare Christelyke deugd vercierd toonen, en evenwel,
behalven den gewoonen en natuurlyken invloed der Goddelyke Voorzienigheid, en
het getrouw gebruik der Euangelieleer en andere van God beschikte hulpmiddelen,
geene bovennatuurlyke genade tot zelfsbeschaaving en zelfsverbetering noodig
keuren, en, ter goeder trouw den Bybel raadpleegende, dit leerbegrip daar in niet
gegrond kunnen vinden? Mag men zulken niet in liefde verdraagen; moet men ze
tegenstaan als verbasteraars van het Christendom? Wy kunnen niet gelooven, dat
TEN BROEK, nader inziende, waar toe deze en gene gezegden al zouden leiden,
zynen sectenyver zoo verre zal willen dryven. Wy voor ons wenschen niets vuuriger,
dan dat de vermaaning van Jacobus, by eene andere gelegenheid door den Leeraar
(*)
zoo zeer aangeprezen , meer in beoefening kome: Wie is wys en verstandig onder
u? die bewyze, uit (zynen) goeden wandel, zyne werken in zachtmoedige wysheid.
Maar indien gy bitteren nyd, en twistgierigheid hebt in uw

(*)

Zie deszelfs zedige en vrymoedige Verantwoording aan de Hervormde Kerk van Nederland,
bl. 70.
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harte, zoo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deeze is de wysheid niet, die van
boven afkomt: maar is aardsch, natuurlyk, duivelsch. Want waar nyd en
twistgierigheid is, aldaar is verwarringen, en alle booze handel. Maar de wysheid,
die van boven is, die is ten eersten zuiver, daar na vreedzaam, bescheiden,
gezeggelyk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partydelyk
oordeelende, en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaerdigheid wordt in vrede
gezaaid, voor de geenen, die vrede maken.

Brief aan J.J. Le Sage ten Broek, Meester der Vrye Kunsten, enz.,
waarin de ongegrondheid en verkeerdheid van zyne beöordeeling
des Briefs van de Remonstrantsche Broederschap aan de
Protestanten, in zyne Kerklyke Redevoering over de waare
Christelyke Verdraagzaamheid, wordt beweezen; de ongerymdheid
en bedenkelykheid van zyne begrippen wegens dien pligt des
Christendoms aangetoond; en de rechtmaatigheid van dat
gevoelen van algemeene Christelyke Verdraagzaamheid, welk de
Remonstranten altyd omhelsd, en onlangs in hunnen Brief aan de
Protestanten uitgedrukt hebben, gehandhaafd, door Pieter Lorié,
Doctor in de Geneeskunde, en Bedienaar des Godlyken Woords,
by de Christenen, bekend onder den naam van Remonstranten,
te Waddingsveen. Te Rotterdam, by C. van den Dries, J.
Bronkhorst, E. van Wolfsbergen, en J. van Santen, 1797. In gr. 8vo.
163 bl.
Men ziet in dezen Brief, van wiens veel bevattenden inhoud de uitvoerige titel reeds
een kort overzicht geeft, een yvrig voorstander van de grondbeginselen der
Remonstranten, ter verdediging des meergemelden Briefs der Remonstrantsche
Broederschap aan de Protestanten, en ter wederlegging der heftige tegenspraak
des Rotterdamschen Kerkleeraars, optreeden. Dr. LORIÉ, voor deze taak, zoo 't
schynt, volmaakt berekend, ontwikkelt daar in, met mannelyken ernst, in een zeer
duidelyken en inneemenden schryftrant, het gevoelen der Remonstranten over die
algemeene verdraagzaamheid, welke de Christenen omtrent elkanderen moeten
oefenen, en tracht de gegrondheid en rechtmaatigheid van dat begrip met zoodanige
bewysredenen te staaven, dat het, onzes in-
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ziens, aan TEN BROEK niet gemakkelyk zal vallen, zyne hier van zoo verre afwykende
denkbeelden tegen deze, met zoo veel schranderheid, beredeneerde wyze van
voorstelling, tot voldoening van onpartydigen, staande te houden.
Nergens heeft hy, naar het oordeel van LORIÉ, zyne denkwyze over de eigenlyke
en naaste voorwerpen der Christelyke verdraagzaamheid, het geen echter het
voornaame punt van verschil uitmaakt, behoorlyk verklaard en bepaald, en nog veel
minder gegrond op den text, waar uit hy ze heeft willen afleiden. Hy neemt, naar
willekeur, losse en onbeweezene vooronderstellingen aan, en bouwt daar op voort,
met gebrekkige redekavelingen en schoolsche beuzelaaryen, valsche
gevolgtrekkingen en ongerymde besluiten. Hy is geduurig in eene handtastelyke
wederspraak met zich zelven, zoo dat men zich somtyds naauwlyks kan ontdoen
van het vermoeden van kwaade trouw, en bedrieglyke kunstgrepen; en dat wel
voornaamelyk by de opgave en beoordeeling van het voorstel der Remonstranten,
in den bewusten Brief, waaromtrend hem ten eenemaal valsche aantygingen, en
de haatelykste uitleggingen hunner woorden en bedoelingen te laste gelegd worden.
De Briefschryver ontkent styf en sterk, dat de Remonstranten van de Leer hunner
Voorvaderen zyn afgeweken, terwyl deze zoo min, als zy het nu doen, hunne
verklaaring over de vyf bekende artykelen ooit voor zoodanig gehouden hebben,
dat de belydenis daar van volstrekt gevorderd moest worden van allen, die zich tot
hunne gemeenschap wilden begeeven, maar integendeel altyd geoordeeld hebben,
dat het verschil omtrent die gevoelens het fundament des geloofs, en den
weezenlyken inhoud der genadeleer, niet onmiddelyk raakte, dat men zyne begrippen
omtrend die leerstukken wederzydsch wel, met zagtmoedige wysheid, mogt
voordraagen, maar niet met heeten en verwaanden yver dryven, en dat het derhalve
geen reden van verdeeldheid en scheuring behoorde te zyn; dat het, integendeel,
tot verheerlyking van Christus zou strekken, indien wy onderling elkander
daaromtrend verdroegen, en elkander aannamen niet tot twistige saamenspreekinge
daar over, maar om elkander daaromtrend, met alle zagtmoedigheid, te leeren, en
van elkander geleerd te worden, in de Christelyke verwachting, dat God allen ook
dit openbaaren zoude, wanneer wy in dat geen,
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waar toe wy onderling gekomen zyn, naar den zelfden regel wandelden, en het
zelfde gevoelden.
Hy tracht inzonderheid zyne Kerkgenooten, met veel ernst, te ontheffen van de
harde en kwaadaartige beschuldiging van onverschilligheid omtrend de Leer van
het Christendom, als of het 'er by hun niet op aankwam, hoe de belydenis, dat Jesus
is de Christus, en het hartlyke geloof, dat God Hem uit de dooden heeft opgewekt,
die zy willen dat de grondslag van vereeniging van alle Protestantsche
Genootschappen zyn zal, verstaan worde, en hoe zy met de ovrige leerstukken van
de onderscheiden Genootschappen, en vooral met de beöeffening van Euangeliesche
Godzaligheid, van Christelyke deugd en pligt, samenhangen. De Remonstranten
hebben nimmer zoodanige onverschilligheid willen invoeren. ‘Dit blykt uit de
lydzaamheid, waar mede zy zich veel liever allerley harde behandelingen, verachting,
uitsluiting van alle burgerlyke voorrechten, en schadens hebben willen getroosten,
dan de in hunne oogen zoo dierbaare vryheid, van daaromtrend naar hun inzien te
denken en te handelen, als eene onverschillige zaak, op te geeven, en te laaten
vaaren. Dit blykt zelfs uit de voorwaarde, welke zy by alle verééniging uitdrukkelyk
vóórbedingen, naamlyk, dat allen, welke zich met hen veréénigen, de vryheid moeten
hebben, om, behoudens het fundament des geloofs, welk is Jesus Christus, Gods
woord uit te leggen, en te verklaaren naar hun inzien, en de maate der gave, die
hun gegeeven is.’ Al wat derhalven tegen zoodanige onverschilligheid, als het
voornaame grondbeginsel der Remonstranten, is in 't midden gebragt, is volstrekt
ydel en nutteloos, en moest alleen dienen, om het voorstel, dat 'er niets gemeens
mede heeft, verwerpelyk en haatelyk te maaken. De Remonstranten beminnen wel
verdraagzaamheid, maar geen onverschilligheid. De eerste willen zy niet alleen tot
alle Protestanten, maar tot alle Christenen uitgestrekt hebben. Allen, die den naam
van den Heere Jesus aanroepen, willen zy erkennen en aanneemen als Broeders.
Maar hier uit volgt geenzins, dat zy het voor eene onverschillige zaak houden, hoe
de overige geloofsstukken, door de onderscheiden Protestantsche Genootschappen
omhelsd, of hoe de beoeffening van Euangelische Godzaligheid met de
fundamenteele waarheid, met den wezenly-
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ken inhoud der Genadeleer van Jesus Christus, saamenhangt. Zy beschouwen dat
als eene zeer gewigtige zaak, doch zy oordeelen, dat de Christenen, dat de
Protestanten, daarom niet gescheurd behoorden te zyn, die het toch allen in de
fundamenteele waarheden eens zyn, die om die rede als Broeders behoorden te
leeven, daar toe duur verpligt zyn, en als Broeders zouden kunnen leeven, wanneer
zy zich slechts bepaalden, om elkander in zulke, hoewel gewigtige, nochthands niet
wezenlyke, niet fundamenteele, stukken te verdraagen, met alle ootmoedigheid,
zagtmoedigheid en langmoedigheid, houdende het onfeilbaar woord van God voor
den eenigen regel van hun geloof en leven, hetzelve onderzoekende en
doorzoekende met allen eerbied en naarstigheid, en, zoo veel mogelyk, met ter
zydestelling van alle vooroordeelen en menschlyke voorschriften en formulieren,
welker opstellers toch altyd seilbaar waren, en welker inhoud toch nooit met
overtuiging vertrouwd, aangenomen, of geloofd kan worden, als op Gods woord
gegrond, door eenig mensch, in zulke zaaken, welke het bereik van zyn verstand,
of zyn inzigt in Gods woord, te boven gaan. Dit is, zoo zy meenen, de Leer van
Paulus, 't geen door een korte opheldering der textwoorden, in derzelver verband
beschouwd, en vooral door eene nadere ontvouwing van des Apostels leerwyze,
in den eersten Brief aan de Corinth. H. I-III. Galat. H. I. en Rom. H. XIV, XV,
breedvoerig betoogd wordt, en verdient nageleezen te worden, bl. 54-106.
Maar nu is de vraag, welke zyn die fundamenteele waarheden, waaromtrend allen
het moeten eens weezen? TEN BROEK had beweerd, ‘al wat wy, met overtuiging,
gelooven in Gods woord gegrond te zyn, is by ons weezenlyk en noodzakelyk.’
Hieromtrend maakt LORIÉ deze bepaaling: ‘Gy hebt, zegt hy, in zekeren zin gelyk,
al wat gy, naar uw inzien, met overtuiging, gelooft, in Gods woord gegrond te zyn,
is wezenlyk en noodzaaklyk voor u; en zoo is alles, wat ik, met overtuiging, in Gods
woord meen te ontdekken, wezenlyk en noodzaaklyk voor my; maar al het geen ik
meen te ontdekken, mag ik daarom van u niet vergen, dat gy dat alles, als wezenlyk
en noodzaaklyk voor u, zult beschouwen; en zo moogt gy dan van my niet vorderen,
dat ik al dat geen, welk gy denkt te vinden, als wezenlyk en
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noodzaaklyk voor my zal aanzien. Al het geen iemand in Gods woord meent aan
te treffen, kan dan niet wezenlyk en noodzaaklyk voor allen zyn.’ Vraagt men verder,
‘welke zyn dan evenwel die waarheden, waarin allen moeten overeenstemmen, en
die dus wezenlyk en noodzaaklyk zyn, niet zo zeer voor u, of voor my, maar voor
allen, om voor een lidmaat der Christelyke Broederschap erkend te worden?’ De
Schryver antwoordt: ‘Daarover behoeft men immers niet te hairkloven; want
uitdrukkelyk verklaaren zich de Apostelen omtrend die wezenlyke en noodzaaklyke
waarheden, door welker erkenning en belydenis iemand een Christen, een Lid van
het Genootschap der heiligen, wordt: en zy zyn geene andere dan deeze: dat Jesus
is de Christus, of de Zoon Gods, of, het geen het zelfde is, dat Jesus is de Christus,
en dat God Hem uit de dooden heeft opgewekt. Dit voorstel, welk niemand erkennen
kan, zonder tevens te gelooven in den Vader, die den Zoon, die Jesus Christus,
gezonden heeft, en in den Heiligen Geest, waar door Hy krachtiglyk is beweezen
de Zoon van God te zyn, en welks erkenning ieder mensch van het geringste
verstand gemaklyk begrypt, dat in zich sluit de verpligting tot dankbaare
gehoorzaamheid aan Jesus, waar van de liefde de hoofdsom bevat; en tevens het
vertrouwen op zyne duidelyke beloften van vergeeving van zonden, van zaligheid
en een eeuwig leven na de opstanding uit den dood, zonder welker geloof ook
niemand rede kan hebben, om te belyden, en met zyn hart te erkennen, dat Jesus
de Heer is; dit voorstel, zeg ik, vervat, zo als het ligt, het wezenlyke en noodzaaklyke,
om als een lid van de Kerk van Christus aangenomen, en voor een Broeder in
Christus erkend te worden: en het is aan niemand geoorlofd, hem, die zulks
eenvouwiglyk belydt, te weeren.’ Hy beroept zich vervolgends, bl. 131-133, op
eenige gezegden van onzen Heere Jesus zelve, en van zyne Apostelen, die het
weezen der zaligmaakende genadeleer, het fundament des Christendoms, welk
onveranderlyk is, ook op deze wyze zullen verklaard en daar op hunne geheele leer
en handelwyze in de grondvesting van het Christendom gebouwd hebben. ‘Zoo
weinig algemeen wezenlyks, en noodzaaklyks,’ zegt hy, ‘zulk een eenvouwige
belydenis komt u wel wat schraal voor; en zeekerlyk, hy, die niets meer weet, is een
kind in het Christendom; hy
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heeft de eerste melk nog maar geproefd; en daarom is het de pligt derzulken, om,
nalaatende het beginsel der leere, tot de volmaaktheid voort te vaaren, Hebr. VI. V.
I; maar nogthans mag men dezulken, welken Gods woord zo uitdrukkelyk voor
Christenen en Broeders in Christus verklaart, en hoedanigen de Apostelen tot de
Broederlyke gemeenschap aangenomen hebben, niet uitsluiten: men mag van hen
niets meer, als volstrekt noodzaaklyk, afvorderen, men moet alle dezulken als
Broeders aanneemen en behandelen.’ Wy hebben eene bedenking, die wy, zonder
ons anders in dit geschil te mengen, niet kunnen nalaaten den Schryver in
overweeging te geeven. Eerst was beweerd, dat al 't geen ieder voor zich, als
weezenlyke en noodzaaklyke Leer, beschouwt, daarom van anderen niet mag
gevergd worden, om 'er ook zoo over te oordeelen. Maar nu wordt evenwel
toegestaan, dat men toch iets, als volstrekt noodzaaklyk, mag afvorderen. Byaldien
nu een ander die volstrekte noodzaaklykheid niet kan vinden in 't geen gy meent
dat volstrekt noodig is om een Lid van 't Genootschap der Christenen te worden,
by voorbeeld daar in, dat Jesus is de Christus, zoo hy eens beweert, dat het genoeg
is Jesus te gehoorzaamen, en te doen, wat Hy gebiedt, zonder iets omtrent zyn
Persoon te bepaalen, dat het denkbeeld, Jesus is de Christus, niet tot de Leer, maar
tot de Leerwyze van die eerste tyden behoort, en ons niet raakt; zult gy hem dan
deswegens van de Broederlyke gemeenschap uitsluiten? Zoo ja, handelt gy dan
niet strydig met de grondbeginselen der verdraagzaamheid, die gy hebt verdedigd?
Is dat niet u zelven meer onfeilbaarheid, in de verklaaring der Schrift, toe te schryven,
dan anderen, en u ten minsten eenig meesterschap aan te maatigen over hun, die
ook ter goeder trouwe meenen Christenen te zyn? En hebben anderen dan ook niet
dezelfde vryheid ten uwen opzichte, zoo gy dat geen niet volstrekt noodzaaklyk
oordeelt, 't welk zy 'er voor houden? Zoo neen, dan zyn 'er, om geene
onverschilligheid, omtrend al wat leerstellig is, toe te laaten, nog nadere bepaalingen
noodig, op dat men met meer zekerheid weete, wat voor de hoofdzaak, voor het
weezen van het Christendom, moet gehouden worden, en wat die grondwaarheden
zyn, waaromtrend allen moeten overeenstemmen. Wel verre van met deze
aanmerking de tegenovergestelde denkwyze van TEN BROEK te willen verde-
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digen, zoo onderschryven wy van heeler harte de natuurlyke gevolgtrekking, die
zyn Tegenschryver 'er uit afleidt. Volgens TEN BROEK is alles, wat hy in den Bybel
vindt, en tot de Genadeleer, of, gelyk hy anders spreekt, de zuivere Leer der
waarheid, den weezenlyken inhoud der Genadeleer, brengt, ook noodzaaklyke Leer
voor anderen. Hy kan geen verdraagzaamheid oefenen omtrend alle dezulken, die
'er maar een hairbreed van verschillen. Maar deze stelling is, volgens LORIÉ, niet
alleen ten uitersten gevaarlyk, voor 't Christendom in 't algemeen, maar ook voor
die Gemeente zelve, wier zaak hy zoo ernstig wil schynen te bepleiten. Wie dan
maar iets meer of minder in den Bybel meent te vinden, en maar een of ander stuk,
't welk, naar het inzien van TEN BROEK, en allen, die met hem overeenstemmen, tot
de Leer van Jesus betrekking heeft, anders begrypt, die heeft, al is hy het voor het
overige in alles eens, evenwel op geen Broederliefde te rekenen. Een gevoelen,
dat nergens meer toe zal strekken, dan om het lichaam van Christus, hoe langs zo
meer, te scheuren, ja geheel te verscheuren. Want, daar misschien geen twee
belyders van het Christendom volmaaktelyk, in alles, wat elk hunner, met overtuiging,
in Gods woord gelooft gegrond te zyn, overeenstemmen, zullen allen uit elkanderen
moeten loopen, en de Kerk van Christus, het huis Gods, tot op den laatsten steen
toe, gesloopt en verwoest worden.
Een Schrift van dezen aart, waar in de Tegenschryver zynen Voorganger van
stap tot stap volgt, bygebragte redenen met tegenredenen wederlegt, en daarom
buiten staat is, om zyne eigen denkbeelden, naar een juist plan, in eene geregelde
orde voor te draagen, is niet geschikt voor een meer byzonder uittrekzel en
naauwkeuriger verslag van alle de byzonderheden, die daar in voorkomen. Al wie
in dit geschil belang stelt, zal hetzelve, al volgt men ook eene andere leiding van
gedachten, met graagte, en, zoo wy meenen, niet zonder nut, doorleezen.
Het was ons aangenaam, hier en daar in 't voorbygaan, en vooral bl. 125-127,
omtrend het bepaald oogmerk der Remonstranten, by het rondzenden van hunnen
Brief, die, zoo als wy te voren aangemerkt hebben, bloote algemeenheden bevat,
eenige nadere inlichting te ontvangen, en wy willen, uit aanmerking van den in-
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vloed, die zoodanige opheldering, by de nadere overweeging van den gedaanen
voorslag, zou kunnen hebben, wel de moeite neemen, om, 't geen Dr. LORIÉ ons
daaromtrend, hoewel alleen als zyn eigen gedachten, mededeelt, ter neder te
schryven. ‘Daar nogthans deeze zwakheid onder de menschen zo algemeen is, en
daar de onderscheiden partyen des Protestantendoms, schoon hun verschil van
gevoelens op verre na zo groot niet zy, als het veelen wel voorkomt, of in de hitte
des geschils menigmaal is opgegeeven, evenwel in eenige opzigten van elkanderen
verschillen, zo dat het misschien eer te wenschen dan te verwachten zou zyn, dat
zy, by eene ineensmelting van hunne onderscheiden Genootschappen, terstond zo
vreedzaam en zo stichtelyk zouden saamenwoonen, als dat wel behoorde; geloof
ik ook, dat, althands vooreerst, het best zou zyn, dat zy wel elkanderen, met
oprechtheid des harte, de hand van Broederschap toereikten; elkander als Broeders
beschouwden, en in alle gevallen met warme broederliefde behandelden; de armen
met onderling en gemeenschaplyk overleg bedachten; en aan elkanderen den vryen
toegang tot de tafel des Heeren openstelden; maar dat ondertusschen de byzondere
Genootschappen, voor het overige, in haar geheel bleeven; en elk, tot zyne stichting
en verdere onderwyzing in de leere der Godzaligheid, in dat byzondere Genootschap
bleef, of zich tot dat byzondere Genootschap vervoegde, waar in, naar zyn begrip,
de Leer van Jesus en zyne Apostelen met de meeste zuiverheid wierdt
voorgedraagen.’

Oratio Bernardi Meulmanni V.D.M. Hardenbergensis de Theologo
Exegetico-Philosophico ad Conditionem Christianorum Hodiernam
constituendo. Suollis Typis F. Clement, 1797. In 8vo. m.f.
Waar, en by welke gelegenheid, de Eerw. MEULMAN deze zoogenaamde Oratie
gehouden heeft, of nog vroeg of laat hoopt te houden, en wat soort van Auditores
het zyn, die hy zich voorstelt, hebben wy nergens uit kunnen ontdekken. Men moet
een groote maate van geduld oefenen, om dit Stuk, 't geen van den eersten tot den
laatsten regel, zonder een enkel rustpunt, doorloopt, en waar van men de bladzyden
al zuchten-
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de moet tellen, (want het Stukje is niet gepagineerd,) om tusschen beiden te weeten,
hoe veel men nog heeft door te worstelen, ten einde toe geheel te leezen.
Hebben wy te voren, by de aankondiging eener Nederduitsche Verhandeling van
(*)
denzelfden Schryver , te kennen gegeeven, dat de Burger MEULMAN de gave niet
bezit, om zich klaar en helder uit te drukken, hy bezit die nog oneindig minder, om
in de Latynsche taal, wy zullen niet zeggen zuiver en fraai, maar duidelyk en
eenigzins regelmaatig, te schryven. De allereerste beginselen der Latynsche
Grammatica, zoo hy ze ooit wél gekend heeft, zyn hem geheel vergeeten. Iedere
bladzyde krielt van de lompste fouten tegen de bekendste taalregels, door drukfeilen,
zoo 't schynt, merkelyk vermeerderd. Men moet dikwyls naar den zin en de meening
raaden. Hier en daar moge den Schryver eene goede gedachte voor den geest
gespeeld hebben, men zal niets van dien aart, 't geen niet door anderen veel beter
gezegd is, en voorts niets minder, dan een geregeld afloopend plan, maar wel een
vreemd mengelmoes van onbepaalde, dikwyls kwalyk verstaane, en doorgaans
ongelukkig opgehelderde, uitlegregels ter verklaaring der H. Schrift, en overal de
verveelendste wartaal, aantreffen, en den Burger MEULMAN beklaagen, dat het hem
aan den raad van een kundig vriend schynt ontbroken te hebben, die hem van deeze
gewaagde onderneeming had kunnen te rug houden.
Hy zal het ons, zoo wy hoopen, wel ten goede houden, dat wy het ditmaal by
deze algemeene aanmerkingen laaten, en hem, om zynent wil, allerernstigst raaden,
om toch niet meer, vooral niet in de taal der Geleerden, te schryven.

Historie en Gedenkschriften van de Maatschappy, tot redding van
Drenkelingen, opgerecht binnen Amsterdam, MDCCLXVII. Twaalfde
Stukje: Te Amsterdam, by de Erven P. Meijer en G. Warnars, 1796.
In 't geheel 131 bl. in gr. 8vo.
De voortreffelyke Maatschappy, tot redding der Drenkelingen, vaart in dit Stukje
voort, met verslag te

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1796, bl. 533.
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geeven van haare zeer heilzaame verrichtingen, en van de omstandigheden, onder
welke een groot aantal van in het water gevallen persoonen van verschillende jaaren,
door gepaste hulpe, uit een schynbaar doodelyken toestand, tot voorige gezondheid
zyn hersteld. In de Voorrede geeven de Bestierders der Maatschappye verslag van
den Huishoudelyken toestand haarer Inrichting, en van haare Correspondentie met
verscheidene Collegien en persoonen. Hier op gaan zy over tot het verhaalen der
gevallen van herstelde Drenkelingen, die, van den 16 January 1793 tot den 16
December 1795, in het geheel een getal uitmaaken van honderd vyf en dertig
persoonen.
Schoon de berichten deezer gevallen, gelyk uit den aart der zaake volgt, veelal
van een gelyksoortigen aart zyn, bevatten echter zommige derzelver
aanmerkenswaardige omstandigheden, die de aandagt onzer Leezers dubbeld
waardig zyn. Dus wierd, volgens Geval V, eene Vrouw uit het water gehaald, na dat
zy daar een half uur lang had ingelegen, en bekwam echter, schoon het noch wel
een half uur lang aanhield, eer de vereischte middelen konden worden aangewend,
met welke men een uur lang aanhield, eer 'er zich eenige tekenen van leven
opdeeden. Voorts komen 'er noch een aantal van gevallen in voor, in welke de
geredde persoonen een half uur lang of daaromtrent in het water hadden gelegen,
en niet, dan na een aanhoudenden arbeid van een uur of langer, door behulp van
Tabaksrook, warmte, wryven met Brandewyn, enz. zyn hersteld, 't geen een ieder,
die zulke gevallen mogt komen by te woonen, tot eene heilzaame waarschuwing
kan verstrekken, om in dezelve den moed niet te spoedig op te geeven, maar, met
het aanwenden der gepaste middelen, steeds een uur of drie aan te houden, eer
men de hoop geheel verlooren geeft.
Noch blykt uit pag. 31, 72, 75, 89 en 102, dat persoonen, wier aars geheel open
staat, en wier oogappelen op eene wanhoopige wyze verwyderd zyn, echter ook
noch weder in het leven kunnen worden hersteld, 't geen alle opmerking verdient,
dewyl die beide omstandigheden, door veele Geneesheeren, voor ontwyfelbaare
tekenen van een reeds aanwezenden dood worden gehouden. Edoch het
onderscheid tusschen het allerkleinst, maar toch weder herstelbaar leven, en den
waaren dood, is zo gering, dat het voor onze zintuigen onmerkbaar is; waar uit
genoegzaam volgt, dat alle ar-
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beid, om ontwyfelbaare tekens van onderscheid te vinden tusschen een waaren en
schynbaaren dood, (het lang verloop van tyd en de waare verrotting uitgezonderd)
geheel en al vergeefsch is.
Van harten wenschen wy, dat de Maatschappye zal voortgaan, met van tyd tot
tyd haare nuttige Werkzaamheden en Waarneemingen tot kennis van het Publiek
te brengen, om daar door de Verlichting, omtrent dit stuk, onder onze Natie verder
uit te breiden, en dus tot een middel te verstrekken, om een groot aantal
Drenkelingen, die anderzints onfeilbaar zouden omkomen, te doen herleeven.

Proeve over de Menschmogelyke Voorwetenschap en de alöude
Sterren-Voorzegkunde, als een middel ter uitbreidinge van dezelve;
met eenige Tegenbedenkingen op de Verhandeling van den Heere
H.J. Krom, Professor en Predikant te Middelburg, over de waarde
der Horoscoopkunst; door Paulus Joseph Convenent. Waar achter
een Brief van gemelden Heer Professor, in Antwoord aan den
Schryver. Te Rotterdam, by N. Cornel, 1796. In 't geheel 287 bl. in
gr. 8vo.
In het Jaar 1795 werd door den Hoogleeraar KROM eene Verhandeling in het licht
gegeeven, tegen de gewaande Weetenschap der Astrologie of Sterrenvoorzegkunde,
(*)
van welke wy voorheen een bericht hebben gegeeven . Hoe zeer wy nu dagten,
dat niemand de pen zoude opvatten om het door den Schryver gegispte Bygeloof
ernstig te verdedigen, zo zagen wy echter, tot onze verwondering, voor weinige
maanden een uitvoerig Vertoog voor den dag komen, geschreeven door den Heer
CONVENENT, in het welk niets minder beoogd wordt, dan de waarheid en echtheid
der Astrologische Weetenschappen op een vasten grond te stellen. Gaarne erkennen
wy, dat de dwaasheid nooit met een fraaijer opgetooid en de wysheid nabootiend
gewaad is ten toneele getreeden, dan in deeze Verhandeling; doch geene der
dringendste redeneeringen van onzen Schryver hebben ons eenigzins kunnen doen
wankelen in ons geloof, dat de Voorzegkunde uit den

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1795, bl. 444.
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stand der Sterren zy eene ingebeelde Weetenschap, eene dochter van bedrog en
onkunde.
Om het gezegde eenigzins te staaven, zullen wy kortelyk eenige der voornaamste
gronden van den Schryver, voor de echtheid zyner geliefkoosde Weetenschap,
nagaan. Ten dien einde redeneert hy van § 78 tot § 85 uit de Oudheid der Kunst
en de Wysheid der Volkeren, welke deeze Weetenschap hebben beoefend; te
weeten de vermaarde Egyptische, Oostersche en Grieksche, Volkeren, die tot den
hoogsten top van beschaafdheid en kunde gestegen waren. Zodanig eene
redeneerwyze schynt noch al iets in den eersten opslag te betekenen, doch is zeer
belachlyk in haare toepassing. Moeten wy namelyk aan de Astrologie gelooven, om
dat zy door de wyze Egyptenaaren is geoefend: welaan, dan moeten wy insgelyks
met hen den gewyden Stier en de Krokodillen aanbidden.
Dan mogelyk zal de echtheid der Voorweetenschap uit de Sterren meerder grond
bekomen uit dat geen, het welk de Schryver beweert van § 87 tot § 90; dat namelyk
de Astrologische Onderstellingen van dien aart zyn, dat zy niet hebben kunnen
ontstaan, dan uit vaste Waarneemingen aangaande de gevolgen van den stand der
Hemellichten. Indien dit waar was, zouden wy geene zwaarigheid maaken, om de
echtheid der gedagte Weerenschap te erkennen; doch wy houden tot hier toe en
waarneemingen en hypothesen beide voor zaaken van dezelfde waarde, te weeten
voor voortbrengsels van gekreukte herssenen, of voor uitvindingen van bedriegers.
Wy gelooven niet dat de Knoopen van de Maan, of Caput en Cauda Draconis, by
goede Planeeten van eene goede en by booze Hemellichten van eene booze
betekenis te houden zyn, om dat wy even weinig aan eenig onderscheid van goede
en booze Hemellichten gelooven, als aan de mogelykheid, om door het werpen van
een weinigje Lapis Philosophorum eene kroes vol gesmolten lood, of zilver, in goud
te veranderen. Wy denken even gunstig over den gevloekten Saturnus, als over de
gezegende Jupiter en Venus, om dat wy niet gelooven, dat een van hun allen iets
met onze Geboorte en Lotgevallen te doen heeft. De Schryver redeneert in dit
Betoog, gelyk men het noemt, per circulum, en houdt dat geen voor beweezen, 't
welk zyne tegenpartyders voor volstrekt valsch houden.
Geen minder vertrouwen stelt de Schryver op zyn
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bewys, afgeleid uit de algemeene overeenstemming der deelen der waereld
(Harmonia Mundi), en uit de oude stelregel, dat Hemel en Aarde en derzelver deelen
in eene naauwe overeenstemming staan; en dat wie die overeenstemming kon
ontdekken, ook uit de Sterren konde voorzeggen. Het is waar, 'er bestaat eene
wonderlyke overeenstemming tusschen de byzondere Hemelsche lichaamen, die
ons Zonnestelsel uitmaaken, onder welke wy ook onzen Aardkloot tellen, dewyl wy
geene reden zien, waarom wy denzelven niet even goed in den Hemel mogen
plaatsen, dan de Zon en de verdere Dwaalsterren. Deeze lichaamen werken alle
op elkanderen, volgens de onkreukbaare wetten der algemeene zwaarte, waar uit
wy meenigvuldige veranderingen in hunne loopbaanen bespeuren, die men zelfs
Sterrekundig kan berekenen. Doch dat daar uit zoude volgen, dat die lichaamen
eenige betrekking hebben op onze lotgevallen, daar toe vinden wy geen de minste
reden.
Nader zoekt intusschen de Schryver deeze leer aan te dringen uit de leere van
LEIBNITZ, aangaande de Harmonia Praestabilita, de Monaden, en de wyze, op welke
de voorafbestaande menschelyke ziel uit den staat van duistere denkbeelden geraakt,
tot dien van opgehelderde. Indien alles, wat dienaangaande door LEIBNITZ is geleerd,
volkomen zeker was, kunnen wy noch niet begrypen, hoe men 'er door eene
regelmaatige wyze van redekavelen de Voorweetenschap uit de Sterren uit zoude
kunnen betoogen. Dan, al moest het laatste een noodzaaklyk gevolg van het eerste
zyn, zo blyft het noch steeds eene misselyke redeneertrant, eene bloote Wysgeerige
onderstelling te willen gebruiken, om daar uit de waarheid eener Weetenschap te
betoogen.
Edoch kan de Schryver ons niet overtuigen met gewoone Redeneeringen, hy zal
zulks mogelyk kunnen verrichten door de magtspreukige Vraagen, welke hy in §
105 opeenstapelt. Zou het dan niets te beduiden hebben, in wat stand zich het
Heelal op dat oogenblik (dat der Geboorte) bevind, en in wat stand zich die
voornaame en gewigtige stippen, zo als Zon, Maan en Sterren zyn, zich opdoen?
Zyn die standen voor het gebooren menschelyk schepsel onverschillig? - Weg dan
vry met de voldoende rede van den stand des eenen tot den stand des anderen
dings. Weg dan met de algemeene Overeenstemming. Weg zelfs met den geheelen
Nexus rerum; en dan ook
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weg met de orden van het Heelal, het voornaamste betoog, niet alleen der Goddelyke
Wysheid, maar ook van deszelfs Bestaan! Wy erkennen met den Schryver eene
wonderbaarlyke orde en overeenstemming in het Heelal, wy gelooven met hem dat
dezelve zy eene der beste bewyzen voor het bestaan en de volmaaktheid der
Eeuwige Wysheid: doch wy gelooven, dat die overeenstemming haare paalen hebbe,
en geenzins moet worden uitgebreid tot zaaken, tusschen welke het gezond verstand
geenerlyen zamenhang kan ontdekken; als daar zyn de geaartheid en lotgevallen
van een denkend wezen, en de verschillende stand van verre afgelegene Hemelsche
lichaamen. Indien de onderlinge stand van lichaamen, die het eerstgebooren kind
omringen, deszelfs lotgevallen moet bepaalen, waarom juist de voldoende redenen
van dit alles by de verre afgelegene Dwaalsterren en oneindig verre afgelegene
vaste Sterren gezocht? Waarom zich niet bepaald tot de Kraamkamer, om in dezelve
te onderzoeken den onderlingen stand van stoelen, tafels en andere meubelen?
Waarom niet naauwkeurig gemeeten de onderlinge hoeken dier zelfstandigheden,
om daar uit gelukkige of ongelukkige Adspecten te berekenen? Ten minsten zo 'er
eenige kragt ligt in de drangredenen des Schryvers, voor de gegrondheid der
Hemelsche Astrologie, kan men dezelve met even goed recht tot het bewyzen der
gegrondheid en zekerheid van zodanig eene Kamer-Horoskoopkonst gebruiken.
Zo de inrichting der waereld in het groot, en deszelfs stand, een getuigenis moet
geeven aangaande de toekomende lotgevallen des eerstgeboorenen, zo moeten
het noch meerder doen die dingen, welke hem het naast omringen.
Wy kunnen niet ontkennen, of de Heer CONVENENT heeft veele zwaarigheden
tegen de Sterrenwichelarie, met groote behendigheid, opgelost. Onder anderen,
ook deeze, welke getrokken wordt uit het verschillend lot van hen, die op één tyd
en plaats gebooren zyn, en uit het verschillend Character van Tweelingen: by
voorbeeld van Jacob en Esau. De voornaame oplossing van deeze belemmerende
zwaarigheden (zie p. 174.) steunt hierop, dat 'er zeer weinig kinderen op dezelfde
plaats op één tydstip gebooren worden, dat in de geboorte van Tweelingen ten
minsten vyf minuten tusschen de beide geboorten verloopen, en dat in dien tyd de
stand der Hemelsche lichaamen zodanig kan veranderen, dat
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'er geheel andere resultaaten uit voortvloeijen. Intusschen moeten wy hier op
aanmerken, dat de geboortetyden zelden op vyf of tien minuten na kunnen worden
aangegeeven; waar uit dan moet volgen, dat byna alle Horoskoopen, al was de
konst op zich zelven gegrond, wegens de gebrekkige opgave van het oogenblik der
geboorte, onzeker, ja valsch, moeten zyn. Waar door dan ook het voornaamst bewys
voor de waarheid der Sterrenwichelarie, ja wel het eenige, 't geen, zo het wezendlyk
op grond steunde, iets bewyzen zoude, dat is de proefondervindelyke overeenkomst
tusschen de lotgevallen der menschen en hunne voorafbereekende Horoskoopen,
zyne voornaamste kragt verliest.
De bygevoegde Brief van den Heer KROM bevat veele geleerde en
aanmerkenswaardige reflexien. Alleen verwondert het ons, dat Z.H. Gel. thans de
Sterrenwichelarie niet volmondig, als ongegrond, durft verwerpen, daar hy (p. 34.)
van dezelve spreekt, als een kunst, die op zyn best genoomen zeer onzeker gaat
- die in veele opzichten ydel is, enz. De twyfelachtige uitdrukkingen van mannen
van invloed by hunne tydgenooten zyn altoos gunstig voor het Bygeloof, het geen
door geene te scherpe en nadrukkelyke wapenen kan worden besprongen.

Historisch Bericht wegens de Catholykheid van de Kerk van
Utrecht, en andere Catholyke Kerken der Bataafsche Republiek;
of oordeelkundige Ontleding en Wederlegging van het Boek,
getyteld: Verkorte Geschiedenis van de Scheuring der Nieuwe
Kerk van Utrecht, enz. In het Italiaansch beschreeven door den
Heer bossi, Kanonnik der Hoofdkerk te Milaan. Nu, volgens de
tweede Fransche uitgave by Pierre le Clerc, te Parys, in 't
Nederduitsch overgezet door T. van Middelwaert, Roomsch
Catholyk Pastoor. Te Haarlem, by J. van Walré en Comp., 1796. In
gr. 8vo. 68 bl. Behalven een Berigt van XXVIII bl.
Indien wy wel onderrigt zyn, heeft dit Werkje een eenigzins hooger oorsprong dan
de Heer MIDDELWAERT aan den Leezer te verstaan geeft, als hy, in zyn kort
Voorberigt, hem wyst op eene Waarschuwing in de Leydsche Courant, van 20 Jan.
deezes Jaars. Waar in de gezamenlyke Roomsch Catholyke Priesters der Stad
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Haarlem hunne bevreemding en verontwaardiging betuigen, over het plaatzen der
Naamen van T. VAN MIDBELWAERT en diens Kerkmeesteren, in een Naamwyzer door
J. ENSCHEDE EN ZOONEN onlangs in 't licht gegeeven, midden onder hun, even of
deeze Luiden tot de Roomsch Catholyke Gemeente behoorden; waarom zy in
gemoede zich verpligt oordeelden, openlyk te verklaaren, ‘dat zy T. VAN MIDDELWAERT
en de zynen niet anders, dan als afgescheurde Ledemaaten van hunne Kerk konden
beschouwen, en niet konden of vermogten te gedoogen, dat men hen deeze Luiden,
op eene willekeurige wyze, als Ledemaaten van hunne Kerke opdringe.’ - Ik schryf,
dit Werkje heeft een hooger oorsprong. De gevoeligheid naamlyk, die den Heer VAN
MIDDELWAERT vervulde, toen, by het afneemen der Verklaaring voor de Municipaliteit
te Haarlem, in het trekken der Briefjes voor de onderscheidene Gezindheden,
wegens de orde, volgens welke zy zouden binnen staan, het niet wel uitkomen van
't getal der gereedgemaakte Briefjes gelegenheid gaf, dat een der Roomsch
Catholyke Priesters dit zogt goed te maaken, door VAN MIDDELWAERT, als niet tot
hun behoorende, af te zonderen, en goedvondt hem met den naam van Jansenist
te bestempelen. 't Welk aanleiding gaf aan den Heer VAN MIDDELWAERT om zich
daar tegen te verzetten, en dien naam voor een Scheldnaam te verklaaren;
betuigende, dat hy met hun, die zich Roomsch Catholyke Priesters noemden, moest
binnen staan, gelyk ook geschiedde; zonder dat de Roomsch Catholyke Priester
zich wegens het geeven van dien Naam verdeedigde.
Het Werkje dan aan deeze vroegere geraaktheid of aan gemelde Aanmerking in
de Leydsche Courant den oorsprong verschuldigd zynde, is door den Burger
MIDDELWAERT ingerigt, ‘om,’ gelyk hy zich uitdrukt, ‘de gezamentlyke R.C. Priesters
te doen zien, dat men zeer wel een Lid en Herder der Catholyke, Apostolyke en
Roomsche, Kerk kan zyn, alhoewel men door hen niet erkend word voor een Lid,
die zy noemen hunne Kerk, die maar een gedeelte, ja zelfs maar een zeer klein
gedeelte, is van de Groote Catholyke Kerk, in welke de Cleresie van Utrecht en van
Haarlem andere aanhangers heeft, die tegen hen zeer wel opweegen.’ - Voorts
herinnert hy hun aan een verlooren Proces, door hun, in de Jaare 1786, voor de
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Regtbank der Schepenen van Haarlem verlooren; en de bewyzen in 't zelve
bygebragt. ‘En stelt ze,’ gelyk hy voortvaart, en zyn Voorberigt doet afloopen, ‘hen
op nieuw in dit Werkje voor, met dien zelfden geest van vrede en liefde, met welken
het opgesteld is door den achtbaaren Italiaanschen Schryver ter geneezinge van
iemands gemoed, 't welk met dezelfde ziekte als dat der gezamentlyke R.C. Priesters,
enz. behebt was. Indien de vooringenomenheden en partyzugt by hen niet
ongeneeslyk zyn, moet ik hoopen, dat dit hen tot een geneesmiddel zal verstrekken.
Ik wensch zulks van ganscher harten, en bidde God dat het mag volbragt worden.’
Zeer leezenswaardig is het Bericht des Franschen Vertaalers, 't geen XXVIII bl.
beslaat, en de herkomst van dit Werkje aanwyst, met een verslag der Handelingen
de Hollandsche Kerk aangedaan. Zich byzonder verzettende tegen den Ex - Jesuit
MOZZI. Schoon in den Styl der R. Kerke geschreeven, die den Protestanten veelal
vreemd is, ontmoet men 'er fraaije waarneemingen en schoone gezegden in.
In 't Werkje zelve treft men aan: Verkorte Geschiedenis van de Scheuring der
Nieuwe Utrechtsche Kerk ... aan den Hoogw. Heere Bisschop van ..... door D.A.D.C.
doormengd met zeer scherpe aanmerkingen, die eenige in zich zelve, andere op
beginzels in die Kerk omhelsd, zeer gegrond zyn, en vry meer betekenen dan de
scheldnaamen, waar mede men de Bisschoppen van Holland en hunne Cleresie
uitmaakt voor wederspannigen, scheurmaakers, kinderen des ongeloofs en des
verderfs, halstarrigen, muitzieken, stoutmoedigen, verdorven menschen zonder
schaamte, voor een stinkend rioel van verworpelingen, bezoedeld met misdaaden,
die zich overgegeeven hebben aan den Satan, verdwaasde, roekelooze, bedriegers,
hardnekkige vyanden van den vrede der Kerke, werkers der boosheid, voor de Kerk
van den Satan, roofzieke wolven met schaapenvagten bedekt. (Zie 't Berigt van den
Franschen Vertaaler, bl. XIII.)
Naa de ontleeding van deeze Geschiedenis, gaat de Schryver voort, om den
Leezer meer byzonder voor oogen te leggen, de hoofdgebreken, welke men daar
in aantreft. Dit is op een nog schorder toon gestemd.
Het Brevet van Paus PIUS VI, Aan zynen zeer Geliefden Zoon ALOYX MOZZI,
Kanonnik van Bergamen, den Schryver van de Korte Geschiedenis over de zaaken
van
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Utrecht, ingelascht hebbende, vindt men daar by de volgende aanmerking: ‘Men
konde, in de daad, geen gunstiger stuk voor die van Utrecht en hunne zaak in 't licht
brengen. Indien Rome schriften billykt, waar in de partydigheid en de leugen zig zo
openlyk ten toon spreiden; indien zy 'er breedvoerig eene openbaare lofreden van
doet; indien zy zulke Schryvers door beloften bemoedigt en aanspoort, dan is het
wel zeker en klaar, dat in dat middelpunt, alwaar de geregtigheid en waarheid
moesten op den throon zitten, de Kabaal en Partyzugt gevonden worden; en dat
alles, wat de Staatkundige doeleindens van dit Hof kan dienstig zyn, zelfs dan
wanneer 't door de eigenbaat en vleijery is ingegeeven, 'er met toejuiching ontvangen
wordt. Dit is een van die geschiedkundige bewyzen, die de eerlyke lieden onder de
aankleevers van 't Roomsche Hof nimmer zullen kunnen ontkennen; en dit is teffens
een trek, die, zo men dus mag spreeken, afgetrokken van alle andere bedenking,
bewyst, dat de reden heel weinig deel heeft in de handelwyze, welke dit Hof in dit
geschil houdt. Dit is een dier trekken, waar van zig de andersgezinden kunnen
bedienen, om Rome de beuzelagtigheid der stukken, die van haar voortvloeijen, in
't aangezigt te verwyten, en aan de Brevetten, die 'er van daan komen, een nog
belachlyker voorkomen te geeven; terwyl de goede Catholyken zullen zugten, ziende,
dat men van het Vaticaan zodanige brieven schryft aan zulke lieden, die zulke
gevoelens koesteren. - Wat ons betreft, wy zouden zeker zodanig een Brevet niet
aangehaald hebben, zo het niet zeer geschikt ware geweest, om onze
oordeelkundige ontleeding tot een slot te dienen.’
Voorts voegt de Schryver 'er aanmerkingen by, die, gelyk hy zich uitdrukt, als zo
veele grondbeginzels, en als zodanig, vatbaar voor betooging, veel zullen kunnen
toebrengen, om den geenen, die van de zaaken der Utrechtsche Kerk wel onderrigt
willen weezen, voor te lichten. Ten deezen einde kunnen wy dit gedeelte aanpryzen
aan die de Gronden der Roomsche Kerke omhelzen. En stemmen wy geheel in met
den grondregel in 't slot bygebragt, Eenheid in 't Noodzaaklyke, in twyfelagtige
Vryheid, in alle dingen Liefde.
Wy hebben te langer ons by dit Stukje opgehouden, dewyl wy 't zelve aanmerken
als eene Bydraage tot een
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gedeelte der Kerklyke Geschiedenisse van ons Vaderland, schoon wy anderzins
met die Kerkgeschillen weinig op en 'er niets mede te maaken hebben, dan in zo
verre onze Geschiedkundige kennis 'er door verrykt, en, 't geen nog duister was,
opgeklaard wordt.

Tafereel van de Geschiedenis der jongste Omwenteling in de
Vereenigde Nederlanden, door Cornelius Rogge. Met Plaaten. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1796. In gr. 8vo. 632 bl.
En den Tytel, en den Naam des Schryvers, in de Nieuwspapieren leezende, werd
onze nieuwsgierigheid kragtig opgewekt. Onmiddelyk vielen ons in, de Tafereelen
van de Staatsomwenteling in Frankryk, waarvan wy, zo dikwyls 'er een Deel uitkwam,
met welverdienden lof gewaagden; en dagten een soortgelyk Schilderschrift, ten
aanziene onzer eigene Omwentelinge, te zullen ontvangen; of althans, dat het, even
als 't Tafereel der Algemeene Geschiedenissen van de Vereenigde Nederlanden,
van den Heer A.M. CERISIER, in een voeglyk bestek, deeze groote en
hoogstgedenkwaardige Gebeurtenis met de leevendigste kleuren zou maalen, de
gewigtigste Gevallen, Handelingen, Byzonderheden, en Characters der
Hoofdbedryveren, in zodanig een licht en gezigtpunt plaatzen, dat ze de oogen op
het sterkst en naar eisch der zaaken treffen. Dit denkbeeld gaf ons het woord Tafereel
zeer eigenaartig, en verheugden wy ons in het vooruitzigt; daar wy den Burger
ROGGE, in verscheide kleinere Werkjes, aan welke wy onze goedkeuring niet
weigerden, de pen, of, om by het Tafereel te blyven, het penseel, hadden zien
hanteeren, op eene wyze, die ons in opgemelde verwagting versterkte. - De
byvoeging van Plaaten deedt ook het haare om onzen geest met dit Tafereelagtige
te vervullen.
Greetig sloegen wy, by de ontvangst, het Werk open. Doch ons denkbeeld van
Tafereel daalde; wanneer wy in de Voorreden lazen, dat de Schryver, ‘naa veel
overweegens, zich waagde aan eene onderneeming, die hy wel zag boven zyne
kragten verheven te weezen;’ optelling van daadlyke zwaarigheden gedaan
hebbende, ‘huiverde hy op het eerste denkbeeld om eene volledige Geschiedenis
van deeze Omwenteling te schryven.’
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Dan, om zyne eigene woorden te bezigen, ‘gevoelde hy, van den anderen kant, een
grievende spyt, als hy zich voorstelde, hoe veel verlooren zou zyn, indien eens
niemand zyne krachten in deeze loopbaane wilde beproeven.’ Wy vermeeten ons
niet over iemands aandoeningen te oordeelen; of ze gegrond zyn, dan ongegrond,
is iets anders; wy denken dat het niet zou ontbrooken hebben aan de zodanigen,
die deezen arbeid zouden onderneemen, eerst naa het verloop van een aantal
jaaren; wanneer by ons de drangreden wegvalt, die de Burger ROGGE vermeldt hem
voornaamlyk tot schryven porde.
Wat hier van zyn moge: ‘Deeze drangredenen overwoogen zyne, op het gevoel
zyner zwakheid gegronde, bekommernis, en hy waagde het althans een Tafereel
van die Geschiedenis te schetzen.’ 't Geen de Schryver 'er byvoegt, dient om ons
te leeren welk een soort van Tafereel wy hier zullen zien ophangen. ‘Men kan dus
hier geen volledig Geschiedverhaal verwachten. Myn oogmerk is alleen voor den
laateren Vaderlandschen Geschiedschryver bouwstoffen te leveren, wenken te
geeven, die hem in staat kunnen stellen iets volkomens den Nederlander aan te
bieden. - Naarstigheid en naauwkeurigheid hebben myne navorschingen bestuurd.
Moeite heb ik niet gespaard om de echte bronnen na te spooren, en ik betuig by
deezen myne oprechte dankbaarheid aan hen, die door de mededeeling van echte
berichten mynen arbeid ondersteund hebben. Boven alles heb ik my den heiligen
pligt des Geschiedschryvers, strikte onzydigheid, zo veel mogelyk, voorgesteld.
Men zou my dus onregt doen, indien men, uit eene of andere uitdrukking, myne
byzondere denkwyze wilde opmaaken. Reeds in andere Geschriften kan men
dezelve vinden; hier zoeke men niets dan een Tafereel van Gebeurtenissen, gelyk
ik ze gevonden heb, en men vraage alleen, is dit getrouwlyk afgebeeld?’
Het Werk heeft dit beloop. De Inleiding gaat over de Aanleidingen tot de
Omwenteling. Voorts is het verdeeld in twee groote Tydperken. - Het eerste Tydvak
is dat der Voorbereidzelen tot de Omwenteling. - Het tweede, de Omwenteling zelve.
Beide deeze Tydperken zyn in Boeken afgedeeld. - Het eerste Boek des eersten
Tydperks stelt ons voor oogen, de Uitwendige Gebeurtenissen. Het tweede Boek,
de Inwendige Geburtenissen. -
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Het derde Boek, de maatregelen der Gemeenebestgezinden tot bewerking der
Omwenteling. - Het vierde Boek schetst den Inval der Franschen, en gaat gepaard
met een Kaart van Nederland, op welke de voornaamste Marschen der Franschen,
by hunnen inval in 't zelve, afgetekend zyn. Dit Boek behelst ook het vertrek van
WILLEM DEN V, vergezeld van eene treffende Afbeelding dier Gebeurtenisse.
Het tweede Tydperks eerste Boek voert ten Opschrift: De Verandering van het
Bestuur. De Aftekening van den Vryheids Boom op den Dam, te Amsterdam, schetst
ons dit toen overal opgerigt Vryheids - teken. - Het tweede Boek ontvouwt de
Voortgangen der Omwenteling. Te midden van dezelve werd de geweezen
Raadpensionaris Mr. L.P. VAN DE SPIEGEL, op de Gevangen-Poort, in 's Haage,
gebragt, kunstkeurig in eene Plaat vertoond. - Het derde Boek beschryft de
Vereeniging met de Fransche Republiek. - Het vierde Boek betreft de Nationaale
Vergadering, en het geen 'er te doen viel om dezelve tot stand te brengen; onder
dit laatste maakte de Algemeene Centraale Vergadering geen gering Figuur, en
wordt deeze, zo als dezelve in 's Haage, op de Zaal van den Ouden Doelen,
gehouden werd, fraai afgebeeld; en niet min keurig is de Afbeelding van de
Nationaale Vergadering zelve.
Meer dan deeze hoofdopgave van den Inhoud zullen wy den Leezer niet geeven;
dewyl deeze genoegzaam is om denzelven te herinneren aan de gebeurtenissen
ondergeschikt aan deeze grootere, op welker spil alle de overige draaiden. Ook
agten wy het overtollig tot de verhaalende opgave van de Voorvallen te komen. Dit
algemeene zy genoeg. Meestal zyn ze natuurlyk bekend; weinig aangelegens of
het is elders verhaald. Voor de meerdere en mindere uitvoerigheid van soortgelyke
gebeurtenissen was genoegzaame reden; en eigenaartig krygt Leyden, als de Stad
van 's Schryvers inwooning, in de vermelding een dubbel deel. Het laatste gedeelte
is min uitgewerkt dan het eerste; misschien om dat het Boek reeds tot eene
aanmerklyke dikte begon te zwellen, en zou het reeds nog dikker geworden zyn,
indien de Schryver, op veele plaatzen, oorspronglyke Stukken niet met een kleinder
letter aan den voet der bladzyden geplaatst hadt. Voorts vinden wy ze, in 't lichaam
des Werks, uitvoeriger dan ons toeschynt dat in een Tafereel, hoeda-
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nig de Burger ROGGE bedoelde te vervaardigen, te passe kwam; ook daar, waar de
kieschheid der zaake het gebruiken der veelal wydloopige Staatstermen, derzelver
woordlyke inlassing, niet noodzaaklyk maakte. Veel kan, veel behoort, onzes inziens,
in een arbeid van deezen aart, anders en meer omgewerkt te worden. CERISIER,
van wiens Tafereel wy spraken, heeft zich, in de eerste Deelen des Franschen
Werks, voor dien misslag gewagt; doch, toen hy, genooddrengen door den
Boekhandelaar, fchreef, in volgende Deelen zyn Werk door lange inlasschingen
zeer doen bezwyken; hy zelf erkent het. De Nederduitsche Vertaaler heeft deezen
wanstal meest verholpen, en meer eigen werk dan eene Vertaaling van 't geheel,
en bovenal van dat gedeelte, geleverd. Doch dit in 't voorbygaan. De Burger ROGGE
zal zich, zo wy hoopen, deezer aanmerkinge niet belgen. Wy erkennen het
verdienstlyke in zynen arbeid.
Schoon het Tafereelschilderagtige het Werk door ontbreeke, ook op plaatzen die
als 't ware des uitnoodigden, by voorbeeld, het vertrek des Prinsen van
Scheveningen, en veele andere, die droog verhaald worden, schoon het soms
beneden der peil van den vollen en deftigen Geschiedenisstyl daale, zyn 'er gedeelten
waar in het Penseel eens Tafereelschilders uitkykt, als mede gedeelten waar in de
trant der Geschiedenisse zich laat vinden.
Om iets ten staale van de schryfwyze in ons best voorgekomene gedeelten aan
te voeren. De ontruiming van Nymegen verhaald hebbende, vaart de Schryver voort:
‘Het is hier de gepaste gelegenheid om gewag te maaken van eene byzonderheid,
die in de Geschiedenis der Omwending eene gewigtige plaats bekleedt, ik meen
het gehouden gedrag der Engelsche Troepen. De Krygstucht scheen by hen, nog
weinig aan landoorlogen gewoon, geringe vorderingen gemaakt te hebben.
Verregaand waren de ongeregeldheden, waar door zy zich overal, waar zy zich
bevonden, gevreesd en gehaat maakten. In het begin van October, vaardigde de
Hertog VAN YORK eene waarschuwing uit tegen alle daaden van geweld, roof en
plundering. [Deeze wordt aan den voet der bladzyde vermeld.] In dien akeligen
nacht, by de ontruiming van. Nymegen, onder het hevigst bombardement, waren
zy woest en ontmenscht genoeg, om, even of zy eene vyandlyke Stad verlieten, de
ongelukkige en beangste Stedelingen, die naauwlyks eene
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schuilplaats konden vinden, waar zy zich voor het vliegend moordtuig veilig
oordeelden, te plunderen en te berooven. Waren zy hierin niet door de Hollandsche
Troepen, die zich voor die weerloozen manmoedig in de bres stelden, krachtdaadig
gekeerd, en wel zo, dat menig een zyne roofzugt met den dood moest boeten, het
lot dier Stad zou boven verbeelding yslyk geweest zyn. - Ik zwyge nu nog van de
verdere verwoestingen in de Provincie Gelderland naderhand aangerigt, waar door
onder anderen des Prinsen Lusthuis 't Loo ten eenemaale geruineerd en
uitgeplunderd is.’
Dit vermeld hebbende, luidt het slot des tweeden Boeks van het eerste Tydperk:
‘Ziet daar dan nu den onvermoeiden Frank zo ver in ons Vaderland gedrongen, als
moed en krygskunde hem konden brengen. Ziet daar zyn zegevierenden loop gestuit,
door een vyand, tegen wien kunst of dapperheid niets vermogen. Dat zelfde Element,
wiens woede ons Vaderland zo dikwerf doodlyk was, of het op den rand van den
ondergang bragt, is thans deszelfs magtigste verdeediger. Aan den eenen kant zien
de Franschen zich wederhouden door de Maas, die, zich van de Waal afscheidende,
Bommel tot een Eiland vormt. Van de andere zyde zien zy voor zich de breede Waal
die Nymegen bespoelt. De oevers dier Rivieren zien zy bezaaid met batteryen,
welgeplaatst om hen iedere proeve tot overgang duur genoeg te doen bekoopen.
Gelukt het hen deeze Rivieren over te trekken, dan nog zien zy hun vaart
tegenhouden door den magtigen Rhyn, omboord met ontelbaare vuurmonden en
talryke wachten - door den Yssel en andere mindere Rivieren. Van Arnhem tot
Deventer was de Yssel tot dekking van het overig gedeelte van Gelderland en de
Provincie Overyssel door Oostenrykers en Engelschen sterk bezet. Het Staatsch
Leger onder Prins FREDERIK verdeedigde de Linie van de Greb.
Hoe meer de Winter naderde, hoe meer het zwellen der Rivieren te voorzien was,
het welk hen niet alleen alle proeve tot den overtocht zeer bezwaarlyk, maar ook
niet minder hun verblyf in de tegenwoordige gesteltenis der dyken hachlyk maakte.
De nood drong hen tot eene rust, die hen ondraaglyker was, daar zy het gevolg was
van onoverkomelyke beletzelen, en geenzins de belooning van voleindigden arbeid.’
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Uit deezen staat van werkloosheid werden zy verlost op het gewigtig en altyd
gedenkwaardig tydstip, waar van in de Jaarboeken van ons Vaderland geen
voorbeeld wordt gevonden - ‘waarin een vroegkomende buitengewoon strenge en
lang aanhoudende vorst de Rivieren bevloerde, en dus voor de indringende
Franschen een open en veiligen weg baande om de glorie weg te draagen, die zelfs
den grooten LODEWYK is geweigerd geworden, van tot in het hart van Holland door
te dringen. Hier baaten noch overstroomingen, noch insnydingen van dyken, noch
verhakkingen, noch smalle wegen, noch kunstig aangelegde elkander ontmoetende
batteryen. Het waterryk Nederland was nu overal een gelyk slagveld geworden;
men kon den vyand noch staan, noch wederhouden, dan in het open veld, en door
hem eene magt tegen te zenden, die hem in moed, beleid en talrykheid, evenaarde.’
Niet zelden neemt de aanvang van een Boek, en van een Hoofdstuk, een
Tafereelagtige gedaante aan. Men leeze den aanhef van het eerste Boek des
tweeden Tydperks. ‘Meermaalen doet de werktuigkunde een groot gevaarte door
eene gering schynende kracht beweegen: de onkundige staat verbaasd, en meent
iets bovenmenschlyks te aanschouwen; terwyl de opmerkende aanschouwer van
het verborgen raderwerk hem weldra van zyne verrukte ontzetting tot zichzelven
doet komen. Een zodanig gezigt zal ook dit Tafereel der Omwenteling aanbieden,
schoon wy thans in den Leezer, als reeds bekend met zommige geheime veeren,
die groote verbaazing niet kunnen veronderstellen, welke hem, by minder kunde,
zou bevangen.
De 18 January des Jaars 1795 tekent zich in de Jaarboeken van onze
geschiedenis, als den eersten dag der Omwenteling in de Nederlanden. Men
verbeelde zich den toestand van ons Vaderland op dat merkwaardig tydstip. De
Fransche Legermagten van alle kanten in de Provincie Holland indringende, en de
Staatsche troepen voor zich heen dryvende, - de geheele Krygsmagt van haar
Opperhoofd verlaaten, het Staatkundig vereenigingspunt der nog gevestigde
Constitutie vernietigd - ieder Ingezeten door de strydigste aandoeningen van hoop
en vrees, verlangen en schrik, opgewonden - alles in de twyfelmoedigste
vooruitzigten, hoedanig de ontknooping van het werk, die thans oogenblik-
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lyk gewagt werd, zou weezen; terwyl de ontstelde verbeelding by veele angstvalligen
de akeligste tafreelen van wanorde, oproer, bloedstorting en burgerkryg, schilderde.
- Onder zodanige vooruitzigten, verwagtingen en gemoedsbeweegingen, zag men
de Omwenteling in Holland daarstellen en afloopen, in het korte tydsverloop van
weinige dagen, met eene orde, bedaardheid en stilte, dat in zommige plaatzen het
eene gedeelte der Stad naauwlyks wist, dat de Omwenteling in het andere reeds
haar beslag hadt.’ - De onderscheidene bewerking zo in de Landschappen als
Steden verschaft eene verscheidenheid van tooneelen, die eene anders eenzelvige
zaak eene afwisseling geeft welke het leezen veraangenaamt.
Ten slotte voegen wy by dit alles, om geene der minste tafereelagtige gedeelten
over te neemen, de schets van de gesteltenis van Nederland op dit tydstip. ‘Nog
nimmer werden de teugels van het Bestuur aanvaard in hachlyker omstandigheden,
dan waar in het Vaderland zich ten tyde der Omwenteling bevondt. Van de eerste
verrukking der blydschap tot zich zelven gekeerd en de oogen rond weidende, zag
de Nederlander overal het betreurenswaardigst verval, dat hem een geheelen
ondergang bedreigde. Merkwaardig zeker is de Omwenteling zelve in alle haare
omstandigheden geweest; maar nog merkwaardiger het vermogen om tegen een
vloed van rampen te worstelen, die onoverkomelyk scheenen. - Beklaaglyk was de
toestand der Landen, waar de fakkel des Oorlogs onmiddelyk gewoed hadt, gelyk
Gelderland, Overyssel, Groningen, Utrecht, de grenzen van Holland en de
Generaliteit. Eerst uitgeput door de huisvesting van vreemde troepen, Engelschen,
Hanoverschen en Keizerlyken, werd het weinige overschot der berooide Ingezetenen
nog door de Franschen, die hen vervolgden, verteerd. De buitengewoon strenge
winter bedorf veele eetwaaren, stremde allen arbeid, en verteerde den voorraad.
By de ontlaating van het water werden de doorbraaken in de Dyken, opzettelyk
bedorven en verzwakt, om den Franschen den toegang moeilyk te maaken, zeer
menigvuldig, en voltooiden op verscheide plaatzen de ellende.
Niet zonder een traan van deerenis kan een gevoelig hart de akelige tafereelen
aanschouwen van die gedeelten van ons Vaderland, waar de Inundatien te werk
ge-
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steld waren. Het Land van Altena, na twee jaaren aan den anderen geinundeerd
geweest te zyn, zonder eenige schavergoeding, beproefde dien geessel ten derden
maale in September des Jaars 1794, toen de arme Landman slegts een gedeelte
van zyn Oogst binnen hadt. Een ieder moest zyn Koorn (bekwaam of niet) van het
veld haalen. - De Aardappelen, nog niet kunnende gerooid worden, moesten in het
veld blyven, het Vee moest drie maanden vroeger na de stallen dan gewoon. Twee
doorsnydingen hadt men gemaakt; maar by beiden geene voorzorge gebruikt, om,
by ysgang, of hoog water, den Landman te kunnen dekken. De gevolgen hier van
waren allerjammerlykst. Des nagts tusschen den 17 en 18 brak eindelyk de tweede
coupure door. Niemand kon vluchten, alzo het ys te zwak was om een mensch te
draagen, en te dik om 'er door te breeken, en veelen moesten hun behoud op de
zolders en daken zoeken, terwyl een groot gedeelte van het Vee omkwam. Zommige
huisgezinnen zaten driemaal vier en twintig uuren, zonder brood of vuur, eer men
hen kon te hulpe komen. In Woudrichem zelve waren de meeste Aardappelen,
genoegzaam nog de eenige voorraad, of bevrooren, of bedorven door het water, of
door een Guarnisoen van drie maanden verteerd. De vermogende lieden zelven
leeden gebrek aan alles. Door alle de verhakkingen was 'er geen brandhout meer
te bekomen; 't geen aan de dyken was, was reeds lang door het voorig Guarnisoen
weggehaald. - De gesteltenis van Gelderland was niet minder deerniswaardig; de
Landman, door de roofzugtige Engelschen uitgeplunderd, en zyne wooningen
verbrand, alle Ingezetenen door onophoudelyke inkwartieringen verarmd, en op
zommige plaatzen door afperssingen en brandschattingen tot de uiterste ellende
gebragt - de Eigenaars der Landgoederen in de noodzaaklykheid, om, wilden zy
niet alles verliezen, voor hunne berooide Boeren, Paarden, Beesten, Zaaikoorn en
Bouwgereedschappen aan te koopen: waar by dan nog kwamen alle de schaden
door de belegeringen en bombardementen, door Dykbreuken en overstroomingen
geleden; - ziet daar het Tafereel dat de Vertegenwoordigers dier Provincie zelve
hebben opgehangen. - Beschouwt men den toestand van Overyssel, door haare
Vertegenwoordigers mede geschetst, dan moet dezelve het ongevoeligst oog
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een traan afpersen. - De Engelsche Armée [dus spreeken zy] in een der hardste en
langduurigste winters, dat gewest overstroomende, hadt, daar men op de voeding
van zo veele duizend monden niet bedacht was geweest, den gewoonen
wintervoorraad grootendeels verteerd, en door rooveryen, plunderingen en
brandstichtingen, een groot gedeelte der Ingezetenen tot armoede en wanhoop
gebragt. Het weinige, door hen overgelaaten, was door de Fransche Armèe geheel
geconsumeerd, zo dat meer dan een derde der Provincie, buiten de spoedige
voorzorg der Repraesentanten, reeds een prooi des woedenden hongersnoods zou
zyn geworden. - De Ingezetenen waren, door eindelooze inkwartieringen, op het
gebeente uitgezoogen, de handeldryvende Burger werd geheel geruineerd, doordien
hy, zyne Magazynen voor Assignaaten ledig verkogt hebbende, en deeze nog niet
ingewisseld zynde, geen nieuwen voorraad uit gebrek aan gereede penningen kon
bekomen; zelfs in zommige Districten stondt de betaaling van 's Lands gewoone
Impositien en Lasten geheel stil, en intusschen was de publieke kas tot op den
bodem toe ledig. Overal was gebrek aan Paarden voor den Landbouw, aan Zaaikoorn
en Aardappelen om te pooten. En werden deeze rampen nog dagelyks vermeerderd
door de geweldenaryen, overheerschingen en onmaatige vorderingen, die door
verscheidene Commissarissen en Officieren der Fransche Armée, op den
gebiedenden toon van een overwinnaar, gedaan werden, en waar van de dringendste
klachten nimmer met eenig antwoord, men zwyge met eenig redres, verwaardigd
werden. - In Holland leedt men wel minder; doch deelde toch ook in den last van
de inquartiering der Troepen.’
De Burger ROGGE geeft zyn oogmerk te verstaan, om dit Werk door een Schets
van de Geschiedenis der Nederlandsche Constitutie te doen agtervolgen.

Staatkundige Gedachten van L.P. Segur, den Ouden. Uit het
Fransch door D. van Aken, Hendriksz. Te Amsterdam, by A. van
Aken, 1797. In gr. 8vo. 21 bl.
SEGUR, de Oude, een man van jaaren, opmerkinge en ondervindinge, deelde deeze
Gedagten aan het Publiek mede, ingevolge van het bezef der verpligtinge van elk
braaf Burger, om het licht zyner eigen denkbeelden en opmerkingen te
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moeten voordraagen, in eenen tyd, wanneer het doen is om de Constitutie van zyn
Vaderland te ontwerpen, en op een duurzaamen voet te vestigen. Hoewel zommigen
zyner Gedagten meer rechtdraads de Fransche Republiek bedoelen, zyn, egter, de
meesten van eene algemeene toepassinge, en zouden met vrugt hier te Lande in
practyk kunnen gebragt worden. 't Geen hy omtrent de bepaalingen aangaande de
Stemgeregtigden in 't midden brengt, gelooven wy zeer heilzaame behoedmiddelen
te behelzen, om veele onbevoegde voorwerpen buiten het bewind te houden.
Eigendommen te bezitten geeft geen verstand. Nogthans zyn wy van oordeel, dat
de maatregels, door meer of min vermogenden beraamd, over 't geheel genomen,
meer zullen strooken met het algemeen belang, dan die der zulken, welke niets te
verliezen hebben. Wy pryzen VAN AKEN's oogmerk, in de Vertaaling deezer Gedagten
bedoeld; van wegen de strekking dier Gedagten, kan dit oogmerk niet anders dan
nuttig voor den Lande weezen.

Lykcypressen, gevlochten ter onsterfelyke Nagedachtenis van
den verdienstelyken Burger, Mr. Pieter Paulus; eerste President
der Nationaale Vergadering representeerende het Volk van
Nederland. Overleeden binnen 's Hage den 17den van Lentemaand
1796. Het tweede Jaar der Bataafsche Vryheid. In 's Hage, by J.
Plaat. In gr. 8vo. 109 bl.
Kort na het overlyden van den verdienstlyken PAULUS nodigde de boekdrukker Plaat
onze Nederlandsche Dichters uit, den lof van dezen Held te bezingen, en hem de
vruchten van hunnen geest toe te zenden, om die gezamentlyk in énen bundel uit
te geven. Deze bundel ziet thans het licht. De daarin voorkomende Versen zullen
door allen, die den hartlyken en onbaatzuchtigen beminnaar zyns Vaderlands in
hunne harten vereren, en niet geschroomd hebben onzen uitmuntenden PAULUS als
den zodanigen te beschouwen, met enig genoegen kunnen gelezen worden, schoon
zy zich anders om hunne innerlyke waarde over 't geheel niet aanpryzen. Men mag
in sommige stukken enkelde fraaie gedachten, enkelde schoonheden van wezenlyke
poëzy, opmerken, in de meeste zal men die geheel niet vinden. Veel in dezen bundel
is overdreven, wilde declamatie. en weinig meer dan bloote rymelary. Ook hebben
een aantal Versen zeer in 't oog vallende onnaauwkeurigheden van taal en spelling.
Het heeft ons dus in de daad getroffen, dat onze beroemdste Dichters aan het
verzoek van den burger Plaat zo weinig schynen voldaan te hebben. Wy zyn
verlegen, uit de voorhanden zynde Versen onze Lezers iets ter proeve aan te bieden.
De beste zyn te lang, en te zeer aanëengeschakeld;
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de overige van te weinig belang, om daarvan iets over te nemen. De volgende regels
van D.S. SWAVING, een kind van 12 jaar, zullen, voor dien ouderdom, misschien enige
aanmerking verdienen.
Treurt burgers! want by 't lieflyk daagen
Der Vryheid wierd hy ons ontrukt,
Hy hilp (voor hielp) haar rechten onderschraagen,
Hy heeft voor geen tyran gebukt; o Neen! - zyn hart was vry gebooren,
Hy was het land in alles nut,
Maar ach! hy is voor ons verlooren,
Al was hy 't Vaderland een stut. Maar nu, nu zult gy eeuwig leeven,
Gy, braave Burger! Vryheidszoon!
Schoon u de dood zo vroeg deed sneeven,
Een eeuw'ge roem blyft steeds uw' loon.

Kleine Bydragen, tot bevordering van Wetenschap en Deugd,
toegezonden aan .... door Mr. H. van Alphen. In 's Hage, by J.
Thierry en C. Mensing, 1796. In gr. 8vo. 214 bl.
Volgends hetgeen wy in den aanvang van dit Werk lezen, moesten deze Bydragen
van Mr. VAN ALPHEN dienen: ‘om de aandagt op te wekken, den geest aan het denken
te helpen, het gevoel voor het edele, het groote en schoone, in de natuurlyke en
zedelyke wereld, zo nuttig als aangenaam bezig te houden; en dus, in den egten
wysgeerig godsdienstigen zin, te stigten.’ Overeenkomstig deze heilzame en loflyke
bedoeling, schynt ons de geachte Schryver zyne onderwerpen niet alleen wel
gekozen, maar te gelyk met den vereischten smaak behandeld te hebben. Hoezeer
dan ook zyne byzondere gevoelens, zo als hy die op enkelde plaatsen ontwikkelt,
met veler denkwys niet geheel mogen instemmen; zyne Bydragen nogthans zullen,
om derzelver algemenen inhoud, menschen van smaak en gevoel aangenaam bezig
houden, en vooral behagen aan hun, die gaarn zodanig voedsel voor hun verstand
ontvangen, dat tevens hunne harten versterkt en verkwikt. De onderwerpen, die hy
verhandelt, zyn, schoon niet zouder onderling verband, echter verscheiden, zodat
ons bestek niet wel gedoogt dezelve afzonderlyk te noemen. Een groot deel zyner
aanmerkingen is vooral geschikt om het verband tusschen kennis en deugd te doen
opmerken, en aan te tonen, hoe wy de uitbreiding van ons denkvermogen en de
beoefening der wetenschappen aan onze ware bestemming kunnen dienstbaar
maken. Byzonder behaagde ons hetgeen hy over Dichters en Dichtkunde aanmerkt,
in ene lange afdeling, aan dit onderwerp
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toegewyd. Zyne aanhalingen en beoordelingen van enige plaatsen uit MILTON'S
Paradys verloren getuigen by uitnemendheid van zyn juist oordeel en kieschen
smaak. Aan het einde dezer afdeling maakt hy ook nog ene vergelyking tusschen
de Dicht en Schilderkunst, waarby hy dit van zichzelven zegt: ‘My werd eens vertoond
eene copy in miniatuur, van een Ecce Homo van CORREGGIO uit de gaandery van
Dusseldorp, welke my, door het veelbeteekenende, dat 'er in was, zeer trof. Ik
verzogt het stukje te mogen bestudeeren; lag het voor my; zat eenzaam, op den
grootsten lyder nadenkend, te tuuren op deze beeldenis; nam vervolgens de pen
op, en schreef de gevoelens en denkbeelden, welke by my, door middel van dit
schilderstukje, opgewekt werden.’ Wy willen de uitdrukking dezer gevoelens en
denkbeelden, tot ene proeve, voor onze Lezers overschryven.
‘Zedige schoonheid en eenvoudigheid ligt op het geheel, en veelbeteekenend,
gelaat. Het is, dit ziet men, hoe beneveld door het lyden, waaronder het ligt, egter,
gelyk de zon agter de wolken, in zig zelf vol licht en warmte. Men ziet 'er op,
geregeldheid zonder styfheid, zagtheid zonder lafheid, standvastigheid zonder
eigenzinnigheid. De vermoeidheid teekent zig in de neêrvallende, schoon niet
toegesloten, oogleden. Hy blyft niet te min torssen; hy is niet uitgeput. Als 't ware
tot dulden en lyden geschapen, is hy niet zwak genoeg, om te bezwyken, of te
ongeduldig, om den moed op te geven; en egter bespeurt men niets van die sterkte,
of liever van die hardvogtigheid, waardoor eenige pylen der smarten vrugtloos op
hem gespild, of verstompt terug gedreven worden. Zo kan 'er geen lydende, maar
door Apathie verhard geworden, stoicyn uitzien. Geen Wilde, die, om de eer van
Cacique te verkrygen, zig welgemoed, voor smart ongevoelig, laat martelen, en
zyne beproevende pynigers nog tergendurft, kan zulk een gelaat hebben. Zware
smart zonder angst; zonder ontevredenheid, ongeduld of wrevel. Verre verwyderd
van wraakzugt, verlangt hy geen oogenblik eerder, en op geene andere wyze, de
verlossing, dan zyne bestemming medebrengt. Den drinkbeker, dien hem de Vader
gegeven had, zoude hy dien niet drinken? Hy lydt onschuldig, doch niet zonder
oorzaak. Zyn doelwit is iets groots, zyn plan wyduitgestrekt en diepliggend! De ziel,
enkel aandagt, en geheel gevoel, ledigt den drinkbeker uit met innige, met volledige,
bewustheid. Geen droppel ontvalt hem. Niemand neemt iets daaruit tot zyne
verligting. Hy treedt de persse alleen. Maar ook hoger kan, en moet het, voor als
nog, niet gaan. Geen bloot schepsel zoude in die mate kunnen lyden, zonder dat
het werktuig ontbonden werd; en het lydend onderwerp, bezweken, magteloos
daarlag. Op
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geen gewoon menschelyk gelaat kunnen de vooren van het lyden zo geteekend
worden, of de worstelende natuur verbergt zig, gelyk by Agamemnon; of vertoont
zig in haren heftigen en stuipachtigen wederstand, gelyk by Laocoön: maar. deze,
men ziet het duidlyk: Hy zal het uithouden, en den laatsten penning betalen: Hy kan,
en wil en zal niet anders doen. Nog meer: Hy heeft een stilberustend zedelyk
welvallen in zynen toestand, om dat hy in den weg van God en tevens in zyn eigen
is. Hy weet, 'er zal loon zyn voor zynen arbeid; en hy zal niet beschaamd uitkomen.
Men ziet reeds het zaad, dat in overwinning opwaard spruiten zal, van verre, in de
hoge ruste zyner ziele. De overste dezer wereld, welke deszelfs plan dagt te
verydelen, zal zyn eigen doel missen, en, verre van hetzelve te bereiken, integendeel,
door hem te vervolgen, te martelen en te dooden, hem in de gelegenheid stellen,
om in het openbaar, voor het oog van Engelen en menschen, een beslissend bewys
te geven, dat hy zynen Vader boven alles bemint; deszelfs eer onvoorwaardelyk
bedoelt; en alles verrigten kan, wil en zal, wat hem door dezen beminden en
beminnenden Vader opgelegd, en door hem vrywillig aangenomen is. Maar hoe
beschaamd zal dan deze overste der wereld, binnen kort, hem, dien zy dagt te
hebben verbryzeld, horen uitroepen: Het is volbragt! - Zyn zulke gedagten (vraagt
VAN ALPHEN) niet onnatuurlyk; en kunnen zy door de kunst opgewekt, verlevendigd,
verfynd en vermeerderd worden; in welk eene naauwe betrekking staat dan niet de
schilderkunst, zowel als de poëzy, met deugd, godsdienst, christendom en
menschenvolmaking? en hoeveel is 'er dan niet te zeggen, over deze betrekking,
wanneer men die uit den grond zoude willen ophalen; en uit welgelegde
menschkundige beginselen dat alles afleiden, wat 'er natuurlyk uit voordvloeit. Uit
welk een verheven oogpunt zoude men ook daar door eene kunst bezien, welke
maar al te dikwyls alleen als een middel tot bezighouding of zinnelyk genoegen
wordt aangemerkt.’ Onze Lezers mogen uit deze aanhaling enigzins oordelen over
de denk- en schryfwyze, die zy in VAN ALPHEN's Bydragen zullen vinden. Nog moeten
wy hun zeggen, dat in dezelve enkelde Dichtstukjes in den bekenden smaak van
onzen Schryver voorkomen, die zeer verdienen gelezen te worden. - Verafheid, op
bl. 102, is een woord, dat wy in onze moedertaal niet kennen. Toelag, voor toelegde,
op bl. 72, is ene andere taalfout, door ons opgemerkt.
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Marianne en Dumont. Blyspel. Uit het Fransch vertaald. Te Haarlem,
by J. van Walré en Comp., 1796. In 8vo. 83 bl.
Marianne was, met volkomene toestemming van haaren Vader, verloofd aan Dumont,
den Zoon van een Boezemvriend deszeleven. Maar de Heer Dubois, zo was de
naam van Ma iannes Vader, schoon van boeren - afkomst, was door den Koo handel
zeer ryk geworden, en had in zyn hoofd gekreegen na daar toe aangezogt te zyn
van de zyde van de Marquisin de Hautecour, voor haaren Zoon, om van zyne voorige
verbindtenis af te stappen, en zyne Dogter, door dit Huwelyk, tot den stand eener
Marquisinne te verheffen. De Marquisinne de Hautecour, eene buitenspoorig trotsche
Vrouw, vlamde alleen op het geld van Dubois, en zogt daarom haaren Zoon aan
des Koopmans Dogter te koppelen; doch tegen zynen wil alzo zyne liefde reeds
elders geplaatst was. Geduurende de onderhandelingen over deeze zaak, onder
welken ook des Koopmans Broeder, een eenvouwig doch eerlyk en verstaudig
Landbouwer, ten voorschyn komt, ontstaat 'er in 't huis van Dubois brand, die tot in
zyn Cabinet oversloeg; waarin, zo als hy waande, ook zyn Portefeuille, waarin al
zyn vermogen was opgeslooten, verbrand werd. Doch de Marquis had gelukkig de
Portefeuille gered; en dit was niemand bekend dan Blaise, die het echter verzwygt:
inmiddels komt Dumont, die Marianne, zonder dat zy 't wist, uit de vlam gered had,
en verzoekt haar, volgends voorgaande verbindtenis, van haaren Vader ten huwelyk,
met edelmoedig aanbod van zyne hulp ter herstelling van zyn fortuin; en, op
voorspraak van den Marquis, die hem zyn vermogen, in de geredde Portefeuille,
weder ter hand stelt, verkrygt Dumont zyne geliefde Marianne. - De Toneelen loopen
allen zeer natuurlyk af, en leveren eene aangenaame verscheidenheid op, die het
Stuk met vermaak kan doen leezen, en leeren de zotheid der rang- en eerzugt, de
laagheid van alleen eigenbaat zoekende zielen, den edelen aart van weldenkende,
te regt zo genaamde, Edele Lieden, en de eerwaardigheid van eenvouwige
rondborstige braafheid.

Wat doet het Lot niet! Blyspel. Door M. Westerman. Te Amsteldam,
by P.J. Uylenbroek, 1797. In 8vo. 56 bl.
Dit onderhoudend Blyspel verdient, om de kieschheid der gevoelens, welke het
voordraagt, en de zedenleer, welke het predikt, mede ene plaats te vervullen voor
die laffe en zedenbedervende Kluchtspelen, die wy hopen dat een gezonde smaak
van ons Nationaal Toneel spoedig geheel zal verbannen hebben.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Spreuken van Salomo uit het Hebreeuwsch vertaald, met
Aanmerkingen, door Herman Muntinghe. Te Leyden, by A. en J.
Honkoop, 1796. In gr. 8vo, met de Inleidinge en Aanmerkingen,
450 bl.
‘Wat men ook twisten moge over het zedelyk gevoel; dit is zeker, dat 'er in het
algemeen in de menschen ene geneigdheid is, om alles, wat grootmoedig, wat
liefdadig, wat edel is; om alles, wat onze natuur verhoogt, wat onze waarde, als
menschen, verheft, wat belangryk is voor het algemene nut, wat strekken kan om
ons zelven te volmaken, of om anderen, overeenkomstig hunne behoeften, door
raad en daad by te staan, te helpen, te ondersteunen; met één woord, om alles wat
betaamlyk, wat edel en deugdzaam is, goed te keuren en te pryzen. - Die maar
enige geringe bedrevenheid heeft in de geschiedenis der menschheid, kan dezen
trek, ter ere van onze menschlyke natuur, ondanks de duidelyke sporen van het
zedelyk verderf, die hy overal zal aantreffen, zelfs by de onbeschaafdste volken niet
miskennen.’ Met deeze menschkundige en God- en menschvereerende aanmerking
opent de Hoogl. MUNTINGHE zyne geleerde Inleiding tot de Vertaaling en Opheldering
van een der dierbaarste Gedenkstukken der gryze Oudheid; waar mede wy het
ongeletterd, dat wil zeggen verre weg het talrykste, gedeelte onzer Landgenooten
van heeler harte gelukwenschen. Herhaalde klagten zyn 'er uitgeboezemd, over
het toeneemend verzuim omtrent het leezen der gewyde boeken. Aan meer dan
ééne oorzaak moet dat verzuim worden toegeschreven. Eéne van die is, veelligt,
het harde, het ongevallige, der aangenomene Overzettinge, welke, zints de
beschaaving, die onze taal ondergaan heeft, den hedendaagschen kiescher smaak
kwest, en alzo (want de menschen zyn niet anders) veelen, onder het leezen, eene
soort van tegenzin doet opvatten. Waar nevens wy, als eene andere oorzaak, wel
mogen voegen,
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de duisterheid van veele Schriftuurtexten, uit een te woorlyk volgen van het
oorspronklyke geboren. De waardye onzer Nederlandsche Overzettinge van den
Bybel, over 't geheel genomen, zoeken wy hier mede niet in kleinagting te brengen;
- volgens het getuigenis der taalkundigste mannen onzer eeuwe, kan dezelve met
de beste Overzettingen in de taalen van andere Landen vloot houden. Maar, evenwel,
niet veelen onzer Leezeren, vermeenen wy, zullen met de Vertaaling, die wy bezitten,
zo hardnekkig zyn vooringenomen, dat zy dezelve voor verbetering onvatbaar
zouden keuren. De vervaardigers daar van waren menschen van de gewoone soort,
niet hooger bedeeld, dan met menschelyke hulpmiddelen; - ontbloot zelf van menig
hulpmiddel, welk nu, door de toegenomene verlichting, verkrygbaar is voor eenen
ieder, die geene moeite ontziet om aan den brandenden fakkel zyn licht te
ontsteeken. Over 't geheel genomen heerscht 'er onder de menschen laauwheid,
omtrent het verkrygen van Godsdienstige kennisse. Elke pooging, om die laauwheid
te weeren, is eene weldaad. Hierom zyn wy van oordeel, dat, indien, t' eenigen tyde,
op hoog gezag, eene meer beschaafde, meer hedendaagsche, Overzetting der
Schriftuure, ten algemeenen gebruike, wierdt ingevoerd, de leeslust omtrent dat
nuttigste van alle boeken opgewekt en gevoed, en, gevolglyk, de Godsdienstige
kennis, uit de echte bron geschept, zou vermenigvuldigd worden. - Men neeme ons
ten beste deeze invallende gedagten, ter gelegenheid der aankondiginge van
MUNTINGHE'S Vertaalinge der Spreuken. De uitvoering daar van gaan wy nu
ontleeden.
In de Inleiding handelt, vooreerst, de Hoogleeraar over den oorsprong der
Zedespreuken. ‘Zy waren’ (gelyk hy zich met de woorden van EICHHORN uitdrukt)
‘aanmerkingen over enkele en weinige gevallen des levens; zy ontstonden niet in
de scholen, noch door lang natedenken en bespiegelingen, maar werden geboren
uit ogenbliklyke invallen by voorwerpen en gevallen uit den gewonen levenskring;
zy waren niets dan voorlopers van wetenschaplyke kundigheden, en slechts kiemen
en eerste monaden der Filozofie. Zy ontstonden, wanneer men op de stemmen en
uitspraken van enkele Wyzen opmerkzaam werd, en dezelve als onwaardeerbare
schatten der oudheid en van zeldzame wysheid onophoudlyk herhaalde.’ Zodanige
Spreuken waren
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algemeen onder alle Volken; en zy, die dezelve voort, bragten, wierden voor Wyzen
by uitneemendheid gehouden, gelyk ook de zodanigen, welke diergelyke gezegden,
hier en daar verspreid, byeenzamelden; 't geen MUNTINGHE niet onwaarschynlyk
oordeelt, door Mozes, David en anderen, verrigt te zyn. Zulk een verzamelaar van
uitstaande Spreuken was ook SALOMO, welke hy voorts, door zyn eigen vernuft, kan
vermeerderd hebben. Want, 't geen, aangaande deezen Vorst, 2 [1] Kon. IV:32,
wordt verhaald, dat hy drieduizend Spreuken gesproken heeft, dunkt MUNTINGHE
gevoeglykst aldus te kunnen verstaan worden, ‘dat Salomo, als een Wyze, niet
alleen ene zeer uitgebreide kundigheid zal gehad hebben van de van ouds
overgeleverde, en misschien ook reeds voor een gedeelte vergaderde Spreuken
van voorgaande Wyzen, zo wel als van de Wyzen van zynen tyd - maar dat hy ook
tevens, door zyne eigen, door Godlyk onderwys verhoogde, genie, veele nieuwe
Spreuken en gedenkwaardige gezegden heeft voortgebragt, welke hem zyne
ervaring, zyne menschkennis en zyn nadenken, opleverde, en dat het getal van alle
deze door Salomo gebruikte Spreuken drieduizend geweest is.’ Zelf meent
MUNTINGHE, dat de Verzameling naderhand ook door andere Wyzen is aangevuld,
gelyk hy meent te kunnen afleiden uit de tegenwoordige verdeeling van het
Spreukenboek, als zynde zodanig ingerigt, dat het gevoeglyk in drie deelen, Spreuken
en Gezegden van Salomo behelzende, met eenige aanhangzels, kan gesplitst
worden; loopende het eerste deel van Hoofdd. I tot IX - het tweede van H. X tot
XXIV - het derde van H. XXV tot XXIX; terwyl H. XXX en XXXI als afzonderlyke
aanhangzels moeten beschouwd worden, hoewel van even vroege herkomste als
alle het overige van dit Boek.
Vervolgens eenige algemeene eigenschappen van de Hebreeuwsche Leergedigten
vermeld hebbende, gaat MUNTINGHE over tot eene meer byzondere behandeling,
vooreerst, van datgeen, waardoor vooral de Oostersche, met naame de
Hebreeuwsche Spreuken, of kortere Zedespreuken, zich onderscheiden - om,
vervolgens, nog iets te melden van hetgeen deeze en de andere soorten van
Poeziën, die in dit boek voorkomen, onder elkander gemeen hebben. In dit alles
vertoont zich de man van smaak, en van grondige ervarenheid in de Oostersche
Dicht-
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kunde, die in den geest des boeks, welk hy zich ter bearbeidinge hadt verkozen,
tot in de afgelegenste hoeken was doorgedrongen. Een doorloopend verslag van
's Mans arbeid gedoogt de aart der zaake, en ook ons bestek, niet. Alleenlyk zullen
wy, van 't geen de Hoogl. wegens de Prosopopoeïe, of Persoonsverbeelding, meldt,
iets overneemen.
‘Elk weet, (dus schryft hy) dat ene persoonsverbeelding dan plaats heeft, wanneer
men of werkelyke personen als sprekende voorstelt, of van zulke dingen, die geen
personen zyn, even als waren het personen, spreekt. Van het eerste soort van
persoonsverbeeldingen vindt men enige voorbeelden in de grotere dichtstukken
van dit boek, naamlyk I:11, enz., waar de bozen, den onervaren jongeling trachtende
te verlokken, als sprekend worden ingevoerd; IV:4, enz., waar wy de woorden van
een' Vader, zynen Zoon onderwyzende, voorgesteld vinden; V:12, 13, 14, waar men
de taal aantreft van iemand die zich te laat over zyn ongeregeld leven beklaagt;
VII:14-20, waar de vleitaal van ene ontuchtige vrouw, waardoor zy een' onbedrevenen
jongeling tracht te verstrikken, zeer levendig wordt uitgebeeld, en XXIII:35, waar
een dronkaart, in zyne dwaze zorgloosheid, sprekende wordt ingevoerd. Dan ook (vervolgt MUNTINGHE) het ander soort van persoonsverbeeldingen, welke
van zulke dingen, die geen personen zyn, even als waren het personen, spreken,
is in dit boek niet ongemeen. Hetzelve nu heeft plaats in tweërleie gevallen; te weten,
of wanneer men zulke dingen, die geen personen zyn, even eens als personen, laat
spreken, of wanneer men van zulke dingen, even eens als of zy personen waren,
spreekt. Beide gevallen komen in dit boek voor; van het eerste vinden wy een schoon
voorbeeld in de redenen, welke gelegd worden in den mond van de, als ene persoon
afgebeelde, Wysheid, I:20-33, VIII:1-36, IX:1-12, en der daar tegenovergestelde
gepersonificeerde Dwaasheid, IX:13-17.’ Op het laatste gedeelte deezer aanhaalinge
slaat de volgende Aanteekening, ingerigt ter voorkoominge der ergernisse van
zommige Godgeleerden, die by elke andere uitlegging van eenigen text, dan zy van
hunne Pythagorassen geleerd hebben, ligt den kreet van Onregtzinnigheid aanheffen.
‘Nie-
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mand (waarschuwt MUNTINGHE) zal 'er zich, hoop ik, aan ergeren, dat ik deze
plaatsen, niet van onzen Godlyken Verlosser, maar van de gepersonificeerde
Wysheid verklaar. Na het onpartydigst onderzoek, en by allen eerbied, welken ik
hebbe jegens de Schriftuurlyke leerstellingen, welke men in deze woorden meent
te kunnen vinden, heb ik daartoe niet kunnen komen. Alles, wat men in dit boek van
de Wysheid vindt, overtuigt my, dat wy louter aan ene persoonsverbeelding te
denken hebben; immers, in alle de IX eerste Hoofddelen van dit boek, is het
voornaamlyk des Schryvers doelwit, om de wysheid in tegenstelling van de
dwaasheid aan te pryzen; gelyk II:10, enz. III:13, enz. IV:5, enz. VII:4, enz. en wel
zulk ene wysheid, die verwisseld wordt met de kundigheden van verstand, beleid,
tucht, enz. gelyk I:2, 7. II:6. III:13, 19. IV:5, 7. V:1. VII:4. VIII:1; ja waartegen de
dwaasheid regelrecht wordt overgesteld I:22; die ook zelve als een persoon
uitgebeeld wordt IX:13, 17.’ Met eenige aanmerkingen over de Zedeleer van het
Spreukenboek loopt de Inleiding ten einde. Agter de vertaalde Spreuken ontmoet
men tweederlei Aanmerkingen: de eerste, ingerigt ter ophelderinge van zommige
uitdrukkingen of gezegden - de andere, om de Overzetting te verdeedigen.
Tot eene proeve der Vertaalinge diene de bekende Karakterschets eener
deugdzaame Echtgenoote, Hoofdst. XXXI:10-31.
1.

10

‘Wie vindt ligt ene brave vrouw?
Zy overtreft zelfs peerlen in weerdy.

2.

11

Haar echtgenoot vertrouwt op haar gerust.
Geen winst kan hem ontgaan.

3.

12

Zy doet hem goed, en nimmer leed,
Haar gansche leven door.

4.

13

De wol en 't vlas, waarvan zy zich voorziet,
Bewerkt haar hand met vreugd.
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5.

14

Gelyk een koopmans schip,
Bezorgt zy zich het onderhoud van ver.

6.

15

Zy staat reeds op voor 't krieken van den
dageraad;
Geeft haren huize brood, en haar slavinnen spys.

7.

16

Zy denkt op land-bezit; terwyl ze een' akker
koopt;
En van haar handenwinst legt ze enen wyngaard
aan.

8.

17

Zy gordt haar lendenen met kragt.
En maakt haar armen sterk.

9.

18

Zy smaakt, hoe goed haar handel zy;
Haar lamp gaat 's nachts niet uit.

10.

19

Zy steekt haar hand uit naar de spil;
Haar handpalm vat het spinwiel aan.

11.

20

Zy opent voor behoeftigen haar hand;
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Nooddruftigen reikt zy haar armen toe.

12.

21

By sneeuwtyd vreest zy voor haar huisgenoten
niet,
Wyl 't gansche huisgezin dan dubbel is gekleed.

13.

22

Zy maakt voor zich tapytcieraad.
En klederen van purper en van zy.

14.

23

Haar man is openlyk geächt;
Terwyl hy by 's lands groten zit.

15.

24

Zy maakt katoene hembden, die zy weer
verkoopt,
En levert gordels aan den Kananiet.
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16.

25

Haar kleed is roem en eer;
Zy lacht den morgen te gemoet.

17.

26

Met wysheid opent zy haar mond,
De deugdleer zweeft op hare tong.

18.

27

Zy let naauwkeurig op 't gedrag van haar gezin;
Terwyl zy zelve nooit het brood der luiheid eet.

19.

28

Haar kindren groeiën op, en roemen haar geluk;
Haar echtgenoot vermeldt gestaag dus haren
lof;

20.

29

‘Veel vrouwen leven braaf;
Maar gyl gy overtreft haar saam.

21.

30

Bevalligheid is schyn, en schoonheid niets dan
damp;
Een vrouw, die God vereert, verdient den
hoogsten lof.

22.

31

Men roeme haar om harer handen werk,
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En pryze haar gedrag by al het volk.’
Op vs. 24 slaan deeze Aanmerkingen. Hembden. ‘Of lange katoenen
onderklederen, die men over het naakte lighaam droeg, en waarin men ook sliep.
- Hetzelfde kleed, waarvan men leest Mark. XIV:15, waar men voor een fyn lynwaat
liever een katoenen hembd moest lezen.’
Den Kananiet. ‘De Hebreën dreven ten dien tyde handel met de Kananieten, of
Feniciers, oudstyds het voornaamste handeldryvende volk van den aardbodem. De
gordels, door de Hebreeuwsche Vrouwen gemaakt, moeten zeer fraai en beroemd
geweest zyn, wyl ze zelfs aan de Feniciers, die anders overvloed van schone
klederen hadden, verkocht werden. Zy worden ook dies onder de stalen van de
klederpracht der Hebreeuwsche vrouwen geteld Jes. III:23, waar dit woord
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door onze Overzetters niet naauwkeurig door bindselen vertaald is. De pracht der
gordels by de Arabieren is bekend.’

Overdenkingen van Jacobus Hinlópen, Predikant te Utrecht. Te
Utrecht, by W. van Yzerworst, 1796 en 1797. Te zamen 212 bl. In
gr. 8vo.
In onze aankondiging voegen wy thands deeze beide stukjes te zamen, die, by de
voorgaanden gevoegd, een bekwaam Boekdeel uitmaaken. In eene Voorrede betuigt
HINLÓPEN de onzekerheid, in welke hy verkeert, of hy, van wegen zynen ouderdom,
zynen arbeid verder zal kunnen voortzetten, waartoe het hem, anderzins, aan geenen
lust zou ontbreeken. Van heeler harte wenschen wy den eerwaardigen en
godvrugtigen Gryzaart verlenging van dagen, en de noodige lichaamskragten, om
zynen nutten en lofwaardigen lust te kunnen voldoen. Wy wenschen zulks van harte,
om dat wy 's Mans schriften rangschikken onder de nuttigste en meest geschikte
voor die klasse van Leezers, welke stigting in het goede, en vermeerdering of
bevestiging der waare Godzaligheid, beoogen. Zyne natuurgenooten op te leiden
tot eenen staat, ‘in welken zonden, gebreken, nyd, toorn, tweedragt en onzinnigheid,
opstand tegen en versmading van God en zynen gezalfden Zoon, onbekende namen
zullen wezen; in welken de gerechtigheid, en, met dezelve, de dankbare
verheerlyking van God, de onderlinge liefde en vrede, wonen, en eene bron van
altydduurend genoegen wezen zullen;’ zulke poogingen verdienen toejuiching en
aanmoediging; te meer, wanneer zy op eene wyze, naar de gewoone vatbaarheden
berekend, worden te werk gesteld. En dit mogen wy, aangaande Vader HINLÓPEN'S
Overdenkingen, met volle ruimte getuigen. - Tien Overdenkingen worden in deeze
twee stukjes afgegeeven. Twee daar van, by manier van Verhandelingen gesteld,
voeren tot Opschrift: Over de gewoonheid in het goeddoen; en Over Gods genadige
verkiezing van menschen tot de Zaligheid, als eene bron van Liefde tot den Naasten.
De acht overige zyn ontleend uit de volgende Schriftuurtexten: MARK. XIII:32. Rom.
XII:21. Hebr. XII:11. Rom. XII:16b, MATTH. XIX:26. 1 JOHAN. V:3b, 4. JOHAN.
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III:8. en 1 Corinth. II:15. Allerwegen ontmoeten wy hier den
Gereformeerd-Rechtzinnigen, maar tevens gemaatigden, Godgeleerde, wiens hart
in goedwilligheid en liefde over alle zyne Natuurgenooten is uitgebreid; zynde vervuld
met diepen afkeer van allen Sektenhaat, en daarentegen gloeiende, om alle
menschen door onderlinge liefde jegens elkander, en hen gezamentlyk aan hunnen
algemeenen Schepper en Zaligmaaker, ten naauwsten te verbinden. Ter liefde van
zulke Christlyke gezintheden, zullen zy allen, welke in den godvrugtigen Schryver
eenige misslagen of dwaalingen des verstands meenen op te merken, dezelve,
door den geest der bescheidenheid, over 't hoofd zien en verschoonen.

De kleinmoedige Kristen getroost en versterkt in zyn Geloof aan
de onwankelbaare Vastheid van Jezus Godsdienst en Gemeente,
by alle de Woelingen en Omwentelingen der Volken. Door enen
Vriend van het Menschdom en den Godsdienst. Te Amsterdam,
by J. Allart, 1797. In gr. 8vo. 102 bl.
De verstandige Opsteller deezer Verhandelinge, hy zy wie hy zy, kondigt de
aanleiding en het oogmerk, in het Voorberigt, in deezer voege aan: ‘De jongste
jaren, welke wy beleefden, hebben zulke zonderlinge gebeurtenissen, ten aanzien
van de gesteldheid der burgerlyke Maatschappyen, en der Kristelyke Gemeente,
in dezelve, opgeleverd, dat vele ongeveinsde belyders van Jezus naam en leer, ter
goeder trouwe, en uit zuivere beginselen, begonnen hebben te vrezen, dat de
Kristelyke Godsdienst, uit hoofde daarvan, gevaar lope, om nu of vervolgends,
wanneer deze woelingen der Naatsiën zig nog verder mogten verspreiden, geheel
en al overweldigd, uitgeroeid en vernietigd te worden van den aardbodem. De
gewaarwording daarvan bewoog my, om, ten behoeve van alle zulke kleingeloovige
en vreesägtige Kristenen, in deze bladeren, zo kort en duidelyk, als my mogelyk
was, de volslagene ongegrondheid dier vreze aan te tonen, en klaarblykelyk te
bewyzen, dat, wat 'er ook gebeurd zy, of verder gebeuren moge, de Godsdienst en
de Gemeente van Jezus Kristus nooit door menschelyke woelingen en
geweldenaryen kunnen uitgeroeid
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worden van de aarde.’ Op een zeer geleidelyken trant, in een klaaren en beschaafden
styl, gaat de geagte Schryver voort, in de bewerking van zyn plan. 't Lust ons, om
het gewigt des Onderwerps, met de mogelyke beknoptheid, dit plan te ontleeden.
Hy vangt aan met eene bepaaling, wat men door Jezus Godsdienst en Gemeente
te verstaan hebbe. Dien Godsdienst heeft men zich voor te stellen, ten eenemaale
afgescheiden van alle menschelyke leervoorschriften, leerbepaalingen, leerstelzels,
leerwyzen en leerbegrippen, door de besluiten en verordeningen van deeze of geene
Kerkopzieners of Kerkvergaderingen vastgesteld, als die, naar gelange der
uitwendige omstandigheden, dikmaals lynrecht tegen elkander over stonden; als
eenen Godsdienst, derhalven, geheel en al onafhankelyk van byzondere Sekten
en Genootschappen, enkel en alleen naar zyne oorspronklyke bybelsche zuiverheid
en onbepaalde eenvoudigheid, en in opzigt tot deszelfs weezenlyke hoofdzaaken
of voornaame grondwaarheden. Van den Godsdienst van Jezus, als zodanig, volgt
nu eene korte schets; welke, hoe zeer zy aan zommigen, op het leerstellige gezet,
misschien niet zeer zal behaagen, nogthans, naar ons inzien, een bybelsch
voorkomen heeft. Diensvolgens beteekent de Gemeente van Jezus de menigte der
geenen, in alle landen der waereld, die deezen Godsdienst kennen, aanneemen,
belyden en beleeven. De vastheid en duurzaamheid van Jezus Godsdienst en
Gemeente heet, overzulks, ‘dat, zo lang 'er menschen, menigten en maatschappyen
van menschen, hoewel niet in alle, maar tog in zommige landen des aardbodems
gevonden worden, die den Kristelyken Godsdienst niet alleen kennen en aanneemen,
maar ook belyden, bekendmaken, verbreiden, aankleven en beleven, zo lang ook
de Godsdienst en de Gemeente van Jezus staande zal blyven en voortduren op
aarde;’ behoorende aldus tot deeze vastheid niet, de voortduuring van zekere
byzondere Kerkgenootschappen en zogenoemde heerschende Godsdiensten; even
min als de onafgebrokene bewaaring der Gemeente by haare uitwendige rust en
luister. Integendeel, wat 'er ook, ten eenigen tyde, van en onder de Christenen
afvalle, uitgeroeid worde, of verloren gaa, eene Christlyke Gemeente zal 'er altyd
op aarde blyven, en de Godsdienst van Jezus nooit geheel onder de menschen
worden weggenomen, nooit in algemeene vergeetelheid
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vervallen, maar, wat den grondslag en het weezen betreft, staande blyven op aarde,
en op allen aanval en tegenstand zegepraalen.
Nu gaat onze geagte Schryver over tot het aanvoeren der bewyzen, met welke
hy zyn gevoelen, aangaande de dus beschreevene vastheid en duurzaamheid van
Jezus Godsdienst en Gemeente, tragt te staaven. Van die bewyzen zullen wy slegts
de titels of zaaklyken inhoud mededeelen, omdat ons bestek eene doorgaande
ontleeding van dezelven niet gedoogt. Zie hier de gronden der onwankelbaare
vastheid: De Godsdienst van Jezus is in zig zelven enkele klaarblykelyke waarheid,
en daarom onuitdelgbaar. De Kristelyke Godsdienst staat in een zeer hegt en
onafscheidbaar verband met de ware menschelyke gelukzaligheid. De Godsdienst
van Jezus is van ene inwendige geestelyke natuur, en kan dus door geen uitwendig
geweld vernietigd worden. De Kristelyke Godsdienst is naar gene menschelyke
wyze van doen, en tegen alle menschelyke pogingen aan, gegrondvest; en daarom
ook door geen menschelyk geweld wederom uit te roeijen. De Godsdienst van Jezus
heeft met de gesteldheid der burgermaatschappyen, en hare omwentelingen, niets
te doen; noch ook van derzelver akelige omstandigheden enig wezenlyk en duurzaam
kwaad te vrezen. De Kristelyke Godsdienst is van ontwyfelbaren Godlyken oorsprong,
en zal daaröm over allen menschelyken tegenstand zegepralen. De grondvester,
het hoofd en de beschermer der Kristelyke Gemeente, is de verheerlykte en
eeuwiglevende Zoon Gods zelf. Al wat der Kristelyke Gemeente wedervaart,
geschiedt naar Gods eeuwig wys regeringsbestek, en altyd werkzaam voorzienig
Waereldbestuur. Wy vinden uitdruklyke beloften van de bestendige voortduring des
Kristendoms, in de heilige Schriften. De ervarenis aller tyden laat, ten aanzien van
de onwrikbare en altoosdurende vastheid van den Kristelyken Godsdienst, geen
den minsten twyfel meer over. - Ziet daar eenen reeks van Aanmerkingen, met
welke de Schryver zyne stelling, indien niet betoogd, immers tot dien hoogen graad
aanneemelyk heeft gemaakt, dat wy geenzins schroomen als ons gevoelen te
verklaaren, dat overal, daar eenige welmeenende en gemoedelyke schroom of
twyfel omtrent het toekomstig lot van Jezus Godsdienst en Gemeente op aarde
huisvest, dezelve door eene bedaarde en onzydige overweeging der aangevoerde
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bedenkingen ten eenemaale zal verdreven worden. Aan alle Vrienden van
Godsdienst, Deugd en gezond Verstand, moeten wy de aandagtige leezing deezer
Verhandelinge ten ernstigste aanpryzen. Meer dan door fyn gesponnen Dogmatische
Godgeleerdheid zou hebben kunnen geschieden, heeft de Schryver zich
verdienstelyk gemaakt by het Nederlandsch publiek.

Bedenkingen op den Briev, dien de Broederschap der
Remonstranten aan alle de Leeraars en Opzienders der
Protestantsche Gemeenten in Nederland geschreeven, en door
den druk uitgegeeven heeft, ter aanbiedinge en bevorderinge van
onderlinge Kristelyke Vereeniginge, door Joh. Jac. Serrurier,
Emeritus Predikant in 's Hage. Te Amsterdam, by J. Allart, 1797.
In gr. 8vo. 55 bl.
Tot hier toe was niemand, van den kant der Hervormden, ter aanpryzing van den
voorslag der Remonstrantsche Broederschap, openlyk en met name te voorschyn
getreden. De Eerw. SERRURIER is de eerste, die moeds genoeg heeft, om de
onbehoorlykheid der verwydering en afscheiding, die tot hier toe, tot oneer van het
Christendom, tusschen de Protestanten heeft stand gegrepen, en de verplichting
tot onderlinge vereeniging van allen, die 't in de weezenlyke Grondleerstukken eens
zyn, en wel byzonder van Gereformeerden, Lutherschen, Mennoniten en
Remonstranten, in deze openbaar gemaakte Bedenkingen over den Brief der
Remonstranten, te erkennen en met redenen te bekleeden.
Hy laat, tot dat einde, eene beknopte opgave van eenige leerstellingen, waarin,
zoo hy meent, alle Protestanten, in onderscheiding en tegenstelling van de Roomsche
Kerk, samenstemmen, voorafgaan, en wel byzonder omtrent het onfeilbaar gezag
der H. Schrift, als den eenigen regel van geloof en wandel: waar uit dan dit gevolg
wordt afgeleid, ‘dat die verdeeldheid van Kristenen, die 't in de fundamenteele
Leerstukken met elkanderen eens zyn, en alleen in zaaken van minder belang
verschillen, in onderscheidene en van elkanderen geheel afgescheidde
Genootschappen, is onbehoorlyk, verkeerd, niet uit den Geest, maar uit het vleesch,
tegen den aart der zaak, als niet beantwoordende aan die naauwe betrekkinge, die
zy in den grond op elkanderen hebben als ééne Gemeente, ééne Kudde, één
Lichaam, en niet vol-
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brengende die wederzydsche pligten, die zy als natuurlyke en noodzaakelyke
gevolgen daar van aan elkanderen schuldig zyn;’ en voorts ontkend, dat eenig
Kristen-Genootschap recht en volmacht ontvangen hebbe, om zulke bepaalingen
en voorwaarden te maaken, waar door eene groote menigte van menschen, die 't
in de gronden van 't waare Kristendom volkomen met hun eens zyn, en dus, naar
den aart der lievde, zoo wel voor waare Kristenen konnen en moeten gehouden
worden, als die tot hun Genootschap behooren, evenwel van de Kristelyke
gemeenschap uitgeslooten, en tot de openlyke oeffening derzelve in 't Heilige
Avondmaal niet toegelaaten worden, om dat zy omtrent eenige stukken van klein
belang, en die den grond en 't weezen van 't Kristendom niet raaken, eenigzins
anders denken en gevoelen, dan zy. ‘Waar, vraagt de rustende Kerkleeraar, waar
geevt Gods woord aan 't Genootschap der Gereformeerden recht en vryheid, om
van hunne gemeenschap uit te sluiten, en die te weigeren aan Lutherschen,
Mennoniten en Remonstranten, die 't in allen weezenlyken grondleerstukken met
hun eens zyn, en alleen in zommigen min weezenlyken van hun verschillen, gelyk
elk, die met genoegzaame kundigheid onpartydig oordeelt, gereedelyk zal erkennen
en toestemmen? Immers van de Lutherschen, die wy openlyk onze Broeders
noemen, is dit, al sedert veele jaaren, door de uitmuntendste Godgeleerden van
weerzyden verklaard, en de onbehoorlykheid der afscheiding en de verplichting tot
onderlinge vereeniging op 't kragtigst aangetoond. Die drie stukken, waar in wy van
de Mennoniten verschillen, den eed, oorlog en kinderdoop, zal ook niemand onder
den rang van fundamenteele Leerstukken schikken. En zo is 't ook met de vyv
bekende Artykelen, om welken de Remonstranten van ons verwyderd en
afgescheiden zyn.’
Men behoeft daarom van zyne byzondere gevoelens niet af te staan. Het is
onmogelyk, omtrent alles, wat in den Bybel voorkomt, juist het zelfde te denken en
te gevoelen. Dat heeft nooit plaats gehad, en zal nimmer plaats hebben, zoo lang
wy in dezen staat der onvolmaaktheid zyn. De Leeraar is zelf, met genoegzaame
kundigheid van zaaken, en genoegzaame overtuiging van zyn gemoed, verzekerd,
dat de Gereformeerden omtrent die gevoelens, waar in de Lutherschen, Mennoniten
en Remonstranten, van hun verschillen, beter en met Gods woord meer
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overeenkomende gevoelen, dan zy. Maar, zegt hy, de vraag blyvt, of dat verschil
van gevoelen, omtrent die stukken, eene genoegzaame reden is, om in
onderscheidene Genootschappen, zonder eenige onderlinge gemeenschap met
elkander te oeffenen, verdeeld te zyn en te blyven; of Gods woord daar grond en
vryheid toe geeft? en dan moet hy bekennen, dat hy daar nog nooit eenig voldoend
bewys van gehoord of gevonden heeft.
Op de bedenking, ‘het zou geduurige verwarringen, beroeringen en
verdeeldheeden, in de Gemeente verwekken, als men, te zaamen vereenigd, van
dezelve Predikstoelen zo verschillende en tegen elkander strydende gevoelens
hoorde voorstellen,’ wordt aangemerkt, dat hier voor geen genoegzaame reden van
vrees zyn zou, indien de Leeraars altyd de Gemeente leerden en predikten in den
waaren Geest van 't Euangelie, wel onderscheid maakende, en anderen leerende
onderscheid maaken tusschen de groote en gewichtige grondwaarheeden van ons
allerheiligst geloov, waaromtrent wy 't allen eens zyn en moeten zyn, en tusschen
waarheeden van minder belang, waaromtrent men van elkander zonder gevaar kan
en mag verschillen; wanneer zy van deezen, niet met drivt, met heftigen yver, en
haatelyke gevolgtrekkingen, spraaken, maar in den geest van zachtmoedigheid,
van vriendelykheid en bescheidenheid, niet in den toon en houding, als of zy alleen
onfeilbaar de waarheid kenden en leerden, maar met gematigdheid, aan anderen
die zelve vryheid van denken en leeren lieten, die zy zelven begeeren en gebruiken.
Leezenswaardig is ook het antwoord op eene tweede zwaarigheid, die men tegen
die vereeniging inbrengt, met opzicht tot de rechtzinnigheid, die men vreest, dat
daar door in gevaar komen, en daar by lyden zou. De Leeraar is van oordeel, dat
met het woord rechtzinnigheid te veel gespeeld wordt, en men niet zelden zyne
bekrompene en verwarde, of ook partydige, denkwyze stelt tot een toetsteen van
rechtzinnigheid of onrechtzinnigheid. Als elk met behoorlyke bescheidenheid te
werk gaat, zal de waare rechtzinnigheid 'er veel eer by winnen. De zwaarste
bedenking tegen de vereeniging met de Remonstranten is deze, ‘de Remonstranten
zyn niet meer, 't geen zy te vooren geweest zyn; indien zy alleen van ons verschilden
in die vyv bekende Artykelen, dan zoude het in bedenking konnen koomen, maar
zy gaan nu veel verder. 'Er zyn Ariaanen, Sociniaanen, en misschien
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zelvs Naturalisten onder; en zou men zich dan met zulke menschen konnen en
moeten vereenigen?’ De Schryver wil zoo ongunstig van 't gantsche Genootschap
niet denken. Dat zelve moet geacht worden alleen te verschillen in die vyv bekende
Artykelen, om welken zy van ons verwyderd zyn, en hun de langere gemeenschap
met ons geweigerd is, en die van dien aart zyn, dat wy ons, niettegenstaande
dezelven, met hun weder konnen en behooren te vereenigen. Bevond men dan,
dat deeze of die de grondwaarheeden ondermynde, of gronddwaalingen leerde,
dan zou die, volgens den herhaalden last der Apostelen in hunne Brieven, door de
Kerkelyke Tucht van de onderlinge gemeenschap geweerd en afgesneeden moeten
worden. Voorts erinnert de Eerw. SERRURIER zyne Hervormde Medebroeders, dat
hunne eigen openlyke en plechtigste Belydenis hen tot de voorgeslagene vereeniging
roept, en brengt eenige gezegden, uit den Heidelbergschen Catechismus en 't
Formulier van 't H. Avondmaal, te berde, die zeker wel overweeging verdienen. Alles
vertoont eene zuivere zucht, om zyne Land- en Geloofsgenooten, in een stuk van
de grootste aangelegenheid, waaromtrent veelen, zonder kennis van zaaken en
behoorlyk onderzoek, voorbaarig en partydig oordeelen, voor te lichten, gepaard
met gemoedelyken ernst, verstandige gematigdheid en Christelyke broederliefde.
Men moge het in alles, inzonderheid omtrent de bepaaling van grondwaarheden,
niet eens zyn met den Schryver, men kan niet nalaaten hem voor deze welmeenende
pooging hartlyk te danken, en de beste vruchtgevolgen daar over toe te wenschen.

Toevallig Gesprek van twee Leden der Gereformeerde Kerk, over
de vier Brieven van D.C. van Voorst, Predikant te Amsterdam. Met
betrekking tot den Brief der Remonstrantsche Broederschap aan
alle de Leeraars en Opzienders der Protestantsche Gemeenten in
Nederland. Te Amsterdam, by J. van der Burgh en Zoon, en veele
anderen. In gr. 8vo. 16 bl.
In dit zoogenaamd toevallig gesprek van twee leden der Gereformeerde Kerk worden
de vier Brieven van den Amsterdamschen Kerkleeraar VAN VOORST zeer streng
gegispt, als behelzende een beuzelachtig gekibbel, en
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derzelver Schryver, op eene onzachte en ruwe manier, ten toon gesteld, als een
man, dien het alleen om den broode te doen is, en die zich anders, zoo hy 'er zyn
tractement maar mede kan behouden, met de Remonstranten wel zou willen
(*)
vereenigen. Wy zyn het ook, blykens onze recensie van gemelde Brieven , geenzins
in alles eens met den Schryver; maar zulke vermoedens zyn haatelyk. Dit is geenzins
de weg, om nader tot elkanderen te komen. Christelyke liefde maakt onderscheid
tusschen dwaalingen van verstand en hart, en wordt niet verbitterd. Dit geheele
geschryf, waarvan de Aucteur, die zich kennelyk voordoet als een heet begunstiger
van den voorslag der Remonstranten, wel niet by de Gereformeerden schynt t' huis
te hooren, mag eens doen lachen; maar inlichting over de zaak in geschil, en nog
minder verbetering van anders denkenden, hebbe men 'er geenzins van te
verwachten.

Uitgezochte Genees- en Heelkundige Mengelschriften, of
Verhandelingen over gewigtige Onderwerpen dier Weetenschap
en Handkunst; meerendeels door merkwaardige Voorbeelden
opgehelderd en bevestigd, door Jacob van der Haar. Eerste Deel.
Te Amsterdam, by J.B. Elwe, 1797. In gr. 8vo. 292 bl.
Het gewigt en de algemeene nuttigheid der verschillende Genees- en Heelkundige
Stukken, door den kundigen J. VAN DER HAAR, by verschillende gelegenheden,
uitgegeeven, hebben dien voortreffelyken Grysaard thans bewoogen, dezelve in
twee Boekdeelen, byeen versameld, uit te geeven, waar van thans het Eerste Deel
het licht ziet. Hetzelve bevat twaalf Afdeelingen, in ieder van welke eene belangryke
stoffe wordt behandeld.
De eerste Afdeeling bevat een Vertoog over de ontsteeking, verzweering,
verharding en versterving, van de groote Beenpypen, in het welk vier merkwaardige
Gevallen voorkomen; het eerste van eene aanmerkelyke ontsteeking en zwelling
van het Dyebeen, door verdwyning geneezen. Het tweede van eene merkwaardige
ontsteeking en weekwording van het Scheen- en Kuitbeen, en daarop volgende
verzweering van dit been. Het derde van een gelyk-

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. voor 1797, bl. 152.
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soortig toeval aan het Dyebeen: en het vierde van eene aanmerkelyke versterving
(Necrosis) van het Scheenbeen; 't geen ten gevolge had de afscheiding van byna
het geheele scheenbeen, zodanig echter, dat, gelyk in zulke gevallen meermaalen
gebeurt, door de gunstige werking der Natuur, weder een nieuw scheenbeen, van
dezelfde kragt als het voorige, wierd voortgebragt, zodat de Lyderesse, in den
daarop volgenden winter, even vaardig, als voorheen, op schaatsen kon ryden.
De tweede Afdeeling handelt over eenige langduurige gezwellen en verstyvingen
der Gewrigten, en geeft voornaamelyk op, de geneezing van eene geweldige
opzetting en verharding van het kniegewrigt, alleen volbragt door het einde van een
zestiendikke linnen lap, van veertien of zestien duimen lengte, doornat te maaken
in kalkwater, waar in wat Sal Ammoniac was ontbonden, en daarmede het lid by
aanhoudenheid te slaan.
In de derde Afdeeling wordt, tegen het gevoelen der meesten, betoogd, dat heete
geesten en uitdroogende poeders voor de ontbloote Beenderen zeer nadeelig, en
daarentegen vette ettermaakende middelen zeer voordeelig zyn; 't welk alles met
een aantal van keurige Waarneemingen wordt bevestigd.
De vierde Afdeeling handelt over de nuttigheid van het Trepaneeren van het
Scheenbeen, en bevat twee aanmerkenswaardige gevallen, in welker eene, na
langduurig zukkelen, op het opgezwollen en ontaard scheenbeen vier Trepaanen
wierden geplaatst, en door de ineengewerkte gaten, behalven veel bedorven merg,
twee groote stukken bedorven been wierden uitgehaald, 't geen eene byna
volkomene geneezing te wege bragt; terwyl dit oogmerk, in een tweede minder
zamengesteld geval, door middel van twee trepaneeringen, ten vollen wierd bereikt.
In de vyfde Afdeeling spreekt de Schryver over den tyd, plaats en wyze, om
verstorven deelen af te zetten: in dezelve komen verscheidene leerzaame
voorbeelden voor, ten betooge, dat men zich in deezen niet moet verhaasten; maar
dat men, door een wel beredeneerd uitstel der konstbewerking, de Lyders dikwyls
voor zeer veel smerten en gevaar kan bewaaren.
De zesde Afdeeling handelt, in het breede, over de ontwrigting van het Dyebeen,
gelyk ook over eenige ontaardingen, die in het heupgewrigt plaats kunnen grypen,
en toe-
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vallen veroorzaaken, die eene ontwrigting, welke echter geen plaats heeft, doen
vermoeden.
De zevende Afdeeling is meer Genees- dan Heelkundig, en handelt over de zo
gevaarlyke uitstorting van zog, of melk, in de inwendige deelen, by Kraamvrouwen,
die, zo zy geene uitwendige verzweering kunnen te wege brengen, meestal
doodelyke, of ten minsten allerbeklaaglykste, gevolgen naar zich sleepen. De
geëerde Schryver merkt, onder anderen, by die gelegenheid, aan, dat deeze
toevallen meest voorkomen in zwakke, bleeke en blonde, Vrouwen: dat, wanneer
de uitstorting van melk in de holligheid des buiks geschiedt, 'er doorgaans eene
hevige buikpyn, en eene zoort van bort, met braaken en afgaan van gal, voorafgaat,
of op volgt: dat eene overvloedige ontlasting van groene gal, by Kraamvrouwen,
een allergevaarlykst toeval is: dat men hierom, met het toedienen van
purgeermiddelen aan Kraamvrouwen, eer zich de afscheiding en loop van het zog
ten vollen heeft bepaald, zeer omzigtig moet zyn.
In de achtste Afdeeling beschryft de Heer VAN DER HAAR zyne eenvoudige en met
zeer veel vrucht aangewende geneeswyze der Horlvoeten. Dewyl deeze
voortreffelyke uitvinding van den Schryver thans alomme genoegzaam bekend is,
behoeven wy 'er verder niets over te zeggen.
De negende Afdeeling handelt over het breeken der Peezen; in welke onder
anderen door aanmerkelyke Proeven wordt beweezen, dat, schoon de breuken der
peezen het best en spoedigst door een gepast verband worden geneezen, echter
ook gevallen voorkomen, in welke, zelfs vry verouderde breuken van dien aart, van
zelven genoegzaam zyn hersteld, hoewel na een lang verloop van tyd en met zeer
onaangenaame omstandigheden.
De tiende Afdeeling bevat verscheidene leerzaame aanmerkingen over de wonden
der Peezen, en over de beste en eenvoudigste middelen, om dezelve te geneezen.
Inzonderheid is dat geene aanmerkenswaardig, het geen de geneezing der gekwetste
uitrekkende peezen der vingeren betreft, 't geen noch meerder wordt opgehelderd
door de afbeelding en beschryving van een Werktuig, het welk van groot nut kan
zyn, tot bevordering van dat oogmerk.
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De elfde Afdeeling is eene zeer leerzaame Verhandeling over het zwellen, vergrooten
en uitzakken, van de Tong. De Schryver beschryft, in dit stuk, verscheidene gevallen
van ontzettende opzwellingen en verlengingen der tong, meestal veroorzaakt door
hevige en verwaarloosde kwylingen, met eene zeer eenvoudige en spoedige
geneezing dier schrikbaarende, en in den eersten opslag wanhoopige, toevallen:
bestaande zyne zeer eenvoudige behandeling alleen hier in, om het gedeelte der
tong, 't geen niet meer in den mond kan worden geborgen, te omzwagtelen en door
een steunend verband op te heffen, en voorts den Lyder op den rug te doen leggen,
en hem zyn speeksel te doen doorzwelgen: wanneer de onmaatig uitgezette tong
doorgaans ras inkrimpt, en in zyne natuurlyke plaats wederkeert.
De twaalfde Afdeeling is een Aanhangsel der voorige, en bevat het verhaal eener
Tong, die niet alleen reeds lange uit den mond had gehangen, maar ook aan de
rechterzyde was ontveld en vastgegroeid. Zodat alhier, eer de bovengemelde
geneeswyze kon worden aangewend, het vastgegroeide moest worden losgemaakt;
na welke bloedige konstbewerking de verdere herstelling, ongeveer op de zo even
beschreeven manier, werdt volbragt.
Met verlangen zien wy de uitgave van het Tweede Deel deezes nuttigen Werks
te gemoet.

Maria Wollstonecraft. Verdediging van de Rechten der Vrouwen.
Benevens Aanmerkingen over Burgerlyke en Zedelyke
Onderwerpen. Uit het Engelsch, volgends den IIden Druk. Met
Aantekeningen en eene Voorreden van Christiaan Gotthilf Salzman.
Door Ysbrand van Hamelsveld. Eerste Deel. In den Haag, by J.C.
Leeuwestyn, 1796. In gr. 8vo. 482 bl., behalven het Voorwerk.
Met recht mag men zich verwonderen over de onvermoeide werkzaamheid van den
burger YSBRAND VAN HAMELSVELD. De allergewichtigste post, den Leden der
Nationaale Vergaderinge aanbevolen, vordert, onzes inziens, eenen zo ingespannen,
zo aanhoudenden, arbeid, dat men naauwlyks kan begrypen, hoe, onder het
verrichten van denzelven, nog tyd en lust kunnen overbly-
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ven om aan andere ernstige bezigheden besteed te worden. Evenwel, de burger
VAN HAMELSVELD, voorzeker geen werkloos Lid dier Vergaderinge, weet niet alleen
gelegenheid te vinden tot het vervaardigen van andere Werken, maar, daarenboven,
zyne snipperuurtjens over te houden, waarvan hy, in een Voorbericht, voor deeze
Vertaaling geplaatst, betuigt met vermaak eenige besteed te hebben, om deze
Verdediging van de Rechten der Vrouwen, door eene Vrouw geschreven, in een
Nederlandsch gewaad, aan de Nederlandsche Vrouwen aan te bieden. Zoveel
vermag eene arbeidzaame geaartheid, gepaard met geregelde orde en
tydsverdeeling! En wat zouden de vereenigde poogingen van Nederlands
inwoonderen niet kunnen uitwerken, indien allen, elk in zynen byzonderen kring en
beroep, dit voorbeeld van vlytigheid navolgden?
Beide Vertaalers, de Nederduitsche en de Hoogduitsche, wiens Voorreden volgt
op het reeds gemelde Voorbericht, loopen zeer hoog met dit Werk van Mrs.
WOLLSTONECRAFT. De eerste schynt, evenwel, te denken, dat de wysgeerige
Schryfster somtyds de zaaken wat te ver trekt. Ten minsten, na betuigd te hebben,
dat hy zyne Leezeressen niet wil vooruitlopen, of als Richter uitspraak doen, laat
hy volgen: Dit alleen zeg ik: De Wysgeer, het zy man of vrouw, is vaak met zyn
onderwerp zoo ingenomen, dat hy het te ver vervolgt, en, niet zelden, tot uitersten
dryft. Dit, zal men zeggen, is, evenwel, niet recht wysgeerig. Ten besten genomen,
kan het alleen ontstaan uit eene al te leevendige verbeeldinge, welke den Schryver
of Schryfster onverhoeds wechsleept, of uit te groote drift om een geliefd stelsel te
verdedigen, waardoor men zich wel eens laat vervoeren tot het beweeren van
voorstellen, of het voordraagen van bewyzen, welke men, by meerdere kalmte van
geest, misschien, niet zo volkomen zoude goedkeuren. Maar de verbeelding te
regelen en de driften te bestuuren is, gewisselyk, eene der edelste bezigheden van
waare Wysgeerte. Het is waar, Mistress WOLLSTONECRAFT zegt, bl. 262, tegen eenen
aangenomen grondregel in de zedenleere, dat het beteugelen der hartstochten en
driften niet altyd wysheid is, en dit kunnen wy haar toegeeven, wanneer zy daardoor
verstaat, gelyk zy schynt te doen, dat de driften in kinderen en jonge lieden niet
moeten uitgedoofd worden, en dat men dezelve somtyds
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aan haare eigene werkinge moet overlaaten, indien men den geest tot iets meer
dan gemeen wil opgeleid hebben. Maar dit is geheel niet strydig tegen het beteugelen
der driften. In tegendeel, in eene welgeregelde opvoedinge, moet het dienen om
den jongeling door ondervindinge te leeren, hoe noodzaaklyk het zy tot zyn geluk,
dat hy zich gewenne zyne driften zelve in den toom te houden. Onder al te naauw
opzicht en te sterk bedwang gehouden, leert hy niet uit zyne eigene oogen zien, en
spat ligtlyk uit, wanneer hy eindelyk van den lastigen teugel wordt ontslagen. Geheel
aan zichzelven overgelaten, zoude naauwlyks één uit duizenden te recht komen,
de overigen zich voor altoos ongelukkig maaken, eer zy door hunne dwaalingen
leerden zich vaste en zekere beginselen te vormen. De groote regel is, ne quid
nimis.
De hoofdbedoeling van het Werk is blykbaar uit den titel. Men moet erkennen,
dat de schoone kunne in Mrs. WOLLSTONECRAFT eene zeer bekwaame voorspraak
heeft. Zy beweert niet eene volstrekte gelykheid tusschen de beide sexen; der
mannelyke staat zy eene weezenlyke meerderheid toe: alleenlyk houdt zy staande,
dat die meerderheid niet zo groot is, als veelen zich verbeelden; dat men doorgaans
de vrouwen te veel verlaagt, en dat deeze zelve niet weeten zich op haare rechte
plaats te stellen. Eene plaats in de Inleidinge, bl. IV, komt ons voor als de tekst van
het geheele volgende Werk. Wy zullen ze daarom overneemen. ‘In de huishouding
der natuurlyke wereld, merkt men, ligtelyk, op, dat het vrouwlyk geslacht, ten aanzien
van kracht en sterkte, over het algemeen, voor het manlyke, moet wyken. - Dit is
de wet der Natuur; en 'er is geene de minste blyk, dat deze wet zich ook niet tot de
menschen zou uitstrekken. Men kan, derhalven, niet ontkennen, dat de mannen
eene zekere mate van natuurlyke meerderheid bezitten - een edel voorrecht, in de
daad! Dan niet te vrede, met deze natuurlyke meerderheid, pogen de mannen ons,
steeds laager en laager, te vernederen, eenig en alleen, om ons, voor een kortstondig
oogenblik, tot bekoorlyke wezens, en voorwerpen voor hunne zinlyke genoegens,
te maken; terwyl de vrouwen, als dronken, door de aanbidding, welke de mannen,
door hunne eigen zinlykheid overmeesterd, haar bewyzen, verzuimen, eene
duurzaame belangrykheid, in hunne harten te verkrygen, en dus de eigenlyke
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vriendinnen van haare medeschepzelen te worden, welke in haar gezelschap hun
vermaak vinden.’ - Dit is duidelyk voorgesteld, en ieder, die redelyk denkt, zal der
vernuftige Schryfster gelyk geeven. Gewisselyk zyn de vrouwen, zowel als de
mannen, redelyke schepsels, geschikt tot gezellinnen des leevens, tot bestuuring
van het inwendige der huishoudinge, eene zaak van veel grooter aanbelang, dan
misschien veelen zich verbeelden, tot de eerste opvoeding der kinderen, waarvan
zo veel afhangt, en niet enkel tot voldoening van wellustige begeerten. Zullen zy
aan die bestemminge beantwoorden, dan moeten zy gewisselyk niet verlaagd
worden beneden den rang haar door den Schepper aangeweezen, dan moet haar
verstand geoefend, met nuttige kundigheden voorzien, en zy zelve geleerd worden
haare eigene waardy niet uit het oog te verliezen. - ‘Ik vermyde,’ zegt de Schryfster,
bl. 76, ... ‘alle regelrechte vergelyking der beide kunnen ... ik heb reeds ... de
minderheid der vrouw erkend ... nu zal ik alleen beweeren, dat de mannen deze
minderheid der vrouwen zoo ver gedreven hebben, dat deze laatsten, veeläl,
beneden den maatstaf van redelyke schepzelen gedaald zyn. Laat haare vermogens,
eenmaal, ruimte hebben, om zich te ontwikkelen, laat haare deugden sterkte
verkrygen, en dan bepale men, op welken trap in het ryk der geesten de geheele
Sexe staan moet.’ Maar indien de meerderheid der mannen enkel steunt op meerdere
kracht en sterkte, wordt dan die geheele meerderheid niet gebragt tot het jus fortioris,
dat is tot geweld en overmagt? Dit schynt wel zo in den eersten opslag; maar het
is ook niet meer dan schyn. De Vrouw heeft, uit hoofde haarer zwakheid, des Mans
bescherming noodig; de Man is verplicht de Vrouw te beschermen, uit hoofde zyner
meerdere krachten. Maar bescherming aan de eene zyde schynt niet wel in het
algemeen te kunnen verleend worden zonder eenige onderwerpinge aan de andere.
En zo moet de Schryfster het ook omtrent begrepen hebben. Spreekende van
oppervlakkige beschouwers, die ‘te voorbarig beslooten, dat lieden van studie,
gemeenlyk, eene zwakke ... ligchaamsgesteldheid hebben,’ zegt zy bl. 84, ‘Evenwel,
geloof ik, voor my, het tegendeel; want, by een naauwkeuriger onderzoek, vind ik,
dat sterkte van geest, in de meeste gevallen, met een uitnemend deel van
ligchaamsterk-
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te, gepaard gaat, ik versta daar door, het geen men gelieve aan te merken, een'
onbedorven en gezonden toestand van het ligchaam, en niet juist dien vasten toon
der zenuwen, of die yzersterkte van spieren, tot welke het ligchaam, alleen door
zwaaren ligchaamsarbeid, geraaken kan.’ En bl. 85. ‘Myne eerste stelling
aanklevende, wil ik geern bekennen, dat ligchaamssterkte, alzins, aan den man
eene meerderheid schenkt, boven de vrouw ... Maar daar tegen blyve ik beweeren,
dat niet alleen de deugd, maar ook de kennis, der beide geslachten in natuur en
wezen, alhoewel niet in trap of mate, dezelfde behoort te wezen, enz.’ Dit slot kunnen
wy gereedlyk toestemmen: de zaak wordt daardoor, onzes bedunkens, in het rechte
licht geplaatst, en wy merken deeze verklaaring aan als den sleutel van het geheele
Werk; of als den regel, tot welken de gezegden van Mrs. WOLLSTONECRAFT moeten
te rug gebragt worden, wanneer zy, in haaren yver voor de eere haarer kunne,
somtyds haare eischen merkelyk verder schynt te dryven. Eene aanmerking alleen
zullen wy ons veroorloven. Een zeer aandoenlyk zenuwgestel schynt ons niet recht
bestaanbaar te zyn met die bedaardheid, die kracht van geest, die vaste gezondheid
des lichaams, welke doorgaans eenen zo grooten wederkeerigen invloed op elkander
oefenen. Heeft dan de Schryfster wel te recht den vasten toon der zenuwen
overgesteld tegen den onbedorven en gezonden toestand des lichaams?
Terwyl wy der geachte Schryfster recht doen, en haare schranderheid en
kundigheden met vermaak erkennen, moeten wy tevens aanmerken, dat zy, onzes
achtens, zich doorgaans wel wat beknopter had kunnen uitdrukken. Dezelfde
denkbeelden worden geduurig herhaald, en met veranderinge van woorden op
nieuw voorgesteld, en 'er is in haar werk wel iets van hetgeen de Engelschen noemen
to hunt down an idea. Een spotter zoude, misschien, deeze woordenrykheid
opgeeven als een bewys, dat het werk waarlyk door eene Vrouw is geschreven.
Die van haar verschillen worden doorgaans niet zacht behandeld. Men zie hoe
zy zich uitlaat over ROUSSEAU, bl. 184, env. over FORDYCE, bl. 221, env. over
GREGORY, bl. 230, env. PIOZZI, bl. 243, env. over de Baronesse STAAL, bl. 245, over
Mevrouw GENLIS, bl. 248, over Lord CHESTERFIELD, bl. 252, env. - Deezen laat-
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sten, en den zichzelven dikwyls zo ongelyken ROUSSEAU, willen wy gaarne aan
haare kastyding overlaaten. Sommigen der anderen zyn ons niet genoeg bekend.
Maar FORDYCE en GREGORY hadden niet verdiend zo streng behandeld te worden.
Op bl. 39 is in de aanhaaling van MILTON een misslag, welke naauwlyks in eene
Engelsche Vrouw van beleezenheid schynt te kunnen vallen, en die daarom
waarschynelyk op rekening van eenen der Vertaaleren moet gesteld worden. En
staat deez' vrouw niet ver beneden my? luidt de tweede regel. In het PARADISE LOST,
B. VIII, 381 f. waaruit de plaats genomen is, spreekt ADAM niet van zyne EVA, maar
van de dieren des velds, onder welken geene hulp voor den mensch gevonden
werd, eer de Vrouw geschapen was. Zie Gen. II.
Tot slot zullen wy onzen Leezeren de titels opgeeven der Hoofdstukken, welke
dit eerste Deel uitmaaken. Na eene Inleiding van veertien bladzyden, volgt: I.
Beschouwing van de rechten van den mensch, en de daartegenoverstaande pligten.
II. Het heerschende gevoelen, als of 'er een wezenlyk onderscheid van karakter by
de beide sexen plaats hadt, ter toetze gebragt. III. Vervolg van hetzelfde onderwerp.
IV. Aanmerkingen over den staat van vernedering, tot welken het vrouwlyk geslacht,
door verscheiden toevallen, gedaald is. V. Wederlegging van sommige Schryvers,
welke de vrouwen, als voorwerpen van medelyden, aan verächting grenzende,
voorgesteld hebben. VI. Invloed van vroege samenvoegingen van denkbeelden op
het karakter. VII. Modestie - in haare geheele uitgestrektheid, en niet enkel als eene
Vrouwlyke deugd beschouwd. VIII. De heerschende denkbeelden der Vrouwen,
omtrent het gewigt van eenen goeden naam, ondermynen de zedelykheid. IX. Over
de schadelyke gevolgen, welke, uit het onnatuurlyk, in onze Burger-Maatschappyen,
ingevoerde, onderscheid van rang en staat, onder de menschen voortvloeijen. X.
Ouderlyke Liefde. XI. Gehoorzaamheid en pligt jegens ouders. XII. Over de Nationale
Opvoeding. XIII. Eenige voorbeelden van dwaasheden, welke de onwetendheid der
vrouwen voortbrengt. Tot slotaanmerkingen over de zedelyke verbetering, die, uit
eene omwenteling der vrouwelyke zeden, natuurlyk, te wachten is.
Eer wy eindigen, moeten wy nog zeggen, hetgeen men reeds uit de opgegeven
aanmerkingen kan gissen, dat Mrs. WOLLSTONECRAFT eene warme voorstanderes
der
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vryheid is, eene vyandin van alle willekeurige heerschappye, en alle erflyke regeering
afkeurt. Omtrent het laatste is de Hoogduitsche Vertaaler niet met haar eens. - Dit,
zal de Leezer zeggen, is niet vreemd!

Verhandeling, betreffende den Oorsprong der Ongelykheid, welke
onder het Menschdom plaats vindt, en de Gronden waar op dezelve
rust. Door J.J. Rousseau, Burger van Geneve. Uit het Fransch
vertaald. Te Dordrecht, by B.J. Morks. In gr. 8vo. 188 bl.
De Vryheid en Gelykheid ademende Schriften van den onsterflyken ROUSSEAU
mogen langen tyd onvertaald gebleeven zyn, terwyl zo veele, min
vertaalingswaardige, Werken in onze taale werden overgegooten. Wy mogten dus
(*)
verre alleen zyne EMILE, als vertolkt, bekend maaken . De denkbeelden, egter, van
dien Geneefschen Wysgeer bleeven voor onze Landgenooten niet verborgen.
Stukswyze, of om ze als hoogstaanneemelyk in te boezemen, of om 'er aanmerkingen
op te maaken, of om ze te wederleggen, kreegen onze Landgenooten dezelve onder
het oog, en zyn dus ook veelen, het oorspronglyk Fransch niet magtig, daar mede
bekend en eenigzins gemeenzaam geworden. Wenschlyk ondertusschen bleef het
voor de zodanigen, diens beroemden Schryvers Werken, althans de voornaamste
en de ter Vertaaling geschiktste, in hunne eigene taal te leezen, en den geheelen
zamenhang zyner denkbeelden, in de aangetoogene brokken te meermaalen, en
met onderscheide bedoelingen, overgeslaagen, en niet te vinden, te kunnen naagaan.
Hier toe vinden zy zich in staat gesteld, wat zyne veel gerugts maakende
Verhandeling, hier boven vermeld, betreft. De Academie van Dyon hadt ter
Prysvraage voorgesteld: Welke is de Oorsprong der Ongelykheid, welke 'er onder
het Menschdom plaats vindt? en is deeze door de Wet der Natuur zelve gestaafd?
- By deeze zelfde Academie hadt ROUSSEAU den Eerprys behaald, met eene
Verhandeling over de Nadeelen der Weetenschappen, -

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1796, bl. 197.
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en viel hem op de evengemelde Vraage die wederom te beurte.
Niemand zal kunnen ontkennen, of dit Stuk, 't welk geen min gerugts maakte dan
de evengemelde Verhandeling, door welke hy eerst by de Geleerde Wereld bekend
werd, is even als het voorige vol stoute grondstellingen, en zonderlinge denkbeelden,
die aan het buitenspoorige grenzen, of daadlyk gezegd mogen worden daar toe te
vervallen. Om met weinig woorden de hoofdinhoud deezer Verhandelinge neder te
schryven: ROUSSEAU zet zich om te bewyzen, dat alle Menschen gelyk zyn; dat zy
gebooren waren om in eenzaamheid te leeven; en dat zy, zich by elkander in
Maatschappyen zamenvoegende, de Orde der Natuur hadden omgekeerd. Hy
versneedt zyn schoonschryvende pen om den Wilden Man te verheffen, en den
gezelligen Man te vernederen.
Het zal ons niet verveelen, en veelen onzer Leezeren, zo wy vertrouwen,
aangenaam weezen, dat wy, in stede van een enkelen op zichzelven staanden brok
over te neemen, ten aanziene van den oorsprong en den aart deezes Werks, verkort,
overneemen de Aanmerkingen deswegen medegedeeld door den Hoogleeraar
(*)
CRAS , die onder de bewonderaars behoort van het groot vernuft deezes
Geneefschen Burgers, die de vlugge verbeelding en de betoverende kragt van
deezen zonderlingen Man bewondert.
‘De ontzettende hindernis, om in de eerste kindsheid der wereld den
oorspronglyken Mensch te aanschouwen, heeft ROUSSEAU niet afgeschrikt, of liever
zy heeft hem dermaate afgeschrikt, dat hy, door de onoverkomelyke zwaarigheid
verbaasd en mismoedig, het besluit nam, om den moeilyken knoop, niet door
bedaarde naspooringen voorzigtig los te maaken, maar door eene stoute verciering
van zyne vuurige verbeelding in eens door te hakken. Door zyn weelderig vernuft,
door welks vuur en leeven dit byzonder mensch alle zyne tydgenooten overtrof,
geholpen, ondernam hy alle hindernissen en tegenstand ylings op te ruimen en ter
zyde te werpen, en door vlugge verciering zich in eens den weg tot den
oorspronglyken mensch te baanen; een middel egter, 't welk meer de

(*)

Verhandelingen van TEYLER'S Godgeleerd Genootschap, XIII Deel, bl. 15, enz.
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kentekenen van stoutheid, dan die van omzigtigheid en beleid, vertoont; een middel,
waardoor ROUSSEAU de oorspronglyke gedaante van den natuurlyken mensch niet
naar waarheid, maar enkel naar zyne willekeurige invallen, en leevendige
verbeelding, kon vertoonen; een middel derhalven, het welk ons tot het bekomen
van zekere kennis en grondige weetenschap weinig kan baaten.
Wanneer ROUSSEAU de aardsche zaaken en voorwerpen, die hier beneden
rondsom hem wemelden, beschouwde; wanneer hy zyne aandagt vestigde op dit
geheele leeven, op de zugt, verlangens, yver, poogingen, arbeid, bemoeijingen en
zeden der menschen; wanneer hy de verschillende burgerstaaten, de verscheide
volken, de veelvuldige ryken, en derzelver geheel onderscheidene regeeringsvormen,
overwoog; wanneer hy vooral op de pragt en praal van dit leeven, op de rykdommen,
de magt en aanzien, hier op overvloed, daar op gebrek en armoede, zyn oog liet
gaan, en bezefde, hoe men goud en zilver uit de diepste holen der aarde opdelfde
tot voedzel voor gierigheid; hoe men prachtige huizen tot verzadiging van den
hoogmoed bouwde; hoe men allerleye soorten van kostbaar huisraad tot gemak,
geneugtens en cieraad, uitdagt, en overdaadige maaltyden aanrigtte voor de
wellustigheid; wanneer hy op alle die grootsche gewrogten, pragtigen toestel en
overdaad onder de menschen, staroogde; - toen oordeelde hy, en oordeelde te regt
en naar waarheid, dat 'er een zo grooten afstand was tusschen den beschaafden,
of (zo hy liever meende) den bedorven mensch, en dien natuurlyken mensch, dien
hy met zo veel yver zogt, als tusschen het licht en de duisternisse, als tusschen
eenen opgeschikten en met allerleye bloempjens vercierden hof, en eene
onbewoonde wildernis, die door geen oog der menschen nog immer is aanschouwd
geworden. Wat bestondt dan ROUSSEAU? Hy verlangde en brandde schier van
verlangen om den eenvoudigen, den natuurlyken, den oorspronglyken, mensch,
hoedanig de natuur hem zelve gevormd hadt, te aanschouwen; maar dien
natuurlyken mensch vondt hy nergens meer aanweezig. Hy nam dan, gelyk wel
eens by andere gelegenheden, zo ook nu, zyne toevlugt tot de overvloeijende
vrugtbaarheid van zyn weelderig vernuft, bekwaam om aan zyne heete verbeelding
allerleye voorwerpen te vertoonen. Gansch anders dan wel een beeldhouwer gewoon
is, die aan het ruwe stuk marmer zo veel stofs en onge-
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schikte brokken afbeitelt, tot dat eindelyk een schoone Apollo of bevallige Venus te
voorschyn treedt, ontnam in tegendeel ROUSSEAU met zyne gedagten en verbeelding
aan den beschaafden mensch alle zyne beschaafdheid, alle zyne cieraad en
bevalligheid van zeden, alle zyne rykdommen, pragt, luister, magt, aanzien, gezag,
alle letterkunde, weetenschappen en geleerdheid, en vormde zich een Mensch veel
(*)
woester dan Archimenides by den Dichter VIRGILIUS wordt afgeschilderd . En dus
verre niet ten onregte, indien de vernuftige Man hier was blyven stilstaan. Maar
eens den lossen teugel aan zyne brandende begeerte gevierd hebbende,
overschreedde hy alle maat en perk van wysgeerige omzigtigheid, en ontnam den
mensch te gelyk alle verstand, alle oordeel en reden; hy ontnam hem alle zugt tot
gezelligheid, en zelfs het groot hulpmiddel dier gezelligheid, de spraak; met één
woord, hy ontkleedde den mensch geheel, zo dat hy, (om zo te spreeken,) bloot en
naakt stondt even als een dier, en 'er niets meer van den geheelen mensch, niets,
(†)
dan alleen een woest schepzel, een onmensch, overig was .
En deeze geheele naaspooring van don natuurlyken mensch heeft de vernuftige
ROUSSEAU met dien vloed van woorden, en dat vermogen van betoverenden styl,
voorgesteld, dat hy daar door meer de weelderigheid van zyn vernuft, en de kragt
zyner verrukkende welspreekenheid, ten toon spreidde, dan wel de ingetogene
omzigtigheid van eenen Wysgeer in 't oog hieldt. En niet alleen heeft deeze wyze
van onderzoek, deeze stoutheid van verbeelding, aan ROUSSEAU geenen weg
hoegenaamd tot het vinden van de waare gedaante van den zuiver oorspronglyken
mensch geopend; maar heeft hem in tegendeel in zo veele strikken van
onoverkomelyke zwaarigheden verward, dat hy geen uitweg meer konde vinden,
en in zyne andere schriften wederom genoodzaakt was, zyne eigene denkbeelden
en vercieringen te laaten vaaren.
Ik staa nogthans gereedlyk toe, (op dat ik niet schyne omtrend eenen man, in zo
veele opzigten verdienstlyk, te min gunstig te gevoelen,) ik beken dan,

(*)
(†)

Aeneid. Lib. III. vs. 590 & seqq.
Zeer sterke plaatzen uit het Werkje van ROUSSEAU hier voorhanden haalt de Heer CRAS aan,
en deeze komen 'er in groote menigte voor.
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zeg ik, gereedlyk, dat ROUSSEAU zelve toegeeft, dat zodanige gedaante en staat
van den natuurlyken mensch, zo als hy die beschryft, nimmer bestaan heeft; dat
zyn geheel vertoog, deswegen, niet dan een louter verdigtzel is; maar met dat al,
hoe zeer wy niet het geheel vermogen van verbeelding, niet al het gebruik van
veronderstellingen afkeuren, zo past in dat gebruik, vooral eenen Wysgeer, eene
zekere ingetogenheid. Want mag men alles maar naar zyne verbeelding, en
herssenschimmige invallen, vercieren, dan is het te vreezen, dat ligtelyk valsche
grondbeginzels gelegd worden, uit welken zeer zeker niet dan valsche gevolgen
kunnen worden afgeleid, en het gevaar van mis te tasten is hier zo veel te grooter,
als de Leezers dikwyls onagtzaam zyn, en vergeeten, dat het onbeweezene, of ook
valsche, stellingen waren, welke de Schryver in den aanvang slegts willekeurig heeft
uitgedagt en onbeweezen aangenomen.
Ik geef ROUSSEAU volvaardig toe, dat zy zeer ver van den weg zyn afgedwaald,
die uit onzen beschaafden leevensstand, onbedagtelyk, den natuurlyken mensch
tragtten op te spooren; maar hy moest beide de uiterstens, hy moest zo wel Scylla
als Charybdis vermyd hebben, en voor den beschaafden mensch, wel den
natuurlyken mensch, maar geenzins een redeloos dier, hebben in de plaats gesteld.
Want waren de menschen oorspronglyk niets anders dan woeste dieren geweest,
dan immers hadden zy geene Regten of Pligten kunnen hebben, dan kon 'er geene
oorspronglyke geene eigenlyke Gelykheid of Ongelykheid hebben plaats gehad. Ja, men stelle eens voor een oogenblik dat de menschen eertyds niet dan woeste
en redelooze dieren waren, van dat slag als wy die thans noemen; moet men dan
nog evenwel niet toestemmen, dat de overige dieren, behalven den Mensch, tot op
den huidigen dag dezelfde redelooze dieren zyn gebleeven, die zy reeds voor veele
eeuwen waren? En mogen wy dan niet vraagen, wat toch de oorzaak zy, dat de
menschen, die, immers, volgens die stelling, niet dan woeste dieren waren, nogthans
tot die fyne beschaafdheid van verstand, tot die ryke vrugtbaarheid van vernuft, en,
in 't algemeen, tot dien hoogen trap van volkomenheid zyn opgeklommen, dat wy
onder hen eenen HOMERUS, eenen PYTHAGORAS, eenen SOCRATES, eenen PLATO,
ARISTOTELES, EURIPIDES, DEMOSTHENES, CICERO, en zo veele andere uitsteekende
vernuften der
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oudheid, eerbiedigen; en, in laatere tyden, eenen DESCARTES, eenen HUYGENS,
eenen DE GROOT, NEWTON, LEIBNITZ, en andere groote Mannen, voortreflyke cieraaden
onzer Eeuwe, bewonderen? Is dit geen onbetwistbaar bewys, dat hoedanig men
dan ook den natuurlyken Mensch gelieve te schetzen, dat hy, ten minsten hier in,
van het dom Vee altyd moet verschild hebben, dat in den mensch steeds zodanige
natuur, aart, kragt, of hoe men 't ook anders gelieve te noemen, heeft plaats gehad,
waaruit met ter tyd die uitsteekende volkomenheid van 's Menschen geest, die
rykheid van vernuft, konde ontwikkeld worden? Ja zelfs, indien wy enkel en alleen
dat vermogen der Menschen om te vorderen, en zich meer en meer te volmaaken,
overdenken, dan worden wy terstond overtuigd, dat het een geheel valsch denkbeeld,
en ydele waan en ophef, van zommigen is, die gaarn willen staande houden, dat
de afstand tusschen NEWTON en eenen ongeoefenden Daglooner veel grooter, dan
tusschen dien onbeschaafden en onkundigen Daglooner en eenen Baviaan, zoude
zyn.’
Met dusdanige voorbehoedzelen, als de Hoogleeraar CRAS hier aan de hand
geeft, zal men deezen Wysgeerigen Roman veilig, met vermaak en nut, kunnen
leezen.

Aanhangsel op het Wysgeerig Onderzoek wegens Neerlands
Opkomst, Bloei, Verval, en Middelen van Herstel; bestaande in
meer uitgebreide Finantieele Grondbeginzelen, en een daarop
ingerigt Ontwerp van algemeene Belastinge voor de een en
onverdeelde Bataafsche Republiek. Door C. Zillesen, Lid van de
Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen. Te Amsterdam,
by J. Allart, 1797. In gr. 8vo. 94 bl.
(*)

In het Werk, waar op dit ten Aanhangsel dient , hadt de Burger ZILLESEN een Ontwerp
van Belastingen opgegeeven; dan de Rapporten, door den Burger Representant
VAN DE KASTEELE, C.S., ter Nationaale Vergaderinge uitgebragt, met de Advisen van
veele kundige Leden ter dier Vergaderinge, en byzondere Geschriften, naa dien tyd
uitgekomen, spoorden hem aan, om

(*)

Zie, hier boven, bl. 168.
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te beproeven of 'er mogelykheid was het Stuk der Belastinge tot zodanige
Grondbeginzelen te brengen, ‘dat de meeste zwaarigheden over en weder
weggenomen, de nog overige voldoende wederlegd, en het nieuwe Plan van
Belastinge onschadelyk voor de minvermogende Gewesten, en niet nadeelig maar
evenredig aan het vermogen der onderscheide Standen des Volks, kon worden
gemaakt.’
Eene loflyke pooging, in de daad: het is bearbeid, volgens daar toe gestelde,
verklaarde en toegelichte, Grondbeginzelen, met aanwyzing waar in de
tegenwoordige Belastingen tegen deeze Grondbeginzelen stryden; als mede hoe
de hier opgegeevene Belastingen genoegzaam zullen zyn aan de behoefte van den
Staat, minst vatbaar voor fraudeering, de inning onkostbaarder, en dat deszelfs
invoering kan geschieden, zonder gemis van daaglyksche Ontvang tot goedmaaking
der noodige uitgave.
Veel Finantieele kundigheden kunnen den Burger ZILLESEN niet ontzegd, en het
kan even min ontkend worden, dat hy volgens vastgelegde Grondbeginzelen
redenkavelt; dit moge het Werk wat omslagtig maaken, men zal, het doorleezen
hebbende, verklaaren moeten, dat hy het stuk wel bearbeid, en, volgens de door
hem aangenomene, ook, op zyn trant, beweezene, Grondstellingen, wel geredeneerd
heeft. - Hem daar in te volgen loopt buiten ons bestek. Alleen willen wy onze Leezers
voor oogen stellen, hoe hy uit de Verzameling zyner opgegeevene Belastingen
besluit, dat ze genoegzaam zyn aan de behoeften van den Staat. Het zal uit deeze
Opgave blyken, hoe hy veele nu belaste onontbeerbaare Leevensnoodwendigheden
van zyne Belastingslyst uitmonstert: de reden dier uitmonsteringe moet in het Stukje
zelve nageslaagen worden.
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Dus, volgens deeze begrootinge, ruim het benoodigde. Het verder beredeneeren
van deeze Inkomsten, en het ontheffen van daar tegen gemaakte zwaarigheden,
moet de Leezer in dit Aanhangzel zelve naslaan. 't Welk, behalven Grondbeginzelen
en noodige Aanmerkingen over de Belastingen, een Plan van Algemeene Belasting
opgeeft.
De Belasting op Vreemde Obligatien, waar op de Burger ZILLESEN sterk aandringt,
brengt hem tot eenige scherpe aanmerkingen ten aanziene der Vreemde Effecten,
en derzelver Voorstanderen. Onder anderen schryft hy: ‘Ik weet wel als hier het
Advies der Makelaars in vreemde Effecten over ingenomen moest worden, zulks
declinatoir zou zyn, om dat zy zouden oordeelen dat dit nadeelig is voor het debit
dezer Effecten, en Negotiatien welke vervolgens de Oorlogende Mogendheden
zullen genooodzaakt zyn te doen, om hunne uitgeputte Finantien, indien mogelyk,
te herstellen. Negotiatien, die voor de Handelaars in Effecten kleine goudmyntjes
zyn. Doch het is te hoopen, dat, daar byzonder Holland, door de Plannen der
geforceerde Geldligtinge van die Negotiateurs, zo veel schade geleden heeft, men
vervolgens zich wagten zal voor Adviseurs, die niet dan hun eigen belang zoeken!’
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Korte Schets van den voorigen Bloei, en het tegenwoordig Verval,
van den Koophandel, Zeevaart, enz. der Bataafsche Republiek;
met aanwyzing van eenige Middelen tot Herstel. Te Amsterdam,
by W. Vermandel en Zoon, 1797. In gr. 8vo. 30 bl.
Wy doen den Opsteller van dit kleine Stukje niet te kort, wanneer wy, uit het slot,
deeze weinige woorden afschryven: ‘Ziet daar, waarde Landgenooten! een ruwe
schets, met een welmeenend hart ontworpen door een stillen Burger. Blyft, (dit bid
hy u,) niet stille staan by het overbekende, by het gebrekkige, of onnaauwkeurige,
dat gy 'er in aantreft; maar enkel op zyne Vaderlandlievende bedoeling!’

De nieuwste Overzetting van enige, by voorkeur uitgezogte,
Fabelen van Esopus. Ten dienst der Schooljeugd, hier in onze
moedertaal gebragt en uitgegeven, en met Aanmerkingen verrykt,
door Ph. Lindenhof. H.Z. Conrector der Latynsche School te
Deventer. Te Deventer, gedrukt by J.Ph. de Lange, 1797. In 8vo.
Behalven het Voorwerk, 252 bl.
Vreemder stuk werks, dan wy hier aankondigen, hebben wy in lang niet onder onze
aandacht gehad. Na dit boek gelezen, en by herhaling weder ingezien te hebben,
zyn wy met ons oordeel daar over nog verlegen. Zoveel blykt uit hetzelve
genoegzaam, dat 'er meer, dan zeker fonds van geleerdheid, wordt vereischt om
een goed werk te schryven. Het ontbreekt den Conrector LINDENHOF aan gene
belezenheid, maar het ontbreekt hem geheel aan smaak en een goed oordeel om
van zyne verkregen kennis gepast gebruik te maken. Somwyle doet hy ons zelfs
twyfelen, of 'er niet nog wel iets meer aan hapere. Althans zyne invallen zyn
hoogstzonderling, en zyn geschryf, hoezeer het ook op een aantal plaatsen veel
waarheid bevat, kenschetst evenwel over het algemeen geenzins den man van
gezond verstand. Grootlyks be vreemdde ons, reeds by den eersten opslag, de
Opdragt, welke hy van zyn Werk doet aan zyne eerste Egtgenote. Ene zonderlinge
keuze voorwaar, die, hoezeer zy de sterkte zyner liefdedrift voor de Overledene
mag bewyzen, nogthans voor zyne twede Vrouw, zo deze nog by hem in leven is,
niet zeer vleijend kan geacht worden. Na deze Opdragt volgt ene verwarde, duistere,
en met meer dan éne onge-
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rymdheid opgevulde Voorreden, waarin de Schryver zyn plan, en het oogmerk zyner
overzetting en uitgave dezer, door hem by voorkeur uitgezogte, Fabelen van Esopus,
zo gebrekkig opgeeft, dat wy aangaande zyne eigenlyke bedoeling nog twyfelende
zyn. Na eerst, door enige weinige voorbeelden van geen groot verschil, de waardy
zyner Overzetting boven de gemene voorhanden zynde Vertalingen te hebben willen
staven, verklaart hy zyn werk, als éniglyk ten dienste der Jeugd geschreven. Met
dat oogmerk heeft hy de kortste en ligtste Fabels steeds voor de langste en zwaarste
gerangschikt. ‘Om dus eens op een' vasten voet, zonder verdriet, zonder bezwaar,
den leerling enkel trapsgewys en ongevoelig voort te krygen, en dus, noch door 't
langwylige, noch 't ongemakiyke van dien, ooit te behoeven af te schrikken.’ Had
de Conrector volgends deze orde ene nieuwe uitgave bezorgd van enige Fabelen
in 't oorspronglyk Grieksch, wy zouden de kracht zyner reden gevoeld, zyne keuze
gebillykt hebben. Maar wat doet deze schikking in ene Nederduitsche Overzetting;
wat doet deze gehele overzetting om aan de Jeugd de Grieksche taal te leren?
Geven de Vertalingen der Schryveren, op de Scholen in gebruik, zodra die de Jeugd
ongelukkiglyk in handen komen, haar doorgaands niet de gereedste aanleiding,
om, gemakshalve, slechts gebrekkig van anderen over te nemen het geen zy door
eigen' vlyt en werkzaamheid zelve had behoren uit te vinden? Alleen voor
Nederlanders, die tot het oorspronglyke niet gaan kunnen, zouden wy ene
Nederduitsche Overzetting der Fabelen van Esopus, om derzelver gezonde
zedenleer, van enig belang kunnen houden. Maar voor hun diende dan nog gene
zo styve, duistere, onverstaanbare, onaangename Vertaling als die van LINDENHOF,
die (zegt hy) zich te zeer gebonden vond aan de letter om losser en zoetvloeiender
te schryven, als schryvende slechts voor de Jeugd, die hy begreep, dat toch maar
zo bleef hangen aan de letter, niets wetende te geven of te nemen. - Na voorts
verscheiden redenen genoemd te hebben, waardoor hy was bepaald geworden
liever ene Nederduitsche dan Latynsche Overzetting te geven, laat hy, op het einde
zyner Voorreden, het oordeel, hoe hy geslaagd zy, aan den lezer over; ‘die echter,
(zegt hy) zal hy hier een grondig oordeel vellen, vooraf dient onderrecht te zyn, dat
ik dit schreef in tyd van druk, toen ik gansch neergeslagen lag door een zwaren
flag, den dood, helaas! van myn Beminde, en 't grievendst leed verkroppen moest,
van my, in het Jaar 1791 door ene, zeer geringe, meerderheid van Regenten van
myn Ambt afgezet te zien, onder 't frivoolst pretekst: (wie heeft zulks ooit gehoord?)
dat ik op myne stoep een pyp te rooken staande, voor twé, daar voorbygaande,
doch geen' acht op my slaande, Heren, myn
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hoed (let wel!) niet had geligt, of eens gezegd met andere woorden: dat ik in myn
officium humanitatis ('t geen echter nog stond te bewyzen) te kort geschoten zoude
zyn, en op een' anderen tyd weer dulden, dat men my, op een los en ongegrond
vermoeden, myn geld maar zoo afkuevelen ging. Ja in een gansch benauwden en
onrustvollen tyd van haat, nyd, afgunst en bedrog, party, roof, moord en plonderzucht,
uit en inlandsch geweld, beroerten, oorlog, duren tyd, verwoeden hongersnood,
bekommeringen, schrik en vrees, angstvallige onzekerheden, afperssing, knevelary,
bedroefden overlast, elendige onderdrukking, waarin elk een zyn naadje naait, en
dus ten duidelyksten ten toon spreidt, hoe innig (want hy intus canit) hy steeds blaakt
van louter zuiver Patriotismus.’ Geeft de Conrector zelf ons hier misschien geen
wenk ter beoordeling, aan welke ongelukkige omstandigheden wy zyne dwaze
invallen en zonderlinge uitdrukkingen meest moeten toeschryven? Ook bewyst een
gedeelte zyner aan merkingen, onder de overzetting geplaatst, zeer klaar, welken
sterken invloed de toestand der tyden op zyn hart gemaakt hebbe. Over 't geheel
nogthans zyn zyne aanmerkingen der lezing niet onwaardig. Behalve enige korte
ophelderingen van den tekst, gaan zy meest over de Natuurlyke Historie der Dieren,
of ook der Heidenen-Godenleer, naarmate hy uit den inhoud ener Fabel zelve
aanleiding kon nemen over het een of ander te spreken. De fouten, welke LINDENHOF
in zyne taal en schryfwyze begaat, zyn legio, en kunnen dus door ons niet aangestipt
worden.

De Tempel der Vryheid, in drie Zangen, door den Burger A.L.
Barbaz. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek, 1796. Het tweede Jaar
der Bataafsche Vryheid. In gr. 8vo. 82 bl.
Dit Zinbeeldig Dichtstuk is, even gelyk de Vaderlandsche Lierzangen van denzelfden
Dichter, inzonderheid vervaardigd ter gedachtenis van onze roemryke
Staatsomwenteling, in den Jare 1795; ene Omwenteling, waarvan de verdienstlyke
BARBAZ, in zyn Voorbericht, getuigt, dat in de Jaarboeken der Volken geen voorbeeld
is te vinden, en die wel verdiende door ene bekwamer Zangster, dan de zyne,
bezongen te worden. ‘Doch, zegt hy, daar, zoverre my bewust is, geen onzer
beroemde dichters deze gebeurdtenis tot het onderwerp zyner zangen heeft
genomen, verstout ik my zulks ten tweeden male te doen, in de hoop dat, zo de
schoonheden de gebreken in myn werk overtreffen, de kenners toegeeflyk omtrent
my zullen zyn.’ Indien de recht- vaderlandsche en vryheidlievende uitboezemingen
van dezen achtingwaardigen burger algemeen zó mogten behagen, als zy ons
behaagd hebben, zal men hem
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vry wat meer, dan enkel' toegevenheid, verschuldigd wezen. Gelyk het verheven
onderwerp zyner Zangen geheel onze goedkeuring heeft, verdient hy ook, wegens
de behandeling van hetzelve, onzes inziens, geen geringen lof. De schoonheden
overtreffen de gebreken in de daad zo verre, dat wy onzen Dichter, by aanhoudende
oefening, nog eerlang ene der aanzienlykste plaatsen onder zyne kunstgenoten
durven voorspellen. Op zeer vele plaatsen hebben wy grootsche trekken van ware
poësy gevonden, en dikwyls werden wy door 's Dichters edel gevoel en beminlyk
vuur geheel verrukt en wechgesleept. Byzonder trof ons in den eersten Zang de
zinryke beschryving van den Tempel der Vryheid, van den weg die derwaards voert,
en de aangenaamheid van het oord, waaruit dezelve zich verheft. Over de
levendigheid, de deftigheid en het vuur, in de verhalen van onzen Dichter willen wy
den lezer uit de volgende regels van den tweden Zang laten oordelen.
Wat dreunend krygsgerucht verheft zich tot de wolken?
Wat felle drift tot moord beweegt alom de volken?
Van waar dat slavenheir, zo talloos als het zand,
Dat aanspoelt uit de zee, langs 't Afrikaansche strand?
De koningen der aard', door schrik en toorn' gedreven,
Belust om 't Fransche Volk als slaaf de wet te geven,
Verzaamlen al hun magt, en dryven haar in 't veld,
En zyn stoutmoedig op hun saamvereend geweld;
Doch, aan den andren kant, doen de achtbre Vryheidzonen,
Dees sterflyke aardsche goôn belagchende op hun tronen,
Het Menschdom siddren door de vreeslykste oorlogsmagt,
Die immer in een kryg te velde wierd gebragt.
De aard davert op den tred der saamgerukte benden;
Zy torscht met tegenzin, op haar gekneusde lenden,
Al 't moordtuig van metaal, dat in de verte brult,
En de opgepakte lucht met vuur en damp vervult.
De minnelyke Vreê heeft zich van hier begeven;
Want reeds heeft de oorlogsgod den moordgalm aangeheven.
De woedende Belloon' verschynt uit 's afgronds kolk:
Zy zwaait haar helsche toorts, haar' gladgeslepen dolk.
En ment het woest gespan van Mavors yzren wagen;
Men ziet ze en schrik en dood straks voor zich henen jagen.
Natuur, die 't schouwspel ducht, dat haast wordt aangericht,
Dekt met een treurig floers haar vrolyk aangezicht;
Zy klaagt, met stormgehuil, nu zy haar vruchtbre velden,
Waar Ceres en Pomone elkander bly verzelden,
Ten prooij' ziet aan den hoef van 't hollend oorlogsros;
Terwyl het kroost van Mars, van alle banden los,
Den zwangren halm vernielt, de onrype vrucht doet sterven,
Vermaak schept, om den boom, belaên met ooft, te kerven,
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Te vellen tot den grond; daar 't, door geen klagt geraakt,
Van 's landmans vruchtbaar hout verheven schanssen maakt.
De kunst van moordery, die krygskunst word geheten,
Doet weerzyds 't oorlogsvolk haar helsche lessen weten;
Doch, dat hun beider woên niet even gruwzaam schyn:
Het eene stryd voor goud, en 't andre om vry te zyn.
Daar vangt de slachting aan! daar dringen Vrankryks scharen
In 't hart van de oorlogsmagt der aartsgeweldenaren!
Daar vliegt de bliksem der verdelging wyd en zyd!
't Is of de dondergod het reuzenheir bestryd.
Sints 't eerst de dolle twist den vloekpool is ontvlogen,
Wierd nimmer zo veel bloeds door 't aardryk ingezogen,
Dan in dees wreeden kryg, dees slachting, zonder end,
Die tallooze offers naar den diepen afgrond zend.
Het lot der aarde is aan dit krygslot vast geketend:
Zy staart 'er siddrende op, en is daarin voorwetend:
Zo 't Fransche Volk verwint, dan word zy éénmaal vry,
Maar, zo het word verdelgd, dan blyft ze in slaverny.
De dood, die, onverzaad, hier rondspookt allerwegen,
Velt slaaf en Vryheidzoon, die, op elkaêr gezegen,
Al stervende, aangezet tot helsche uitzinnigheên,
Den kryg noch voeren, en noch woelen ondereen:
De een, fel verbitterd, om zyn vruchtelooze woede,
Vervloekt het oogenblik, dat hy zich strydwaart spoedde;
En de ander, noch door drift tot vryheid overmand,
Roept met gebroken stem: ‘Triomf ... myn Vaderland!’
De radren van 't afuit der zware kopren monden
Vermorslen hoofd en been van dooden en gewonden,
En rollen door het bloed, dat elks gelaat bespat;
Het vloeit langs beek en vliet, en verft het zilvren nat.
De stroomgoôn, opgewekt door Mavors dol geschater,
Verheffen, uit het lies, hun kruinen boven 't water:
De baard hangt klitsig van geronnen menschenbloed;
Zy grommen, rood van spyt, en vliên met meerder spoed:
Men ziet het Gallisch Volk nú winnen, dán verliezen:
De zege weet noch niet wat zy' zy dient te kiezen;
Zy ziet hoe fier de Gal zyn wettig recht verweert;
Maar, is 't rechtvaardigheid, die eeuwig triomfeert?

Enkelde taalfouten, gelyk noch voor nog op bl. 36, licht voor ligt op bl. 46, zyn aan
des Schryvers kieschheid ontsnapt.
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Mengelingen tot Nut en Vermaak. Te Haarlem, by F. Bohn, 1797.
Behalven het Voorberigt, 124 bl. in gr. 8vo.
Geene aankondiging te doen van een Werkje, 't geen gezegd mag worden in het
vak onzes Mengelwerks te vallen, (trouwens hoe veelen hebben dit reeds voorlang
met wisselenden uitslag gedaan!) zou een Egoïsme, waar van wy ons gaarne zouden
willen vry houden, verraaden. - Laag van 't zelve te spreeken, om het, van onzen
kant, zo veel mogelyk, den kop by de geboorte in te drukken, eene laagheid van
geest aanduiden, welke wy te meermaalen in anderen, naar verdiensten en gevoelig,
zo wy meenen, gegispt hebben: - eene laagheid van geest, die een Tweeling-Zu-ter
van het haatlyk Egoïsme mag heeten, en haar in afzigtigheid, voor het oog des
Menschenkenners, nog verre te boven streeft.
Wy schroomen des niet van het aangeduide Werkje te spreeken. - Wy twyfelen
niet het aan te pryzen. Schoon geen Maandwerkje als het onze, of aan geene
tydsbepaaling, zo verre wy uit de Voorreden kunnen opmaaken, gebonden, heeft
het egter geheel en al het voorkomen van een dusdanig Tydschrift. Der Schryveren
verklaard oogmerk is, ‘in de eerste plaats, hunne eigene denkbeelden te ontwikkelen,
en zichzelven te verlichten, en (als een natuurlyk gevolg daar van) zich al meer en
meer zedelyk te volmaaken, en kunnen zy dan, in de tweede plaats, daar toe
bydraagen, om ook anderen te verlichten en te verbeteren, dan hebben zy hun
oogmerk bereikt.’
Niet veelvuldig zyn de Artykels, in dit Stukje begreepen, en voeren zy deeze
Opschriften: Brieven uit Duitschland en Switzerland geschreeven na Nederland. Oost West t' huis best. Eene Vertelling. - Naauwkeurig berigt aangaande LA FAYETTE
en zyne Lotgenooten, door een Americaan, resideerende te Weenen. - De Geheime
Lastbrief. Eene waare Geschiedenis. - Wat raaden het heil van den Staat en het
belang van den Godsdienst, omtrent de Bezoldiging der Leeraaren van denzelven?
- Bygeloof en Priesterlist. Eene waare Anecdote.
Deels zyn deeze Stukjes oorspronglyk, deels vertaald. Het eerste, dat omtrent
de helft van dit Stukje beslaat, behoort tot de eerstgemelde soort, en hebben wy 't
zelve met genoegen geleezen.
Het andere uitvoerig en oorspronglyk Stuk over de Betaaling der Geestlykheid
heeft ook veel verdiensten. De Schryver betoont opgeklaarde, vrye en ruime,
denkbeelden te bezit-
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ten. Hy kant zich aan tegen de algemeene Betaaling, en geeft, naa duchtige bewyzen
voor dit zyn gevoelen gegeeven te hebben, eene overwinnende oplossing van veele
daar op ingebragte zwaarigheden. - Daar dit Stuk zeer onlangs in de Nationaale
Conventie, in zo verre overeenkomstig des Schryvers denkbeelden, beslist is, zal
de leezing deezes Vertoogs, by zo veele andere des gevoerde Aanspraaken in de
Dagverhaalen voorhanden, kunnen strekken om de regtmaatigheid deezes besluits
te billyken.
Het Slot deezer Verhandelinge stellen wy hier te neder, om iets uit dit Stukje te
ontleenen. - ‘Zeer zeker is de uitvoering van het besluit, van 5 Aug. en de volstrekte
slaking van alle banden, die de Kerk aan den Staat verbonden, vooral der zilvere
koorden, waar mede zommigen dezelve nog zouden willen vereenigen, voor den
Godsdienst noodzaaklyk.
Niets is immers schadelyker voor de uitbreiding der waarheid en der verlichting,
niets nadeeliger voor de ontwikkeling des menschlyken geests; niets ongerymder,
in de daad, dan een bevoorrechtte Lands-Godsdienst; gezag, vooroordeel, gemak,
eigenbelang, eerzucht, en geest van navolging, verleiden den Mensch zo ligtelyk
om zich maar by het oude te houden, en de gehechtheid van verre de meesten aan
den Lands-Godsdienst bestaat doorgaans in het van buiten kennen eeniger
leerstellingen, meestal in eenen schoolschen vorm begreepen, en op het doop en
ledematenboek behoorelyk bekend te staan.
Daarentegen, wanneer nu eenmaal de Godsdienst, in de daad, geworden zal
zyn, wat zy weezen moet, eene zaak tusschen den Mensch en zynen God; wanneer
zyn dienst eindelyk eens geheel zal bevryd worden van die politieke superintendentie,
welke de gedagten, de gevoelens en de meningen, onder haar bedwang houdt, zal
de lust en moed tot onderzoek (by zo veelen onderdrukt,) herleeven; vrymoediglyk
zal men voor zyne gevoelens durven uitkomen, zonder zich in gevaar te stellen; en
in het volle genot eener volkomene Godsdienstvryheid zal men zelfs erkennen, dat
het denkbeeld van Verdraagzaamheid zelve, hoe pligtmaatig en beminnelyk anders
ten tyde eener bevoorrechtte Kerk, strydig is met dat der rechten van den Mensch
en Burger; dewyl het reeds eene aanmatiging eener onwettige macht is, wanneer
ik mynen Medeburger in zyne gevoelens verdrage, even als of ik hem ook niet
verdragen zoude kunnen, terwyl ik echter geenzins over zyne wyze van denken en
gevoelen beschikken of bepalen mag.
Intusschen spreidt de verlichting haare heldere straalen over de oppervlakte des
aardbols, en doet ook over dat gedeelte van denzelven, 't welk wy Nederlanders
bewoonen, van
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tyd tot tyd, een schooner licht opgaan; langzamerhand en van lieverlee wyken voor
dat licht de vooroordeelen, gelyk de schaduwen des nachts voor het morgenrood:
de Godsdienst blyft niet meer voor het oog van den verblinden sterveling zich opdoen
onder alle die tegennatuurlyke gedaanten, welke hy zelf haar leende; maar zy
vertoont zich langs hoe meêr in alle haare beminnelyke eenvoudigheid. Het
schoolsche kleed valt haar van de geprangde leden. De vreemde kinderachtige
vercierzelen, waar mede zy was omhangen, ontgleijen haar met hetzelve. Zy vertoont
zich in alle haare eenvoudigheid, schoonheid, waardigheid en beminnelykheid.
Algemeen erkend voor de vriendin, de beste vriendin des stervelings, worden haare
uitspraaken en lessen minder onderwerpen van geleerde twisten en fyne
hairkloveryen, dan een licht voor het verstand, een artzeny voor het hart, en de
veiligste regels voor het leeven.
Allengs verkrygt zy dus meêr en meêr invloed op de verlichting, op de zedelyke
verbetering des Volks, en met waare Vryheid, als haare lieve Zuster, ten naauwsten
op den duur vereenigd, en door de Wet beschermd, bevestigt zy het geluk, den
bloei en den luister, des Vaderlands.’
Het zy zo!!!

De Scyten, Treurspel, gevolgd naar het Fransche van Voltaire,
door A.L. Barbaz. Te Amsteldam, by Helders en Mars, 1796. In 8vo.
93 bl.
Geen waar liefhebber der Toneelpoëzy, of hy is met de schitterende verdiensten
van VOLTAIRE in dit vak bekend, en heeft dezelve dikmaals bewonderd. Wat de
kunstbewerking belangt, is ook zyn Treurspel de Scyten geenzins onder zyne
minst-waardige voortbrengselen te noemen. Het beloop van dit stuk is gansch
natuurlyk, en de uitdrukking in hetzelve zeer treffend. Op het onderwerp, dat om
deszelfs verheven eenvouwdigheid door den Vertaler met reden geprezen wordt,
zou nogthans deze aanmerking kunnen vallen: Het verwekt, wel is waar, aandoenlyke
hartstochten, en brengt van vele zyden het gevoel in volle beweging. Maar het kan
twyfelagtig schynen, of men vryheid hebbe aan de aandoeningen toe te geven,
welke sommige tonélen gereed zyn te maken. De voorname handelende personen
vorderen alle de sterkste deelneming van ons. Zelfs de ondeugende schynt in zyne
vermetelheid alleen beklag en medelyden te verdienen. In de daad, kan ook de
ondeugende door driftvervoering hoogst-beklagenswaardig zyn. Maar is het
voorzichtig hem alleen zodanig ten tonéle te vertonen? Dit zou zeer betwist kunnen
worden. Wy althans vrezen,
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of de rampen, door de onberaden liefdedrift van Athamar bewerkt, wel zo velen
zullen aansporen over hun hart te waken, als 'er in de ongelukkige sterkte van zyn
gevoel verontschuldiging voor eigen' misdadige zwakheden zouden kunnen vinden.

Dwaaling zonder Boosheid, Tooneelspel. Naar het Hoogduitsche
van Heinrich Beck. Door F.V.A. Te Amsterdam, by de Erve W.
Houtgraaff, 1796. In 8vo. 114 bl.
Schoon wy zeer wel weeten, dat de opgave van den inhoud van een Toneelspel,
Roman, of wat het ook zyn moge, geenzins den naam van eene beoordeeling
verdient, kan het nogthans somtyds te passe komen om dien inhoud meer of min
breedvoerig op te geeven, zo om den leeslust tot het stuk zelf op te wekken, als om
onze Leezeren door die opgave het leezen van ons Maandschrift te
veraangenaamen, en hen gelegenheid te geeven, om, door eigen opmerking, het
bedoelde leerzaame zulker geschriften op te maaken. - Zodanig is het gelegen met
het Toneelstuk voorhanden. - Gustaaf, de oudste Zoon van de Wed. Ellrich, was
van haaren Broeder, den Heer Wiendal, die zyn Peetöom was, voor zynen Zoon
aangenomen. De losse en driftige aart van Gustaaf had zyne Moeder zeer tegen
hem ingenomen, en gaf haar geduurige gelegenheid om hem te beschuldigen by
zynen Oom, die, meer menschenkennis dan zyne Zuster bezittende, meer op zyn
hart, dat in den grond goed was, zag, dan op zyne daaden, die meer uit overyling
dan boosheid voortkwamen, en hem dus, oogenschynlyk, boven zynen jonger
Broeder Albert, wel geen kwaad jongeling, doch die eerder goed wilde schynen dan
zyn, zoude bevoordeelen, 't geen Mevr. Ellrich, by welke Albert het moeders-kindje
was, te meer aanzette om het verkeerde in Gustaaf's gedrag te verzwaaren, en zich
eer als een afgunstige vyandin, dan als Moeder, omtrent hem te gedraagen: hierin
werd zy niet weinig gestyfd door Hulsen, den gouverneur der beide jonge Heeren,
eenen pedanten heerschzugtigen schoolvos niet alleen, maar eenen zelfzoekenden,
kwaadaartigen en valschen kerel, die alles met de haatelykste kleuren tekende, en,
met verzwaaring der omstandigheden, aanbragt; terwyl een andere Broeder van
Mevr. Ellrich, de Heer Blume, een laffe ziel, alles beäamde, en daardoor olie in 't
vuur stortte: daar de Oom. Wiendal, die het alles doorzag, zich steeds, als de
voorstander van Gustaaf, tegen deeze allen verzette; 't geen, door 't gantsche stuk
heen, een niet onbelangryk contrast verspreidt. - - Gustaaf had van zynen Oom
bevel gekreegen, om, ter bekoming van een Secretarisplaats, zich by den
Opperhofmaarschalk, op een bepaald
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uur, te laaten vinden: doch hy verzuimt dit niet alleen; maar, door slecht gezelschap
verleid, raakt hy aan 't speelen, verliest alles, en krygt geschil met den Zoon van
eenen President, die hem voor eenen schoft uitmaakte; vegt, en wondt zyn party.
Dit wordt door den Heer Blume overgebriefd als of Gustaaf deezen doodlyk gewond
had. Het denkbeeld van eenen moordenaar in zynen geliefden Gustaaf te vinden
doorgrieft den Oom, die zich hem reeds als op 't schavot gestraft verbeeldt; doch,
door een brief van den President, die zelf zynen Zoon als schuldig en gestraft
beschouwt, hierin gerust gesteld, verschynt Gustaaf, als een waar boeteling, voor
Wiendal, die hem niet slegts, naa eene ernstige bestraffing, zyn misstap vergeeft,
maar zelfs een kostbaare doos, hem, als eene gedagtenis aan zyne overledene
Vrouw, zeer waard, present doet. Kort hierna komt Thomas, een geweezen Tuinier
van Wiendal doch op eene valsche beschuldiging van diefstal, door Hulsen, uit zyn
dienst gezet, en nu met zyn Huisgezin in de uiterste armoede gedompeld, by Gustaaf,
en klaagt zyn nood. Deeze, door gevoelens van menschlievendheid ten sterksten
geroerd, en niets hebbende, om hem ter redding te kunnen geeven, dan de doos,
geeft hem die, onder beding van die niet te verkoopen, maar te verzetten, in hoop
die eerlang te zullen kunnen lossen. - Hierop komt de Dochter van Thomas dit aan
Gustaaf, ten blyk van dankbaarheid, een ruiker brengt: zyn drift, door haare
bevalligheid gaande gemaakt, beteugelt hy, en verlaat haar plotsling. Het meisje,
vreezende den weldoener van haaren Vader vertoornd te hebben, blyft wagten, om
Gustaaf verschooning te vraagen. Ondertusschen komt Hulsen; ziet haar aan voor,
en wil haar als eene ligtekooi de kamer uitsmyten; doch wordt hierin door Gustaaf
verhinderd, en zelf op eene ruwe wyze uitgestooten: waarop Gustaaf het meisje,
met eene tederhartige vermaaning, wegleidt. - Dit alles, door Hulsen, op 't ergst,
aan Wiendal overgebragt, verwekte in deezen eene allersterkste gevoeligheid, daar
hy zich in zyne goede denkbeelden over, en oogmerken met, Gustaaf geheel te
leur gesteld meende te zyn: maar toen hem, van wegen den Goudsmid, by wien
Thomas de doos verpand had, dezelve gebragt wierd, werd hy geheel vertoornd.
en verstootte, in de hitte van zyne gramschap, Gustaaf. - Deeze wendt zich, in zynen
raadeloozen toestand, tot den Barbier van 't Dorp, verzoekt en verkrygt daar
huisvesting, slegts voor éénen nagt; daar zynde, (om van de tusschenkomende
toneelen aldaar niet te spreeken, schoon zy 't stuk zeer verfraaijen) krygt hy bericht,
dat zyn Oom zeer ziek was geworden, doch hem, in zyne ziekte en droomen, by
herhaaling noemde, en om hem riep; dit doet hem besluiten weder te keeren, om
zynen weldoener op te passen, en dan de wyde wereld in te gaan. - Daar zyn-
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de, komt Thomas, de weggejaagde Thomas, en geeft aan Wiendal bericht van den
waaren toedragt der zaake, waar door het toneel geheel verandert, en Gustaaf niet
alleen geregtvaardigd, maar ook in zyne waare grootheid, zelfs van zyne Moeder,
beschouwd en erkend wordt. De kwaadaartigheid van Hulsen, en zyn verraderlyk
gedrag omtrent Thomas, den Tuinier, dien hy van diefstal beschuldigd had, schoon
hy zelf het gestoolene heimelyk in zyn kas gestopt had, wordt aan den dag gebragt.
Hulsen wordt verstooten; Thomas weder aangenomen; en Gustaaf verkrygt de
achting en liefde van zyne Moeder en Oom weder. - Ziet daar een (wy bekennen
het) wydloopig verslag: maar de menschenkennis, die 'er in doorstraalt, de
menigvuldige zedelessen voor de driftige jeugd, de ongerymdheid van partydige
uitzondering, en de wysheid eener op goede gronden gevestigde en welgeplaatste
liefde, maakten het, door de verscheidenheid der welaangevoerde en uit gewerkte
characters, al te belangryk-voor ons, om onzen Leezeren, tot het leezen van dit en
dergelyke stukken, en het maaken van, in veele gevallen des leevens, nuttige
opmerkingen, geene aanleiding te geeven.

De Weduwe, of de Zeden van onzen tyd, in een reeks van Brieven;
door Mistriss Robinson. Uit het Engelsch vertaald. Te Amsteldam,
by de Wed. J. Dó11, 1797. In gr. 8vo. 215 bl.
By de menigte laffe en zedenbedervende Romans, die zeker, sinds jaren, niet het
minst hebben toegebragt om de harten onzer, vooral jeugdige, landgenoten in den
stroom ener gevaarlyke ligtzinnigheid voort te rukken, is het niet zonder een wezenlyk
genoegen, dat wy 'er somwyle éne in handen krygen, welke wy het lezend publiek
met een ruim hart kunnen aanpryzen. Immers het is bekend, met hoeveel graagte
deze boeken, boven vele andere voor een groot aantal lezers geschikt, doorgaands
ontvangen worden, en dat zy, vernuftig en met smaak opgesteld, altyd enige niet
zelden de sterkste en onuitwischbare, indrukken achterlaten. Mogt dit inzonderheid
het gevolg zyn der lezing van het Werkje, dat wy hier aankondigen. Hetzelve is, in
zyne soort, voortreflyk geschreven. Zelden hebben wy een boek in brieven
doorgelezen, dat ons zo geheel niet verveelde, zo aangenaam bezig hield. De
personen, die de verdienstlyke Schryfster ons voorstelt, ontdekken zich in hunne
brieven geheel. Hare schildering van karakters is naar waarheid, uitvoerig en treffend.
Zy maalt ons het bederf van onzen tyd, vooral het afschuwlyk gedrag veler Groten,
hunne blindheid voor het natuurlyk schoon, hunnen
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veebasterden smaak, hun bekrompen gevoel, hunne verlaging van geest en
overgegevenheid aan de schandelykste vermaken, met de sterkste kleuren. Tegen
dit alles maakt de Weduwe, de heldin van haar stuk, een verheven kontrast. Haar
kiesch gevoel, hare ongelukken, en de wyze, waarop zy dezelve draagt, maken
haar in elk oog eerwaardig. ‘De opeenstapeling harer rampen en haar zegenryk
einde behelst, in de daad, (gelyk de Schryfster aanmerkt) eene voortreflyke
zedekundige geschiedenis; en strekt tot een overtuigend bewys, dat, hoe luisterryk
de loopbaan van lage en kleine zielen ook moge zyn, de edele en verlichte altoos
moeten zegepralen! en dat, gelyk de zon met nieuwen glans haar straalen schiet
door de schemering van een onstuimige lucht, zo ook de ziel een grooter luister
bekomt, nadat zy de orkanen van dit leeven heeft doorgestaan in de oeffening der
plichten van Menschenliefde, Eer en waare Wysbegeerte.’ Hartlyk wenschen wy,
dat ieder, die deze Roman leest, daaruit deze lering zal aannemen, en het gewigt
van dezelve gevoelen.

Voor Kinderen. (Met twaalf Plaatjens.) Te Leyden, by M. Cyfveer,
Jz. Bast. form. 173 bl.
In dezen bundel vindt men twaalf Dichtstukjes voor Kinderen; die, hoezeer zy, wat
het naïve en het eigene voor kinderen belangt, met de Werkjes van een' VAN ALPHEN
niet in vergelyking komen, evenwel hare nuttigheid kunnen hebben. Behalve deze
Dichtstukjes levert dit boekske nog drie Avondgesprekken van enen Vader met zyne
kinderen over Godsdienst en Deugd, en een Toneelspel voor kinderen onder den
naam van het Goede en het Boze Kind. De Avondgesprekken schikte de Aucteur
voor kinderen van meerder' jaren. Geschikter nog zyn zy misschien uit haren aart,
enkel tot ene handleiding voor Ouderen, hoe met hun kroost over dergelyke
onderwerpen te spreken. - De twaalf gecouleurde Plaatjes zyn niet voor den
kunstkenner of liefhebber, maar voor het oogmerk om den leeslust gaande te houden
ligt goed genoeg.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
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 Wetenschappen, Correspondeerend Lid van 't
Haagsch Genootschap tot Verdediging van den Christelyken
Godsdienst, enz. Derde Deels tweede Stuk. Te Utrecht, by W. van
Yzerworst, 1796. In 8vo., 265 bl.
Genoeg hebben wy, in voorgaande aankondigingen, gezegd, om zo wel den aanleg
en uitveering, als de waarde, deezes Werks te doen kennen. VAN EMDRE blyft zich
zelven steeds gelyk: getrouw aan het Systema van zyn Kerkgenootschap, duidelyk
en naauwkeurig in zyne verhaalen, en telkens bedagt om de kennis ter verbeteringe
van het hart en den wandel te doen dienen. Noodeloos agten wy het, uit dien hoofde,
om onze aanpryzing van dit Geschrift, als een nuttig Huisboek, te herhaalen. Vier
Gesprekken bevat dit laatste Stukje. Het een- en- twintigste Gesprek loopt over het
Lyden en de Verheerlyking van JESUS, benevens het hellryk oogmerk van dezelve.
Het volgende Gesprek verhaalt de Voortplanting van het Euangelium door de
Apostelen; ieder van welke hier afzonderlyk vermeld wordt, met een nevensgaand
verslag van de Roeping van PAULUS. Daarop volgt een Gesprek over de Gewyde
Schriften, derzelver nuttigheid, ook in zaaken, die geen verband hebben met onze
Zaligheid, en de Regels, welke tot het nuttig leezen moeten worden in agt genomen.
Het vier- entwintigste of laatste Gesprek bevat eenige nadere aanwyzingen tot het
nuttig gebruik van den Bybel; waartoe behooren, eenige kennis van de Tydrekening,
Aardrykskunde, Joodsche Godsdienstplegtigheden, Gewoonten der Oosterlingen,
Gesteldheid van 't Joodsche Volk ten tyde van J. CHRISTUS, deszelfs Verdeeldheid
omtrent Godsdienstige Leerstellingen, enz. Daar wy voorheen, tel-
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kens, genoegzaame staalen, om VAN EMDRE'S manier te doen kennen, hebben
bygebragt, zullen wy thans met eene korte aanhaaling ons vergenoegen; zy loopt
over het verband tusschen het Oude en het Nieuwe Verbond. Een der
Zamenfpreekers, aangemerkt hebbende, dat JESUS CHRISTUS, als Zaligmaaker der
Zondaaren, in de Schriften van het Nieuwe Verbond ontdekt wordt, vraagt daarop,
of wy dus de Schriften van het Oude Verbond niet kunnen missen?
Op die Vraage slaat het volgend antwoord: ‘Ik durf niet zeggen, dat indien iemand
de Schriften van 't Nieuwe Verbond alleen bezat, en de andere niet bekomen konde,
zou moeten verlooren gaan; ja al had hy zelfs slegts een gedeelte van 't Nieuwe
Testament, voor zo ver in dat gedeelte de leer der Zaligheid was vervat, zou hy
kunnen behouden worden; maar dit moet ons de boeken van MOSES en de
Propheeten niet gering doen achten; want zy worden daardoor op 't kragtigst
bevestigd, dat JESUS is de Messias, de Zaligmaker van Zondaren. In 't Oude
Testament heeft God den Messias voorzegt als de geen, die tot zulk een gewichtig
einde te zyner tyd zou in de waereld komen, en de persoon van den Messias wordt
daar in afgetekend, als God en Mensch, die door lyden en gehoorzaamheid eene
eeuwige gerechtigheid zou aanbrengen; de vervulling daarvan lezen wy in 't Nieuwe
Testament, benevens andere voorzeggingen, die zyn geslacht, de tyd zyner komste,
de plaats zyner geboorte, zyn leer en wonderwerken betreffen, gelyk ook zyne
daarop volgende heerlykheid, en heerschappy over de Kerk. Wanneer wy nu
daarmede de Schriften der Euangelisten en Apostelen vergelyken, dan worden wy
in die waarheid ten duidelyksten bevestigd, dat dit alles in JESUS is vervuld, dien de
Jooden hebben doen kruissigen. Hy is dan alleen die persoon door God den Vader
tot dat werk verordineerd en bekwaam gemaakt, zodat wy vastelyk mogen
vertrouwen, dat wy in Hem of by Hem de Zaligheid verkrygen kunnen. En 't geen
van dien Messias voorzegd was, en in JESUS vervuld is, is niet een verzonnen
voorspelling, welke in laater tyden in 't Oude Testament is ingelascht, want wy vinden
dit alles in den Hebreeuwschen Bybel, die de Jooden nog hedendaagsch gebruiken;
nu weet ge dat de Jooden tot nu toe de bitterste vyanden van
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zyn, en dus nooit na JESUS komst zouden toegelaaten hebben, dat zulke
stukken of voorzeggingen in hunne Bybels ingevoegd wierden. En gelyk 't Oude
Testament dient tot bevestiging van 't Nieuwe, zo strekt 't laatste tot een sleutel van
't Oude Testament, dewyl wy daaruit ontdekken 't groote oogmerk van den plegtigen
Godsdienst van Israël in alle die offeranden, reinigingen, enz. die 'er voor JESUS
dood en opstanding moesten plaats hebben. Dus moet 't Oude en Nieuwe Testament
beiden gelezen worden.’
JESUS

Theophilus op het Hemelvaartsfeest. Te Utrecht, by W. van
Yzerworst, 1797. In gr. 8vo., 88 bl.
JACOB VAN LOO, Predikant onder de Hervormden te Ootmarsum, een Steedje in
Twente, meermaalen door ons met lof vermeld, is de Opsteller deezer
Bespiegelingen; zy dienen ten vervolge op de gedagten en gevoelens op het Kersen Paaschfeest, door denzelfden agtenswaardigen Schryver onlangs voorgedraagen.
De wyze van uitvoeringe is volmaakt dezelfde, in gedagten, styl en taal. Des
dezulken, die de ernsthaftigheid of stroefheid van zommige Godgeleerde of
Zedekundige Schriften door eene leevendiger voordragt wenschen verpoosd te
zien, hier ruime voldoening zullen vinden. - In de voorstelling der geschiedenis van
Jezus Hemelvaart, zegt VAN LOO zich van eenige ideën bediend te hebben, ‘die op
geene geschiedkundige berigten der Euangelisten rusten, en niet exegetisch kunnen
bewezen worden.’ Maar hy geeft ze ook niet hooger op dan voor bloote gissingen.
‘Of deeze gissingen (voegt zyn Eerw. 'er nevens) wel geheel verwerpelyk zyn? of
ze niet een zekeren graad van zedelyke waarschynlykheid hebben? daar over (zegt
hy) wil hy met niemand twisten.’ En dit willen wy ook met VAN LOO niet doen, al ware
het, dat wy hier of daar iets, dat, naar onze manier van denken, geene volkomene
proef kan houden, mogten hebben aangetroffen.
Uit onderscheidene oogstanden beschouwt VAN LOO, zo den ten Hemel vaarenden
en verheerlykten Verlosser, als de getuigen en aanschouwers dier gebeurtenisse;
aan elk derzelven legt hy aandoeningen in het hart, en woorden in den mond, naar
hunne onderscheidene standen en be-
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trekkingen berekend. 't Lust ons, tot eene proeve van des prozaïschen Dichters
schryfwyze, het volgende staal aan te voeren: het stelt den Zaligmaaker voor, als
verheerlykt en beloond, by deszelfs aankomst in de gewesten der Gelukzaligheid.
‘Onuitspreekelyk (dus luidt dit tafereel) is het voor alle Engelen- en menschentongen,
en onbereikbaar voor alle geschapene geestvermogens, wat het voor u was,
Verheerlykte Heiland! zoo van uwen Vader te worden beloond.
Geen mensch volgt u, met zyne koenste, vlugste verbeelding zelfs, op die snelle
reize door de wyde velden des Hemels, bezaaid met Zonnestelsels, die om stryd
de grenzenloze Magt des Scheppers verkondigen. - Wat dagt, wat gevoelde Gy, by
het gezigt van die onmetelyke gewrogten der Godlyke kunst? Van den eenen
stralenden kring der Zonnen Gods spoedde Gy u voort tot den anderen. Ontelbare
waerelden werden tot stof onder uwe voeten. - De oudste Zoonen des lichts, de
eerste Vorsten van de Stad Gods haasteden zig, om hunne hulde aan u optedragen,
en u te geleiden, onder samenstemmende feestgezangen, tot het Allerheiligste der
Schepping, waar God woont, in een ontoegangbaar licht. - In dit paleis des Heeren
- schitterende van heerlykheid, wier straalen alleen uw oog, Koning des lichts en
des levens! kon verdragen - in dit paleis des Heeren, nimmer betreden door een
menschelyken voet, wagtte u de Vader, om u den loon te geven, dien Gy waardig
waart, den toegezegden loon uwes werks. - Maar, hier zinken myne gedagten weg
- hier overstelpt my het gevoel myner sterfelykheid en onmagt. - - My dunkt - 'er
gaat eene stem uit van den troon Gods, als een donderslag. - “Gy zyt myn Zoon!
myn Geliefde! in wien ik myn welgevallen heb. Heersch over alles - wat het myne
is, is het uwe. Ik geef u magt in Hemel en op Aarde.” - - De stem wordt gehoord van
tienduizendmaal tienduizenden der Hemelmagten, en van alle de geesten der
volmaakte regtvaardigen - heilige sidderingen van aanbidding en vreugd vervullen
hen. - - En Gy, Eerste! Laatste! Groote Beginner en Voleinder van het werk uwes
Vaders! Gy neigt uw hoofd, en - stapt op den troon der Majesteit, die aan uwes
Vaders regterhand is.
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Myn God en myn Heiland! vergeef het my, zo myne, uit stof gevormde, lippe des
doods van uwen ingang in Uw Koningryk onwaardig heeft gestameld.’

Twee Brieven van wylen Johann David Michaëlis, Ridder van de
Noordster-Orde, Hoogleeraar der Wysbegeerte te Göttingen, enz.
aan Jac. Fried. Aurand, Predikant by de Gereformeerde Gemeente
te Neuwied, en Secretaris van de Neuwiedsche
Vereenigings-Akademie, in het Jaar 1758 geschreeven, behelzende
Gedachten over de Vereeniging der Protestantsche, bepaaldlyk
van de Luthersche en Gereformeerde Kerken, en derzelver
Zwaarigheden; ter onzydige beoordeeling van den Brief der
Remonstrantsche Broederschap aan de Protestanten in Nederland,
thands uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam, by J. Weege,
1797. In gr. 8vo., 56 bl.
De aanleiding tot het vertaalen en uitgeeven der Brieven van den Ridder MICHAËLIS
blykt genoegzaam uit den titel. In de Voorrede geeft de kundige Vertaaler verslag
van de poogingen, van tyd tot tyd aangewend ter bewerkinge van eene Vereeniginge,
zo tusschen de Protestanten en Roomschgezinden, als tusschen de Protestanten
van onderscheidene benaamingen onder elkander, met nevensgaande vermelding,
hoe dezelve telkens mislukt zyn. Hoe zeer hy eene Vereeniging der Christenen, en
vooral der Protestanten, van harte wensche, schynt hy, wat het daarstellen van
dezelve betreft, vooral in den tegenwoordigen tyd, nog zwakken moed te hebben.
Behalven het bezwaarlyke der zaak zelve, verklaart hy, met de woorden van den
Kantiaansgezinden Hoogleeraar AMMON, eene onderneeming daar toe als onnoodig:
eerst, omdat juist deeze verscheidenheid van Gezinten tot het vormen der waarheid
behoort; verder, omdat men het over de hoofdzaak in den Godsdienst onder de
meeste Partyen al eens is; en deeze, eindelyk, by steeds toeneemende beschaaving,
van zelfs hoe langer hoe nader tot elkander komen. Hierom betuigt de Vertaaler te
wenschen, dat men slegts voortgaa, om de waarheid van haare menschelyke
bekleedzels zagtelyk te ontdoen, de hoofdzaak van den Godsdienst (Pred. XII:13)
langs zo sterker aan te dringen, en zo doende alle Christenen in die denkwyze te
brengen, waarby eene
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Kerkelyke Vereeniging van zelve volgen moet; vreezende hy voorts, dat, zo lang
de gemoederen der menschen aldus niet voorbereid zyn, de poogingen der
Remonstranten niet slegts vrugtloos zyn zullen, maar ook, terwyl men de
Voorzienigheid schynt vooruit te loopen, de tegengestelde werking, de Vertraaging
der Vereeniginge, zullen veroorzaaken.
Wat de Brieven van MICHAËLIS aangaat; zy zyn hunnen oorsprong verschuldigd
aan den letterarbeid van een Gezelschap Geleerden te Neuwied, in 1754, vereenigd
om de zwaarigheden, tegen de H. Schrift en den Godsdienst ingebragt, te
beoordeelen en te vereffenen, en zedert, door den Graaf VAN WIED, onder den naam
van vrye Akademie ter vereeniging des Geloofs en ter bevordering van den
Godsdienst, in bescherming genomen. Deeze geleerde Mannen, een Ontwerp
beraamd hebbende ter Vereeniginge van alle Godsdiensten, deelden hetzelve aan
MICHAËLIS mede; welke vervolgens, in zyne verzogte bedenkingen op hetzelve, de
onuitvoerbaarheid, in de hier vertaalde Brieven, met opzigt, bepaaldelyk, tot de
Gereformeerden en Lutherschen, tragtte aan te toonen. In den eersten Brief koomt
des Hoogleeraars redekaveling, hoofdzaaklyk, hier op neder. Tusschen de twee
gemelde Gezinten heerscht een aanmerkelyk verschil van leerbegrippen. Veele
leden, aan beide zyden, zullen, ja, dit verschil over 't hoofd zien, elkander in liefde
verdraagen, en zich vereenigen. Maar zulk eene gemaatigdheid heeft men niet van
allen te verwagten; zo wel aan de eene als aan de andere zyde zal men 'er
aantreffen, die aan geene Vereeniging het oor zullen willen leenen. ‘Maar (vraagt
MICHAËLIS) wat zal dan de geheele vrucht der poogingen tot Vereeniging zyn? wat
anders, dan dat wy, in plaats van twee Euangelische Gezindheden, nu drie krygen,
die ik Vereenigden, hardnekkige Lutherschen en hardnekkige Gereformeerden, wil
noemen? Deeze, (voegt hy 'er nevens) vreez' ik, zouden zich vry heviger onder
elkanderen gaan verketteren, dan tegenwoordig geschiedt.’ In den tweeden Brief
behandelt MICHAËLIS de drie volgende Vraagen: vooreerst, ‘of men niet volgends de
Wetten van CHRISTUS, welke een Ryk op aarde wilde oprechten, verplicht zy, om
het niet slechts by eene liefderyke Verdraagsaamheid te laaten berusten, maar zelfs
de daadlyke Vereeniging van beide Kerken te zoeken?’ - Voorts, ‘waarin
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in allen gevalle de hoogste en liefderykste Verdraagsaamheid tusschen beide Kerken
van haare daadlyke Vereeniging onderscheiden zyn zoude?’ - Eindelyk, ‘of dan
deeze Scheuring, die nu, ongelukkiger wyze, tusschen twee zoo na met elkander
verwand zynde Kerken ontstaan is, tot aan het einde der waereld voortduuren
moete?’ Uit het aangevoerde uit den eersten Brief is ligt op te maaken, in hoedanigen
zin deeze Vraagen beantwoord worden.

Vrymoedige Gedachten over den Brief der Remonstrantsche
Broederschap aan de Protestanten in Nederland. Voorgesteld aan
een Leesgezelschap in Friesland, door een Gereformeerd Leeraar.
Te Franeker, by D. Romar, 1797. In gr. 8vo. Eerste Stuk, 25 bl.
Tweede Stuk, 43 bl.
Zeer verschillend van alle tot hiertoe uit de school der Hervormde Kerk openlyk aan
den dag gelegde gevoelens, over het voorstel der Remonstrantsche Broeders, zyn
de vrymoedige gedachten, die een Gereformeerd Leeraar in Friesland, in deze
Stukjens, aan 't licht brengt.
De voorgeslagen vereeniging is, in zyn oog, van den kant der Hervormden,
allerwenschelykst, en het tydstip allergunstigst, om dezelve tot stand te brengen.
Men begeert geene opoffering van byzondere gevoelens, of gemeenmaaking van
fondsen. 'Er zullen altyd verschillende begrippen blyven, en het kan zyne nuttigheid
hebben, eene verscheidenheid van openbaare voorstellen, zoo het maar met
bescheidenheid geschiedt, toe te laaten. Ieder Genootchap kan zyne eigene
Godshuizen, eigene Leeraars, huishoudelyke schikkingen en wetten, voor zoo verre
die de verbroedering niet beletten, houden. Men moet zich slechts vereenigen door
zachtmoedigheid, vryheid en liefde. Remonstrantsche, Luthersche, Mennonitische
en Gereformeerde Leeraars mogen wel eens over en weer prediken. Men behoort
niet langer te vraagen, of een gevoelen Gereformeerd of Remonstrantsch zy. Elk
heeft de vryheid, om, zonder aan Theologische Samenstellen of Kerkelyke
Formulieren van Eenigheid meer gebonden te zyn, zyn gevoelen openlyk te zeggen
en met redenen te bekleeden. Allen, die de algemeene grond-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

376
regels, waarop de Reformatie rust, aannemen, moeten niet ongenegen zyn, om, in
weerwil van eenige verschillende gevoelens, gezamentlyk het Avondmaal te houden.
Het staat vry den Waterdoop, of aan volwassenen, of aan kleine kinderen, naar
goedvinden te laaten toedienen. Als dus de verdeeldheid der gemoederen is
weggenomen, zal men ook, zonder onderscheid, met elkanderen kunnen vergaderen
onder één dak. Door zoodanige verbroedering zal de nu bykans uitgedoofde yver
tot onderzoek aangewakkerd, en alzoo 't ryk der waarheid, deugd en kennis,
onbelemmerd uitgebreid worden. Staatkundig belang, welk medebragt, om de
verdeeldheden, tusschen de Remonstranten en Contraremonstranten, gaande te
houden, stond deze zoo zeer wenschelyke verbroedering tot hiertoe in den weg.
Zy wierd belet door de geëischte onderteekening der Dordsche Canons, de
Formulieren, en den Heidelbergschen Catechismus, door politieke macht
ondersteund en bekrachtigd. Deze zwaarigheden zyn, door de gezegende
omwending in ons Vaderland, of alrede weggenomen, of kunnen verder uit den weg
geruimd worden. De Rechten van den Mensch zyn geproclameerd, de Kerk
afgescheiden van den Staat, waardoor alle politieke macht in 't Kerkelyke reeds is
opgehouden, vooral in Friesland, daar alle in vorige tyden gearresteerde politieke
resolutien, over kerkelyke zaken, buiten effect gesteld zyn. Maar men moet een
stap verder komen. De onderteekening der Formulieren moet werkelyk ophouden,
gelyk ze reeds van zelfs, door de ophouding van politiek gezag, derzelver
verbindende kracht verlooren hebben. Dit vorderen, naar het oordeel des Schryvers,
de voornaame grondregels, waarin het alle Protestanten eens zyn, naamelyk de
erkentenis van het onfaalbaar gezag der H. Schrift, als den eenigen regel van ons
geloof en wandel, die voor elk klaar en duidelyk genoeg is, in die stukken, welke
volstrekt ter zaligheid te weeten, te gelooven en te betrachten, noodig zyn, en van
het onbetwistbaar recht, welk ieder heeft, om voor zich zelven over den zin en de
meening der H.S. te oordeelen, zonder dat iemand 't recht heeft, om aan zyne
medemenschen een regel van geloof voor te schryven, of hen met gezag daaraan
te verbinden.
Na eenige gevolgen, hieruit afgeleid, en de voornaamste bedenkingen, door den
Eerw. EPPENS, ter verdedi-
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ging en in standhouding der Formulieren, te berde gebragt, meestal met de woorden
van den, zoo 't schynt, aan onzen Schryver wel bekenden Aucteur der Vrymoedige
Gedachten over de zoogenoemde Formulieren van Eenigheid, voor korten tyd,
zonder naam en jaartal uitgegeeven, beantwoord te hebben, deelt hy ons een
concept plan, tot onderlinge verbroedering der Protestanten in Nederland, mede.
Het bestaat uit 8 artikelen, allen gegrond op de genoemde grondregels der
Hervorming, en bevat hoofdzakelyk het zelfde, welk wy reeds, als het kort resultaat
van des Schryvers denkwyze, ter nedergesteld hebben.
Of nu het Gereformeerd Kerkgenootschap tot zoodanig plan gemakkelyk zal
toetreeden, vermeeten wy ons niet, zelfs by gissing, te beoordeelen; maar kunnen
niet nalaaten den Schryver, zoo hy voorheeft hierop nog meer te laaten volgen, en
zyne medebroeders verder voor te lichten, nog wel eene meerdere mate van
bedaardheid van geest, en bescheidenheid omtrent verschillend denkenden, toe te
wenschen.

Secten-Geest, gevolgd naer het Hoogduitsch, en opgedragen aen
J. Scharp, Leeraer der Hervormde Gemeente van Rotterdam,
thands buiten bedienige, ter gelegenheid van zynen inval, voor de
Kerkelyke Redevoering van den Hoogleeraer J.J. le Sage ten Broek,
ter beoordeelinge van den Brief der Remonstrantsche
Broederschap aen de Protestanten, door Adr. Stolker,
Remonstrantsch Leeraer te Rotterdam, en een van de Gelastigden
der Remonstrantsche Broederschap. Te Rotterdam, by J.
Bronkhorst, E van Wolfsbergen, C. van den Dries en J. van Santen,
1797. In gr. 8vo., 75 bl.
Met het welmeenend oogmerk, om alle ongemaatigde yveraars voor de byzondere
Godsdienstige begrippen, waarin zy staan, en voor de Genootschappen, waarvan
zy leden zyn, en wel inzonderheid den Leeraar J. SCHARP, die door zynen
zoogenoemden kunsteloozen, maar hartelyken inval, en niet minder door deszelfs
daarop gevolgde verdediging, in eene noodwendige Aanteekening, zoo veel opspraak
en ergernis gegeeven heeft, ware het moogelyk, tot betere gedachten te brengen,
heeft de Eerw. STOLKER de moeite genomen, om een
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oorspronglyk Hoogduitsch Stukjen van den Breemschen Kerkleeraar STOLZ, zoo
verre het op de tegenwoordige gesteldheid van zaaken in Nederland toepasselyk
is, in onze taale over te gieten, en in dien vorm, met eene breedvoerige Opdracht
aan genoemden Leeraar, in 't licht te geeven.
De Remonstrantsche Leeraar, een der Gelastigden der Remonstrantsche
Broederschap, betuigt in deze Opdracht, welke verontwaardiging en toorn, zoo wel
als droefheid, 'er by hem verwekt zy, door de onrechtvaardigste en kwaadaartigste
misduiding van de welbekende onderneeming der Remonstrantsche Broederschap,
door het rondzenden van den bekenden Brief, gepaard met den gruwelyksten hoon
en laster der onderneemers, waaraan zich SCHARP heeft schuldig gemaakt, als of
zy het heilloos ontwerp gesmeed hadden, om het geheele Christendom, zoo
moogelyk, uit de wereld te helpen, en dat met de huichelachtigste geveinsdheid en
gevloektste list, onder de bedriegelykste voorgeevens, zogten tot stand te brengen,
waarvan hem de ongerymdheid en openbaare valschheid, gelyk ook de nietigheid
der bygebragte verontschuldiging, waardoor de aangedaane beleediging vernieuwd,
en tevens nog ruwer en kwaadaartiger gemaakt is, zoo overtuigend en nadrukkelyk
onder 't oog gebragt, en tevens de noodzakelykheid van zachtere, en meer
Christelyke gevoelens, zoo ernstig en liefderyk, op 't hart gedrukt wordt, dat wy om
zynent wil wenschen, dat hy zyn begaanen misslag liever in stilte zal betreuren, en
door openbaare bewyzen van beter inzien trachten uit te wisschen, dan zich zelven,
door op nieuw iets tot verschooning en verdediging op te zoeken, nog meer bloot
geeven, en nog meer verbysteren. Waartoe wy hem, en allen, die met den
Secten-geest, zoo als die, in het geschrift voorhanden, door STOLZ geschetst wordt,
nog meer of min bezield zyn, de aandachtige en bedaarde leezing van dit, met
verstandige gemaatigdheid en inneemende bescheidenheid geschreeven, Werkjen
ten ernstigsten aanbeveelen, waarvan wy den hoofdinhoud, zoo veel ons bestek
toelaat, kortelyk zullen opgeeven.
Secten-geest beteekent, naar de bepaaling, die de Schryver laat voorafgaan,
‘dien geest van vooringenoomenheid met de party, of gezindte, waartoe men behoort,
welke alles, wat dezelve leert en voorschryft, zoodanig doet goedkeuren, en voor
zoo onfeilbaar doet houden, dat
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men niet wil dulden, dat daartegen iets gezegd of ondernoomen wordt, en dat men
onbekwaam is, om met bedaardheid naar de redenen, die 'er tegen ingebracht
worden, te luisteren, of ze te kunnen verstaan; - dien geest van vooroordeel, welke
alle gevoelens, van de aangenoomene verschillende, zonder onderzoek, als
ongerymd, valsch, gevaarlyk, enz. doet verwerpen, en derzelver voorstanders, als
Dwaalgeesten, Ketters, slegte menschen, enz. doet kleinachten, of zelfs versmaden,
haten en veroordeelen; - en dien geest van drift, onstuimigheid en woede, welke,
als men met zyne partyen in geschil koomt, hen doet beschimpen, schelden en
lasteren, ja, by het hoogst ontsteken van den yver, hem doet vloeken, en zelfs
mishandelen en dooden, terwyl men somtyds, in zyne verblinding, meent, daaraan
zeer wel te doen.’
Dit wordt vervolgens op Godsdienstige gevoelens toegepast, en nader
opgegeeven, aan hoedanige trekken men dien Secten-geest altoos kan kennen,
hoewel hy toestaat, dat alle opgemelde kenmerken van den Secten-geest zich niet
altoos, in gelyken graad, by elk, die door denzelven beheerscht wordt, vertoonen.
Hy is ook edelmoedig genoeg, om het goede, dat 'er doorgaans nog wel mede
gepaard gaat, te erkennen en te pryzen, naamelyk belang voor de waarheid, en
gehechtheid aan 't geen men 'er voor houdt, die men des te hooger moet achten,
naarmaate men by anderen meer lichtzinnigheid en onverschilligheid omtrent alle
erkentenis Gods en des Heilands aantreft, en waaraan men maar eene andere
richting moest geeven, om verkeerden yver te verhinderen. Men dwaalt en yvert
dikwyls met de beste meening en een waarlyk braaf hart. Het past ons derhalven
altyd een genegen hart, ook jegens zulken, die door den Secten-geest vervoerd
zyn, te bewaaren, en hen met bescheidenheid te behandelen. Ontbreekt 't hun
geheel aan beschaaving en verlichting, dan moet men liever de gebreken van den
Secten-geest in hun verdraagen, dan hun dezelven, zonder voorafgaande verlichting,
ontneemen, opdat zy geen gevaar loopen, met hunnen secten-yver tegelyk alle
belangneeming in den Godsdienst te laaten vaaren. Hun Christendom is dan wel
gebrekkig en wanstaltig, maar 'er is veel waars onder, dat weezenlyk geluk en
Christelyke deugd kan bevorderen. Maar is 'er moogelykheid, dan moet men iets
meer doen, dan ver-
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draagen. Men moet hen verstandiger en redelyker trachten te maaken, waarop men
mag hoopen, dat gewenschte vruchten, al is 't langsamerhand, en na eenig
tydverloop, zullen volgen. En hiervan maakt dan ook de Schryver vervolgens, met
veel oordeel, en op eene overreedende en harttreffende wyze, zyn werk. Hy toont
de tastbaare verkeerdheid aan van den secten-yver, waardoor men eigen begrippen
voor een toetssteen van waarheid houdt en anderen wil opdringen, de feilbaarheid
van 't menschelyk verstand, en dus ook van eigen doorzicht, weigert te erkennen,
eenzydig en onbescheiden over verschillend denkenden oordeelt, en alles meent
te kunnen beslissen, en dat wel dikwyls, zonder derzelver gevoelens bedaard en
onbevooroordeeld onderzocht, en al dat gene, met vereischte kennis van zaaken,
gewikt en gewogen te hebben, waaraan men oordeelt, dat niemand mag twyfelen.
Het gezag van den Bybel, als den grondregel des geloofs, behoeft, naar zyn inzien,
alleenlyk vast te staan. Voor het overige moet elk voor zich, door eigen onderzoek,
den zin der schrift trachten uit te leggen, en zien, wat hy 'er uit afleide. Geen
menschelyk oordeel of gezag kan voor anderen beslissen, wat eigenlyk de waare
Leer van Jesus, de Leer der H. Schrift zy. Men moet dus elk, niet alleen die vryheid
van onderzoek en beoordeeling der schrift laaten, die men zelf begeert, maar ook
altyd denken, dat wy, zoo wel als zy, kunnen dwaalen, en zich dus onthouden, om
over beschouwlyke leerstellingen, die men meent in de schrift gegrond te zyn, stellige
en beslissende uitspraaken te doen, en eigen begrippen voor de alleen waare Leer
te houden, of anderen op te dringen. 'Er blyft altyd veel voor en tegen te zeggen.
Men kan, met deze en met tegenovergestelde gevoelens, Christelyke gezindheden,
waare vroomheid, regtschapenheid en menschenliefde bezitten en uitoefenen. Men
moet dan met verdraagzaamheid aangedaan zyn omtrent allen, die 'er andere
begrippen, dan wy, mede vereenigen, en liefderyk over hen oordeelen. Het is
onnoodig, daarom eigen begrippen en byzondere Leerstelsels te laaten vaaren.
Men zorge slechts, dat de tederste liefdebanden, die de Christenen moesten
vereenigen, niet buiten noodzaak 'er door verscheurd, en geen noodelooze
verwydering gemaakt worde tusschen menschen, die anders elkanderen zouden
liefhebben en eeren: waardoor duizend genoegens verbitterd,
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allerwege onrust en verwarring, en hier en daar zelfs gruwelen, aangericht worden.
Alle denkbeelden, die geenzins nieuw zyn, maar zy kunnen niet te dikwyls
ingescherpt worden; vooral, wanneer zulks geschiedt op dien oordeelkundigen en
ernsthaftigen trant, die dit Geschrift allerwege kenmerkt, waarvan men by
nadenkende Leezers, die voor overtuiging niet geheel onvatbaar zyn, eene heilryke
uitwerking mag verwachten.

De Vereeniging der Christenen aangeraden, in een vriendelyk
Antwoord op den door de Broederschap der Remonstranten
rondgezonden Brief, en welmeenend voorstel, aan alle Christenen
in Nederland, door eenen Leeraar onder de Gereformeerden. Te
Rotterdam, by N. Cornel, 1797. In gr. 8vo, 23 bl.
De Schryver van dit Antwoord op den Brief der Remonstrantsche Broederschap,
een Leeraar onder de Hervormden, wel verre van voor zich het gedaane voorstel
af te keuren, of als ontydig van de hand te wyzen, verklaart rond uit: ‘Uwe poogingen,
zeer Geliefde Remonstrantsche Broederen, ter vereeniging der Protestanten, moeten
ten sterkste worden toegejuicht door allen, welke lust hebben in het welzyn van
Jesus Kerl, en Uwe sterke verzekeringen laaten geen twyfeling over, omtrent
derzelver oprechtheid.’ ‘Laat ons,’ zegt hy elders, ‘niet luisteren naar hen, welke de
wenschelyke vereeniging der Christenen tegenwerken, door die, of geheel
onmoogelyk te stellen, of de tegenwoordige tyden daartoe ongeschikt te noemen.’
Maar de groote Vraag is, waarin zal die bestaan? Dat wy die byzondere wys,
waarop wy over sommige godsdienstige waarheden denken, anderen niet opdringen;
dat wy hen, die anders, dan wy, gevoelen omtrent eenige artikelen, daarom niet
minder als Leden van 't lichaam van Christus, en als onze Broeders beschouwen,
en hen niet veroordeelen; dat wy niet yveren voor een naam, voor eenige party, of
byzondere begrippen; dit alles, en wat meer van dien aart is, veroordeelen reeds
alle weldenkenden, in de onderscheidene Kerkgenootschappen der Protestanten.
Met het afleggen van de onderscheidene, tot hiertoe gebruikelyke naamen, van
Remonstranten,
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Lutherschen, Mennoniten, Calvinisten, enz. zouden toch verschillende begrippen
blyven. Alle deze opgenoemde wegen en middelen kunnen wel eene meerdere
uitwendige, en nadere burgerlyke vereeniging uitwerken, en dus de Christelyke
Broederschap tot een sieraad zyn, maar zy kunnen geene naauwere Godsdienstige
vereeniging te wege brengen, welke de Remonstranten begeeren, en alle regtgeaarte
Christenen begeeren moeten, bl. 7-12.
Zoodanige Godsdienstige vereeniging is, zynes erachtens, ook thans niet
onuitvoerlyk. Elk kan zyne byzondere begrippen over de Geloofsleer behouden,
zoo hy maar niet vaststelt, dat zyne begrippen alleen waar en onfeilbaar zyn. De
waarheid is slechts een. Deze is vervat in 't geen Jesus en zyne Afgezanten ons
geleerd hebben, en niet in onze dikwyls zoo wyd uit een loopende verklaaringen en
uitbreidingen van dezelve. 'Er moet dan, en dit is het plan tot vereeniging, het welk
hy vervolgens voorstelt en aanraadt; 'er moet alleenlyk een eenvouwig, duidelyk,
doch tevens volleedig, voorstel van de Leere des Geloofs, en de plichten, welke wy
omtrent God, onzen naasten, en ons zelven, te betrachten hebben, zoo als dezelve
in de Heilige Schrift, stellig en uitdrukkelyk, opgegeeven en gebooden worden, en
met de eigen woorden van die H. Schrift genoemd, vervaardigd worden. Zulk een
opstel, dat aan allen voldoen zal, acht hy geenzins onmoogelyk. 'Er mooge verschil
zyn over de echtheid van deze of geene plaats; maar die kan men zonder nadeel
weglaaten. Men mooge hier en daar verborgenheden ontmoeten, die sommigen
niet tot de Christelyke Leer willen brengen; geen zwaarigheid, 'er is verschil tusschen
gelooven en bevatten, en de wyze, hoe dezelve, naar ons inzien, begrepen moeten
worden, behoort niet tot dat Bybelsch voorstel; dit vordert alleen te melden, hoe die
verborgenheden in de H. Schrift geboekt staan. Het moet geen Theologisch, maar
Bybelsch samenstel zyn. Maar wie zal ons dat geeven? Deze eer komt, naar zyne
gedachten, toe aan de Remonstranten, die eerst het voorstel tot vereeniging gedaan
hebben. Men kan van hun, volgens hunne eigene betuigingen, een zuiver Bybelsch
samenstel, zonder byvoeging van hunne byzondere opvattingen, wachten. Zy zullen
de Bybelsche gezegden slechts afschryven. Men behoeft niet bekommerd te weezen,
dat zy de hedendaagsche Hervormers zullen in de hand wer-
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ken, of de geloofsleer in die 2 artikelen bevatten, dat Jesus is de Christus, en dat
God Hem uit de dooden opgewekt heeft. Zoo het anders bedenkelyk mogt schynen,
zulk een voorstel van de Geloofsleer aan een byzonder Genootschap te verzoeken,
dan stelle elk Kerkgenootschap, 't welk daar lust toe heeft, zulk een voordragt op,
en zende het aan de reeds gevolmagtigden, of noch te magtigen gecommitteerden.
Men kan uit elk Genootschap zulke gemachtigden benoemen, die met de
gemachtigden der Remonstranten in onderhandeling treden; vervolgens moet alles
door den druk bekend gemaakt, en dit opstel of die opstellen, ter beoordeeling van
elk Lid der Gemeente, overgegeeven worden. Gaat men dan nu hierin getrouwelyk,
zonder inmenging van byzondere begrippen over, of uitlegging van de Bybelsche
leerstukken, te werk, dan zal 't blyken, dat alle Protestanten, ook de Roomschen,
het in het weezen der zaak eens zyn. Elk mag dan evenwel, daarenboven, zoo hy
het niet volledig vindt, 'er bydoen tot verklaaring, wat hy noodig oordeelt, doch die
byvoegsels en verklaaringen behooren niet tot de Bybelleer, maar tot het
systematische van ieder Kerkgenootschap. Elk derzelven kan die voor zich houden;
dit zal de vereeniging niet hinderen. Hoe zou men, over het weezen van het
Christendom eens zynde, openlyk over byzondere begrippen kunnen twisten? Maar
die iets van de Bybelleer afsnydt, die snydt zich ook af van de vereenigde Christenen.
Men moet alleen medelyden en verdraagzaamheid met hen oefenen; maar hen niet
als geloofsbroeders erkennen, wyl men de waarheid aan de vereeniging nimmer
mag opofferen.
Zie daar een plan tot eene nadere vereeniging der Christenen, zeker wel eene
bedaarde overweeging waardig. Men neeme ter goeder trouwe (dit kunnen wy niet
nalaaten 'er by te voegen, om dat ons verscheiden gezegden in dit antwoord hebben
doen twyfelen, of de Schryver, met alle vertooning van vriendelykheid en
inschikkelykheid jegens de Remonstrantsche Broederschap, en met de sterkste
verzeekering van zyne overtuiging omtrent de uitvoerlykheid van zyn voorstel tot
vereeniging, wel alles zoo gemeend heeft, als hy wil schynen,) men neeme, zeggen
wy, ter goeder trouwe daarvan de proef. Onze Schryver is de eerste, die te dezer
tyd zoodanig plan tot vereeniging voorslaat, en zou dus, naar ons in-
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zien, 'er de naaste toe weezen, om ons zoodanig opstel te leveren. Elk draage hier
het zyne by, op dat wy eenmaal, zoo 't moogelyk is, een zuiver Bybelsch samenstel,
of dat 'er 't naaste by komt, moogen erlangen. Te vergeefsch hebben wy tot hiertoe
zoo iets van het Haagsch Genootschap, welk reeds voor ettelyke jaaren eene
duidelyke en volledige opgave van de Leer van Christus en de Apostelen, afgeleid
uit vergelyking van hunne eigene voorstellingen in de Schriften des N.T., gevorderd
heeft, te gemoet gezien. Maar noch deze noch andere mislukte poogingen moeten
ons afschrikken, om het onze ter bereiking van het wenschelykste einde toe te
brengen. Of het evenwel voldoen zal, Bybelsche gezegden, zonder eenige uitlegging
of verklaaring, af te schryven en byeen te versamelen, en of men daar mede veel
verder zal komen, willen wy aan het oordeel van bevoegde richters, die weeten, wat
'er toe behoort, om den Bybel met verstand te leezen en te verstaan, en die ook
niet onkundig zyn van 't geen men, in vroegere en laatere tyden, voor Bybelsche
samenstellen heeft willen doen doorgaan, gerust overlaaten. Non oportet in re seria
ludere.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering
van den Landbouw, te Amsterdam. XIIde Deel. Te Amsterdam, by
J.C. Sepp en Zoon, 1797. In gr. 8vo, 143 bl.
Dit Deel der Verhandelingen van de Amsterdamsche Maatschappye, ter bevordering
van den Landbouw, bevat het bekroond Antwoord van den Heer J.G. EBERHARD, op
de Vraage: ‘Welke zyn de aart en onderscheidende kentekenen (zoo wel by het
leven, als na den dood, by het openen, waar te neemen) van eene ziekte, die
gemeenlyk het Bloed, het Vuur, of het Darmvuur, genoemd wordt, en die
inzonderheid de Schaapen, doch ook andere, voor den Landbouw nuttige, Dieren,
aantast; - waar door wordt deeze ziekte veroorzaakt; - en hoe kan men dezelve
voorkomen of geneezen?’
De Schryver heeft deeze Vraag volledig en uitvoerig beantwoord, en geeft zeer
naauwkeurig verslag van alle de kentekenen en toevallen, welke deeze Ziekte
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vergezellen, welker veele eenige overeenkomst hebben met die der besmettelyke
Veepest; 't welk ook niet vreemd is, dewyl dit Vuur, even als de Veepest, eene soort
eener kwaadaartige Rotziekte is. Ondertusschen zyn 'er genoegzaame tekenen
van onderscheid, om deeze kwaalen niet met elkanderen te verwarren, dewyl dit
Vuur, zo niet de Dieren in den eersten aanval omkomen, zeer kennelyk is, uit
aanmerkelyke, met bedorven wey gevulde, Gezwellen. Voorts bepaalt deeze kwaal
zich niet, gelyk de Veepest, by het Koejengeslagt, maar tast insgelyks aan, de
Paarden, Schaapen, Zwynen, Honden, en zelfs het Pluimgedierte. De Veepest loopt
af binnen elf dagen; doch het Vuur is meestal veel eerder doodelyk. Een Dier, 't
geen van de Veepest is hersteld, wordt 'er niet weder door aangetast; doch het Vuur
keert wel eens weder, enz.
Slegt voedsel, eene belette uitwaasseming, gebrek aan beweeging, en eene
verhitting door bedorven lucht, enz. zyn, volgens des Schryvers oordeel, de
voornaame afgelegene oorzaak deezer Ziekte, die wel van een ontstooken, doch
teffens van een roosachtigen, aart is, en daardoor ligt tot versterving, en niet wel,
gelyk in eene waare ontsteeking zo menigmaalen gebeurt, tot verettering overgaat.
Wat de besmettelykheid deezer Ziekte aangaat, de Schryver stelt dezelve veel
geringer dan doorgaans geschied; doch ontkent dezelve echter niet ten vollen.
Op p. 82 gaat de Schryver over tot de Geneeswyze deezer Ziekte, en raadt, in
de eerste plaats, zo het Dier jeugdig en volsappig is, zo 'er eene merkelyke verhitting
is voorafgaan, en de Ziekte noch in haar begin is, eene Aderlaating van drie of vier
ponden bloed, voor een groot beest. Zomtyds herhaalt hy de Aderlaating, zo de
aanwyzingen, die dezelve vorderen, dringend zyn. Doch zo de omstandigheden
van een tegengestelden aart zyn, vooral zo de Ziekte reeds een tyd lang heeft
geduurd, en de zappen reeds tot bederf overhellen, dan keurt hy, met reden, de
Aderlaating nadeelig.
Na het aderlaaten raadt de Schryver het overvloedig gebruik van een Drank uit
een aftreksel van Maluwenbladen, enz. met Salpeter, Azyn en Honig; hoedanig een
Drank hy ook gebruikt tot verkoelende clysteeren. Met den vierden dag der Ziekte,
doch niet eerder, vindt hy een gepast afgangverwekkend middel noodig; dit bereid
hy, door twee of drie oncen Vaarenwortel.
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met een pond beste Pruimen, met eene genoegzaame hoeveelheid water te
verkooken tot 1½ pond colatuur, waar na hy daarin noch infundeert 2 oncen
Senebladen, en by het afgietsel noch voegt 8 oncen Honig en 3 greinen
Braakwynsteen. Dit is een middel voor een Koebeest of Paard. Een Schaap en
andere kleinere Dieren moeten maar hebben de helft, of minder.
Wat de Gezwellen aangaat, door welke de stoffe der Ziekte zich naar buiten tracht
te ontlasten, deeze moeten door geschikte uitwendige pappen, zo veel mogelyk,
tot rypheid worden gebragt, en, zo de toestand eenigzins bedenkelyk is, worden
geopend, met eene kruissneede; voorts worden verbonden met goede ettermaakende
en bederfweerende middelen, en eindelyk weder tot heeling worden gebragt, na
het afloopen der Ziekte, welke nu verder met bederfweerende middelen moet worden
tegengegaan, als daar zyn Ammoniakzout, Campher, Koortsbast en Wolverley
(Arnica). Ook bewyst de Schryver, uit een aantal zeer gelukkig geslaagde proeven,
dat in deezen toestand doorgaans niets nuttiger is, dan het koud bad, en het
overgieten met koud water.
Slegt voedsel, en gebrek aan levenskragten, doet een ander soort van Vuur
ontstaan, van een Gastrischen aart, en dus met tekens van groot bederf in de stoffen
der eerste wegen. Het aderlaaten is hier nadeelig, en men moet zich tot gepaste
bederfweerende en ontlastende middelen bepaalen, ten zy een bykomende
ontstooken toestand eene gemengde behandeling vorderde.
In een kwaadaartig Vuur, van een rotachtigen aart, pryst de Schryver, behalven
andere bederfweerende en opwekkende middelen, niet weinig den geest van
Hartshoorn. Voorts geeft hy eenige zeer nuttige regelen op tot voorbehoeding, en
eindigt zyn Werk met een Aanhangsel, betreffende eenige plaatsen der Ouden, die
betrekking hebben op deeze Ziekte.
Het geheele Stuk is geschreeven met zeer veel kunde en oordeel, en kan in zyn
vak tot groot nut verstrekken.

De Geheimen der Voortteeling en het waar genot der Omhelzing.
Uit het Hoogduitsch, 1797. In gr. 8vo. 307 bl.
Dit Werkje bevat, in twaalf Afdeelingen, eene uitvoerige Verhandeling over de
Teeldeelen, de Bevruchting,
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en alles wat daartoe verder eenige betrekking heeft. Over het algemeen, is dit Stukje
niet kwalyk geschreeven, en uit de beste bronnen byeen geraapt; doch door een
Verzamelaar, die geene genoegzaame kunde bezit, aangaande de zaaken, die hy
behandelt, waar door verscheiden lompe fouten zyn ingesloopen. Dus vergeet hy,
by voorbeeld, in de beschryving der Ballen, de Schedenrok (Tunica Vaginalis), en
verhaalt ons, dat die deelen, vóór derzelver doorzakking door de buikringen, in het
Darmnet leggen, het geen hy met het Buikvlies schynt te verwarren. De Latynsche
Konstwoorden, noch al veelvuldig door den Schryver in dit Werkje gebruikt, zyn
insgelyks, volgens het loslyk gebruik der halfgeleerden, deerlyk verminkt.
Daar bovendien, over de hier behandelde zaaken, reeds zo veel geschreeven is,
gelooven wy dat dit Boek zonder eenige noodzaakelykheid in de waereld is geduwd.
Ja, wy gaan een stap verder, en houden dit Werk niet alleen voor overtollig, maar
voor zeer nadeelig; dewyl de byzondere Titel, die 'er voor is geplaatst, en de vry
zedelooze Advertentien, met welke het in de Nieuwspapieren wordt aangekondigd,
genoegsaam te kennen geeven, waarom men dit Werkje heeft in 't licht gegeeven,
om namelyk geld te bekomen, door de nieuwsgierigheid der jonge Lieden van beide
Sexen gaande te maaken, en hen dit Werk te doen koopen; zonder zich te bekreunen
over de nadeelige gevolgen, welke, uit de ontydige opwakkering der ontluikende
driften, in de Jongelingschap, kunnen ontstaan. Mogelyk hebben de Uitgeevers
zelve dit ook begreepen, om dat 'er geen naamen van Schryver of Drukker, maar
alleen van Uitgeevers, voor zyn geplaatst, 't geen hun gedrag noch onverschoonlyker
zou maaken. Onzes bedunkens behoorden stoffen van deezen aart alleen verhandeld
te worden in de taale der Geleerden; kunnende, zo wy meenen, het gering nut eener
meer algemeene bekendheid, van het geen tot deeze zaaken betrekking heeft,
geenzins opweegen tegen het gewigtig nadeel, 't welk de zamenleeving lydt, uit de
ontydige aanvuuring der vleeschelyke driften in de Jongelingschap, welke daarvan
een noodwendig gevolg moet zyn, en aanleiding geeven tot allerleye dwaasheden
en euveldaaden.
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Rapport over den Staat en de Middelen ter Verbetering der Laagere
Schoolen, door eene daartoe benoemde Commissie, by den Raad
der Gemeente van Leyden, ingeleverd 28 Juny 1796. Het tweede
Jaar der Bataafsche Vryheid. Te Leyden, by Herdingh en du Mortier,
1796. In gr. 8vo. 156 bl.
Het moet, buiten twyffel, onder de voornaame voordeelen en zegeningen der
Maatschappyen geacht worden, dat de redelyke Mensch daarin gelegenheid vinde
ter ontwikkeling zyner verstandige vermogens. Dus hebben wyze Wetgeevers zig
aan de openbaare Opvoeding der Jeugd steeds ten hoogsten laaten gelegen liggen.
Niet alleen hangt hiervan af het byzonder geluk der individueelen, maar ook de meer
zamengestelde welvaart der geheele Maatschappy. Alleen zy, die den yzeren
Scepter der dwingelandy over hunne medemenschen tragten te voeren, konden
het achten, ter bereiking hunner godlooze bedoelingen, hunne zaak te zyn, het volk
dom te houden, om het, even als redeloos vee, naar hunnen wil te doen buigen. In
omgekeerde reden zyn algemeene kennis, beschaafdheid en deugd, de eenige
vaste steunsels der waare volksvryheid, welke zonder deeze hoedanigheden spoedig
in losbandigheid en onderdrukking zal verkeeren. - Zedert lang heeft de openlyke
Opvoeding en het Schoolweezen de aandagt van hun, die zig om de algemeene
welvaart boven anderen bekommeren, tot zig getrokken; waarin zinds eenige jaaren
heest uitgemunt de loffelyke Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen. Dan het voorig
Bestuur deezer Landen hadt dusverre niet kunnen goedvinden van deeze
voorgeslagene Verbeteringen gebruik te maaken, schoon anderzins onze
Voorvaders, ten opzigte van het Schoolweezen, alomme veele heilzaame Instellingen
gemaakt hebben. Dan dit alles vereischte herziening, en verandering zo in vorm
van Bestuur als in Onderwys, waartoe eene geheele omwending in het Staatkundig
stelzel van ons Vaderland scheen vereischt te worden. Gelyk andere Gemeente
Bestuuren, zo heeft ook Leydens Raad, van het gewigt der zaak doordrongen, zig
dezelve aangetrokken, en, reeds vóór een jaar, daartoe eene Commissie benoemd
van de Burgers J. VAN GEUNS, K. DE PECKER, J. KORS, J. DE FREMERY, A.B. SWART, J.
DE KRUYFF, J. TEN BRINK;
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welke daarover een Rapport hebben uitgebragt, ondertekend 28 Juny 1796; welk
Rapport tweeledig is. 't Eerste Lid betreft den tegenwoordigen staat der Arm- Weesen Burger-Schoolen; door welke laatste verstaan worden de Afzonderlyke Schoolen.
Het Tweede Lid bevat de Middelen ter Verbetering der Schoolen. Voorloopig werdt
uit de byeengezamelde Rapporten, betreffende het eerste, een geheel gevormd
door J. TEN BRINK, terwyl J. VAN GEUNS zig bepaalde tot het stellen van een Ontwerp
ter Schoolverbetering; uit welk stuk, vereenigd met het eerste Opstel, en met de
aanmerkingen der Commissie verrykt, eindelyk door laatstgemelden dat geheel
ontworpen is, 't geen thans den Raad wordt aangeboden.
Vooraf bepaalt zig de Commissie tot het Vraagstuk, wat 'er op de publieke of
Volks-schoolen dient geleerd te worden, waartoe gebragt wordt, behalven het
Leezen, Schryven en Cyferen, kennis van zaaken, waaromtrend het onderwys, huns
achtens, zodanig behoort ingerigt te worden, dat men de kinderen tot eigenlyk
gezegde Menschen, dat is, tot redelyke schepselen vorme, zonder hen tot eigenlyke
Geleerden op te leiden. Voorts meenen zy tot deeze kennis van zaaken te moeten
brengen Gezondheidkunde, Zedekunde, Natuurlyk Recht, Vaderlandsche
Geschiedenis, Natuurlyke Historie, waartoe de voorhanden zynde Leerboekjes van
MARTINET, FAUST, ZWILDENS, enz. worden voorgesteld; Ligchaamsoeffeningen; terwyl
zy het eigenlyk Godsdienstig Onderwys, behalven algemeene, en by alle
(*)
Gezindheden erkende, waarheden , tot de Onderwyzers van elke Gezindte willen
gebragt hebben.
Volgens Inhoud des Rapports is de staat der publieke Schoolen algemeen zeer
gebrekkig, 't geen in zyne byzonderheden ontvouwd wordt, als hoofdzaakelyk te
zoeken in de te naauwbeperkte Schoolplaatzen, onbekwaamheid der
Schoolmeesters, welke de Commissie denkt, dat tot iets anders moeten gebruikt
worden, en in de thans gebruikelyke boekjes, enz.
Als middelen ter verbetering worden voorgeslagen, vooreerst ruimere
Schoolvertrekken, waarin schuifraamen,

(*)

Onder de veele Leerboekjes, ons, van tyd tot tyd, onder het oog gekomen, kennen wy geen
beter, tot dat oogmerk geschikt, dan het Godsdienstig Onderwys voor jonge Kinderen, by den
Drukker deezes, YNTEMA, voor de vierdemaal reeds uitgegeeven. In 8vo. De Prys is 5½ Stuiv.
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die op hun as draajen, zo als, b.v. te Amsterdam in het Werkhuis plaats heeft; twee
ruime Schoorsteenen, om alle stooven, als schadelyk voor de gezondheid, te weeren.
Zy stellen ten dien einde een gestrenger onderzoek voor ten opzigte van de nieuw
aan te stellene Leermeesters. - Dit stuk komt ons voor als van het uiterst gewigt,
doch tevens zeer moeilyk te verkrygen, vooral in den eersten opslag, daar men
dusverre meer gezien heeft op het eentoonig of galmend leezen, het schryven van
een goede hand, en het cyferen naar een bepaald Rekenboek, terwyl 'er zekerlyk
te weinig gezien werdt op goed verstand, kennis van zaaken, en vooral geschiktheid
tot het opleiden der Jeugd; om niet te spreeken, dat veele Onderwyzers ontbloot
zyn van eigenlyke spraakkundige kennis der Nederlandsche taale, styl van schryven,
en wat daartoe meerder behoore. Wie verwondert zig niet over de onkunde van den
man, die zig bevoegd acht tot den gewigtigen post van Onderwyzer der Jeugd,
wanneer hy op styl en spelling acht geeft van den brief (in de Bylaagen tot dit Rapport
te vinden), welken hy daarover gezonden heeft aan Leydens Raad? ‘medeburgers
- daar de dagen van verdrukkinge onder den schein van Godsdienst ophouwde, en
de vryheid en gelykheid deszelvs plaats vervullen, zoo dat het ook aan de roomsch
Catholique vrystaad,’ enz. - Voorts slaan de Rapporteurs voor, het aanstellen van
een School-Commissie, welke, onder anderen, zorg te draagen heeft, dat, ten
minsten ééns ter weeke, elk der Stadsschoolen door één of twee hunner wierden
bezogt, voor wie ook de Meesters telkens op bepaalde dagen te verschynen hadden,
om verslag te doen van het getal van de Leerlingen, hunne vorderingen, enz. door
welke alle halfjaar een openlyk Examen gehouden werdt, gepaard gaande met het
uitdeelen van Pryzen, ter belooning van naarstigheid, en bevordering van de
Leerlingen tot hoogere Classen, in welke de Schoolen behooren verdeeld te zyn. Tot Leerboekjes worden, behalven de reeds genoemden, voorgeslagen de Schriften
van VAN DEN BERG, VAN ALPHEN, PERPONCHER, LOOSJES, BASEDOW, CAMPE, SALZMAN,
Wed. BEKKER; voorts de genen, die ten dienste der Schoolen door de Maatschappy,
Tot Nut van 't Algemeen, zyn uitgegeeven. Onder de wenschelyke Schoolboeken
behoort, huns achtens, nog eene oordeelkundige Verzameling van nuttige Spreuken,
zo
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uit de Ouden, als uit CATS, TUINMAN, en anderen. Ook houdt de Commissie een
waakend oog over de voorschriften om naar te schryven, en draagt mede zorg, dat
'er eene kleine Schoolbibliotheek voorhanden zy, zo wel tot het dagelyks gebruik
op de Dagschoolen, als ter voorleezing in de Avondschoolen voor de meergevorderde
Leerlingen. - De Commissie stelt voor, driemaal daags school te houden, van 9 tot
11, van 12 of 1 tot 2, en van 6 tot 9 uuren; en wil, overeenkomstig hiermede, de
schoolieren in drie Classen verdeeld hebben. De Eerste zou bestaan uit
Eerstbeginnenden, die eenigermaate kunnen leezen; de Tweede uit de zulken, die,
een weinig kunnende leezen, dit verder volmaaken, en daarby leeren schryven en
zingen; de Derde uit de zulken, die daarby nog leeren cyferen, en onderwys
ontvangen in die kundigheden, waarvan wy voorheen met een woord gesproken
hebben. De eerste Schooltyd wordt bestemd voor de eerste Classe; de tweede voor
de tweede, de derde voor de laatste Classe. Elk kind ging dus dagelyks maar twee
uuren school, behalven die van 't Avondschool 3 uuren. Voor kinderen van de tweede
en derde Classe, welke reeds iets voor hunne Ouders kunnen werken, achten de
Rapporteurs, dat de bestemde Schooltyden de geschiktste zyn. De Middagschool
van 1 tot 2 uuren, welke voor leezen en schryven geschikt is, komt ons echter voor,
veel te kort te zyn: en stelt men dezelve van 12 tot 2, dan heeft zulks eene andere
onwelvoeglykheid, daar 12 uur voor het werkvolk de tyd voor het middagmaal is,
en het deezen niet wel in hunne huisgezinnen voegt, de kinderen vooraf te laaten
eeten. - Jongens en Meisjes kunnen op het eerste School aan dezelfde tafels zitten;
op het tweede moeten ze elk afzonderlyk plaats neemen; doch op het Avondschool
acht de Commissie het best, dat eene geheele afzondering werdt in acht genomen.
Voorts volgen nog verscheidene byzonderheden betreffende de orde, in de Schoolen
in acht te neemen. De Gebeden, in het Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam,
en in het Departemenisschool der Maatschappy Tot Nut van 't Algemeen, in gebruik,
worden als goede modéllen aangepreezen, en wordt voorts doorgaans met lof
gewaagd van de goede Inrigtingen, in gemelde Schoolen plaats hebbende. - De
stellige Straffen kunnen by opklimming bestaan, vooreerst in eene mondelinge
bestraffing door den Meester; ten tweeden, in het staan
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in den schandhoek; ten derden, in eene bestraffing door een der Schoolopzieners;
ten vierden, voor de gewoone Vergadering; ten vyfden, in het plaatzen van den
naam op het schandbord, en eindelyk, in het met schande van het school jaagen
voor ten langsten één jaar tyds. Ligchaamelyke straffen meenen de stellers van het
Rapport geheel te moeten afkeuren; en van de schandelyke Straffen, dat zeldzaam
gebruik moet gemaakt worden. - Tot Leesboekjes voor het Avondschool, welke door
een der Schoolieren overluid zouden geleezen worden, terwyl de Meester daarover
tusschen beide Vraagen aan de kinderen voorstelt, worden aangepreezen, als
voorbeelden, de Bode uit Thuringen door SALZMAN; de Ontdekking van Amerika
door CAMPE; de Vaderlandsche Historie; de Catechismus der Natuur door MARTINET.
- Tot ligchaamsoeffeningen worden voorgesteld het wandelen buiten de Stad, des
Zomers, onder de noodige voorbehoedzels, het baaden, alles onder opzigt der
Ondermeesters, het behandelen van het geweer, enz.
Voorts bepaalt het Rapport zig nog byzonder tot de Wees- en eindelyk tot de
Burger schoolen; van welke laatsten hier eene elendige beschryving gegeeven
wordt. En waarlyk het is wel te denken, dat het werk overeenkomstig de belooning
zyn zal, daar de Meester, zo als hier gezegd wordt, voor een paar duiten in het uur,
of ook wel voor drie in de twee uuren, een zogenaamd onderwys in het spellen en
leezen aan huis komt geeven. De byzondere Schoolen kunnen wel niet onder het
eigenlyk Bestuur van het openbaar bewind gebragt worden. Doch, daar zy zeer
nuttig of schadelyk voor het algemeen kunnen worden, meenen zy, dat het gevestigd
Bestuur, opdat niet het laatste gebeure, hebbe te zorgen, dat niet elk onkundig,
ongeschikt, Mensch zig tot een Onderwyzer der Jeugd opwerpe, even gelyk 'er
wetten zyn of behooren te zyn, om den Staat van bekwaame Geneesmeesters en
Vroedvrouwen te voorzien, en de onkundigen te weeren. Men wil dus, dat de aan
te stellene Schoolcommissie onderzoek doe naar de kundigheden en vereischten
der zig aangeevende Onderwyzers; en voorts gevoegelyke middelen in het werk
stelle, om hen tot eene goede en verstandige leerwyze aan te spooren. Ook het
onderwys in het Leerstellige van den Godsdienst, meenen de Rapporteurs, dat van
die Schoolen moet geweerd worden, welke alleen als lees-, schryf-
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en rekenschoolen onder het Publiek Bewind staan. - Wy zyn echter van de
noodzaakelykheid van deeze laatste bepaaling niet overtuigd, daar het elk een
behoort vry te staan in dusdanige zaaken te onderwyzen, als hem goeddunkt. Den
Ouders immers is de vryheid gelaaten, om daarvan al of geen gebruik te maaken.
Daar de Opvoeding der Jeugd van zo groot een aanbelang is, kunnen wy niet
nalaaten dit zo uitvoerig en wél gesteld Rapport ten sterksten aan te beveelen aan
allen, welke met de bezorging van het Schoolweezen belast zyn.

Histoire Chronologique des Operations de l'Armée du Nord et de
celle de Sambre & Meuse, depuis les mois de Germinal de l'an II
(fins de Mars 1794.) jusqu'au même mois de l'an III (1795.) tirée
des Livres d'ordres de ces deux Armées. Par le Citoyen David,
temoin de la plupart de leurs exploits.
Numquam stygias fertur ad umbras
Inclyta Virtus. Vivite fortes;
Nec Lethaeos saeva per amnes
Vos sata trahent.
SENEC.

Trag.

A Paris, de l' Imprimerie de Guebart, &c.
Terwyl wy, met een oog vol verbaasdheid, op het tooneel van Europa, door de
Franschen de verbaazendste rollen zien speelen in den voortgezetten kryg, nu, zo
wy hoopen, welhaast voor eenen Vrede op 't Vasteland verwisseld, is de pen der
Geschiedkunde bezig om die Krygsbedryven te boeken. Wy zouden veel werks
vinden, indien wy alles, hier toe betrekkelyk, in het Fransche Gemeenebest
uitgegeeven, wilden aankundigen. Veel is 'er onder, 't geen ons Vaderland of geheel
niet, of slegts van zeer verre, raakt; veel, 't welk de kenmerken van verhaasting;
veel, 't geen de lidtekens van Partydigheid draagt. Nu en dan komt ons een Werk
voor, dat meer betrekkings heeft tot ons Land; van dien aart is het Werk van den
Burger DAVID, in 't hoofd deezer Afdeelinge aangeduid. Eene tydordelyke
Geschiedenis van de Krygsverrigtingen der Noord Armée, en van die aan de Sambre
en Maas, van het einde van Maart 1794 tot aan het einde van die zelfde Maand
1795, ontleend uit
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de Bevelen aan die beide Legers gegeeven. Door den Burger DAVID, ooggetuigen
van de meeste dier Krygsverrigtingen.
Zyns ondanks verliet die Burger zyn Vaderland op dien tyd toen de veiligheid daar
verre te zoeken was; hy zogt en vondt die in het Leger, om 't welk te volgen zyne
geneigdheid zich geenzins uitstrekte. Van den aanvang des op den tytel aangeduiden
Veldtochts ving hy aan alle de werkzaamheden der beide Legers op te tekenen. Hy
vervoegde zich na de Slagvelden, ging de standen van de Fransche Legermagten
en die des Vyands naa, maakte van dag tot dag aantekeningen. Wanneer hy, ten
kryge niet opgebragt, des geen volledig begrip kon vormen, vondt hy PICHEGRU,
REUNIER en anderen, gereed om zyne nieuwsgierigheid te voldoen. Hier door was
hy in staat om de Geschiedenis van deezen Veldtocht op te maaken. Hy vondt 'er
zich by tegenwoordig, en verkeerde dagelyks met hun die de hoofdrollen speelden,
en hem verpligtten met de onderrigtingen op zyne vraagen.
Wil men des Schryvers denkwyze in het Staatkundige weeten, hy geest die in 't
slot der Voorreden, 't welk op deezen zin loopt. ‘De Partyzugtigen, die dit Werk
zullen leezen, zullen niet afzyn van den Schryver alle thans gebruiklyke bynaamen
te geeven. Dewyl het 'er zeer verre af is dat hy hun Medestander zy, zullen zy hem
schelden voor een Aristocraat, een Royalist, een Chouan, enz. Dan hy wil het Publiek
voorkomen met aan te merken, dat geen deezer tytels op hem passen; hy is een
Patriot, en staat 'er voor bekend by allen, die hem kennen. Maar indien men, om
dien Naam te behouden, de stoutheid van een Roover, van een Moordenaar, moet
bezitten, zal hy het zich altoos een pligt rekenen, dien tytel te versmaaden. Hy
verfoeit even zeer de zodanigen die de Aristocraaten vermoorden als die de Exclusifs
van kant helpen. De woede van St. DOMINICUS tegen de Albigensen is even min van
zyn smaak als die van MARAT, ROBESPIERRE en hunne Medestanders tegen de
Franschen.’
In zeer gepaste Afdeelingen is deeze Geschiedenis uit een gezet. Een daar van
gegeeven Inhoud brengt ons zulks onder 't ooge. Zy is doorvlogten met aanmerkingen
over Plaatzen en Persoonen. Deeze laatste, die buiten het Geschiedkundige
omloopen, zyn deels zeer gegrond
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en juist, deels draagen zy de kenmerken van die oordeelvellingen, welke op een
kortstondig verblyf en zeer bepaalden kring van ommegang rusten. Voorts vindt
men 'er Staatslessen in uitgedeeld, die de Nederlanders afmaanen van het
Revolutionair Stelzel, 't geen Frankryk zo veel ramps gekost heeft, en dit Land ten
volslaagen ondergang zou brengen.
Onmisbaar oordeelen wy dit Werk voor allen, die vervolgens zullen onderneemen
dit Tydvak te beschryven. Wy kunnen ons niet inlaaten tot Geschiedkundige opgaven
van deezen ooggetuigen; maar ons niet wederhouden eene gedeeltlyke opgave te
doen van de Bedenkingen des Schryvers over de ongelooflyke Voordeelen, door
de Franschen in deezen Oorlog behaald.
‘De Naakomelingschap zal nimmer kunnen gelooven de verbaazende
Krygsverrigtingen der Franschen in deezen Veldtocht; en de Geschiedenis, welke
dezelve binnen de perken der stiptste waarheid beschryft, zal het voorkomen eener
verbaazende vergrooting hebben. In den loop der eeuwen niets vindende 't welk
met onze overwinningen kan vergeleeken worden, zal men aan derzelver daadlyk
bestaan twyfelen. In de daad, voorspelde alles niet de verwoesting en ontslooping
van Frankryk? Het hadt van alle kanten de geduchtste vyanden. De beide Sicilien,
Toscane, Portugal, Spanje, Sardinie ten Zuiden; Oostenryk en de magtige menigte
van Ryksverbondelingen ten Oosten; Engeland, Holland, Pruissen, en Rusland ten
Noorden: en die schriklyke slachtplaats der Menschen, de Vendée geheeten, ten
Westen.
Alle de Magten van Europa hadden zich verbonden tegen één enkel Volk; tegen
een Volk van buitenlandschen onderstand verstooken, van binnen van een gereeten,
door alles ontredderende Partyschappen, en den Burgerkryg; tegen een Staat,
geheel ontbonden, zonder hoofden, zonder geld, zonder onderstandmiddelen,
overgeleverd aan de volstrektste regeeringloosheid, ten prooye aan alles wat
vernieling mag heeten, en besmet met bloed der moorderyen. Wie zou kunnen
gelooven, dat een Staat, zo zeer op den uitersten oever des ondergangs gebragt,
wederstand zou kunnen bieden aan zo heftige schokken, een last zo zwaar draagen,
en slagen, op denzelven, met zo veel afgerigtheids, gemunt, afweeren? - Wie zou
kunnen gelooven, dat
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Frankryk, van alle kanten aangevallen, zyn grondgebied onverminderd kon
bewaaren? Ondertusschen is dit alles gebeurd. Niet te vrede met onze oude grenzen
te verdeedigen, hebben wy dezelve zeer verre uitgebreid, en Frankryk is overwinnaar
geworden op het oogenblik, wanneer alles geschapen scheen dat het overwonnen
en gesloopt zou worden.
Ten tyde van SCIPIO hadden de Krygsverrigtingen van HANNIBAL het Romeinsche
Gemeenebest op den oever des ondergangs gebragt. 't Gevaar, 't welk de Stad
Rome liep, gaf een bezielenden schok aan de Inwoonders, en deedt hunnen moed
herleeven. Zy overwonnen HANNIBAL, en niet te vrede met de grootste gevaaren
entkomen te weezen, zetten zy den oorlog en den verwoestenden kryg voort by de
Carthaginensers.
Deeze Geschiedenis is de éénige die eene soort van gelykvormigheid heeft met
de onbegryplyk groote gebeurtenissen van onzen Veldtocht. Maar welk een verschil
doet 'er zich tusschen die beiden op! De Romeinen hadden slegts ééne Mogenheid
te bestryden, wy ten minsten dertig. Zy moesten maar op één punt aantrekken, wy
onze kragten verdeelen in den geheelen ommekreits onzes Lands. De Romeinen
stemden onderling overéén, wy leefden in tweedragt. Zy hadden een wys en
welgeregeld Bestuur, wy leefden te midden van wanorde en regeeringloosheid;
Beulen hadden zich meester gemaakt van de teugels des Bewinds. De Geschiedenis
heeft met den wydklinkendsten roem gesprooken van de Helden, die onder SCIPIO
streeden; onze Verdeedigers verdienen nog meer lofs!
In deezen verbaazenden Oorlog van een wolk ontzaglyke Mogenheden tegen
één enkel Volk, verbeeldden zich de zamenverbondene Vorsten, dat 'er niets
gemaklyker zou vallen dan Frankryk te vermeesteren. Zy hadden geene
zwaarigheden dan hoe het gesloopte Frankryk te verdeelen. Zy maakten reeds een
aanvang met de huid des nog ongevangen beers onderling alkander te betwisten:
en men mag vrylyk verzekeren, dat hunne schandlyke hebzugt, en hunne zotte
geschillen, ons krygsgeluk voorbereid, en onze overwinningen zo snel opeenvolgend
gemaakt hebben. De noodzaaklykheid, om onze eigene haardsteden te beschermen,
heeft onze kragten doen inspannen. Wy hadden
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geen Soldaaten, maar een brandend Patriotisme deedt, als van onder den grond,
eene ontelbaare menigte voortkomen. De schrik deedt hun voorttrekken; de geestdrift
der Vryheid maakte hun onverschrokken; de zegepraal vormde Helden. Geen Volk
heeft ooit zo veele gevaaren geloopen, geen Volk heeft dezelve met zo veel
onverschrokkenheids het hoofd geboden, geen Volk 'er zich met zo veel eers uit
gered.’
Dit is de aanvang eens Hoofdstuks, waar in dit alles meer stukswyze ontwikkeld
wordt. Het vertaalde kan ons eenigermaate den styl en trant van den Burger DAVID
doen kennen. - Schreef hy dus het gebeurde, het tydvak zyner geschiedenisse op
't oog hebbende; hoe veel heeft dit zelfde Volk zints dien tyd gedaan, zodanig, dat
dit slegts de beginzels van nog veel grooter daaden mogen heeten!
Het laatste Hoofdstuk, met byzondere Anecdotes, laat zich met groot vermaak
leezen, en spyt opvatten, dat de Schryver, door het ontsteelen zyner papieren, 'er
ons niet meer van geeft. ‘Het smert hem bovenal,’ schryft hy, ‘dat hy allen niet kan
opnoemen, die daaden van braaf heid volvoerd hebben; want, schoon ik Dapperheid
bemin, geef ik den voorrang aan Regtvaardigheid. HOMERUS schildert alle zyne
Helden als kloek, sterk, en onverzaagd; dan hy maakte 'er zyn werk niet van om ze
als regtvaardig af te beelden. Men bewondert deeze Helden; maar de eerlyke Man
bemint ze niet. Wy mogen van Helden spreeken die Regtvaardigheid met grooten
Moed zamenpaarden. Deezen zyn myne Helden!’
Het Werk op de Drukpersse zeer verre gevorderd zynde, deedt men den Schryver
opmerken, dat hy 'er wel eenige Aantekeningen mogt bygevoegd hebben. Deeze
vinden wy agter aan gevoegd. Zy bestaan uit korte berigten, de volgende Persoonen,
die hier en daar in het Werk zelve voorkomen, betreffende, als VALETAU; PICHEGRU;
SOUHAM; MOREAU; MACDONAL; DE WINTER; JOURDAN; REUNIER; JARDON; DAENDELS;
BONNEAU; SALM en DUVERGER. Alle deeze berigten zyn kort; doch dienen om ons
gemelde Persoonen eenigermaate in afkomst, aart en krygsbestaan, te doen kennen.
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De Levensgeschiedenis van Robespierre, behelzende een
omstandig en echt Verhaal van den Opkomst, Voortgang, Daling
en Ondergang van den Invloed en Volksgenegenheid van dien
buitengewonen Man. Uit 't Engelsch. Te Amsterdam, by J. van
Gulik. In gr. 8vo. 98 bl.
In drie Hoofdafdeelingen stelt ons de Opsteller van dit Stukje deezen wydberugten
Man voor; en vermeldt - Eerst, diens Opkomst en Voortgang - Ten tweeden, zyne
Daaling - Ten derden, zyn Ondergang.
De Schryver erkent, in den aanvange, de onvolkomenheid zyns Werks; doch
schryft zich onpartydigheid toe. Geene narigten van eenig belang, het onderwerp
deezer Leevensgeschiedenis betreffende, voor dat hy zich ten Staatstooneele by
den aanvang der Fransche Staatsomwenteling vertoonde, vinden wy hier geboekt;
alleen zyn Geboorte-Jaar 1759, te Arras, vermeld, en dat hy voor de Balie was
opgevoed. Voorts, uit de Fransche Dagpapieren van dien tyd, zyne Verrigtingen,
en het voornaamste wat omtrent hem voorviel, in de opgegeevene drie Tydperken,
opgehaald.
Nieuwe toelichting omtrent deezen Man, wiens naagedagtenis gevloekt wordt,
zal men te vergeefsch hier zoeken. ‘Tot nog toe,’ zegt de Schryver in 't slot, ‘zyn wy
te na aan de Gebeurtenis van ROBESPIERRE om bekend te zyn met en bekwaam tot
het formeeren van een oordeel over de middelen die den val van een zo berucht
Man bereidden en voltooyden, die vyf jaaren lang de gunst des Volks genoot, en
die veertien maanden lang byna zonder eenige tegenwerpinge regeerde. Zelfs tot
in zyn laatste oogenblik was de magt van zyne verkreege reputatie zo groot, dat hy
niet beschuldigd werd gelyk HEBERT, DANTON, als de aanvoerders van alle de voorige
partyen, van beoogd te hebben van den Koning te hebben willen herstellen, of de
gecoaliseerde Magten in de hand werken. Het geen men als een wild praatje verteld
heeft, omtrent een zegel met Lelien, in de Commune gevonden, valt van zelve weg.
In de Zitting, waar in zyn arrest gedecreteerd en ten uitvoer werd gebragt, werd hem
niet anders te laste gelegd dan Onderdrukking en Tyranny. 't Zelve was in de Zitting
van den 29, waar

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

399
in ieder een wenschte eenige trekken te voegen by 't Schildery van zyn Despotismus:
en in de Zitting van de Jacobynen op den 30, toen COLLOT D'HERBOIS en BILLAUD DE
VARENNES de byzonderheden van de ontwerpen van ROBESPIERRE inleverden,
schreeven zy hem ambitieuse en tyrannike oogmerken toe.’
Het Characterbeeld, in 't slot 'er bygevoegd, schoon geheel niet uitgewerkt, wyst
genoegzaam aan, dat de Onderdrukking en Tyranny, hem ten laste gelegd, van de
verregaandste en snoodste soort waren. De nadere ontdekkingen van de daaden,
door ROBESPIERRE en diens Medestanderen uitgevoerd, roepen ons dagen van de
Fransche Republiek voor den geest, ‘waar in,’ op dat wy ons hier van de woorden
van BOISSY D'ANGLAS bedienen, ‘zo dikwerf de onschuld geslagt, de huisgezinnen
verstrooid, de eerbaarheid gesmaad, de bezittingen ter plondering overgegeven,
alle gaven en deugden in misdaaden herschaapen wierden, en de
Vertegenwoordigers des Volks, zelven gedoemd, om lydelyke getuigen te zyn van
zo veel gruwelen, dagelyks het oogenblik te gemoete zagen, wanneer zy van hunne
(*)
beulen tot de uiterste straffe zouden verwezen worden .’

Verhandeling over de Vraag; welke is het beste en zekerste middel
ter beproeving, of de gronden, waarop onze tegenwoordige
Staatsloots rust, met en benevens het Gebouw, 't welk,
waarschynlyk, op die zelfde gronden finaal staat gevestigd te
worden (gesteld dat hetzelve zyn volle beslag bekome) stand
houden, en dus van duur zyn - dan of dezelven wederöm instorten
en vervallen zullen? Door Mr. Philippus Verbrugge, der beiden
Rechten Doctor. Tweede Druk. Te Leyden, by J. van Thoir, 1797.
In gr. 8vo. 228 bl.
Een vreemde, den aart deezes Geschryfs genoegzaam aanduidende, Tytel; terwyl
de naam des Schryvers ons kan doen opmaaken, welk Antwoord wy op die Vraage

(*)

Vertoog by de Aanbieding van het Ontwerp van Constitutie voor de Fransche Republiek, door
BOISSY D'ANGLAS, bl. 16.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

400
te wagten hebben. Immers deeze Mr. PHILIPPUS VERBRUGGE, der beiden Rechten
Doctor, is dezelfde Man, die voorlange bekend is als een Partyganger onder de
Schryvers. 's Mans naam, voor dit Stukje geplaatst, deedt ons herdenken aan de
Copien van echte Stukken betrekkelyk zekere Onderhandeling tusschen WILLEM
DEN V, Prins van Oranje, en PHILIPPUS VERBRUGGE, geweezen predikant te Koedyk,
Schryver van den Post naar den Neder-Rhyn, en den Hardlooper van Staat,
behelzende een doorloopend berigt, nopens de onderhandelingen en aanleidende
gelegenheden tot het passeeren der Papieren, betreffende eene Acte van zyne
Hoogheid, waarby aan VERBRUGGE een jaargeld van 900 guldens wordt gegeeven,
en wat des verder voorviel. In Holland 1787. Wy zogten dit stukje op, en raaden elk,
die het heeft, de herleezing, om dien Slegten te leeren kennen.
VERBRUGGE staat, en met waarheid, te boek, voor den Schryver van de Oranje
Courant by GOSSE 1787; van den Hardlooper van Staat by HENDRIKSEN te Rotterdam;
doch door de toenmaalige Regeering verboden, met byvoeging, ‘om geenerhande
Geschriften, onder wat naam of tytel het ook zou mogen weezen, die reeds door
hem geschreeven mogten zyn, of nog geschreeven zouden mogen worden, uit te
geeven of te debiteeren, met last aan de Drukkers om geene Schriften hoe genaamd,
van zyne hand komende, ter persse te brengen.’
Uit zyne Pen vloeide de Post naar den Neder-Rhyn; waar over de Boekverkooper
VAN OS, in 's Haage, in moeite geraakte, en VERBRUGGE wegens No. 81 te Delft in
hegtenis heeft gezeten. Daar uit geslaakt, is hy, naa eenige maanden toevens, na
Duitschland vertrokken, en op de Pruissische Academie te Duisburg tot der Rechten
Docter bevorderd.
Naa de Omwenteling schreef hy het Antipolitiek Haspelstertje. De Argus is van
zyne hand; en wie weet hoe veele andere Naamlooze Stukjes. In den Jaare 1796
gaf hy, blykens de Voorreden van het thans voorhanden zynde Stukje, een Werkje
uit, getyteld: De Historie der Politieke Eeden, Verklaaringen en Beloften, voor den
Jaare 1795 en de zes eerste Maanden van 1796 - eene waare Nederlandsche
Geschiedenis; wegens welk geschrift hy zes weeken, op aanschryving van het
Provinciaal Bestuur van Holland, te Amsterdam in hegtenis gezeten
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heeft. Dit stuitte hem in de Uitgave van dit Boekske, en werd het Manuscript, voor
zo verre het niet in handen des Letterzetters was, nevens den Schryver in detentie
gehouden, doch teffens met hem ontslaagen, en hy in staat gesteld om het voorts
in de wereld te brengen, en wel onder zyn Naam, 't geen anders zyne gewoonte
niet was. - Dan, zo wy wel onderrigt zyn, zit Mr. P. VERBRUGGE tegenwoordig, om
zyn schryven, voor vyf jaaren, in het Rasphuis, te Amsterdam.
Dus veel oordeelden wy niet ondienstig te zeggen van den Schryver. Wat zyne
Verhandeling over de op den tytel uitgedrukte Vraag aanbelangt, wy hebben, dezelve
leezende, menigmaalen leedweezen gevoeld over niet weinige byzonderheden, die
daadzaaken zyn, onder het Tegenwoordige Bestuur voorgevallen; en aan eenen
Schryver als VERBRUGGE stoffe in de ruimte geeven om 'er vinnige en schempende
aanmerkingen over uit de pen te stooten. Maar tevens vonden wy grond tot
genoegen, dat hy, wat de Hoofdzaak betrof, zich behielp met de kunstenaaryen der
Drogredenaaren; en, om zyn doel te beter te bereiken, 'er den Godsdienst onder
mengde; dit laatste is, voor een Man van 's Schryver bekend Character, den
Huichelaar speelen, en de onnozelen misleiden, of wapenen aan soortgenooten in
handen geeven.
Niet heeft het ons verwonderd, wel heeft het ons gespeeten, dat van het Geschryf
van zulk een Man meer dan één Druk vertierd wordt. Men zal ons wel willen
verschoonen van dit Werkje te ontleeden; genoeg gezegd, dat alles op het middelpunt
uitloopt om de Nederlanders weder tot Oranje te brengen. - Gaarne zou de Schryver
zich achter Vraagtekens verschansd, en voor herhaalde vastzetting beveiligd hebben;
doch deeze hebben hem niet kunnen vrywaaren voor dit lot.

Welmeenende Raad aan myne Landgenooten van beide Partyen,
om, door vereenigde poogingen, een einde aan de Revolutie te
maaken; gevolgd van een korte Aanspraak aan Mr. Philippus
Verbrugge. In Holland, 797. In gr. 8vo. 24 bl.
Een Werkje oorspronglyk niet uit den Patriottischen hoek; maar van de andere
Partye; waar in de Schryver de redenen opgeeft, waarom ook lieden, dier Staat-
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kundige begrippen toegedaan, tot het aanvaarden der aangebodene Constitutie
behooren toe te treeden. Het Stukje is met bedaardheid geschreeven. Het heeft
eene recht strydige strekking met de Verhandeling van P. VERBRUGGE, die in een
P.S. leelyk doorgehaald wordt. - Wegens het veelvuldig vertier des Geschryfs van
dien Man, vinden wy hier vermeld; hoe de Schryver van deezen Welmeenenden
Raad verzekerd werd; ‘dat, niettegenstaande VERBRUGGE scheen geschreeven te
hebben in faveur van het voorig Bestuur, zyn Boekje egter het meest getrokken was
by heete Revolutionairen en Anarchisten; en door hun alom verspreid werd.’ Vervolgens merkt de Schryver op: ‘Intusschen wordt het oogmerk der Anarchisten
bereikt, en zy hebben reeden om te hoopen dat Mr. PH. VERBRUGGE hun ten minsten
door zyn geschryf zo verre in de hand zal werken, dat wy door zyn Boekje
weerhouden zullen worden om voor de Constitutie te stemmen. Ik twyfel egter of
de Stadhoudersgezinden en de Leden van het voorig Bestuur, waar onder 'er zekerlyk
zyn die het aan geen doorzigt mankeert en ondervinding hebben, en die niet ligt
vergeeten zullen, dat het de schuld van Mr. PH. VERBRUGGE niet is, dat zy, kort na
de Revolutie, toen hy openlyk zyn hof aan de Revolutionairen tragtte te maaken,
niet met personeel arrest, ja zelfs corporeele straffe, geplaagd zyn geworden, en
aan wien 's Mans venaale pen en slegt character, zo ik hoor, daar en boven bekend
is, zich door zyne drogreedenen zullen laaten misleiden, en weerhouden van een
einde te helpen maaken aan de Revolutie, door het aanneemen van eene Constitutie,
die hunne ergste vyanden, de Revolutionairen naamlyk, aan den band zal leggen,
en dus ten minsten dat voordeel voor de Stadhoudersgezinden en de Leden van
het voorig Bestuur zal hebben, dat zy, (wat veranderingen 'er ook naderhand nog
ten hunnen voordeele mogen plaats grypen,) intusschen bevryd zullen zyn van het
gevaar, welk hun, zo lang de Revolutie duurt, altoos boven 't hoofd blyft hangen,
en hun, wanneer de Revolutionaire geldspillingen blyven aanhouden, en de
Anarchisten by eene tweede Constitueerende Nationale Vergadering de overhand
kreegen, en door Frankryk den teugel gevierd wierden, gewis ten verderve zoude
brengen. - Daar nu het gantsche Boekje van Mr. PH.
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ingerigt is om de Constitutie te doen verwerpen, ben ik 'er niet vreemd
van, dat hy nu, even als in 1795, weder zyn hof indirect aan de Anarchisten heeft
willen maaken, en teffens de deur heeft willen openhouden, om, indien 'er eene
Contra-Revolutie plaats nam, de Stadhoudersgezinden (even als in zyn Noot op bl.
95) te kunnen zeggen: ziet, zoo heb ik voor ulieden gewerkt en de Constitutie helpen
verwerpen!’
VERBRUGGE

De Leevens van Doorlugtige Mannen; door den beroemden
Geschiedschryver Cornelius Nepos. Op nieuw vertaald. Met eenige
Aanmerkingen uitgegeeven door E.M. Engelberts. Te Amsterdam,
by J. Allart, 1796. Behalven het Voorwerk, 326 bl. in gr. 8vo.
Een Schryver, die door zuiverheid van Taal, door gepastheid van Styl, uitsteekt, en
daarom, zints lange, onder de Classische Autheuren geteld, en als zodanig gebezigd
is, wordt door de meesten alleen in den Schooltyd geleezen, en vervolgens, als een
Schoolboek, ter zyde gelegd; dit is by veelen het geval met NEPOS, wiens Leevens
van Doorlugtige Mannen, in 't Nederduitsch op nieuw vertaald, wy hier aankundigen.'
Dan veelen, die, met een bepaald oogmerk, of by eene voorkomende gelegenheid,
zulk een Schryver, die hem in zyne vroege jeugd ten Leerboek strekte, in ryper
jaaren opvatten, ervaaren 't zelfde, 't geen de Burger ENGELBERTS, door zyne vroeger
uitgegeevene Werken met lof bekend, ten aanziene van NEPOS, naar luid der
Voorreden, ondervondt; ook kunnen de Tydsomstandigheden medewerken om die
bevinding gevoeliger en dieptreffender te maaken. Dit was, gelyk de Bezorger deezer
Vertaalinge betuigt, zyn geval by 't leezen van 't Leeven van ATTICUS, in de
tegenwoordige omstandigheden onzes Vaderlands. Hy oordeelde, dat het van het
grootste belang voor zyne Landgenooten was, hun, hoe eer hoe beter, met dien
beroemden Romein bekend te doen worden. Van hier de toeleg om diens Mans
Leeven, in 't Nederduitsch, afzonderlyk uit te geeven; dan men oordeelde het beter
het geheele Werk van NEPOS in die taal te schenken.
Bekend was by de onderneeming, die haare zwaarigheden hadt, de Vertaaling
van dit Werk door JOHANNES
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HILARIDES; dan men keurde dezelve ‘zoo bizar, en van den gewoonen styl afwykende,

dat men niet eischen of verwagten mag, dat dezelve nu geleezen worde.’ - Naa de
geheel nieuw vervaardigde Vertaaling ontdekte men die in 't laatst der voorgaande
Eeuwe door den Dichter en Drukker, F. VAN HOOGSTRAATEN, den Nederlanderen
geschonken; en dat 'er nog eene Nederduitsche Vertaaling, korten tyd geleden, die
van HOOGSTRAATEN was voorgegaan. Eene Vertaaling door ENGELBERTS nooit gezien,
en die ons mede niet onder 't ooge kwam. Dan, zo min HOOGSTRAATEN zich door
deeze van de Vertaaling, door hem vervaardigd, in 't licht te geeven liet afschrikken,
zo min liet men zich door die van HOOGSTRAATEN, waar van de vierde Druk reeds
in 't licht was, wederhouden van deeze nieuwe in 't licht te zenden. ENGELBERTS
geeft der Vertaalinge van HOOGSTRAATEN den verdienden lof, van den zin wel
getroffen te hebben; maar merkt met reden op, ‘dat hy zich te meermaalen van
laage uitdrukkingen bedient, die nu zouden stooten.’
De Voorreden van den Uitgeever, waar uit wy dit ontleenen, strekt wyders om het
leezen deezes Schryvers, uit verscheide oogpunten beschouwd, aan te pryzen.
Eene Aanpryzing, die wel sterk gekleurd, maar niet overdreeven, mag geoordeeld
worden. - Op de meer rechtstreeksche en zydelingsche wenken, onzen tyd
betreffende, zou meer aan te merken vallen; doch dit loopt buiten ons bestek.
Bepaalder behoort daar toe, te vermelden, wat de kundige ENGELBERTS van de
Vertaaling zelve zegt. ‘Het is,’ schryft hy, ‘voor u van weinig belang te weeten, aan
wien gy dezelve eigenlyk te danken hebt. - Te danken! - neen, dat verwagt de
Overzetter niet. - Het was hem genoeg, zoo hy zyn Vaderland eenig nut kon
aanbrengen.
Dan, schoon hy weinig rekening op eenige erkentenis maaken kon voor een
arbeid, waar van weinigen een regt denkbeeld hebben, heeft hy zich toegelegd, om
zoo veel mogelyk de meening van zynen Aucteur, volgens de beste Uitgaven, in
vloeijend Nederduitsch over te brengen, en teffens deszelfs styl te behouden. - Om
te meer aan de waarde van onzen Geschiedschryver te voldoen, heb ik de Vertaaling
door eenen kundigen Litterator laaten nazien, in wien alle ver-
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eischten daartoe vereenigd waren, en die, sedert den langen tyd van dertig jaaren,
zich NEPOS, ook zyn geliefden Schryver, geheel eigen gemaakt had.’ - De Uitgeever
heeft hier en daar onder den Text eenige Aanmerkingen, vooral in 't laatst, gemaakt.
Met genoegen, met zeer veel voldoenings, hebben wy deeze nieuwe Vertaaling
geleezen, en pryzen dezelve aan. Die beknoptheid, die kortheid, die eenvoudigheid,
welke in het oorspronglyke heerscht, is in de Overzetting niet verlooren gegaan;
maar zo wel getroffen, dat de andere Vertaalingen 'er by wegvallen. Wy zullen geene
vergelykingen maaken; dit is alleen in twyfelagtige gevallen noodig. Ook agten wy
ons ontslaagen van een voorbeeld der Vertaalinge uit dit Werk te leveren: dewyl de
plaatzing van 't zelve en 't oorspronglyke hier toe noodig zou weezen, 't welk ons
de plaats ruimte verbiedt.
Het jammert ons, met den Uitgeever, dat wy geene Byschriften op alle die
doorlugtige Mannen hebben, gevloeid uit de pen van den uitmuntenden NIEUWLAND;
die 'er voorhanden waren, ontving ENGELBERTS van den Heer JERONIMO DE BOSCH,
en gaf ze plaats.
Wy neemen 'er een tot Lof, en een ter Schande strekkende, over. Het Byschrift
ten slot van ARISTIDES luidt:
Zo elk de deugd, die 't goud grootmoedig leert versmaên,
En heilge billykheid en trouw behoort te minnen,
Moet ARISTIDES ook met recht elks achting winnen,
Al praalt zyn leven niet met grootsche Heldendaên.

en dat op PAUSANIAS:
Zie hier PAUSANIAS, wiens hoogmoed, dwinglandy,
En snoode zucht tot staat zyn krygsroem vuil bevlekken.
Hoe veelen volgen hem, en gaan ten gronde, als hy.
Verraders! laat zyn einde u tot een les verstrekken.

Timoleon, Treurspel. Gevolgd naar het Fransch van Chénier, door
J.G. Doornik. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek, 1796. In 8vo. 78
bl.
De burger CHÉNIER, van wien wy reeds meermaal een Toneelstuk hebben
aangekoudigd, schynt ons waarlyk de beste der Fransche Treurspeldichters op
zyde te komen. Zyn Timoleon in het byzonder moet aan lieden van wezenlyken
smaak, aan ware kenners der Toneeldichtkunde, grootlyks behagen. De regelmatige
schoonheden van dit stuk spoorden on-
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zen verdienstlyken landgenoot DOORNIK aan, de vertaling daarvan op zich te nemen.
‘In zeer weinig stukken (schryft hy in zyne lezenswaardige Voorreden) vond ik het
natuurlyke en eenvouwdige, dat altoos bewonderd is en nog word bewonderd in de
voortbrengsels der Grieksche Tooneeldichteren, zo sterk als in den Timoleon van
CHÉNIER. Eene volstrekte éénheid van daad, zonder eenige de minste
tusschengevallen (episodes) zonder eenigen den minsten liefdehandel, geeft aan
dit Treurspel eene eenvouwdige en waare schoonheid. Deeze ééne daad loopt
natuurlyk en als van zelf af, zonder door langwyligheid den verstandigen reezer of
aanschouwer te kunnen verveelen, wiens aandacht altoos word bezig gehouden
door verhevene denkbeelden en waare republikeinsche taal, altoos juist in het
karakter van den geen die spreekt.’ Met deze vleijende getuigenis van den Vertaler
stemt ons oordeel over den Timoleon geheel in. Dit schone stuk kontrasteert geheel
met de wilde en verwarde samenstellen van een aantal Hoogduitsche, thans
algemeen geliefde, Dramaschryvers. De denkbeelden, welke hetzelve voor-stelt,
zyn waardig en verheven, de uitdrukking is edel en vol gevoel. Hetgeen wy als ene
treffende proeve hiervan aanmerken, den choorzang van het Volk op het einde van
het twede bedryf, kunnen wy ons niet wederhouden voor onze Lezers af te schryven.
Nadat men het ontwerp der zaamgezwoornen om het opperbewind aan énen in
handen te geven gehoord, en met afschrik verworpen heeft, heft, op het voorstel
van Timoleon, de achtbre Rey aldus aan:
ô Zon! gewyde toorts, die 't all op de aard doet groeijen!
Voor ons en voor ons kroost, zweert hier ons aller mond,
Dat vorst noch vorstenvrind ooit weêr dit volk zal boeijen,
Zo lang uw eeuwig licht schynt op deez' vryen grond.
Wy vloeken voor altoos tirannen en verraders:
En, zo, in dit gemeenebest,
Ons kroost den eed ooit breekt, gezworen door zyn vaders,
Ontzeg uw straalen dan aan deeze ontaarde vest.
Corinthe ga ten grond', ten spiegel aller volken.
Op ons geschrei om wraak, kliev' 't bliksemvuur de wolken,
Verzeng' de burgery, verplett' den sterken wal.
Dat, door de beide zeên, verëenend haare golven,
Geheel Corinthe zy bedolven,
En dryve in d oceäan, tot afschrik van 't heeläl!

Hoe zullen onze Fransche Broeders, die edele Enthufiasten, hunne Schouwburgen
hebben doen daveren van gejuigch, op het horen van zulke taal! Mogt dezelve ook
den tragen Nederlander bewegen, en tot zyner Vaderen deugden kunnen brengen!
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De Geschiedenis van Godfried Walther den Schrynwerker, en van
het Steedje Erlenburg. Een Boek voor Handwerkers en
Burgerlieden. Naar het Hoogduitsch van J.M. Miller. II Deelen. Te
Utrecht, by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1796. In 8vo. te samen
396 bl.
Het oogmerk van den Schryver, in dit Werksken, is, volgends het Voorbericht, om
aan te toonen, dat nationaale ondeugd, en vooral ook heerschende verkwisting
onder den mingegoedden Burgerstand in het einde tot een zeker verderf brengen.
- Dit oogmerk heeft de Schryver ten vollen bereikt. - Hy schetst ons, om van de
beide op den titel gemelde voorwerpen iets te zeggen, het Steedje Erlenburg, eene
weinig bekende en kleine Stad in Duitschland; alwaar, in 't begin deezer eeuwe,
goede trouw, braafheid en naarstigheid, gepaard met eene eenvouwige en
onkostbaare levenswys onder de Burgerye in 't algemeen, heerschten. - Doch
ongelukkig trokken 'er, by gelegenheid van eenen toenmaaligen Oorlog, eerst
Recruten door, en naderhand kwam 'er Inkwartiering; deezen maakten de Inwooners
bekend met de Coffy en Anys: naderhand kwam 'er een zeker soort van Hofhouding;
deeze bragt Mode, ledigheid en pracht, mede, die, door de Inwooners gevolgd,
onder hen de onmaatigheid deeden aangroeijen, en de weelde overal verspreidden:
dit ging zo verre, dat 'er eindelyk zelfs de Comedie speelen moest; doch ongelukkig
bragt de brand, die in 't gespeeld wordend stuk moest vertoond worden, den brand
werkelyk in het Steedje, en verkeerde hetzelve werkelyk in een puinhoop, terwyl de
Burgers, door de weelde verärmd, niet in staat waren zelfs eene hut aan te bouwen,
en als bedelaars overal moesten rondzwerven. - Godfried Walther, in dit Steedje
gebooren, omtrend 1720, was de Zoon van braave godvrugtige Ouders, en werd
van hen in alle deugd opgebragt, en opgeleid by het ambagt van zyn Vader, die
een Timmermans-baas was: in dit werk oefende hy zich zo vlytig, dat hy binnen kort
knegt werd; doch eerlang moest hy, uit vreeze van geprest te worden, zyns Vaders
huis verlaaten, en ging (volgends de gewoonte in Duitschland) als knegt op zyn
ambagt reizen. Op deeze togten bleef hy wel meest getrouw aan de in hem gelegde
goede beginzelen; maar bezweek ook wel eens voor de kragt der verleiding, die
hem eindelyk in merkelyke ongelegenheid, met gevaar zelfs van een schandelyken
dood te moeten ondergaan, bragt; doch, hier uit gered, was hy eindelyk arm en
betooid, en keerde in dien staat na zyne Geboorteplaats terug. - Hier vond hy alles
veranderd; zyn Vader, naa den dood zyner eerste braave Egtgenoote, hertrouwd
aan eene ryke, doch weelderige en heerschzugtige,
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vrouw. Doch hy vond zyne Roosje, aan welke hy vóór zyne afreize verloofd was,
weder; maar in allerdroevigste omstandigbeden, alzo zyn Vader, op 't aanstaan van
Godfried's Stiefmoeder, haar uit zyn huis, waar in hy haar, arm doch deugdzaam
zynde, had opgenomen, had moeten verstooten, en hulpeloos aan haar lot
overlaaten. Niet zonder tegenstand van zyne Stiefmoeder, die hem eene ryke
Wederhelst had toegedagt, trouwde hy met deeze, en leefde, zo lang hy haar ter
Vrouwe had, gelukkig met haar, om dat zy spaarzaam en deugdzaam leefden; doch,
ongelukkig voor hem, stierf zy in 't tweede kraambedde, en liet hem éénen Zoon
(want het laatste was dood ter wereld gekomen) na. Hoewel in 't eerst ontroostbaar
over dit verlies, werd hy, de droefheid door den tyd bedaard zynde, overgehaald
om een tweede huwelyk aan te gaan, met eene vrouwe, die wel ryk, doch geheel
door de weelde bedorven was, en haaren Man medesleepte, en zyn geld in weelde
deed verspillen. Eindelyk moest hy, op haar aanraaden, na een Regentsplaats
staan; werd Scheepen, en daarna Kerkmeester: naa eerst zyn eigen vermogen
verkwist te hebben, tastte hy ook de hem toevertrouwde kerkelyke penningen aan,
en toen hy daar van rekening doen moest, was hy, geldeloos, daar toe buiten staat;
zo dat hy, op aanraaden van zyn ondeugend Wyf, zich schuldig maakte aan
huisbraak, waar op hy gevat en ter dood veroordeeld werd. De goede
grondbeginzelen, in zyne jeugd in hem gelegd, deeden wel, geduurende zyne
gevangenis, een waar berouw in hem gebooren worden; doch zyn vonnis was
geveld; hy werd ter strafplaats geleid, en verwagtte den doodlyken slag; maar in
dat oogenblik verkreeg hy pardon. - De kinderen, die hem uit zyn laatste huwelyk
gebooren waren, en in alle dartelheid opgevoed, vervielen tot alle losbandigheid,
en daar door in 't verderf, - maar Jacob, de vrugt van zynen eersten echt, bleef der
deugd en braafheid getrouw, en werd van elk bemind. - In een der gesprekken, die
Godfried, toen hy den dood te gemoet zag, met deezen hield, zeide hy: ‘Spiegel je
toch aan myn ongelukkig voorbeeld. Ik was eens een eerlyk man en goed christen.
Maar van myn tweede vrouw liet ik my tot ydel heid verleiden. Ik wou boven myn
stand zyn, en toen begon myn ongeluk. Het weelderig leeven sleepte my voort. Ik
dacht weinig aan GOD, verliet hem geheel, en werd daarom voor een tyd ook van
hem verlaaten. Door strafoeffeningen heeft hy my nu weêr tot hem terug gebragt.’
De Uitgeever heeft dit Werksken opgedraagen aan de Maatschappy Tot Nut van
't Algemeen; en daar behoort het ook waarlyk te huis, en verdient met het volste
regt haare en onze aanpryzing.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Psalmen. Naar het Hebreeuwsch. Door Ysbrand van
Hamelsveld. Te Amsterdam by M. de Bruyn. 1793. In 2 Stukken,
in gr. 8vo. De Vertaaling, 462 bl. de korte Aanmerkingen, 455 bl.
Aan het publiek, zo wel als aan den geleerden VAN HAMELSVELD, moeten wy
verschooning vraagen, voor de, zints eenigen tyd, opgeschorte aankondiging van
dit verdienstelyk Bybelwerk. Bezigheden, die met de Letterkunde in geen onmiddelyk
verband staan, verhinderden onzen geagten medearbeider in het volvoeren der
opgenomene taak. Thans gaan wy dat verzuim, op de best mogelyke wyze,
vergoeden, door kort op een volgende berigten.
Het gedeelte des Bybelwerks, waar mede wy den afgebroken draad onzer
aankondigingen zamenknoopen, bevat het Boek der Psalmen. Zie hier het kort
beloop van HAMELSVELD'S gedagten over dat Boek, by manier van Inleidinge, aan
het hoofd der korte Aanmerkingen voor Ongeleerden geplaatst.
De Psalmen, zo veel als Lofzangen, of Lofliederen, om dat de lof der Godheid
daar van het groot onderwerp uitmaakt, volgens de gemeene telling 150 in getal,
zyn eene Anthologie, of Bloemleezing, van liederen van vermaarde Dichters onder
de Jooden. De hoofdverzameling, onzeker door wien geschied, bestaat uit twee
Afdeelingen, van welke de eerste de 72 eerste, de andere de overige Psalmen
bevat. Naderhand zyn ze in vyf Boeken verdeeld, in overeenkomst met de Boeken
van MOSES, op de volgende wyze.
Eerste Boek, Ps. I-XLI. - Tweede Boek, Ps. XLII-LXXII. - Derde Boek, Ps.
LXXIII-LXXXIX. - Vierde Boek, Ps. XC-CVII. - Vyfde Boek, Ps. CVIII-CL. Het getal
van 150 is niet juist. De eerste Psalm is slegts eene Inleiding. Verscheiden Psalmen
komen, met eene kleine verandering, tweemaal voor.
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Eene juiste tydorde is door den Verzamelaar niet in agt genomen, hoewel zulks
over veele Psalmen groot licht zou verspreid hebben. HAMELSVELD heeft, in zyne
Aanmerkingen, dit mangel, zo veel doenlyk, aangevuld. De Opschriften, aan het
hoofd der meeste Psalmen geplaatst, meestal, hoewel niet altyd, juist, leeren ons
den Dichter, de Zangers, de Muzykinstrumenten, de wyzen, op welke de Liederen
in Muzyk gebragt waren, en de aanleidende gelegenheid. DAVID, hoewel van de
meeste, ook eenige naamlooze, was, egter, de Dichter niet van alle Psalmen. Van
zommigen zyn als Opstellers bekend ASAF, HEMAN, ETHAN, of JEDUTHUN, SALOMO,
en MOSES. DAVID, van der Jeugd aan een beminnaar van zang- en speelkunde, zal,
hoogstwaarschynlyk, toen hy in Bethlehems landsdouwe het herdersleeven leide,
Psalmen gedicht hebben. Wat hiervan zy: ‘Zyne lotgevallen, (schryft HAMELSVELD)
zedert zyne komst aan SAULS Hof, zyne omzwervingen, op zyn vlucht voor dien
Vorst, zyne Oorlogen, en andere merkwaardige gebeurenissen, gaven hem
menigvuldige aanleidingen aan de hand tot het opstellen van gezangen; maar
byzonder de toneelen, welke de opstand van zynen zoon ABSALOM voorgingen en
vergezelden. Deze roerden het aandoenlyk hart van dezen, waarlyk grooten, man
zoodanig, dat geen onderwerp vruchtbaarer geweest is voor zynen Dichtgeest. Zyne liefde voor de edelste der kunsten, Poëzy en Muzyk, deedt hem, den troon
beklommen hebbende, byzondere zorge dragen, voor de Muzyk, by de plegtigheden
van den Godsdienst, ten welken einde hy zelve verscheiden voortreflyke Liederen
opstelde, terwyl verscheiden andere Dichters, op 's Konings voorbeeld, zich
verëenigden, om den Godsdienst, door hunne gezangen, staatlykheid en luister by
te zetten. - Het is echter (vervolgt HAMELSVELD) door hen, die smaak hadden, zeer
wel opgemerkt, dat DAVID meer in het roerende en tedere, dan wel in het verheven
soort, als Dichter, uitmunt; zelfs in die Psalmen, in welke hy zich meer dan gewoonlyk
verheft, houdt hy dat vuur, die verhevenheid, niet gaande tot het einde toe; en
konden zyne gezangen, daar hy 'er zoo menigvuldige heeft gemaakt, wel doorgaands
verheven zyn? Doch met dit alles, zy zyn, over het geheel, schoon, en voeren den
Lezer met zich, om te klaagen, daar de Dichter
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klaagt, met hem te bidden in zyne wederwaardigheden, met hem te juichen, wanneer
hy juichte; met hem de stille, of de geduchte, Natuur te beschouwen, en zich te
verheffen tot den lof en verheerlyking van den Vader der menschen.’ De waarde
der Psalmen stelt HAMELSVELD boven alle tegenspraak: deels als Dichtstukken van
een der oudste Volken, doorgaans eenen geest van verhevene Godsvrugt ademende;
deels, en byzonder, wanneer men overweegt, ‘dat DAVID, door hooger geest
gedreven, dikwerf van zynen grooten Zoon, den MESSIAS, en deszelfs lotgevallen,
en koningryk, gezongen heeft, zoo dat hy de eere van eenen Propheet te zyn, welke
de Ouden aan hunne Dichters toekenden, in waarheid verdient. - Jammer is het,
(schryft HAMELSVELD te regt,) dat men, in dit punt, nog niet tot vaste grondstellingen
en bepaalingen gekomen is, en dat men hier, aan den ééen of den anderen kant,
gewoon is, te verre te gaan. Ik kan my, zegt HAMELSVELD wyders, zonder wydlopig
te zyn, hier niet breeder verklaaren. Dit zy genoeg, het komt my voor, dat men hier
alles als een geheel behoort te beschouwen, en den MESSIAS doorgaands aan te
merken in zyne betrekking tot zyne verlosten, zyn ryk en onderdaanen, en hen
weder in betrekking tot Hem.’ Voorts erkent onze Geleerde Schryver zyne verpligting
aan den arbeid van de Hoogleeraaren MUNTINGHE en VAN DER PALM, vooral aan den
eerstgenoemden, tot zo verre, ‘dat ik (schryft HAMELSVELD) toen de Heer MUNTINGHE
zyne schoone Vertaaling der Psalmen in 't licht gaf, aan het aarzelen gebracht werdt,
omdat ik byna wanhoopte, hem zelfs eenigzins op zyde te komen. Evenwel,’ (voegt
hy 'er nevens, tot blydschap van alle hoogschatters van 's Mans werk) ‘kon ik in
myne ondernoomen Bybelvertaaling niet wel eene zoo groote gaaping overlaten,
anders zou ik misschien verkozen hebben, myne Lezers tot 's mans vertaalde
Psalmen te verwyzen.’ Tot slot deezer Inleidinge laat HAMELSVELD nog volgen eenige
Uitlegkundige Regels, door Prof. MUNTINGHE voorgesteld, en het gebruik daarvan
door hem gemaakt. Ziet hier de Regels: I. Wil men de Psalmen verstaan, en derzelver
schoon gevoelen, men zy dan vooral voorzichtig in het gebruik der Uitleggers. II.
Men zoeke by elken Psalm, voor alle dingen, welke deszelfs Schryver, en de
gelegenheid zy,
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by welke by gedicht is. III. Men verplaatze zich met zyne gedachten in den tyd,
wanneer, en het land, waarin, de Heilige Dichters schreeven. IV. Men behandele
deze gedichten, als werken van smaak en genie. Om een algemeen denkbeeld te
geeven van de uitvoering deezer Vertaalinge, moeten wy, 't geen HAMELSVELD
omtrent het gebruik, welk hy van deezen Regel heeft gemaakt, berigt, overneemen.
‘Geheel doordrongen (schryft hy) van de waarheid van dezen regel, heb ik het
gewaagd, om de Psalmen, schoon tevens genoegzaam woordlyk by het
oorspronglyke blyvende, in myne Vertaaling, in gebonden, hoewel rymloze, Verzen
over te brengen, van verscheiden voetmaten en schikking, naar mate het onderwerp
derzelven my scheen te verëischen. - Gevoelende, (vervolgt HAMELSVELD) hoe stout
deze onderneming was, heb ik 'er aan Kunst vrienden eenigen van voorgelezen,
en hunne goedkeuring en aanmoediging heeft my opgespoord, om dezelve te
vervolgen. - Myne ongestudeerde Lezers zullen daar door ook eene beste
gelegenheid krygen, om den zin der Psalmen, en derzelver waare gesteldheid, te
kunnen vatten.’ Een gelukkige inval, voorwaar, als daar door niet slegts de zin van
veele Psalmen verduidelykt, maar ook het leezen aanmerkelyk veraangenaamd,
wordt. - Nu volgen nog deeze Regels: V. Men houde tevens wel in 't oog, dat de
Psalmen oorspronglyke Dichtstukken zyn, en dus niet naar nieuwe Theörien moeten
beoordeeld worden. VI. Men denke in het lezen, uitleggen, beöordeelen van de
Psalmen, vooräl, dat zy Oostersche Dichtstukken zyn. Niet onopgemerkt mogen wy
voorbygaan, dat HAMELSVELD aan het einde deezes Werks geplaatst heeft een Tafel
der Psalmen, de naamen der Dichters, indien zy bekend zyn, benevens de
gelegenheid, waarby ze gedicht wierden, vermeldende. Een zeer nuttig Aanhangzel
tot beter verstand van veele Psalmen.
Uit de Vertaaling en Aanmerkingen zullen wy nu nog iets ter proeve voordraagen;
waar omtrent wy, evenwel, om het reeds medegedeelde, ons zullen moeten bekorten.
Tot het eerste valt onze keuze op den schoonen negentienden Psalm, volgens
HAMELSVELD één dier Gezangen, door DAVID in zyn Herdersleeven gedicht, op een
aangenaamen morgen, by het ryzen der Zonne, toen hy zvne verlustiging vondt in
de beschouwingen der schoone Natuure; maar nog meer in het overdenken en
betragten
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van de Godlyke Wet, welke beiden den opmerkzaamen tot de kennis en vereering
van het weldaadig Opperweezen opleiden, doch de Openbaaring voortreflyker, en
onderscheidener, dan de Natuurkennis. Men bewondere het ryk vernuft des
oorspronklyken Dichters, en, nevens de kunde, den goeden smaak van den
Geleerden HAMELSVELD, in de volgende Vertaaling.
2. ‘Ja de hemel meldt Gods glorie!
't Luchtruim roemt zyn Almagts-werk.
3. D'eene dag roept aan den andren,
Nacht aan nacht die wysheid toe!
4. Dit 's geen taal, dit zyn geen woorden,
Onverstaanbaar voor den mensch!
5. Neen, die toon klinkt over 't aardryk!
Wordt door 't gantsch Heel al gehoord!
Zelfs, daar hy de Zon haar tente
6. Heeft gespannen; waar uit zy,
Als een bruigom uit zyn slaapzaal,
Treedt te voorschyn, om haar' baan.
Als een held ten eind' te spoeden!
7. Daar z', aan 's hemels oosterkim,
's Morgens ryst, tot daar zy 's avonds
Haaren ommekring voltooit,
Is 'er niets voor haare straalen,
Niets verborgen voor haar gloed.
8. Nog volmaakter is JEHOVA's
Wet die hart en ziel verkwikt;
Gods getuig'nis is onfeilbaar,
Schenkt eenvouwigen verstand;
9. Billyk zyn JEHOVA's rechten;
Blydschap storten s' in het hart!
Zuiver is JEHOVA's voorschrift,
Het verlicht ons duister oog!
10. Heilig is JEHOVA's Godsdienst,
Eeuwig blyft die Godsdienst staan!
Waarheid is JEHOVA's uitspraak,
Gantsch en al rechtvaardigheid!
11. Meer zyn zy dan goud te schatten
Meer dan 't fynste goud op aard',
Zoeter zyn zy zelfs dan honig,
Lieflyk meer dan honigzeem.
12. Klaar leert hier uw knecht zyn pligten.
Die ze houdt, wordt ruim beloond.
13. Doch, helaas! wie kan hier merken,
Hoe hy ligt en dikwyls dwaalt?
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Ach! vergeef m', o God! die zonden,
Die ik, zonder weten, pleeg!
14. Maar, wil uwen knecht behoeden
Voor opzettelyke euveldaên!
Laat die over my niet heerschen,
Dan blyf ik u steeds getrouw,
Dan blyf ik van grove feilen
Zuiver, rein, en onbesmet!
15. Dat myn zang u welgevalle!
Dat myn zielszucht u behaag'!
O JEHOVA! myn Verlosser!
Gy, gy zyt myn toeverlaat!’

Choorzangen zyn in de Psalmen niet ongemeen; doch deeze, zo min als het
onderscheid van voetmaat, laaten zich in onze gewoone Overzetting niet opmerken.
HAMELSVELD heeft het een en ander zeer gelukkig uitgedrukt, in naavolging van
andere Schriftverklaarders. Tot een proeve daar van behoeven wy niet verder te
gaan dan tot Ps. XX, gedicht by gelegenheid van eenen Veldtogt, op welken de
schaare der Priesteren aan DAVID de overwinning toewenscht, by het slagten van
plegtige offers. Door den Koning, zo wel als door het Krygsvolk, wordt dit met gejuich
beantwoord, en door het volk al zegenende bevestigd. Dus luidt dit kunstmaatig
Zangstuk.

De priesterschap.
2. ‘In tyden van gevaar, verhoor
JOHOVA! uw gebeden!
Dat u de roem van Jacobs God
Beveilig' in het stryden!
3. Hy zend' u hulp uit 't Heiligdom!
Uit Sion ondersteuning!
4. Hy wil, in gunst, all' uw spys-offeren gedenken! } bis.
't Brandoffer, hem gebracht, neem hy genadig aan } bis.
5. Hy schenk' u, wat gy wenschen zoudt!
Doe all' uw plans gelukken!
6. Dan juichen w' ééns om uw' triumf,
Daar zegevaanen wappren!
En zingen d'eer van onzen God!
God schenk u al' uw wenschen.

De koning.
7. Ja, ik weet, ja, ik gevoel,
Dat JEHOVA zyn gezalfden
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D'overwinning schenken zal!
Dat hy hem hoort, ook uit den hemel,
Uit zyn heilig-rykspaleis!
Dat zyn hand, door alvermogen,
Hem zal zegevieren doen!

Het krygsvolk.
8. Laat deze op wagens, die op paarden
Vry roemen - wy op God!
Wy roemen onzen God, JEHOVA!
Zy zyn alreeds verschrikt;
Zy zyn gevallen; wy, heldhaftig,
Wy trekken uit, vol moed.

Al het volk.
10.

JEHOVA!

schenk den Koning zege!
Verhoor ons aller beê!’

Volgens belofte zullen wy nu nog iets uit de Aanmerkingen mededeelen. Daar toe
bepaalt zich onze keuze tot den vermaarden Psalm CIX, omtrent welken HAMELSVELD
tot eere van DAVID, en van den Bybel, het volgende schryft. ‘Deze Psalm is
doorgaands geheel verkeerd door de Uitleggers verstaan, en even dit misverstand
heeft veroorzaakt, dat men de zwaarste en zwartste beschuldigingen tegen DAVID
uit denzelven ontleend heeft; uit hoofde van die vloeken en verwenschingen, welke
vs. 6-19 voorkomen, en die men hem, als Dichter van dezen Psalm, te laste heeft
gelegd. - Die voorstanders van den Godsdienst, welke dezen Psalm in den
Profeetischen zin den MESSIAS in den mond hebben gelegd, maaken de zaak van
veel erger natuur, en hebben den geest van den zachtmoedigen JESUS miskend.
Maar, gelukkig heeft de verlichting van onze eeuw de laater Uitleggers op het spoor
geholpen; zy, zich van vooroordeelen ontdoende, hebben ligtelyk gezien, dat die
vloeken, wel verre van door DAVID uitgesprooken te zyn, vloeken zyn, die zyne
lasterende en snoode vyanden tegen hem hebben uitgebraakt, en die zyne oprechte
en gevoelige ziel, welke, in de daad, menschlievendheid bezat, niettegenstaande
al de ruwheid van zyne tyden, en de verleidingen, voor welken de troon is
blootgesteld, zoodanig treffen, dat hy deswegens zyne
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klagt tot JEHOVA brengt, wien hy zyne zaak aanbeveelt, wiens Voorzienigheid hy
met bedaarde onderwerping erkent, en wiens hulp alleen zyn toevlucht is. - Om
overtuigd te zyn, (vervolgt HAMELSVELD) dat deze Aanmerking rechtmaatig en gegrond
is, behoeft men slechts te overweegen, dat DAVID, daar hy in dezen Psalm van zyne
vyanden spreekt, het meervouwig getal gebruikt, maar vs. 6-19, komt het enkelvouwig
getal voor, ten blyke, dat één man daar het onderwerp is, tegen het welk die vloeken
worden uitgesproken, en wie dan anders dan DAVID? - Het zal niemand, die eenige
kennis heeft aan de schielyke wendingen der Hebreeuwsche Dichters, stooten, dat
DAVID deze vloeken van zyne vyanden tegen hem dus afgebroken, invlecht, niets
is toch in de Hebreeuwsche Dichtkunde meer gewoon. Ik heb intusschen, in myne
Vertaaling, my naar den Westerschen smaak geschikt, door het invoegen der
woorden: Dit is hun vloek. - Nog meer, wanneer DAVID vs. 28 zegt: Dat zy vry vloeken
- geeft hy duidelyk te kennen, dat niet hy zyne vyanden, maar, dat zyne vyanden
hem gevloekt hebben. - Ook is de inhoud van vs. 29, 30, eene duidelyke
terugkaatzing van hunne vloeken, vs. 6, 18, 19, welke geen' zin noch kracht zou
hebben, ingevalle vs. 6-19, vloeken waren, door DAVID uitgesproken.’
Door dit bygebragte vertrouwen wy den lust van alle Godsdienstvrienden te zullen
opgewekt hebben, om in de Vertaaling van den geleerden en beschaafden VAN
HAMELSVELD nader bekend te worden met de eerwaardige Gedenkstukken der
Oostersche Dichtkunde, in welke het verhevene met de waare Godsvereering zich
zamenpaart, en zo wel het verstand, ter aankweekinge van zuiveren smaak, als het
hart, ter eerbiediging van het alvolmaakte Weezen, ruimen voorraad en kragtige
drangredenen zal ontmoeten.
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Het leven van Paulus den Apostel, in Kerkelyke Redenvoeringen,
uitgesprooken, in de Hervormde Gemeente van Breda en
Amsterdam. Door Petrus Haack, te vooren, S.S. Theol. en Hist.
Sacrae Professor, en Predikant te Breda, daarna Predikant te
Amsterdam, en Lid van het Zeeuwsch Genootschap der
Weetenschappen. Iste Deels 1ste Stuk. Te Amsterdam, by J. Allart,
1797. In gr. 8vo. 328 bl., behalven een Voorbericht van 12 bl.
De Eerw. HAACK, ook een dier Amsterdamsche Leeraaren, die niet langer hunne
voormalige Gemeente van den openbaaren Leerstoel kunnen stichten, tracht dit
eenigzins te vergoeden, door de uitgave van een aantal Kerkelyke Redenvoeringen,
voorheen in de Hervormde Gemeenten van Breda en Amsterdam uitgesproken,
met byvoeging van eenige aantekeningen, tot meerdere opheldering van
voorgestelde gevoelens, of aanwyzing van Schryveren, by welken men daaromtrent
kan te regt raaken.
Het geheele Werk, bepaaldelyk tot dat einde ingericht, om door de beschouwing
van de voornaamste byzonderheden, van het leven van Paulus den Apostel, de
ontwyfelbaare waarheid, en hemelschen oorsprong van den Christelyken Godsdienst,
ter onderwyzing en vertroosting, die in de Godzaligheid is, voor te draagen, zal
bestaan in drie Deelen, en elk dezer drie Deelen in twee Stukken uitgegeeven
worden. In het eerste Deel, waarvan nog maar het eerste Stuk het licht ziet, wil de
Schryver Paulus voorstellen, als Mensch, als Christen, en als Apostel, en dus zyne
woedende vervolging, buitengewoone bekeering, en hemelsche roeping, tot een
Apostel van den Heere Jesus Christus. - In het tweede zal gehandeld worden over
de grootheid van zynen Geest, en verheeven Character, kenbaar uit zyn
Godverheerlykend gedrag, onder de voornaamste lotgevallen zynes levens. Eindelyk in het derde Deel over zyne uitneemende vorderingen in wysheid en
heiligheid, in verscheidene gewigtige gedeeltens zyner Brieven.
In dit eerste Deels eerste Stuk ontvangt men vyf vry uitvoerige Leeredenen. De
eerste over Hand. VIII:1, 3. heeft ten opschrift: Paulus een verwoester der Gemeente;
de tweede over IX:1-4. Saulus blaazende dreigingen
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en moord naby Damascus, door een groot licht uit dén hemel omscheenen; de
derde over IX:5, 6, de nadere ontdekking van den Heere Jesus Christus, aan den
ontroerden Saulus, op den weg van Damascus, en zyne eerbiedige onderwerping,
aan den Heer der heerlykheid; de vierde over XXVI:16, 17. Saulus de vervolger
krachtdadig geroepen tot een Apostel van den Heere Jesus Christus; de vyfde over
XXVI:18, het heilryk oogmerk en heerlyk einde van Saulus roeping tot het
Apostelschap, ter zyner onderrichting en bemoediging, aan hem bekend gemaakt
door den Heere Jesus Christus.
Tot eene proeve van de wyze van behandeling moge eene korte opgave van den
hoofdinhoud der eerste en vyfde Leerrede verstrekken.
In de eerste Leerrede geeft de Redenaar eerst verslag van 't geen gewyde en
ongewyde Schryvers ons, omtrent den naam, afkomst en hoedanigheden van den
Apostel Paulus, berichten. Hier wordt gehandeld over de naamen Saulus en Paulus,
over de plaats zyner geboorte, zyne gestalte, opvoeding, geleerdheid, en uitmuntende
hoedanigheden. Vervolgens beschouwt hy de gesteldheid van zyn hart, en gedrag
in het bloeien zyner jeugd, toen hy blaakte in vyandschap en vervolging tegen de
eerste Cristen Kerk, en de yverigste belyders van den verhoogden Zaligmaker. En
hieruit worden dan de volgende Leeringen afgeleid. ‘1. Dat in Saulus, reeds in het
bloeien zyner jeugd, eenen grooten yver uitblonk voor den Godsdienst zyner
Vaderen, dien hy, tot dien tyd toe, als den eenigen waaren eerdienst van den hoogen
God erkende, en verdeedigde. 2. Dat 'er, in geen tydvak van het menschelyk leeven,
meer gevaar is, om in de snoodste zonden, en grootste buitenspoorigheeden, te
vervallen, dan in de drift der jeugd. 3. Dat alle de kundigheeden, die het verstand,
alle de goede hoedanigheeden, die anders den besten geest versieren, niet in staat
zyn, den toomeloozen, door valschen Godsdienst-yver, verhit en verblind, in te
teugelen, in het begaan van bloeddorstige en wreede vervolgingen, daar in de zulken
onbezonne drift, omtrent Goddienstige begrippen, meermaal alle betrekkingen tot
Volk en Vaderland, ja alle gevoel der menschelykheid, verdooft. 4. Dat 'er hier op
aarde niets moeilyker is, dan het beoordeelen van Gods hoog en wys bestuur; daar
hy door zyne magt en wysheid menschen dikwerf in hunne jeugd, naar allen uitwendi-
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gen oogenschyn, daartoe ongeschiktst, langs onverwachte en ongeziene wegen
vormt, tot de gezegendste werktuigen voor het heil van Kerk en Vaderland. 5. Dat
in een tyd, waarin de Kerk van Christus in bloei en luister toeneemt, zomtyds de
grootste benaauwdheid en beangste vervolging naby is, die God echter, naar zyn
eeuwig plan, doet medewerken ten goede van zyn volk.’
In de vyfde of laatste Leerrede worden drie hoofdzaaken in overweeging genomen.
1. Het heilryk oogmerk van de zending van Paulus, om hunne oogen te openen, en
hen te bekeeren van de duisternisse tot het licht, en de magt des Zatans tot God.
2. Het Godverheerlykend einde, dat hy daardoor by Joden en Heidenen bereiken
zoude, opdat zy vergeeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de
geheiligden, door het geloof in Jesus. 3. Hoe gepast de voordragt dezer zaaken,
voor den Koning Agrippa, door den gevangen Apostel geschied is. De twee eerste
byzonderheden zyn eigenlyk gezegd alleen de hoofdzaaken, waarover in deze
Leerrede wordt gehandeld, bl. 276-310. Van 't laatste wordt maar met een woord
gerept, bl. 310-312. Evenwel wordt ten slotte, daar de Leeraar ter toepassing
overgaat, gezegd, ziet daar de drie gewichtige hoofdzaaken onzer verklaaring
toegelicht, wy kunnen uit deze woorden, drie voornaame waarheden, in onzen
hervormden Godsdienst erkend, afleiden, en die ter onzer leering, bestuuring en
vertroosting, met toepassing op ons zelven, overdenken. Zoogenaamde toepasselyke
leeringen zyn dan hier de drie volgende. ‘1. Gelyk elk mensch, van natuure geestlyk
blind, en onder de magt der duisternis is, zoo bezeft hy zulks niet, hoe duidelyk dit
ook de Heilige Schrift leert, voor dat God hem de oogen opent, en hem bekeert. 2.
Zal iemand van de duisternis tot het licht, en van de magt des Zatans tot God,
worden overgebragt, hy moet den Heere Jesus Christus door het geloof leeren
kennen, als den eenigen en volkomen Zaligmaker. 3. Zy alle, die van God bekeering
en vergeeving der zonde ontvangen, zullen, van alle duisternis verlost, eens deelen
in de erve der heiligen in het licht.’ Wy kunnen niet gelooven, dat Paulus by deze
woorden dat alles gedacht heeft, het geen HAACK 'er mede verbindt. Zou derzelver
zin, overeenkomstig den styl en leertrant des N.T., niet eenvoudig hierop neerkomen.
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Ik zal u gebruiken, om onder dit volk, en onder de Heidenen, door de verkondiging
myner leer, verlichte begrippen te verspreiden, en hen van de slaverny der zonde
tot den zuiveren eerdienst van het hoogste Weezen over te brengen, opdat zy, door
eene hartelyke omhelzing van mynen Godsdienst, vergeeving der zonden en
aanspraak op alle die heilgoederen erlangen, welke den geenen ten deele vallen,
die zich aan den dienst van God toewyden.
'Er is in onzen tyd zoodanige overvloed van gepaste hulpmiddelen tot eene betere,
op onbetwistbaare uitlegregels gegronde, Bybelverklaaring voorhanden, dat men
zich waarlyk moet bedroeven, dat zoo veelen, ook zulken, wien 't anders niet aan
schranderheid en beleezenheid ontbreekt, nog steeds voortgaan, de eerwaardige
Schriften, zonder smaak en oordeel, te behandelen, en, door overal eigen begrippen
en vooronderstellingen in te draagen, geheel te ontluisteren en te misvormen.
Wy willen voor 't overige over de wyze, waarop Kerkelyke Redenvoeringen
behooren samengesteld te worden, wanneer zy, gelyk HAACK zegt zich voorgesteld
te hebben, het geschiktst zyn zullen, om de toehoorers wyzer en beter te maaken,
met niemand twisten; maar kunnen echter geenzins ontveinzen, dat wy gaarne in
deze Leerredenen veel nodeloozen omslag, en ydele vertooning van kwalyk
geplaatste geleerdheid, vermyd, het geen daarin waarlyk belangryk voor
Godsdienstige vergaderingen kan gerekend worden, beter ontwikkeld, en de meeste
onderwerpen dezer Kerkelyke Redevoeringen, ter bereiking van het bedoelde einde,
geheel anders behandeld zouden gezien hebben.
In de Aanteekeningen is ons, onder anderen, bl. 26, deze misslag in 't oog
gevallen, dat HEMSTERHUIS de uitgeever genoemd wordt van twee Redevoeringen
van CHRYSOSTHOMUS, welke niet door dien grooten Man, maar door VALCKENAER,
zyn in 't licht gegeeven.
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Gods liefderyk Bestier, in de Omwending van Nederland
aangeweezen; om deszelfs bewooners, ter eerbiediging van zynen
Wil, daarin zichtbaar, te beweegen; door Hendrik van den Hespel,
Predikant te Westzouburg, Lid van het Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen te Vlissinge. Te Middelburg en Amsterdam,
by W.A. Keel en J.v.d. Burgh en Zoon, 1796. In gr. 8vo. 253 bl.
Onder de menigte Politieke Schriften en Verhandelingen, waar mede wy, zints de
Omwenteling, overlaaden wierden, was het Werk van den Eerw. VAN DEN HESPEL
onzer opmerkinge ontsnapt. Intusschen is het geenzins een der minstverdienstlyken,
over de Omwenteling in ons Vaderland handelende. Van hier, dat wy, zo dra het
ons onder het oog kwam, ons ter nederzetteden, om 'er onzen Landgenooten eenig
verslag van te doen. Het hoofddoel van onzen Schryver is, de Omwenteling, in den
aanvang des Jaars 1795, in ons Gemeenebest voorgevallen, in zulk een licht te
doen voorkomen, dat de opmerkenden daarin kunnen ontwaar worden de weldaadige
hand eener oppermogende Voorzienigheid, het geheele Werk bestuurende, om uit
hetzelve voorspoed en geluk, over 't geheel genomen, te doen geboren worden.
Dat oppermogend bewind meent VAN HESPEL in eene menigte byzonderheden te
kunnen ontdekken; terwyl hy, egter, zeer voorzigtig zyne Leezeren waarschouwt
tegen het denkbeeld, als of in alle de byzonderheden dit Godlyk bestuur daadelyk
zou kunnen aangewezen worden. ‘'Er zyn,’ dus schryft hy, ‘in dezelve, zo als in alle
voornaame gebeurenissen, wanneer die eerst ontstaan, of liever voor ons nog nieuw
zyn, een aantal byzonderheden, welke wy nog niet, althans ik niet, met Gods
verheven doel kunnen overeenbrengen. - Het gaat doorgaands zo, dat wy in de
beöordeeling van groote gebeurenissen, in het begin, omtrent Gods wegen, in veele
opzichten dwaalen, en dat alles, althans veel van het geen 'er in heeft plaats gehad,
hoe verkeerd wy 'er te vooren ook over mogten denken, dat dit in volgende tyden
ons zo voorkome, echter alles zodanig en niet anders wezen moest, om het
hoofdoogmerk, hetwelk de opperste
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wysheid zich hier in had voorgesteld, te bereiken; en zo zal het ook gaan (zegt hy)
met deeze omwenteling: tyden, lange tyden hierna, zullen wy nog veele liefderyke
bestieringen van het Opperwezen, en byzonderheden 'er van, welke ons nu nog
duister voorkomen, duidelyk zien en bewonderen. - Denkelyk (zo als hy zich elders
uitdrukt) zullen 'er nog jaaren moeten verloopen eer 'er vrugten van genooten worden;
misschien heeft God dezelven niet voor ons, maar voor een volgend geslacht,
geschikt.’ Ongetwyfeld zullen deeze aanmerkingen de toestemming wegdraagen
van allen, die van de zwakheid van het menschelyk doorzigt in het uitgebreide plan
der Godsregeeringe een pligtmaatig gevoel hebben; doch te gelyk het met den
Schryver eens zyn omtrent de heilzaame bedoelingen, voor Land en Volk, in de
Nederlandsche Omwenteling opgesloten.
De hoofdzaaklyke inhoud des Werks gaan wy nu kort en beknopt voordraagen.
Het is verdeeld in zes Hoofdstukken. Het eerste Hoofdstuk behelst eenige bewyzen,
dat de Omwenteling in Frankryk door Gods hand is bewerkt, met beandwoording
der bedenkingen, welke daar tegen kunnen worden ingebragt. Het tweede Hoofdstuk
stelt Gods liefderyk bestier voor in de aanleidinge tot onze Omwenteling. In vier
Afdeelingen, de stelling ontvouwende, in dit Hoofdstuk gesmaldeeldd: De eerste
bevat wigtige aanleidingen daartoe, in onze Nederlanden. Het gebeurde in Frankryk
wordt vervolgens beschouwd als de voornaamste aanleiding tot onze Omwenteling.
De uitwerkzelen deezes Oorlogs worden wyders voorgedraagen als aanleidingen
tot onze Omwenteling op Gods tyd. De laatste Afdeeling teekent den Overtogt der
Franschen over onze Rivieren door de vorst, als de naaste aanleiding tot onze
Omwenteling. In het derde Hoofdstuk wordt de Staatsomwenteling van ons Nederland
zelve - en in het volgende, de bevestiging dier Omwentelinge voorgesteld; terwyl,
in het vyfde Hoofdstuk, de bedenkingen beantwoord worden, welke men gemeenlyk
tegen onze Omwenteling aanvoert. Het zesde of laatste Hoofdstuk dringt aan op
de eerbiediging van Gods wil, in de Omwenteling zigtbaar, of op de waarneeming
der Pligten, welken 'er uit voortvloeijen. Deeze pligten zyn: dat geen Nederlander
zich ooit tegen deeze Omwenteling mag verzetten. - Ieder Nederlander moet God
in deeze
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Omwenteling vereeren. - Wy moeten ons overeenkomstig de wyze van Gods bestier,
in de Omwenteling uitgedrukt, gedraagen.
Uit deeze opgave blykt genoegzaam de verscheidenheid van schryfstoffe, hoewel
tot het zelfde doelwit betrekkelyk, in dit Werk voorhanden. Van hier dat wy tot een
uitvoeriger verslag, dan die opgave van den hoofdzaaklyken inhoud, ons niet kunnen
inlaaten. Den Beminnaaren der Vaderlandsche gebeurtenissen kunnen wy dit Werk
ter leezinge aanpryzen, als waarin hy een aantal merkwaardige byzonderheden zal
aantreffen; terwyl de Godvrugtigen stigting zullen ontmoeten in des Schryvers
aanmerkingen, door welke hy dit merkwaardig lotgeval te rug brengt tot de eerste
oorzaak van alles, de Alregeerende Godheid, welker opperbewind door allen, die
gronden en beginzels van Godsdienst bezitten, hoe wyd zy voor 't overige in
staatkundige begrippen mogen verschillen, moet erkend worden.

Enige Vragen aan de Misnoegden in de Nederduitsche
Gereformeerde Gemeente van Amsterdam. Door Dirk Cornelis van
Voorst, Predikant te Amsterdam. Te Amsterdam, by J. ten Brink,
Gz., 1797. In gr. 8vo. 16 bl.
De Predikant D.C. VAN VOORST, door verscheiden uitgegeeven Geschriften, by het
leezende Publiek niet onbekend, en een der Leeraaren, welke de plaats der vyftien
Geremoveerden te Amsterdam, om bekende redenen, hebben vervangen, voert
hier de pen, om de aanhangeren dier oude Leeraaren onder het oog te brengen,
het onpligtmaatige en nadeelige van hun gedrag, doorstraalende in het onttrekken
aan de openbaare Godsdienstoeffeningen, wanneer een der nieuw beroepene
Leeraaren het woord voert, of ook wel, by zommigen, in eene geheele verwaarloozing
van dien Christlyken pligt. De bedenkingen, ten dien einde aangevoerd, zyn gegoten
in de vorm van Vraagen, veele van welken, naar ons inzien, indien ze onpartydig
overwogen wierden, de misnoegden in eene engte brengen, uit welk zy zich op
geene andere wyze kunnen redden, dan door den Vraager het stuk gewonnen te
geeven, en, even als te vooren, de openbaare Vergaderplaatzen te bezoeken. In-
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tusschen koomt het ons voor, dat DS. V. VOORST, zonder de hoofdzaak te benadeelen,
zyne Apologie van zyn eigen gedrag zou hebben kunnen agterwege laaten. Ook
elders hebben wy den Man, genoegzaam ongevergd, in zyne zaak in de bres zien
springen.

Verdediging van de zaak der Hervormden, tegen zeker advys en
consideratien, welke die van Overbetuwe, door den Burger J.
Glover, op den Gelderschen Landdag hebben doen voorlezen,
betrekkelyk de Kerklyke en Armengoederen. Door de
Gedeputeerden van de Synode der Hervormde Gemeenten in
Gelderland. Te Amsterdam, by M. de Bruyn, 1797. In gr. 8vo. 136
bl.
De Roomschgezinden in Gelderland hadden eenige Requesten, over de
Godsdienstige Gebouwen, Kerkenen Armengoederen, ten landdage ingeleverd.
Deze in handen der Gedeputeerden van de Geldersche Synode der Hervormde
Gemeenten, op derzelver verzoek, gesteld zynde, om 'er op te berichten, had het
daarop ingekomen antwoord, ter verdediging van de betwiste rechten en
eigendommen der Hervormden, aan de Gecommitteerden ten landdage, uit het
Ambt van Overbetuwe, zoo zeer mishaagd, dat zy daartegen niet alleen een uitvoerig
advys en consideratien ter Landschapsvergadering uitbragten, maar ook vervolgens
te raade wierden, dit stuk, als behelzende, naar hun oordeel, eene volkomene
wederlegging van het bericht der Gedeputeerden, door den druk gemeen te maaken.
Door de openbaare uitgave van dit advys, welk, door de Burgers J. GLOVER en J.V.D.
BOSCH onderteekend, in het verleden jaar is in 't licht verschenen, zeggen de
Geldersche Gedeputeerden zich genooddrongén gevonden te hebben, om de
Adviseurs te volgen, en de noodige aanmerkingen, op derzelver opentlyk uitgegeeven
advys, ook in openbaaren druk uit te geeven. Deze, in een geleidelyke orde, en,
zoo 't schynt, met meer dan gemeene kennis van onze Vaderlandsche
Kerkgeschiedenis, opgestelde aanmerkingen maaken den inhoud uit van deze
verdediging van de zaak der Hervormden, en mogen der aandachtige overweeging
van allen, die op de zaak in geschil meer of min betrekking hebben, wel aanbevolen
worden. Men zal hier deze en geene, ten tyde der Hervorming, plaats gehad
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hebbende gebeurtenissen nog al in een ander licht, dan men zich dezelve gewoonlyk
voorgesteld had, geplaatst vinden, en niet wel kunnen loochenen, dat voor het goed
recht der Hervormden, of wel der gezamentlyke Protestanten, op de geestelyke,
kerkelyke en armengoederen, waarvan zy, sedert het einde der zestiende eeuw, in
het ongehinderd bezit geweest zyn, vry wat kan gezegd worden. De Gedeputeerden
van 't Geldersch Kerkgenootschap trachten daarin te bewyzen, dat niet de eerste
Religievervolging van Nederlanders tegen Nederlanders door de Gereformeerden
is aangerecht; maar dat de Roomschgezinden hier te lande, van het begin van de
elfde eeuw af, en wel vooral in de zestiende eeuw, ter zaake van den Godsdienst,
de wreedste vervolgingen in 't werk gesteld hebben tegen allen, die eene blinde
gehoorzaamheid aan het gezag van den Paus en de Geestelykheid weigerden, en
die men toen goed vond Ketters te noemen; dat ver het grootste getal der genen,
die den oorlog tegen de Spanjaarden voor de zaak der vryheid gevoerd hebben,
Onroomschen geweest zyn, met welken zich maar eenige weinige Roomschgezinden
vereenigden, en dat men wel degelyk ter zaake van den Godsdienst oorloogde, niet
alleen tegen de Spanjaarden, maar te gelyk tegen allen, die het, zoo in 't leger, als
anderzins, met hun hielden; dat allen, die eene hervorming in leer en zeden
verlangden, welke in deze Landen de meerderheid uitmaakten, zeer zeker tot de
Katholieke Kerk behoorden, en dus een onbetwistbaar recht hadden op de kerkelyke
goederen, waarvan zy, in weerwil van veranderde gevoelens, toen de minderheid
weigerde zich met hun te vereenigen, de wettige eigenaars zyn gebleven; dat alle
deze goederen plaatzelyke en privative eigendommen zyn van die Gemeenten,
waaraan zy gemaakt zyn tot Godsdienstige einden, waartoe zy derhalven alleen
moeten gebruikt worden; dat de Onroomschen de Kerken en allen aan dezelve
toebehoorende Goederen, met uitsluiting der Roomschgezinden, hebben na zich
genomen, om dat het bleek, dat zy gevaarlyke samenrottingen maakten, om het
Land weder in 's vyands hand te leveren, en zich met geweld tegen den religievrede,
en het eerst gemaakt plan, om over en weder de Kerken te gebruiken, zochten aan
te kanten, waardoor de Gereformeerden genoodzaakt wierden te neemen, 't geen
hun niet met recht wierd gegeeven.
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Dit alles heeft men met daadzaaken trachten te bevestigen, en zich vervolgens veel
moeite gegeeven, om op veele ingebragte bezwaaren over de verongelykingen, die
de Onroomschen in vroegere en laatere tyden den Roomschgezinden gezegd
worden aangedaan te hebben, ter verdediging der eerstgenoemden te antwoorden,
en alles, wat hieromtrent moet toegestaan worden, in zoodanig licht te vertoonen,
dat het alles niet noemenswaardig schyne, tegen al 't geen zy eeuwen lang van de
Roomschen hebben moeten ondervinden.
Wy wenschen niets meer, dan dat vriendelyke en billyke schikkingen een einde
maaken aan het geduurig ophaalen van gebeurtenissen, die wy liever, tot herstelling
en bevestiging van den zoo hoognodigen vreede, en vereeniging der harten voor
de gemeene allerbelangrykste zaak van den Godsdienst, onder alle Christelyke
Genootschappen, aan de vergetelheid zagen overgegeeven.

Verhandeling over de Waterbreuk, over de Vleeschbreuk of Kanker,
en andere gebreken der Ballen, door B. Bell, Lid der Koninglyke
Maatschappy, enz. vertaald en met eenige Aanmerkingen en eene
Voorrede vermeerderd, door J. de Vries Hofman, Med. Doct. te
Rotterdam. Met Plaaten. Te Leyden, by L. Herdingh, 1795. In 't
geheel groot 190 bl. in gr. 8vo.
Het uitmuntend Werk van den kundigen BELL, over de Gebreken der Ballen, bekend
onder den naam van valsche Breuken, 't welk eene Vertaaling overwaardig was, is
verdeeld in vier Hoofdstukken. Het eerste handelt over de zo algemeene en bekende
Waterbreuk, te weeten, zo wel over de waterzugtige opzetting van den Balsak als
over de eigentlyke Waterbreuk, of uitstorting van vogt tusschen de binnen- en
buitenbekleedsels der Ballen; waar na gehandeld wordt over de Waterzuchtige
Waterbreuk van den Zaadstreng en over de Zakwaterbreuk van denzelven. Onder
andere zeer nuttige Aanmerkingen, welke in dit Hoofdstuk voorkomen, munten uit
de bedenkingen van den Schryver, aangaande de gedaante der Troicarts, die gewoo-
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helyk tot het aftappen der Waterbreuken worden gebruikt, en die, daar zy vóór
deezen driekant waren, door den Schryver in eene platronde lancetswyze gedaante
zyn veranderd, 't geen hun gebruik voor de Lyders veel gemakkelyker maakt. Voorts
beschryft hy de verschillende manieren om eene volkomene Geneezing van dit
ongemak te bewerken, en na de voor- en nadeelen der verschillende wyze van
werken, met het Brandmiddel, de Seton, enz. overwogen te hebben, verklaart hy
zich ten voordeele der enkelvoudige Insnyding: zodanig namelyk, dat eerst de
algemeene bekleedsels, aan de voorste zyde van het ongemak, zeer ruim worden
opgesneeden, daar na de schedenrok, voor aan den bovenkant, iets beneden
derzelver vereeniging met den Bal, worde geopend; en deeze sneede, na 'er den
vinger ingebragt te hebben, worde vervolgd, tot aan den bodem des gezwels. Door
welke behandeling de geheele zak, zonder dat 'er iets behoeft te worden
weggesneeden, het geval eener aanmerkelyke ontaarting uitgezonderd, met den
Bal zal te zamen groeijen, en dus de uitstorting nooit kunnen wederkeeren.
In de drie volgende Hoofdstukken handelt de Schryver over de Bloedbreuk: de
Balzak-Ader; Zaadstreng-Ader- en Windbreuk: ten laatsten over de Vleeschbreuk,
by welke gelegenheid hy zeer veele nuttige Waarneemingen mededeelt, aangaande
de zo gewigtige Operatie van het wegneemen des Bals. In hun natuurlyken staat
zyn namelyk de vaten der mannelyke teeldeelen zo klein, dat zy wel, zonder veel
voorzorg, zouden kunnen worden weggenomen; doch in het geval van een
Vleeschbreuk, die weggesneeden moet worden, heeft geheel iets anders plaats.
Alsdan zyn niet alleen de vaten der Ballen ongemeen vergroot; maar de anders
niets betekenende slagadertjes van den Balzak zyn zelfs zodanig verwyderd, dat
zy, zo zy niet geduurende de bewerking gedrukt, en naderhand wierden afgebonden,
alleen in staat zouden zyn, tot het veroorzaaken eener doodelyke bloedstorting.
Had men voorts in den Zaadstreng alleen met vaten te doen, dan was deszelfs
verzekering zeer gemakkelyk, en eene wel zamengeknoopte band kon ons van dien
kant genoegzaame zekerheid geeven. Dan in dien streng loopen ook zenuwen,
welke, door een knellenden band te geweldig gedrukt, zo ligt een doodelyken Kaaks-
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klem (Trismus) kunnen veroorzaaken. Tot voorkoming van welke onheilen de
Schryver ons raadt, den streng eerst met een platten breeden band te omvatten,
dan boven denzelven de zenuwen van de vaten te scheiden, de laatste alleen ter
degen op die plaats te binden, en den benedensten breeden band tot een waarborg
maar zeer losjes geknoopt te laaten leggen; kunnende men denzelven, in geval van
noodzaaklykheid, altoos nader aanhaalen.
Noch neteliger is het geval, door den Schryver, bl. 158, voorgesteld; wanneer
namelyk de ziekelyke streng, op eene hooge plaats afgesneeden, niet genoeg
bezorgd is, maar naar binnen wordt opgetrokken, 't geen veelal eene doodelyke
bloedstorting ten gevolge heeft.
De Schryver sluit zyn Werk met een Bericht, aangaande den Kanker des Balzaks
en der Ballen, welke in Engeland zo menigmaalen wordt waargenomen by de
Schoorsteenveegers, en by die geene, welke in Fabrieken werken, in welke roet
wordt gebezigd. Dit ongemak is wederspannig tegen alle zagte middelen; doch zo
lang de Ballen niet zyn aangedaan is de kwaal geneezelyk, door het uitsnyden der
kwaadaartige verzweering: terwyl, zo de Ballen reeds zyn aangedaan, de ontmanning
tot behoud des levens volstrekt noodig is.
Voor het overige heeft de Heer HOFMAN zyne weluitgevoerde Overzetting verrykt
met een aantal van nuttige Aantekeningen, gelyk ook met eene Voorrede, welke,
onder anderen, bevat een Geschiedkundig Verhaal aangaande de Troicarts, die
doorgaans in de Buikwaterzucht, en in de Waterbreuk, worden gebezigd.
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Handleiding, voor de Officieren der Infantery, zo van de Staande
Armee, als van de gewapende Burgermagt. Om allerhande
Verschanssingen op het Veld af te steeken en aan te leggen, &c.
Met Plaaten. Door F.W. Gaudi. Vermeerderd met Byvoegzelen en
daar toe betreklyke nieuwe Plaaten, door A.P.J. Belair, Chef de
Brigade. En uit het Fransch vertaald, door D.L. de la Rochette,
Extr. Ingenieur in dienst der Bataafsche Republiek. In den Hage,
by J.C. Leeuwestyn, 1797, In gr. 8vo. 172 bl.
De Heer DE LA ROCHETTE heeft zich by zyne medevaderlanders zeer verdienstelyk
gemaakt, met het bezorgen deezer nuttige Vertaaling, welke hy, tot opheldering der
Konstwoorden, enz., met verscheidene welgeplaatste Aanteekeningen heeft
vermeerderd. Werken van dien aart zyn buiten tegenspraak van de grootste
nuttigheid, dewyl zy de gewoone Officieren gelegenheid geeven, om veele, hun
noodwendige, kundigheden te bekomen, welke zy anderzins niet zouden kunnen
verkrygen, dan door de Weetenschap der Ingenieurs tot hunne Hoofdstudie te
maaken, waar toe het den meesten aan tyd, lust, gelegenheid, enz. ontbreekt. Thans
vinden zy in dit Werkje alles, het geen hen ten opzichte van den Velddienst te pas
kan komen, met de grootste klaarheid en kortbondigheid by elkander, en teffens
met alle mogelyke eenvoudige practicaale bewerkingen, welke zy anderzins niet
zouden kunnen uitvoeren, zonder eene grondige kennis der Meetkunde.
Het Werk van den dapperen en bekwaamen GAUDI was, zo als het door den
uitmuntenden Schryver wierd in het licht gegeeven, reeds een zeer voortreflyk stuk.
Dan daar van tyd tot tyd de hoeveelheid en het gebruik der Artillerie is toegenomen,
was 'er in veele zyner ontwerpen noch al iets te verbeteren; om namelyk de
Verschansingen beter tegen den aanval van het Geschut te verzekeren, welke
gewigtige taak met veel beleid door den Heer BELAIR is volbragt. Niet minder gewigtig
zyn deszelfs Aanmerkingen en Verbeteringen ten opzichte der Verhakkingen, der
Fladdermynen, enz.
Het geheele Werk is afgedeeld in Negen Hoofdstukken. De vier eerste derzelve
handelen in het algemeen
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over de verschillende Werken, die in het Veld te passe komen; de manier om dezelve
af te steeken; de Materiaalen daar toe benoodigd; de bereekening der kosten, en
de manier om dezelve met 'er daad aan te leggen, 't welk alles met de grootste
klaarheid is voorgesteld, zo dat de uitvoering geen verheeven verstand, noch groote
verkreegene kundigheden, vordert.
In het vyfde Hoofdstuk handelt de Schryver, zeer uitvoerig, over het versterken
van een Kerkhof, Kerk, Slot of gemuurd Huis, en de daar toe behoorende gebouwen.
Dit Hoofdstuk bevat voorzeker zeer veele nuttige Lessen, veele welker, ook in andere
omstandigheden, hun nut kunnen hebben. Ondertusschen gelooven wy met den
Heer BELAIR, dat, daar thans het Geschut by de Legers zodanig is vermenigvuldigd,
dat men byna geen Detachement uitzendt, 't geen daar niet mede voorzien is, waar
door de anderzins op de best mogelyke wyze ingerichte verdeediging van eenvoudig
muurwerk in een oogenblik kan worden onnut gemaakt, men zich niet veel met het
versterken van dergelyke gebouwen moet ophouden, maar liever zyn vertrouwen
plaatzen op goede Verschansingen en kleine Forten.
De twee volgende Hoofdstukken geeven de beste wyze aan de hand, om Dorpen,
Vlekken, en Veldsteden, behoorlyk te versterken, te weeten in hoedanigheid van
posten, om het 'er een tyd lang in te kunnen uithouden; terwyl in het achtste
Hoofdstuk over de Overstroomingen wordt gehandeld, en over de wyze, om, door
middel derzelve, de Verschansingen te beveiligen.
Het negende, of laatste, Hoofddeel handelt over de Fladdermynen, by het welk
de Heer BELAIR de gewigtige bedenking heeft gevoegd, om tot zodanig een oogmerk
gebruik te maaken van de zogenoemde Globe de Compression van Belidor, dewyl
dezelve, van wegen de groote menigte van buskruid, waar mede dezelve als
overlaaden is, naar evenredigheid zyner diepte, eene zeer groote uitwerking doet
op de oppervlakte, en dus ook op terreinen kan gebruikt worden, welke maar tien
of twaalf voeten boven het Zomerwater liggen, op welke men van gewoone Mynen
geene genoegzaame uitwerking kan verwagten, dan door dezelve geweldig te
vermenigvuldigen.
Eindelyk volgt hier op, de beschryving der Plaaten, welke de Heer BELAIR by die
van den Generaal GAUDI
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heeft gevoegd; in welke, in de eerste plaats, wordt afgebeeld eene zogenaamde
Redoute en Crémaillere, die eene zeer uitmuntende uitwerking moet doen. Voorts
eenige Profilen, onder anderen om aan te wyzen, hoe men van de Verhakkingen,
enz. gebruik kan maaken tot het verdeedigen eener Verschansing, zonder dat de
vyand in de mogelykheid is, om dezelve met zyn Geschut te vernielen. Terwyl de
laatste Plaat dient tot opheldering der begrippen van den Schryver, ten opzichte
van het plaatzen der Fladdermynen en Globes de Compression voor eene
Verschansing.

Kerkelyke en Waereldlyke Geschiedenis der Tyden vóór den
Zondvloed. Door S. van Emdre, Predikant te Wageningen, Lid van
het Zeeuwsch Genootschap te Vlissingen, Correspondeerend Lid
van 't Godgeleerd Genootschap in 's Hage, enz. Met Plaaten. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1796. In gr. 8vo. 383 bl.
De Kerkleeraar EMDRE behoort onder de onvermoeide Schryvers gerangschikt te
worden. Menigmaal vinden wy, in onze Boekaankondigingen, den naam van deezen
Man, en hebben wy hem vaak over zynen yver gepreezen. Deezen heeft hy
gemeend, op nieuw, te moeten betoonen in het vervaardigen des aangeduiden
Werks: waar toe hy betuigt, ‘eenige jaaren geleden, door een der beroemdste
Geleerden in ons Vaderland aangezogt te zyn.’
In Twaalf Hoofdstukken deelt hy zynen arbeid af. Het I gaat over de Bronnen,
waar uit men deeze Geschiedenis haalen kan. - Het II beschryft de Schepping in 't
algemeen. Opgemerkt hebbende, dat de Geschiedenis des Menschdoms, van de
Schepping tot den Zondvloed, gevoeglyk in drie Tydperken kan worden afgedeeld,
bevat het III H. het Eerste Tydperk, van ADAM tot de Geboorte van SETH. - Het IV H.
stelt ons het Tweede Tydperk voor, beginnende met de Geboorte van SETH tot de
wegneeming van ENOCH - en het V H. geschikt om het Derde Tydperk te ontvouwen,
begint van ENOCHS wegneeming tot het einde van den Zondvloed.
In deeze ontvouwing vinden wy het Schriftuurverhaal meer in den ouden trant,
dan wy verwagt hadden, behandeld; niet dat wy alles wat oud is afkeuren, verre
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van daar; 'er is zeer goed ouds, maar ook veel versleetens, en veel van dit laatste,
't geen uitgezogt en weggeworpen verdiende te worden, vinden wy hier nog weder
verzameld. Met voorbeelden, ter staavinge van deeze aanmerking by te brengen,
zouden wy eenige bladzyden kunnen vullen. - Deels komen zy nogmaals, onder
eene andere gedaante en schikking, voor, in het VI Hoofdstuk, bestemd om eenige
Leevensbyzonderheden op te geeven van voornaame Mannen en Vrouwen, vóór
den Water-, of, zo als men gewoonlyk schryft, Zondvloed, 't geen, gelyk de Schryver
te regt opmerkt, ‘niet aanduidt, gelyk men uit het eerste Lid des woords zou
opmaaken, een Vloed, die wegens de Zonde komt, maar het zelfde is met
Watervloed; alzo het woord Sont of Sunt, in 't oud Duitsch, Water betekent.’ Van
het VII Hoofdstuk is dit de korte Inhoud. Godgeleerdheid, Godsdienst en Zedekunde
der Menschen vóór den Zondvloed. Van God en zyne Eigenschappen. Het bestaan
van het Godlyk wezen. De Schepping en Voorzienigheid. De Mensch in den slaat
dor Regtheid, en van het Verbond der Werken. Eerste zonden der menschen.
Erfzonde en daadelyke zonde. Straffen der zonde. Verbond der Genade en deszelfs
Middelaar. De Roeping, 't waar Zaligmaakend Geloof, en de Kerk. Weldaaden des
Verbonds, Regtvaardiging, Heiligmaaking, enz. Wetten Gods, waar na te leeven.
Sacramenten of Bondzegelen. Staat na dit leeven. Openbaare Godsdienst. Andere
Zedepligten. - Hoe veel, hoe gansch veel, van het Systema, hier te passe gebragt
en ingeweeven! Hoe veel daar van op eene wyze voorgesteld, die naar dat oude
riekt, waarvan wy zo even een woord gemeld hebben! Te regt is het eerste woord
deezes opschrifts, Godgeleerdheid; want des is het vol, en wel van die
Godgeleerdheïd, welke met den Dordrechtschen Stempel gemerkt is! Uit veele diene
het geen de Eerw. EMDRE van de Sacramenten schryft, om dat het kort is, ten
voorbeelde.
‘Men vraagt, zyn 'er vóór den Zondvloed Sacramenten of Bondzegelen geweest?
Voorzeker ja, zo in den staat der Regtheid als na den Val. De eerste noemt men
Sacramenten van het Verbond der Werken, waar toe zommige verscheiden
(*)
brengen . Het voornaam-

(*)

Als 't Paradys, de Sabbath, de Boom des leevens, en de Boom der kennis des goeds en des
kwaads. Zie WITS Huishouding der Verbonden, VI Hoofdst. §. 2, en volgende.
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ste Bondzegel was de Boom des leevens, die aan onze eerste Ouders verzegelde
't eeuwige leeven. Na den Val, had men de Offeranden, deeze waren Sacramenten
van 't verbond der genade, en buiten twyfel van eene Godlyke instelling, want hoe
zou het ooit iemand in de gedachten hebben kunnen komen van dieren of veldvrugten
te verbranden om aan God eenen aangenaamen dienst te doen? en hoe kunnen
dan ook menschen anders gezegd worden daar door aan den Heer te behaagen,
en in 't geloof te hebben geofferd? Zie Hebr. XI:3-6. Men heeft ook verder, in die
Offeranden, (voor zo ver die als schuldofferen kunnen aangemerkt worden, gelyk
vervolgens in MOSES tyd,) alles wat tot een bondzegel behoort, niet alleen eene
Godlyke Instelling, die niet onwaarschynlyk terstond na den zondenval heeft plaats
gehad, toen onze eerste Ouders bekleed wierden met de vellen der dieren; een
zichtbaar teken 't offerdier; eene betekende zaak 't toekomend zaad der Vrouw, als
de borg, die voor zondaaren te eeniger tyd zich in den dood zou overgeeven,
mitsgaders eene zekere schaduwagtige overeenkomst tusschen beiden, waarvan
't menschdom door Godlyk onderwys zal onderrigt ontvangen hebben.’
Het VIII Hoofdst. handelt over Handwerken, Kunsten en Weetenschappen;
Landbouw; Veehoedery; maaken van Klederen; Bouwkunde; Yzer- en Kopersmeden;
Koophandel; Regeeringsvorm; Dicht- en Speelkunst; Schryf- en Tekenkunde;
Geslacht- en Tydrekenkunde; Hemelloopkunde; Aardrykskunde; Scheepsvaard;
Natuurkunde. Deeze onderwerpen worden kort behandeld, en laaten, door gebrek
aan volstrekte bescheiden, veel plaats tot gissingen over, en kan men het niet verder
dan tot waarschynlykheden brengen.
Het toeneemend verderf der Aardbewoonderen vóór den Zondvloed maakt het
IX Hoofdst. uit. Wy stemmen met den Schryver in, omtrent veele misdryven, der
Eerste Wereld toegeschreeven; doch hy legt 'er hun, onzes inziens, eenige ten laste,
waar mede wy de reeds groote lyst hunner Overtreedingen niet zouden verbreeden.
Met het X Hoofdst. geeft de Schryver eenige byzonderheden betreffende de
Oudheid der Aarde; de Schepping der Engelen; of 'er Menschen vóór ADAM geweest
zyn; in welk Jaargetyde de Aarde is geschaapen; de Taal der eerste Menschen; of
zy Vleesch heb-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

434
ben geëeten; de reine en onreine Dieren; de Langleevenheid der Menschen; de
Bevolking der Aarde; of de Zondvloed is algemeen geweest; hoe veel Menschen
behouden zyn; of 'er vóór den Zondvloed een Regenboog is geweest. - Wanneer
zo veel stofs op 28 bl. verwerkt wordt, kan men niets meer dan eene zeer
oppervlakkige voordragt wagten.
Het XI Hoofdst. is ingerigt ter verdeediging van de Geschiedenis der Wereld vóór
den Zoudvloed; tegen de aanvallen van de vyanden der Godlyke Openbaaring,
welke voorgeeven, dat 't Geschiedverhaal van MOSES geen grond van waarheid
heeft, en in de Schriften, die op zyn naam gaan, ongerymdheden worden gevonden.
- Hier heeft de Eerw. EMDRE, over 't algemeen, keuriger Schryvers geraadpleegd
dan veelal in de voorgaande gedeelten deezes Werks, en treft hy diensvolgens niet
zelden doel; schoon 'er, nu en dan, ja wat veel, van het door ons afgekeurde en by
hem omhelsde oude onder loope, 't geen de Verdeediging verzwakt. In niet houbaare
Buitenwerken schermutzelt (men verschoone deeze uitdrukking) de Verdeediger.
Beter hadt hy gedaan met dezelve op te geeven, en de Vesting zelve te verdeedigen,
gelyk zo veele laatere Schryvers over de hier behandelde onderwerpen gedaan
hebben.
Een toepasselyk Besluit, onder den tytel van Nuttige en Leerzaame Bedenkingen,
vult het XII Hoofdstuk.
Vyf fraaije Plaaten vercieren dit Werk. Bedriegt ons het geheugen niet, dan hebben
wy ze; weinig jaaren geleden, gezien, als Proeven van de Plaaten tot een begonnen,
maar niet volvoerden, druk des Bybels. Eene gepaste gelegenheid, om ze niet
ongebruikt te laaten, heeft de Uitgeever waargenomen.

Geschiedenis der Middel-Eeuw, door Eobald Toze; uitgegeeven
door K.F. Voigt. Uit het Hoogduitsch vertaald. Ifte Deel. Handelende
van de groote en algemeene volksverhuizing tot op den dood van
Lotharius den II. Te Utrecht, by B. Wild en J. Altheer. In gr. 8vo.
327 bl.
In eene Eeuw van Verlichting op de duistere Middel-Eeuw het oog te gaan vestigen
heeft moeite in. Aangenaams en goeds kunnen wy ons daar van niet beloo-
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ven, of het moet gebooren worden uit de vergelyking van onzen stand met dien der
Volken, in dagen, van welker aandenken wy als te rugge deinzen. Zelfvoldoening
kan het schenken aan die met LUCRETIUS zeggen: ‘'t Is genoegelyk, aan Land
staande, de zukkelingen van den Zeeman op den ongestuimen Oceaan te
aanschouwen. - Doch niets is vermaaklyker, dan, van de hoogte der Weetenschap,
neder te zien op de zodanigen, die op de paden der Dwaaling wandelen; niet om
dat wy vermaak scheppen in eens anders ongelegenheid; maar om om dat 'er
genoegen steekt in rampen te zien voor welke wy zelven vry zyn.’
VOIGT, de Uitgeever van deezen arbeid van den by onze Landzaaten niet
(*)
onbekenden Justitie-Raad en Professor TOZE , heeft niet kunnen nalaaten dit te
voelen, en op te merken, als hy schryft: ‘Misschien zullen veele Leezers vermeenen,
dat eene Geschiedenis der Middel-Eeuw niet dat aanloklyke bezitte, het welk eene
Hedendaagsche Geschiedenis in zich bevat; en in de daad schynt dit denkbeeld
ook niet ongegrond te zyn.’ - Doch dit stuk beredeneerd, mensch- en geschiedkundig
behandeld, hebbende, verklaart hy: ‘Deeze bedenkingen schynen wel der
Geschiedenisse van de Middel-Eeuw tot geene buitengemeene aanbeveeling te
strekken.’ Waarop hy voortgaat om eenige gronden en overweegingen by te brengen,
om de nuttigheid en noodzaaklykheid van dit meestal verwaarloosde deel der
Geschiedenis te bewyzen.
Wy twyfelen niet dit over te neemen. ‘Reeds’, zo laat zich de Uitgeever VOIGT
hooren, ‘schynt deeze bedenking, dat tot eene volledige kennis der Geschiedenis
ook die der Middel-Eeuw behoort, en dus dezelve niet kan veronachtzaamd worden,
de beoefening van dit vak der Geleerdheid, min of meer, aan te pryzen; dewyl toch
zeker een ieder na eene zo veel mogelyk uitgebreide kennis eener weetenschap
zal tragten. Echter zyn 'er nog veel gewichtiger gronden, die hety beoefenen van
de Geschiedenis van de Middel-Eeuw

(*)

Wy herinneren ons diens Inleiding tot de Algemeene en byzondere Staatkunde van Europa,
III Deelen; te Utrecht, in den Jaare 1779, by de Drukkers deezes uitgegeeven. Zie onze Algem.
Vaderl. Letteroef. II D. bl. 74 en 553, en III D. bl. 368.
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aanbeveelen. Wanneer, in de vyfde Eeuw der Christelyke Tydrekening, de met den
gewoonen, ofschoon niet in alle opzichten gevoeglyken, naam van Volksverhuizing
bestempelde gebeurtenis voorviel, en het Westlyke Romeinsche Ryk eindelyk door
deeze Barbaaren geheel te gronde gebragt wierd, ontstonden 'er, in de tot hier toe
aan de Roineinen onderworpen geweest zynde landschappen, nieuwe Staaten, die
gedeeltlyk door andere even zulke woeste Volkeren spoedig onder 't juk gebragt
en verwoest werden: terwyl door alle deeze omwentelingen de nog thans in ons
Waerelddeel bloeijende Ryken en Staaten zyn voortgesprooten. - Ook ontstonden,
in dit tydvak, de door deeze verschillende Natiën nog tegenwoordig gesprooken
wordende taalen, welke men de leevende pleeg te noemen, en die door eene
trapswyze beschaaving tot dien trap van volkomenheid gebragt zyn, waar in dezelven
zich tot nog bevinden.
Dan tot den tydkring, welke de Geschiedenis der Middel-Eeuw in zich bevat,
behoort niet alleen de grondvesting en opkomst der thans bloeiende Ryken; maar
ook de meesten van dezelven verkreegen ook in dit tydperk derzelver nog thans in
werking zynde Staatsgesteltenis; ten minsten laat zich deeze, dewyl zy haar grond
in de voorgaande had, niet genoegzaam beoordeelen en verstaan, wanneer men
niet met geene, en de daar in van tyd tot tyd voorgevallene veranderingen, bekend
is, die echter alleen door de Geschiedenis van dien tyd kan geleerd worden. Ook
nog in onze tyden mangelt het niet aan voorbeelden, die de juistheid deezer
aanmerking bewyzen; en het zy my geoorlofd, maar één derzelven alhier by te
brengen. De onlangs ontstaane en nog niet bygelegde twist tusschen den Koning
(*)
der beide Sicilien en den Paus, over de leenroerigheid deezer Ryken , zal men niet
kunnen bevatten, wanneer men zich niet de trapswyze opkomst van deeze Ryken
in de Middel-Eeuw, en de in de elfde Eeuw gedaane leenverlyding van deeze Landen
aan de Normannen, herinnert. Ook is de oorsprong der aanzienlyke voorrechten,
die deeze Koning insgelyks in het

(*)

Deeze Voorrede draagt de Jaar- en Maandte kening 1790. Augustus.
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geestelyke bezit, al mede in dit tydvak te zoeken. De oorsprong van het Engelsch
Parlement, de vergunning van het groot Charter, het welk nog tegenwoordig de
voornaamste Ryksgrondwet van Engeland, en, in één woord, de grond van de
hedendaagsche Engelsche Regeeringsvorm uitmaakt, is in den omtrek der
Middel-Eeuw te vinden. - Eene Geschiedenis dus, die de vestiging en opkomst van
de hedendaagsche bloeijende Ryken en Landen, als mede den oorsprong hunner
Regeeringsvorm aanwyst, zonder kennis van welke veele in dezelve nog heden ten
dage voorvallende Gebeurtenissen niet kunnen begreepen worden, moet voorzeker
onze aandagt verdienen.
Bovendien is ook de Geschiedenis van de Middel-Eeuw niet zo ontbloot van
groote en merkwaardige Gebeurtenissen, als men gemeenlyk gelooft. Dit bewyst
reeds de boven aangevoerde verdelging van het Romeinsche Ryk, en de daar op
gevestigde gronding der nog thans in weezen zynde Landen en Staaten. Men ziet
bestierders, den throon waardig, zodanige beschikkingen maaken, waar door hunne
tot dien tyd toe weinig geachte en onderdrukte Natien tot eenen aanzienlyken trap
van magt, van aanzien en invloed op de beslissing der Waereldgebeurtenissen van
dien tyd verheven wierden. Men ziet ontwerpen vormen, waar door veele ten nadeele
van het Menschdom ingesloopene wanordes weggenomen, of ten minsten
verminderd wierden; en ontdekkingen doen, die op het welzyn van het menschlyk
geslagt merkelyken invloed hadden.
Het is waar, dat de woestheid en onweetenheid tot eene aanmerkelyke hoogte
gesteegen was, doch door dit alles heen wordt men echter een schrander en vernuftig
man gewaar, die ook eene opgeklaarde Eeuw niet tot schande zou verstrekt hebben,
die door de hem omgeevende duisternis zogt heen te breeken, en, door het
weldaadige licht der Weetenschappen, gelukzaligheid onder zyne medemenschen
tragtte te verspreiden. - Byzonder ontdekt men op het einde der Middel-Eeuw, hoe
de met de gelukkigste gevolgen vergezelde Gebeurtenissen tot de verdryving der
groote woestheid, en de herstelling der Weetenschappen, hebben medegewerkt.
De verovering van Konstantinopolen, door de Turken, dreef veele Grieksche
Vlugtelingen naar Italien, die als toen de beoefening der klassische
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Schryvers wederom aan den gang bragten, en daar door den eersten grond lagen
tot de herstelling der zo lang verloorene weetenschappen. Deeze voordeelen wierden
door de omtrent ter zelver tyd uitgevondene Boekdrukkunst nog vermeerderd, en
toen begon het menschlyk verstand zich van de boeijen der onweetenheid en
barbaarschheid, waar onder het zo lang gezugt had, spoedig te ontdoen. - Aan
eenen anderen kant onderging de tot hier toe in gebruik zynde Krygskunde eene
geheele verandering door het uitvinden van het Buskruid; ook wierd daar door de
inwendige gesteldheid der Staaten aanmerkelyk veranderd; gelyk mede in den
Koophandel, en de door denzelven daar gestelde verkeering en verbintenis onder
de volkeren, door de uitvinding van eenen nieuwen weg naar de Oost-Indiën langs
de Kaap de Goede Hoop, en door de ontdekking van een nieuw Waerelddeel, tot
eene groote omwending van zaaken aanleiding werd gegeeven.
Alles is zo wel in de Staatkundige als in de Natuurlyke Waereld aan wisseling en
verandering onderhevig. Groote en magtige Staaten zyn afgenomen en in verval
geraakt, en andere hebben zich daarentegen tot eene aanzienlyke maate van gezag
en aanzien weeten te verheffen. Wy zien, hoe eerst deeze, naderhand geene,
Mogenheid de eerste in Europa geworden, en dan wederom door in 't oog vallende
gebreeken, door misbruiken, en door eene te sterke beproeving haarer kragten, of
door dezelve te boven gaande onderneemingen, van het toppunt haarer hoogheid
ter neder gestort is; en wederom andere uit haare voormaalige zwakheid tot een
verwonderenswaardig vermogen geraaken. Tot meerder dergelyke overweegingen
zal ons het Tydperk, dat de Geschiedenis der Middel-Eeuw bevat, menigvuldige
gelegenheden verschaffen.’
Zo veel zegt de Uitgeever tot aanpryzing zyner Schryfstoffe: wat de bewerking
aanbelangt, de Schryver heeft alles uit de beste bronnen geput, uit de beste
Schryvers gehaald, door hem ter staavinge en nader onderzoekinge steeds
bygebragt.
De schryfwyze is, schoon niet cierlyk, egter niet slordig. De schikking, die zeker
moeite in hadt, zodanig, dat de overgang der Geschiedenisse van het eene Land
tot het andere meestal natuurlyk en treffend, zo
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dat men onder het leezen de verplaatzing van het een in het ander Land op eene
gevallige wyze ontwaart. TOZE bezat die kunst, en deeze kwam in 't bewerken van
dit vak der Geschiedenisse byzonder te passe, om den Leezer met den geest der
Gebeurtenissen gemeenzaam te maaken. Zyne schikking in 't verhaal eener
merkwaardige Geschiedenis, waar in meer dan één Ryk deelde, maakt, dat men
het geheel te gemaklyker en op eene onafgebrokene wyze overziet. Hier door
worden ook de afbreekingen en langwylige verhaalen vermydt.
Het Deel, thans voorhanden, vervat Vier Boeken, welke deeze Opschriften en
Tydaanduidingen op het voorhoofd draagen. - I Boek. Van de groote Volksverhuizing
tot op het eindigen der Morovingische Stam. Zedert de vyfde Eeuw tot den Jaare
752. Een Tydvak van omtrent 350 jaaren. - II Boek. Zedert het eindigen der
Morovingische Stam tot den Veldslag by Fontenay, die tot het verval des Franschen
Ryks aanleiding gaf. Van het Jaar 752 tot 841. Negen en tachtig jaaren. - III Boek.
Van den Veldslag by Fontenay, en het daar door veroorzaakte verval van het
Fransche Ryk, tot aan het uitsterven, in het Mannelyk Geslacht, van de Saxische
Keizerlyke en Koninglyke Stam in Duitschland. Van het Jaar 841 tot 1024. Honderd
drie en tachtig jaaren. - IV Boek. Zedert het uitsterven der Mannelyke Saxische
Keizerlyke en Koninglyke Stam in Duitschland tot op den dood van Keizer LOTHARIUS
DEN II. Van het Jaar 1024 tot 1137. Honderd en dertien jaaren.
Tot een klein staaltje van de schryfwyze in dit Werk gehouden, want volgende
(*)
Deelen zullen ons wel gelegenheid tot uitvoeriger opleveren, diene 't geen hy van
's Pausen opkomst schryft. ‘De Spaansche en Fransche Kerken bleeven vry, en
van de Romeinsche onafhangelyk. Doch het in Europa wyduitgebreide Christendom
gaf gelegenheid, dat zo wel de nieuwgestigte als oude Kerken van de Romeinsche
afhangelyk wier-

(*)

De Jaartekening der Uitgave van dit Eerste Deel is 1792, en dewyl wy geen tweede tot nog
ontvangen, of iets deswegen vernomen hebben, bekruipt ons de vreeze, dat misschien mangel
aan vertier de verdere uitgave heeft doen blyven steeken. 't Geen ons zou spyten.
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den. Rome, de voormaalige Hoofdstad van het Aardryk, hadt, met den ondergang
van het Westersche Keizerryk, deszelfs Heerschappy, magt en grootte, verlooren.
Van haar nog overig gebleeven aanzien was zy door den Keizer JUSTINIAAN, na de
vernietiging van het Oostgothische Koningryk, geheel beroofd geworden, en zy,
benevens Italien, tot een Landschap van het Oostersche Keizerryk gemaakt. Doch
in deezen toestand van haare vernedering plaatste zich daar in ongemerkt, en in
stilte, eene nieuwe Heerschappy van eenen gansch anderen aart, die zich
allengskens over alles, wat magtig en aanzienlyk in de waereld was, verhief, en
alles aan haare Wetten onderwierp. - Dit is, in de daad, de grootste en zonderlingste
gebeurtenis in de Geschiedenis der Middel-Eeuw, en het opkomen van dit nieuwe
Ryk verwekt eene des te meerdere verwondering, dewyl het niet door middelen van
Oorlog en Overwinningen is gestigt; maar op Leerstellingen, Meeningen en Woorden
gegrond is, welke voornaamlyk hier op nederkomen; dat PETRUS door CHRISTUS tot
een Vorst der Apostelen, en, door mededeeling van het gezag om te binden en te
ontbinden, tot zynen Plaatsbekleeder op Aarde gesteld is; dat PETRUS de eerste
Bisschop in Rome is geweest, en dat zyne Opvolgers op den Bisschoplyken Zetel
in zyne Rechten getreeden zyn. Dat alles, ofschoon het deels zeer twyfelagtig en
deels zeer ongegrond was, wierd in dien tyd van de algemeen heerschende
woestheid en onweetenheid als zeker en waarachtig aangenomen. En op deezen
grond rust het wanstaltelyk Gebouw der Pauslyke Heerschappy en Gezag.’
Een Ryk in de duisternis der Middel-Eeuw opgekomen, 't welk, in de tegenwoordige
Eeuw der Verlichting, na den ondergang helt, en door den Held BUONAPARTE een
slag is toegebragt, waar van het, zo te denken is, nooit zal opstaan.
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Ambten zyn Last-posten, aangetoond in eene Redenvoering,
uitgesproken in een Gezelschap van Vaderlandlievende
Ambtenjaagers. Magister Artis, ingeniique largitor venter. In
Holland, 1797. In gr. 8vo. 29 bl.
Eene niet ongeestige Satire op het groot aantal, zich noemende, Vaderlandlievende
Burgers, welke der Revolutie om geene andere reden zyn toegedaan, dan voor zo
veel zy hen in de gelegenheid stelt, om, door het verkrygen van een gemaklyk en
voordeelig Ambt, in gemak en weelde hunne dagen te slyten. Men ontmoet hier, 't
geen aan soortgelyke Opstellen dikmaals ontbreekt; de Redenaar houdt voet by
stuk, en weet de schimprede doorgaans vol te houden. Aan sterke en geestige
slagen ontbreekt het niet; en de Spreeker laat duidelyk zien, dat het schryven in
eenen beschaafden styl hem niet oneigen is. Zie hier een der nutte gevolgen, welke
hy uit zyne betoogde Stelling afleidt: ‘Zyn de Ambten Last posten, dan handelen wy
niet berispelyk, maar integendeel pryslyk en menschlievend, wanneer wy 'er ons
onophoudelyk op toeleggen, om deezen of geenen Medeburger van zyn ambt te
ontzetten, ten einde wy hetzelve voor ons verkrygen. - Wanneer wy ons dag en
nacht op het removeeren toeleggen, en in onze Clubs- en Volks - Vergaderingen
ons heesch en paarsch schreeuwen tegen eenige Aristocraaten en Oranjevrienden,
welken nog een stukje brood door hun Ambt behouden hebben, zyn wy altyd in
staat, om ons tegen het verwyt van eigenbaat en wraakzucht te dekken. Zoeken wy
iemand te removeeren, wy zoeken tevens, hem het leeven aangenaamer en
genoeglyker te maaken; hem te ontslaan van die lastige en vermoeiende bezigheden,
aan welken hy, uit hoofde van zyn Ambt, onderworpen is. - Dat dan de laster ons
aangrimme en zyn zwadder op ons werpe, allen die door het nieuwe licht, welk wy
ontstoken hebben, geleid worden, en de zaaken beschouwen, gelyk wy wenschen,
dat ze beschouwd zullen worden, zullen aan onze removeerzucht den naam van
deugd en menschlievendheid geeven.’
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Bedenkingen over eene Algemeene Belasting op de Inkomsten
voor het Bataafsch Gemeenebest, door B.B. Te Leyden, by D. du
Mortier en Zoon, 1797. In gr. 8vo. 43 bl.
De onmogelykheid der Invoering van eene Algemeene Belasting
op de Inkomsten; en de noodzaaklykheid om de de belasting der
Middelen en Effecten, en de Finantieele Directie, over de geheele
Republiek, slechts in zichzelve te verbeteren. Ter wederlegging
van zekere Bedenkingen van B.B.; voorgedraagen aan den Burger
Repraesentant Hahn, door deszelfs Medeburger J. van Manen
Adzn., Lid der Nationaale Vergadering. In den Haage, by J.C.
Leeuwestyn, 1797. In gr. 8vo. 48 bl.
Deeze twee, blykens de Tytels, wyd uit een loopende Stukjes, over eene zaak van
het hoogste belang voor den Staat, voegen wy by een. Het eerste, eens Schryvers,
die verkoos zyn Naam als nog niet te moeten noemen, dewyl het maar al te dikwerf
gebeurt, dat men, in het beoordeelen van Boeken, ook het oog vestigt op derzelver
Schryvers, verschynt in het licht op het nadruklyk verzoek van een zyner Vrienden,
Lid der Nationaale Vergaderinge. Hy hadt het tot zyne byzondere inlichting opgesteld,
waar toe een gemeenzaam gesprek met denzelven over de Belastingen en de
gronden van regt, waar op het heffen daar van rust, gelegenheid hadt gegeeven.
Schoon wy vermeenen den Schryver te kennen, agten wy het niet noodig diens
Naam te vermelden. Zyn oogmerk wyst de Tytel genoegzaam uit; en de behandeling
draagt blyken van een Man, die zich op dit Stuk meer dan gemeene moeite gegeeven
heeft, en tot de moeilyke taak, die hy onderneemt, is opgewassen. ‘Hy heeft getragt,’
gelyk hy zich uitdrukt in de Bylage, behelzende een Plan van algemeene Belasting
op de Inkomsten, by wyze van Quotisatie, ‘op de gronden van waare Gelykheid,
een uitvoerelyk plan te vinden. Uitvoerelyk naamlyk, in zoo verre hetzelve alleen
rust op gissingen en speculatien, en welk misschien daarom alleen niet onmogelyk
behoorde genoemd te worden. Dan, hoe het zy, ik geeve 't zelve slegts als eene
ruwe schets, waaromtrent de vraag niet is: Is dat
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plan, zoo als het daar ligt, goed? Zyn daar in niet veele misrekeningen? Kunnen
daartegen niet veele bedenkingen en zwaarigheden geopperd worden? Neen, dit
is de vraag: Is deeze ruwe, by loutere gissing gecalculeerde, schets iets goeds?
Kan 'er by verdere bewerking iets bruikbaars van gemaakt worden? En kunnen zy,
die hunne rekeningen kunnen grondvesten op zekere kennis en volkomen
weetenschap, geput uit onbedrieglyke bronnen, 'er een goed werk van maaken?’
Voorts geeft hy de gronden zyner Berekening op, als mede zyn gevoelen over de
wyze van Inzameling. Het een en ander moet in het Stukje, dat aller overweeging
waardig is, nageleezen worden.
De Burger VAN MANEN, wien de Burger HAHN, (naar allen schyn, het Lid der
Nationaale Vergadering, aan wien de Burger B.B. zyn Stukske hadt toegezonden,)
een Exemplaar van de gedrukte evengemelde Bedenkingen hadt toegeschikt, heeft
de pen opgevat, en zal zich voldaan rekenen, ‘indien hy den ongenoemden Schryver
kan beweegen om de zaak nog eens in nader overweeging te neemen - of hun, die
met het poinct der algemeene Belastingen, door de Nationaale Vergadering,
gechargeerd zyn, of anderen, die over derzelver ontwerp zullen moeten oordeelen,
eenige nieuwe oog- of standpunten kan aanwyzen, uit welke zulk een gewigtige
zaak behoort bezien of doorzien te worden.’
De leiddraad, door VAN MANEN gevolgd, is deeze, dat hy in overweeging neemt
het door den ongenoemden Schryver voorgeslaagen middel van Belasting op de
totaale Inkomsten van alle Ingezetenen. - Naa deeze beoordeeling brengt hy ter
toetze eenige Middelen, welke hy onregtmaatig en ongeschikt oordeelt, - en eindelyk,
met een woord, spreekt van de Financieele OEconomie, of wyze van Heffing en
Inzameling van Inkomsten.
Naa dat de Burger VAN MANEN de Belasting op de Inkomsten beschreeven heeft,
‘als de haatlykste, omslagtigste, kostbaarste en onzekerste, en voor den Staat en
het relatif vermogen der individueele Burgers, welke men zou kunnen uitdenken,
en dus het allerongeschiktst voor eene vrye Republiek, en een Land van zo veel
onderscheiden soorten van industrie, bestaan en inkomsten,’ tegen welke uitspraake
de Bur-
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ger B.B. ongetwyfeld veel zal in te brengen hebben, maakt hy dit besluit op, 't welk
wy zullen afschryven; voorts de gemelde Bedenkingen, en deeze Tegenbedenkingen,
der leezinge onzer Landgenooten aanpryzende, als hunner overweeginge dubbel
waardig. - ‘Om uit al het aangemerkte het besluit op te maaken - zo moet ik wel
erkennen, dat het Plan van Belasting op de Inkomsten alleen, wel theoretisch het
beste, zekerste en natuurlyk evenredigste, is, voor zodanige Volksmaatschappyen,
waar ééne doorgaande wyze van bestaan, en wel inzonderheid alleen de Landbouw,
plaats heeft; welkers uitgestrektheid zich eng beperkt; en waar, over 't geheel, de
bezittingen niet zeer ongelyk zyn; zo wel als de leevenswyze op een naby eenparigen
voet; doch dat het geenzins in te voeren of met vrugt werkzaam kan zyn, in een
Land, van zo onderscheiden soorten van hanteeringe, industrie, middelen van
bestaan en leevenswyze, zo wel als uitgestrektheid, gelyk het onze.
Dat daarenboven al het zelfde, wat men door zulk eene Belasting op het totaal
der Inkomsten bedoelt, geëffectueerd wordt, - en op eene veel evenrediger wyze,
- door de Belasting der onderscheiden middelen; en dat, dienvolgende, de middelen
zelve, zo 'er gebreken in plaats hebben, in zichzelven moeten verbeterd, en derzelver
inrichting en heffing over de geheele Republiek - in het eene gedeelte gelyk in 't
andere - moet geliquideerd of relatif gelykvormig gemaakt worden.
Dat, dienvolgende, in den striktsten zin, geen geheel nieuw Plan van Belasting,
voor onze één en onverdeelbaare Republiek, noodig is; maar dat uit alle
subsisteerende en vigeerende middelen, over alle de Gewesten, slechts die geene,
welke best met het principium van relative gelykheid overeenkomen, tot generaale
lasten behooren aangenomen, de min nuttige verworpen, en de ontbreekende
noodzaaklyke ingevoerd worden.’
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Brief van Philalethes aan zyn Vriend Authophilax, over twee zeer
aanmerkelyke Bedenkingen; wegens het executeeren van de
Provincien, door de Nationaale Vergadering; en over het
aanneemen of verwerpen der Constitutie. Alom, in gr. 8vo. bl.
PHILALETHES heeft deezen Brief op zyn Comptoir, den 9 July, het 3de Jaar der
Bataafsche Vryheid, naar luid der Dagtekening, in haast geschreeven. - Dit in haast
is zomtyds een Compliment, doch hier, gelooven wy, ernst: althans de Brief zelve
draagt inwendige merktekens van eene verhaaste, en dus geheel oppervlakkige,
en weinig beduidende schryfwyze over Onderwerpen, die de gezetste aandagt en
overweeging vereischen.

Praeadvis van den Burger A.J. Verbeek, President van het
Provinciaal Bestuur van Holland, over het verschil tusschen de
Municipaliteit en een gedeelte der Burgery van den Haag,
aangaande de schikking en oproeping der Grondvergaderingen.
Te Dordrecht, by H. de Haas. In gr. 8vo. 17 bl.
De reden van de uitgave van dit Praeadvis geeft de Burger VERBEEK, met deeze
woorden, op: ‘Myn oogmerk was geenzints myn Praeadvis in de bekende Haagsche
zaak, in openbaaren druk, te doen verschynen - ook is hetzelve daar toe niet geschikt
- dan daar de kwaadwilligheid heeft kunnen goedvinden myne eer deswegens
openlyk aan te randen, meen ik zulks aan my zelven en aan het Volk van Holland
verschuldigd te weezen - de onzydige wereld oordeele, wie in deeze zaak het meest
bescheiden, en meest overeenkomstig de billykheid, gehandeld hebbe.’
Uit de toelichtende korte Inleiding moeten wy den Burger VERBEEK, in zyn
gehouden gedrag ten aanziene van dit onaangenaam verschil, geheel billyken.
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Reize door de Binnen-Landen van Noord-Amerika, door Jonathan
Carver, Schildkn., Kapitein van eene Comjpagnie Provintiaale
Troepen, geduurende den Oorlog met Frankryk. Naar den derden
Druk uit het Engelsch vertaald door J.D. Pasteur. Met Plaaten.
Eerste Deel. Te Leyden, by A. en J. Honkoop, 1796. In gr. 8vo.,
behalven het Voorwerk van XXVI. 248 bl.
Zeer onlangs maakte ons W. BARTRAM bekend met een gedeelte van America en
(*)
de Bewoonders van dat nog weinig inwendig bekende Werelddeel , thans vinden
wy ons, door de pen van J. CARVER, in staat gesteld, om onze kundigheden van
deszelfs Gesteltenisse in eenen geheel anderen oord uit te breiden.
Schoon het oorspronglyke, waar van twee Drukken, in den Jaare 1781, in het
tydsverloop van twee jaaren, reeds uitverkogt waren, en dit eene derde noodzaaklyk
maakte, naar welke deeze Vertaaling vervaardigd is, eenigzins een oud Werk moge
heeten, zal dit, gelyk de Vertaaler te regt aanmerkt, geen afslag aan de waarde by
den Nederlandschen Leezer baaren. ‘Indien,’ schryft hy, ‘dit gebeurde met eene
Reis door Landen, waar in de zeden van het Volk zo veranderlyk zyn als in Europa,
waarin een tiental jaaren eene geheele wending aan alles geeft, veel nieuws doet
opkomen en veel ouds in verval geraaken, zoo zoude men kunnen zeggen, dat het
geen tyd meer was zulk eene Reisbeschryving het algemeen aan te bieden, voor
welk zy van geen belang meer konde zyn. Maar dat is hier het geval niet; de zeden
en gewoonten, het karakter dier Volken, welke niet met andere Natien vermengd
worden, en weinig of geene gemeenschap met beschaafde landen hebben, blyven
altoos dezelfde, zyn nog heden zoo als zy vóór eeuwen waren, en zullen ook zodanig
blyven, zoo lang de beschaafde Natien zig niet onder hen uitbreiden, en hun hunne
Konsten, hunne Weetenschappen, hunne Godsdiensten en hunne ondeugden
leeren. Het is dan geenzins nog ontydig de Nederduitsche Leezeren met die Volken
nader bekend te maaken, te meer, wyl men met waarheid kan zeggen, dat 'er zedert
de uitgave van dit Werk geen

(*)

Zie onze Alg. Vad. Letteroef. hier boven, bl. 82, enz.
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ander verscheenen is, dat de zeden, gewoonten, regeering, Godsdienst, van de
natuurlyke Inwoonderen van het vaste land van Noord-Amerika zoo naauwkeurig
en omstandig beschryft, en dat zich geen Reisbeschryver heeft opgedaan, die zoo
diep landwaards in geweest is, en daar zoo lang met het Volk verkeerd heeft als de
Heer CARVER.’
Gegronde redenen om geene verschooning te vraagen voor de laate
Nederduitsche uitgave, die de Burger Vertaaler reeds voor eenigen tyd zynen
Landgenooten beoogde te leveren; doch waar in hy door andere bezigheden, eenige
jaaren, verhinderd werd. - Veele Vertaalingen, en inzonderheid Reisbeschryvingen,
zyn wy aan deezes Burgers vlyt verschuldigd; wy zullen den lof, hem gegeeven by
het vermelden van BARTRAM's Eerste Deel, mede van zyne hand, niet herhaalen.
Maar hier melden, dat hy soms meer doet dan vertaalen, en ook aan dit Werk gedaan
heeft. Zyne kunde in de Natuurlyke Historie der Dieren, waar van hy meermaalen
blyk leverde, deedt het hem nuttig en noodig vinden, om in deeze Reize de
Natuurlyke Historie der Dieren met eenige Aantekeningen op te helderen en te
verbeteren; een arbeid, welke den Leezer niet dan aangenaam kan zyn, en de
waarde des Werks zal vermeerderen; dewyl het de Leezers, die in de Natuurlyke
Historie onbedreeven zyn, voor eenige misslagen van den Schryver, die wel een
goed Krygskundige, maar geen Natuurkundige, schynt geweest te zyn, zal
waarschuwen.
Was de laatste Druk in 't Engelsch vermeerderd met het Leeven van CARVER, dit
ook verschynt voor aan in deeze Vertaaling, en is zeer leezenswaardig. Ongelukkig
levert hy een voorbeeld op van miskende verdiensten, die men anders beweert dat
in Engeland vergolden worden. Ondanks de gunstige Geloofsbrieven voor zyn
Character, en de eerste ontmoetingen toen hy in Engeland kwam, en zyne opgevatte
hoope, dat zyn arbeid ten minsten zo zou beloond worden, dat men hem de gelden
zou goeddoen, die hy ten dienste van den lande besteed hadt, zag hy zich
verwaarloosd. Naa zyne bezittingen uitgeput te hebben om den Lande voordeel te
doen, zag hy zich met zyn Huisgezin verlaaten, van steun beroofd. Hartzeer
veroorzaakte zwakheid van lichaam, vergroot door armoede en gebrek aan de
gemeene noodwendigheden des leevens. Welk alles, gelyk zyn Leevensbeschryver,
dit in 't breede vermeld hebbende, verklaart, ‘een
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einde maakte aan het Leeven van een Man, die, naa zyn Land, ten kosten van zyn
goed en gezondheid, en op gevaar van zyn leeven, veele gewigtige diensten gedaan
te hebben, in de eerste Stad der Wereld, (Londen) van gebrek verging.’
In de Inleiding legt CARVER zyn wydstrekkend plan, ten voordeele van Engeland,
bloot, onmiddelyk naa den Vrede tusschen Engeland en Frankryk, in den Jaare
1763, gevormd. Een plan, schoon niet volvoerd, egter eenigzins volbragt, van welk
alles hy de reden opgeeft; als mede van het laat in 't licht geeven zyner Reize, waar
wy de verwaarloozende behandeling hem aangedaan ontvouwd vinden. Deeze
heeft deels zo veel betrekkings tot het Werk voorhanden, dat wy het niet van ons
verkrygen kunnen het onvermeld te laaten. Te Londen was hy by Commissarissen
van den Handel en Plantadien geweest. ‘Toen,’ op dat wy zyne eigene woorden
gebruiken, ‘dit onderzoek geëindigd was, verzogt ik te mogen weeten wat ik met
myne papieren doen zoude. De eerste Lord antwoordde, zonder zig te bedenken,
dat ik die kon uitgeeven, wanneer my zulks goeddagt. Ingevolge van dit verlof,
verkogt ik dezelve aan een Boekhandelaar; doch toen zy byna voor de Pers gereed
waren, kwam 'er een bevel van den Raad, waar by my gelast werd, zonder uitstel,
alle myne Kaarten en Dagregisters, met alle de papieren, die betrekking hadden tot
de ontdekkingen, die ik gedaan had, in het Plantagie comptoir te brengen. Om aan
dit bevel te voldoen, was ik genoodzaakt dezelve tot een zeer hoogen prys van den
Boekverkooper weder in te koopen, en die over te geeven. Ik tragtte dit nieuw uitschot
by de rekening gevoegd te krygen, welke ik reeds ingeleverd had; dan dit verzoek
werd my afgeslaagen, niettegenstaande ik in het verkoopen van myne papieren
overeenkomstig het verlof gehandeld had, het welk ik van den Raad van Koophandel
had verkreegen. Dit verlies, dat eene zeer aanmerkelyke som bedroeg, was ik
genoodzaakt te draagen, en my te vrede te houden met eene schadevergoeding
van de overige onkosten. - In deeze myne omstandigheden is myne eenigste
verwagting op de gunst van eene edelmoedige Natie gevestigd, aan welke ik nu
myne plans, dagregisters en waarneemingen, van welke ik gelukkig een afschrift
gehouden heb, toen ik de eerste aantekeningen in het Comptoir overleverde, zal
mededeelen. Ik doe zulks te gereeder, wyl ik hoor dat men niet weet waar zy gelegd
zyn, en 'er geene waarschynlyk-
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heid is, dat zy immer aan het licht zullen gebragt worden.’
Het Plan, 't geen de ongelukkige CARVER zich voorstelt, om ons zyne over 't
algemeen zeer weetenswaardige Waarneemingen mede te deelen, is, daar hy zich
voorstelde om het Werk zo beknopt als aangenaam te maaken, - eerst een verslag
te geeven van den weg door hem gereisd over het onmeetelyk Vastland, en hierin
kan men hem volgen op de Kaart vooraan dit Reisverhaal geplaatst; terwyl hy
voortgaat met het getal der Inwoonderen, de ligging der Rivieren en Meiren, en de
voortbrengzelen des Lands, te beschryven. Deeze Kaart geeft ons de vertooning
van de Landen en Meiren tusschen de 41 en 49 Gr. Breedte, en 85 en 97 Gr.
(*)
Westerlengte van Londen . - Vervolgens handelt hy, in onderscheide Hoofdstukken,
van de Zeden, Gewoonten en Taalen der Indiaanen. Hy verzoekt de toegeevenheid
der Leezeren, als een Man, die, uit hoofde zyner andere bezigheden, niet gewoon
geweest was zich op Boekoefeningen toe te leggen. Men zal, uit hoofde van de
belangrykheid zyner schryfstoffe, aan de wyze van volvoering gereed iets
verschoonen; en brengt de hand des Nederduitschen Vertaalers eenige misstallen
te recht.
Twee jaaren en vyf maanden had CARVER op deezen Reistocht besteed, en,
geduurende dien tyd, byna zevenduizend mylen bereisd. By de opgave zyner
beweegredenen in de Inleiding, voegt hy, op 't einde zyns Reisverslags, 'er nevens,
dat deeze de eenigste niet waren, die hem noopten om deeze moeilyke taak te
onderneemen. ‘Myne oogmerken,’ schryft hy, ‘waren niet geheel bepaald tot de
voordeelen, die 'er of voor my zelven of voor

(*)

Het aanbelang van deeze Kaart geeft de Heer CARVER naderhand te kennen, als hy bl. 38
schryft: ‘Alle de Kaarten, die ik ooit van deeze streeken gezien heb, zyn zeer gebrekkig. De
Rivieren worden over 't algemeen afgetekend als in andere rigtingen loopende dan zy waarlyk
doen, en veele van derzelver takken, byzonderlyk van de Missisippi, worden agterlaaten. Ook
worden de afstanden der plaatzen grootlyks mistekend. Of zulks door de Fransche
Aardryksbeschryvers, (want alle Engelsche Kaarten zyn uit de hunne overgenomen,) met
opzet gedaan zy, dan wel uit gebrek aan een juiste kennis van het Land, kan ik niet zeggen.’
- Met opzet, dit klinkt vreemd; doch de Heer CARVER hadt met den aanvang zyner Inleidinge
de Franschen des reeds rechtstreeks beschuldigd. Aanm. van den Redacteur.
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de burger-maatschappy, tot welke ik behoor, uit konden voortvloeijen; maar daar
waren edeler beginzelen, die voornaamlyk medewerkten om my voort te dryven.
De onbeschaafde staat, zoo met opzigt tot burgerlyke als godsdienstige
verbeteringen, in welken zoo veele myner medeschepzelen nog blyven verkeeren,
wekte in mynen boezem eene onwederstaanbaare begeerte om de byna onbekende
landen, welke zy bewoonen, te gaan onderzoeken, en om, als een voorbereidende
stap tot beschaafder zeden en menschlievender gevoelens, kundigheid te verkrygen
van hunne taal, gewoonten en beginzelen.
Ik beken dat het gering voordeel, dat al te veel Indiaansche natien tot hier toe van
hun verkeering met die zich Christenen noemen ontvangen hebben, niet zeer strekte
om myne liefddaadige oogmerken aan te moedigen; doch daar egter veele, schoon
niet alle, eenig voordeel zouden kunnen ontvangen van de invoering der
Europeaansche beschaafdheid en godsdienst, als zy niet slegts alleen de dwaalingen
en gebreken overnamen, die uit verdorvenheid en verkeerdheid van deszelfs belyders
ongelukkig daar mede vergezeld gaan, besloot ik in myn oogmerk te volharden.
Ik kon my nimmer vleijen, dat ik in staat zou weezen dit groote oogmerk alleen
ter uitvoer te brengen; doch ik was egter begeerig, om, zo veel in myn vermogen
was, daar aan toe te brengen. Wilde ieder een dit in alle openbaare onderneemingen
doen, en met yver zyn byzonder aandeel leveren, welke verbaazende oogmerken
zou men niet al ter uitvoer brengen!
Het is eene waarheid, dat de Indiaanen niet zonder eenig gevoel van Godsdienst
zyn, en wel zo eenen, die bewyst dat zy den grooten Schepper eeren met eenen
graad van zuiverheid, onbekend by volken, die grooter gelegenheid hebben om
verbeterd te worden; maar hunne godsdienstige beginzelen zyn verre van zoo
onbevlekt te zyn, als een geleerd Schryver die heeft opgegeeven, of van onvermengd
te zyn met gevoelens en plegtigheden, die hunne uitneemenheid in dit stuk grootlyks
verminderen, zo dat, indien de leerstellingen van het waar en leevendig Christendom
onder hen konden ingevoerd worden, zo zuiver en onbesmet als het van de lippen
van den Godlyken Insteller vloeide,
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het zeekerlyk strekken zou om dien bygeloovigen en afgodischen nevel, door welken
de redenlykheid van hunne godsdienstige stellingen verduisterd wordt, op te
helderen. Deszelfs zagte en liefddaadige voorschriften zouden ook toebrengen om
hunne onverzoenlykheid te bevredigen en hunne wilde zeden te beschaaven, eene
allerwenschelykste gebeurtenis! en gelukkig zal ik my achten, als dit werk een middel
zal worden, om het pad aan te wyzen, langs welk hun heilzaame onderrigtingen
kunnen toegebragt worden, en slegts de bekeering van eenige weinigen het gevolg
zal weezen.’
Naa met deeze betuiging het Reisverhaal geëindigd te hebben, vangt CARVER het
wyders voorgestelde werk aan, om van den Oorsprong, de Zeden, Gewoonten,
Godsdienst en Taalen, der Indiaanen van Noord-America te handelen. Het eerste
Hoofdstuk onderzoekt den Oorsprong deezes Volks. De onderscheidene gevoelens,
des betreffende, worden bygebragt en getoetst. Hem komt weinig minder dan
betoogd zeker voor, dat America uit Asia bevolkt is. Hy houdt zich zo volkomen
overtuigd van de zekerheid van dit gevoelen, en had zulk een lust om het nog verder
te staaven, ‘dat hy eens een gezelschap van Heeren, die veel werks van zulke
naspeuringen maakten, en welken hy zyne gedagten omtrent dit stuk hadt
medegedeeld, de aanbieding deedt, dat hy, zoo zy hem van het noodige verzorgen
wilden, eene reis onderneemen zou door de Noordoostlyke deelen van Europa en
Asia, naar de binnenlanden van America en van daar na Engeland; terwyl hy, op
zyne reis, alle waarneemingen zou doen zoo omtrent de taal als de zeden van de
volkeren, met welke hy verkeeren zou, die zouden kunnen strekken, om de stelling,
hier opgegeeven, op te helderen, en de nieuwsgierigheid der geleerden en
onderzoeklievenden te voldoen. Dan,’ voegt hy 'er nevens, ‘naardien men oordeelde
dat zulk eene onderneeming eerder door de Natie dan door byzondere Persoonen
behoorde bekostigd te worden, werd ze niet ter uitvoer gebragt.’ - CARVER was niet
gelukkig in Begunstigers zyner Plans te ontmoeten. Hy moest zich te vrede houden
met het genoegen, van te vinden dat zyne besluiten strookten met de gevoelens
van den grooten en geleerden Geschiedschryver ROBERTSON.
Het tweede Hoofdstuk handelt over de Persoonen- de
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Kleeding, Tenten, en het Huisraad, der Indiaanen, opgehelderd door aartige
gekleurde Afbeeldingen van de voornaamste deezer Volken. - Het derde Hoofdstuk
ontvouwt hunne Hoedanigheden en Zeden. - Het vierde loopt over de Tydrekening
der Indiaanen.
Schoon deeze Hoofdstukken ons veel stofs tot mededeeling van zeer veel
byzonder merkwaardige zaaken zou opleveren, heeft het algemeen verslag ons zo
veel plaatsruimte ontnomen, dat wy 'er van moeten afzien, 't geen wy te eerder
kunnen doen, daar het Tweede Deel, 't welk wy onverwyld hoopen onderhanden te
neemen, ons daartoe gelegenheid zal verschaffen.

Reis door de Departementen van Frankryk; door een Gezelschap
van Konstenaars en Geleerden. Met Kaarten en Plaaten. l'Aspect
d'un Peuple Libre est fait pour l'Univers. J. la Vallée, Centenaire
de la Liberté, Act. 1. - No. 6. Te Parys, by Brion, Buisson,
l'Esclapart, Desenne, en de Directeurs der Drukkerye du Cercle
Social. Te Gouda, by H.L. van Buma en Comp. In gr. 8vo. 48 bl.
Schoon dit Stukje min opgevuld is met die aanstootelykheden, welke wy, in een
(*)
ander der voorgaande, niet konden nalaaten op te merken en te berispen, heeft
het egter des genoeg, en tragten de Schryvers hun, die 'er sinaak in vinden, die
geledene schade te vergoeden in de weinige Aantekeningen, naar gewoonte, agter
aan gevoegd. Het smert ons, in de daad, geen der Stukjes van dit Werk, 't welk, in
andere opzigten, zyne verdiensten heeft, zonder zulk eene herhaalde berispende
aanmerking te kunnen aankundigen.
Voor het overige treft de Beschryving van het Departement van Pas de Calais,
welke wy hier aantreffen, meer doel dan wy in een en ander der voorige Stukjes
aantroffen, en schenkt ons een omstandiger verslag van het Land en de Steden,
dan ons meestal voorkwam in de Beschryving der voorige Departementen. In zo
verre heeft het ons, eenige aanstootelykheden daargelaaten, verlustigd, en willen
wy onze Leezers van eene en andere byzonderheid, van deezen aart, deelgenooten
maaken.
Naa, volgens gewoonte, tegen de Roomsche Geestlykheid eenige hevige uitvallen
gedaan te hebben, treffen wy deeze beschryving van de Voortbrengzelen aan. ‘Dit
Departement is zamengesteld uit de Provintien voorheen bekend onder den

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1796, bl. 77, 221 en 425, en hier boven bl. 39.
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naam van Artois en het Hernomen Land. De milde natuur heeft deeze Gewesten
met weldaaden overlaaden. De Aarde beloont hier den arbeid van den Landbouwer,
met een onuitputlyken overvloed. Derzelver oppervlakte, gunstig in het ontwikkelen
van allerlei uitspruitzelen, is niet alleen bedekt met alle Graanen en Groenten, die
noodig voor 's Menschen leeven zyn; maar brengt ook nog alle die Gewassen voort,
waar van hy zich een nooddruft gemaakt heeft, of waar uit hy zich kleeding bereidt,
zo als Vlasch en Hennip, Tabak en Hop; terwyl in zommige streeken van dit
Departement de rykste Oogst de Velden schynt te overlaaden, zyn 'er wederom
andere, waar de vrugtbaarste Weylanden, als tapyten uitgespreid, over hunne
onmeetelyke uitgestrektheid, het gebloemte en het groen der Lente schynen te
vereeuwigen; maar de weldaadige Aarde bepaalt zich niet by eene zoo overvloedige
vrugtbaarheid; zy besluit in haaren schoot ook nog die brandbaare Bergstof, welke
de mensch uit haare ingewanden opdelft, om aan zyne leeden, door de winterkoude
verkleumd, de warmte te hergeeven. - Waarom moest de vrugtbaare schoot van
zoo veele rykdommen; waarom moest de oppervlakte van deeze Landstreek, die
zoo overvloedig alle eerste leevens - behoeften voortbrengt, zoo menigmaal door
de bloedige voetstappen der Zoonen van Mars bezoedeld worden? Waarom, terwyl
het oog zich verlustigt in de ryke bekleedzelen, door de natuur over deeze
betoverende vlakten ontrold, waarom moet dan de dood, noch zweevende over de
asch der slachtoffers van den Oorlog, de ziel van den Reiziger doen yzen en hem
toeroepen: “beef en zidder! deeze zyn de vlakten van Azincourt en Lens; gy zyt
onder de muuren van Therouane en de verschanssingen van Calais! Helaas,
ongelukkig Menschdom! vermids het eenmaal geschreven is, dat overal, waar
menschen leeven, ook begraasplaatzen moeten zyn, zoo daal ten msten daar in
neder, ondersteund van den arm uwer broederen. Gy menschen van allerlei Natien!
bemint alléén uw Vaderland; dient dat alléén, en gy zult den Oorlog niet meer
kennen.”
Het Batist, de Kanten, het Porcelein, de gerafineerde Zuiker, zyn 't geen de weelde
uit dit Departement trekt; maar deszelfs kostbaarste rykdom zyn de Graanen. Dit
voedzel, wiens welspreekend gebruik, in weerwil van den Hoogmoed, het aandenken
aan den armen midden op de gastmaalen der weelde predikt: geef my Brood! is
immers overal dezelfde taal! ô Menschen, wie gy zyn moogt! ryke of arme, ziet daar
toch den eersten schakel uit den keten uwer algemeene behoeften! en gy lochent
noch de Gelykheid! - De Greinen, de Calaminken, het Flenny, de Gaaren Koussen,
de Tapytbehangzels, het Behangzelen Druk-Papier, de Raap-Oly, de Zeep, de
Paarden,
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het Vee, en eindelyk de Visschery; zie daar in het algemeen de takken van
Koophandel, welke dit Departement tot één der rykste van den ganschen Staat
maakt!’
De Ingezetenen beschryven onze Reizigers, in deezer voege. ‘De menschen in
deeze Cantons scheenen ons werkzaam, vredelievend, zagtaartig, gehecht aan
hunne haardsteden, zonder loosheid of doortraptheid, meer log van geest dan
droefgeestig, meer stilzwygend dan nadenkend. Het is zeker, dat de verlichting hier
minder vorderingen heeft gemaakt dan in de overige gedeelten van het Ryk; de
Wysgeerte is 'er noch in haare kinderlyke jaaren, de wortelen der dwaaling zyn 'er
noch verre van verdroogd te zyn. Op het oogenblik, dat men zich met de Nationaale
(*)
Opvoeding gaat bezig houden , moet deeze aanmerking zoo min aan de
Wetgeevers, als aan de Onderwyzers, ontglippen. Het is zeker, dat, overal waar
het Volk in verlichting by de tegenwoordige Eeuw noch ten achteren is, men sterker
maatregelen in den voortgang der Opvoeding zal moeten in het werk stellen. Zy zal
meer tegenstand ontmoeten in het eene Departement dan in het andere. In het
eene zal men alleen Kinderen te vormen hebben; in het andere zal men Moeders
en Kinderen beide hebben! men zal daar mogelyk te vreezen hebben, dat de
opvoeding denzelfden gang als het werk van Penelope zal gaan; en dat het Kind,
des daags door de straalen der waarheid verlicht, des avonds door de hand der
vooroordeelen zal in slaap gewiegd worden!’
De eerste Stad, hier beschreeven, is Bapaume, eene k'eine naare Stad. Hier op
volgt, en des treffen wy meer aan, Arras. Voorts de Abtdye van St. Wast, aldaar
was de Cardinaal VAN ROHAN voorheen Abt. Men denkt ligt dat hy den scherts deezer
Reizigeren niet ontgaat; dan te midden van die scherts leeren zy ontzettende
waarheden. Men luistere! ‘Het lot der Koningryken, even zoo als dat van byzondere
Persoonen, hangt zomtyds van zeer geringe gebeurtenissen af. Indien men in de
zaak van de Collier nog maar twee dagen gewacht hadt om den Cardinad te vatten,
zo had hy eene Geldieening bekomen, die hy in dit Land geopend had, de Juweliers
waren betaald geweest, en de geheele zaak gestild. Vervolgens zou het oog der
Natie niet gevallen zyn op de listen en de verkwistingen van het Hof; op de veilheid
van een Parlement, waar van de omkooping aan de Grooten in allen geval de
onschuld verzekerde; op de ongelykheid des Konings aan zich zelven, wiens
zwakheid denzelvden Man met ballingschap strafte, die de wet op zyn bevel pas te
vooren hadt vrygesprooken. -

(*)

Wy agten hier eene meermaals gedaane herinnering noodig, dat deeze Reis in den Jaare
1792 gedaan is.
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De behoefte van met elkander om te gaan, het verlangen om te onderzoeken, de
noodzaaklykheid om dieper in zaaken in te dringen, zyn aan het geval van den
Cardinaal de geboorte verschuldigd. De drift, om zich in byeenkomsten te
verzamelen, werd eene hebbelykheid. Alle de punten der nieuwsgierigheid werden
op nieuw gesleepen, dezelve scheurden eerst het buitenste bekleedzel open, daar
naa het tweede en het derde, en zo vervolgens tot het laatste toe. Alle de geheimen
der dwinglandye zyn van den snoer losgemaakt even gelyk de Diamanten van de
Collier; men heeft tot den laatsten caraat toe de Publicque zaaken gewoogen en
naargegaan: men zag toen den afzichtigen en uitgeteerden hals van het oud bestuur
in alle zyne afschuwelyke naaktheid, en de wil des Volks trof denzelven. Het hoofd
van de Tiranny viel af, de Omwenteling wierd gebooren, en de verdorvenheid van
éénen Grooten deedt de waarheid in ééne minuut meer wegs afleggen dan veertig
jaaren zorgen en moeite der Wysgeerte in staat waren geweest te doen.
De Staaten Generaal, tot eene Nationaale Vergadering gevormd, hebben aan
deeze eerste drift des Volks bestendigheid gegeeven, en deeze bestendigheid is
het 't geen men de Vryheid mag noemen. Want de Vryheid is niet het geheele Volk
zo lang het in driftige beweeging is, maar wel het geheele Volk, als het wel bestuurd
wordt. Het eenige kwaad is misschien, dat de wensch van SULLY, over het zamenstel
der Staaten Generaal, niet verhoord is. “'t Was goed, (zeide hy) dat allen, die dezelve
uitmaakten, met gelyke kennis bedeeld waren, in de goede en waare Staatkunde,
of ten minsten dat de Onwetendheid en de Ondeugd zweegen, in het byzyn van die
weinige eerlyke en verlichte persoonen, welke zich zomtyds aldaar bevinden.”’
De Lykstatie van de Maire van Etampe, de Geboorteplaats van DAMIENS, geeven
den Reizigeren aanleiding tot scherpe aanmerkingen en het doorloopen van vroegere
Koninglyke Tydvakken vol scherts en steekeligheid. De kleine aartige Steden
Montreuil, Bethune, Aire en Hesdin, worden in 't voorbygaan beschreeven, en leveren
stoffe tot vryheidlievende aanmerkingen.
St. Omer houdt hun langer op. - Calais, eene kleine aartige Stad, beschryven zy
in het hier boven aan den voet des blads aangeduide Jaar, ‘als meer een Herberg
tusschen Frankryk en Engeland, dan wel eene grensscheiding tusschen de beide
Ryken. Hier is het dat de zeden deezer beide Volken zich vermengen en vereenigen,
en van deeze aangenaame Stad een Engelsch-Fransch-volk maaken. De beide
Taalen zyn daar gemeen. Men lacht en danst 'er op zyn Fransch; men leevt en
denkt 'er op zyn Engelsch. De
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Bourgogne - Wyn stroomt 'er ter zyde van de Thee, en de vette Hoenders van Mans
vergezellen de Rosbeaf van Ierland.’
De laatst bezogte Stad is Boulogne sur Mer. Hier tresfen wy deeze
overschryvenswaardige aanmerking aan. ‘De laatste Bisschop van Boulogne was
een Man uit het Volk. 't Zou smertelyk zyn, om te zeggen, indien de waarheid iets
aan een Schryver kon wysmaaken dat deeze Man by de omwenteling een der
grootste vyanden van dat Volk, een der heetste tegenstreevers van deszelfs herstel
in zyne vrymagtige rechten geweest is. - Kwaadwilligen hebben van dit voorbeeld
gebruik gemaakt, om dit volk te lasteren, en te zeggen, dat hetzelve, tot grooteren
stand opklimmende, niet vry zou zyn van dien zelvden hoogmoed, waar over men
zoo veele verwytingen doet aan hun, die voorheen daar in gesteld waren. - En
waarom wil men dan, dat e n Man uit het Volk verheeven zou zyn boven alle
menschelyke zwakheden en dwaalingen? Gy onregtvaardigen, wilt gy dat allen in
deeze Classe volmaakt zouden zyn! bedenkt dan, dat, indien dit zoo was, 'er volstrekt
geene verontschuldiging zou overblyven, noch voor uwe hardnekkigheid, noch voor
uwe vervolgingen.
Zy zyn echter daarom niet min schuldig, die, uit het Volk voortgekomen, deszelfs
deugden vergeeten op den drempel van het bestuur; zy zyn in tegendeel dubbele
verraaders, en het is om hunnent wil dat men in onze taal het woord Derogér
(afwyken) moet behouden. Men heeft Boeken wier vreemde styl door 't gemeen niet
kan ontcyfferd worden, zonder dat Geleerden hunne aantekeningen op den kant
schryven. Zo is de mensch een Boek, en zyne daaden de kant der bladzyde.’
Ten slot merken de Reizigers aan. ‘Wy hebben, in dit Departement, die Canaalen
voor den Handel gevonden, welke in Frankryk ougelukkig maar al te zeldzaam zyn,
- en waar van Holland beter dan wy het voordeel kent. - Dit zyn de Vaarten. 't Is niet
genoeg dat de Franschen zich tot de hoogte der Revolutie verheeven hebben; de
grond, dien zy bewoonen, moet ook nog dien trap van luister bereiken, die aan het
Land der Vryheid voegt. Alles gaat met de jaaren voorby; de Koningryken hebben
hunne begraafplaatzen, even gelyk het geringste wormpje; maar 't Land blyft, en
op deszelfs oppervlakte moet een Volk voor deszelfs Naakomelingschap het verhaal
van zyne Grootheid en van zyne Magt aantekenen.’
Dit No. is opgecierd, behalven de Kaart des doorreisden Departements, met de
fraaije Gezigten van Arras, Montreuil sur Mer, Calais, en Boulogne sur Mer.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
H. van Herwerden over het Euangelie van Joannes. Eerste Deel.
Te Amsterdam, by J. Allart, 1797. In gr. 8vo. 329 bl., behalven eene
Aanspraak van 34, en Inleiding van 54 bl.
In eene voorafgaande Aanspraak aan de Gemeente van Amsterdam, geeft de Eerw.
VAN HERWERDEN verslag van de aanleiding en het oogmerk der uitgave van deze
Verklaring van Joannes Euangelie, waarover hy veele jaaren lang van tyd tot tyd
heeft gepredikt. Het zaaklyke uit deze Leerredenen zal men hier samengetrokken
vinden, zonder dat evenwel wordt uitgeweid in meer algemeene en bekende
waarheden, die op den leerstoel, wegens haar belang, en om voor min geoefenden
bevorderlyk te zyn, herhaald moeten voorgesteld worden. 't Geen by elke stoffe ter
toeëigening gezegd was, is ook achtergelaaten.
Men kent de denkwyze en den schryftrant van VAN HERWERDEN uit zyne te vooren
uitgegeevene Verklaaring van 's Heilands Verzoeking in de Woestyne, en van de
Geschiedenis van den Staat der Rechtheid en den Val onzer eerste Ouderen, die
aan soortgelyke Kerkelyke Redevoeringen derzelver oorsprong verschuldigd zyn.
(*)
Het zelfde oordeel, welk wy voorheen over dezen arbeid des Eerw. Gryzaards
geveld hebben, past ook hoofdzaakelyk op deze verklaaring van dit gewigtig
Bybelboek. Allen, die van 's Mans dienst voorheen met zooveel lust en
toegenegenheid gebruik maakten, en met hun zeer vele andere leden van 't
Hervormd Kerkgenootschap, gewoon aan zoodanige wyze van Bybeluitlegging en
leiding van gedachten over 't Theologische, als hier steeds gevolgd wordt, zullen
met veel graagte deze vrucht van 's Mans

(*)

Zie onze Alg. Vaderl. Lett. I D. bl. 270, III D. 288.
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lofwaardige werkzaamheid ontvangen, en 'er zich mede stichten.
Op gemelde Aanspraak volgt eene, nu eerst, zoo 't schynt, vervaardigde Inleiding
van 54 bl., waarin de Leeraar zegt vergoed te hebben, 't geen hy, over dit Euangelie
predikende, niet zoo zeer had voorgedraagen, en echter, tot recht verstand van dit
Euangelie in 't algemeen, moest geweeten worden. Daarin wordt gehandeld over
Joannes, op wiens naam het staat; de echtheid van dit geschrift; het verband
tusschen hetzelve en zynen eersten brief, als t' zamen een zeker geheel
uitmaakende; over de plaats, waar, den tyd, wanneer, de persoonen, voor welken,
de aanleiding, by welke, en het oogmerk, waartoe hy dit Euangelie schreef; over de
wyze, op welke het, overeenkomstig deszelfs bepaald oogmerk, is ingericht, en
dieswegens, in verscheidene byzonderheden, van dat der voorige Euangelisten
verschilt; over den schryfstyl; de orde en het beloop der zaaken; en eindelyk het
belangryke van deszelfs inhoud voor de Christen Kerk, ook in volgende tyden.
De Verklaaring zelve loopt, in dit eerste Deel, niet verder voort, dan tot aan het
einde des tweeden Hoofdd. De Leeraar gaat daarin met oordeelkundige oplettendheid
te werk, en verspreidt over dit Bybelschrift, zoo wel door eigen nadenking, als door
naarstige gebruikmaaking van al 't geen hy, tot dat einde, by anderen heeft
aangetroffen, voor dat soort van Leezers, waarvoor hy bepaaldelyk geschreeven
heeft, vry wat licht. Men ziet hem ook nog wel hier en daar, in de vertaaling en
uitlegging der spreekwyzen, van den gewoonen weg afgaan. In 't leerstellige, waarvan
wy de meeste Bybeluitleggers, als zoodanig, doorgaans losser wenschten, moet
men hier geene merkelyke afwyking van meest aangenomen begrippen over de
Euangeliewaarheden, en derzelver naauwe bepaaling, wachten.
Wy willen, tot eene proeve van den schryftrant, en de wyze, waarop VAN
HERWERDEN het Euangelie van Joannes behandelt, 's Mans aanmerkingen over de
woorden van Joannes den Dooper, die na my komt, is voor my geworden, want Hy
was eer, dan ik. (Hoofdst. I:15). hier, met eenige verkorting, ter neder schryven.
‘Die na my komt, of de na my komende, is de Messias. Hy spreekt dus van Jesus,
als de na hem komende, dewyl hy de Voorlooper van Hem was, als Israëls Ko-
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ning, die na hem komen zou, of na dat hy den weg voor zyn aangezicht bereid hadt.
- Op dat nu de Joden van den geenen, die na hem kwam, verhevene gedachten
mogten voeden, zoo getuigde hy: die na my komt, is voor my geworden; want Hy
was eer, dan ik. - Ik gaa voorby de misvatting van hun, die de woorden vertaalen:
Hy is voor my geschapen. - Ik kan my ook niet voegen by hen, die de woorden
vertaalen; Hy is voor my gebooren; als of de Dooper zou bedoeld hebben 's Heilands
eeuwige geboorte van den Vader. - Wy houden het met hun, die de woorden
vertaalen: Hy is voor, Hy is boven my gesteld, of verheven; want - dan is 'er
overeenkomst met het getuigenis, zoo als de voorige Euangelisten het opgeeven:
Hy, die na my komt, is sterker, dan ik. - Dan vloeit de volgende reden: Hy was eer,
of meer dan ik, zeer natuurlyk. - En dan wykt men niet af van het gebruik van het
woord voor, by de Schryveren des N.T.; die het nooit met opzicht tot een tyd
gebruiken; maar met opzicht tot een afstand van plaats; ofschoon het by de LXX
Overzetteren ook met betrekking tot een tyd genoomen wordt. - De zin der woorden
komt dan hieruit uit, “Hy, die na my komt, en my, als Voorlooper, opvolgt; maar die,
om dat hy zyne bediening nog niet heeft aanvaard, in eenen minderen rang of
achting onder u is, is evenwel, naar het voornemen Gods, boven my gesteld; en
zal, eerlang verschynende, my, schoon hem nu voorgegaan, op eenen grooten
afstand achter zich laaten.” - De grond, of reden van het gemelde onderscheid, lag
in de oneindige voortreffelykheid van Jesus persoon, waarom de Dooper zegt: Die
na my komt, is voor my geworden, want Hy was eer dan ik. - Het grondwoord
beteekent eerste; doch hetzeive [wordt] dikwerf in eenen vergelykenden zin
genoomen, en gebruikt, of van eenen voorrang in waardigheid: - of van eenen
voorrang in tyd. - Zoo dat men de woorden kan overzetten: Hy was eer, of Hy was
meer dan ik. Het is beide waar, Christus was eer, en Hy was meerder, dan de
Dooper; en het een is ook met het ander naauw verbonden, het laatste echter zal
bedoeld zyn; want - de Dooper zou met te zeggen, Hy was eer dan ik, Jesus
voortreffelykheid niet hebben onder het oog gesteld. Het zou wel kunnen toeschynen,
dat, daar Jesus na hem gebooren was, hy nu, met te zeggen, dat die eer was dan
hy, zyn eeuwig en Godlyk bestaan
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aanwees; doch het eerste zal aan weinigen zyn bekend geweest; en het andere
was niet ligtelyk uit die woorden op te maaken. Wy vertaalen ze dan: Hy was meerder
dan ik; dit geeft een klaarder en vollediger denkbeeld van de waardigheid van den
Verlosser boven hem, dan dat hy Hem verklaard zou hebben eerder geweest te
zyn, dan hy. - Daarenboven blykt, uit vergelyking van vs. 27, dat hy Jesus grootere
waardigheid boven hem heeft willen uitdrukken, alwaar hy, met verwisseling, zegt:
dien ik niet waardig ben, dat ik zyn schoenriem ontbinde. - Wanneer hy nu zegt, dat
Christus meerder was, dan ziet hy op zyne Godlyke natuur en voortreffelykheid. Wy
kunnen uit het groot getuigenis, 't welk hy van Jesus gegeeven heeft, en
aangeteekend wordt, Hoofdst. III:26-36, opmaaken, hoe zeer hy van de Godlyke
heerlykheid van den Verlosser overreed was, en ook zyne hoorders daarvan zocht
te overreeden. Trouwens, zy was de grondslag, waarop de heerlykheid van Christus,
als Middelaar, ruste; waarom zy ook hier als de reden inkomt, dat, hoe groot een
persoon de Dooper ware, Christus verre boven hem gesteld zou worden; als
kunnende het ampt van Middelaar en Verlosser niet, dan door een Godlyk persoon,
bekleed worden. Het is ook daarom, dat hy, in den voorledenen tyd, zegt: Hy was
meer dan ik; de Godlyke natuur aanmerkende als den grondslag, waarop de
bestelling van Christus Middelaars heerlykheid rustede, en dus in deeze orde
voorging.’

De Betrekking van den Godsdienst, met de Zeden en den Staat.
Naar het Hoogduitsch van Villaume, Hoogleeraar te Berlyn. Alom
te bekomen. In gr. 8vo. 219 bl.
Hetgeen den geachten Schryver de gelegenheid en aanleiding tot dit Opstel gegeven
hebbe, en hoedanig zyn oogmerk met hetzelve zy geweest, deelt hy zyne Lezers
in een kort Voorbericht mede. ‘Daar zyn, zegt hy, in een en hetzelve tydstip, twee
Werken verscheenen, die, elk eenen, welken het geluk van het Menschdom, de
Zeden, de Deugd, en de Godsdienst ter harte gaan, niet onverschillig kunnen zyn.’
Het ene dier bedoelde Werken is van NECKER: de l'Importance
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des Opinions Religieuses; het andere, zonder naam van den Schryver, draagt den
titel: het hemelsbreed Onderscheid der Zeden van den Godsdienst, enz. Naar het
oordeel van VILLAUME, zyn de beide Schryvers dier tegen elkander aanlopende
Werken, ieder, in een uiterste gevallen. Het plan van VILLAUME werd derhalve, vooraf
het ongerymde en schadelyke dier twe uitersten aan te tonen, en dan verder op het
midden te wyzen, waarin hy meent de waarheid gevonden te hebben. Tot dat einde
geeft hy van den inhoud van het Werk van NECKER, gelyk mede van dat des
ongenoemden, eerst een kort verslag. Tusschen hetzelve voegt hy zyne eigen
aanmerkingen, die den verlichten Zelfdenker en waren Wysgeer genoeg aanduiden,
en het nadenken van verstandige beminnaars der deugd en van den Godsdienst
zeer wel verdienen. Dan komt VILLAUME tot een nader onderzoek van de Vraag
zelve,
I. Is de Godsdienst noodzaaklyk tot de zedelykheid?
II. Moet hy als onnuttig en schadelyk verworpen worden?
III. Zo hy noodzaaklyk en nuttig moet wezen, hoe moet hy dan gesteld zyn, om
zyne schadelykheid te verliezen?
Na vooraf ene nadere bepaling omtrent de Vraag zelve, zo als die voor zyne
onderzoekingen nodig was, gegeven, en daarin verklaard te hebben, dat hy het van
zyne taak niet acht, over de waarheid van dezen of genen byzonderen Godsdienst
te beslisschen, maar het woord Godsdienst in deszelfs algemenen zin alleen zal
nemen voor: ‘elke leer van God, die ergens enen invloed op het doen en laten der
menschen heeft; of zo gesteld is, dat zy zulk enen invloed konde hebben;’ leidt hy
hy uit zyne eerste afdeling het gevolg af, dat de Godsdienst tot de zedelykheid niet
geheel noodzaaklyk zy. ‘Wy vinden, zegt VILLAUME, in den mensch een zedelyk
gevoel, ene rede, die het goede goedkeurt, en het kwade verfoeit.’ Uit dit aangeboren
gevoel verklaart hy den grondslag der zedelykheid. Dit gevoel moet dan verder, om
den mensch tot deugdzame handelingen te bepalen, door opvoeding, inzicht van
het goede en edele, en vooral door oefening in de beheersching der driften, gevormd
worden. In zyne twede afdeling beweert hy nogthans, dat men den Godsdient niet
als onnuttig en schadelyk moet verwerpen. In deze afdeling
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worden door hem kortlyk ontwikkeld, en niet onaanneemlyk gestaafd, de vier
volgende Stellingen:
(I) Dat de Godsdienst aan en voor zich, en over het algemeen genomen, tot de
zedelykheid wel niet noodzaaklyk is, daar doch de zedelykheid by den mensch op
zyne eigen gevoelens rust.
(II) Dat men echter een Volk, dat nu eens enen Godsdienst heeft, en by welk de
zedelykheid nu eens met den Godsdienst is verbonden, den Godsdienst niet zonder
de grootste voorzichtigheid zoude mogen ontnemen.
(III) Dat een onbeschaafd mensch, welks gevoel niet ontwikkeld, en welks verstand
ongeoefend is, enen Godsdienst, als ene vervulling van zyne vorming, nodig heeft;
voornaamlyk, als hy reeds gewoon is om enen te belyden.
(IV) Dat de verdrukte enen Godsdienst moet hebben.
Tot ene derde afdeling gekomen, stelt VILLAUME de Vraag voor: ‘Zyn de
vastgestelde Godsdiensten, zo als zy zyn, de zedelykheid en deugd meer nadelig,
dan dat zy dezelve zouden bevorderen?’ Hier geeft hy, helaas, maar al te zeer naar
waarheid, ene zeer afschrikkende schets van de rampzalige gevolgen, welke alle
stellige Godsdiensten, die tot hiertoe, overal, onder byzondere Volken geheerscht
hebben, hebben voortgebragt, waaronder hy evenwel uitdruklyk, en met reden,
verklaart, de meer gezuiverde leer der Protestanten niet te willen betrokken achten.
Wie deze schets gelezen heeft, zal, hoezeer hy het anders wenschte, misschien
niet verr' meer afzyn van met VILLAUME tot het nadeel der algemeen - vastgestelde
Godsdiensten te besluiten.
In de vierde afdeling vindt men een uitvoerig antwoord op de Vraag: Hoedanig
moet de Godsdienst gesteld ‘zyn, als dezelve een nuttige en werkzame grond tot
de zedelykheid zal worden?’ De Schryver veronderstelt hier dat een nieuw volk zyne
Volksvergadering houdt, om over zyne burgerlyke inrichtingen te handelen, en dat
de rye van Vragen juist gekomen is aan de Vraag van eenen in te voeren Godsdienst.
Het volk, dat hy aanneemt, heeft tot nu toe genen Godsdienst gehad, zo dat ieder
gereed staat den redelyksten en bekwaamsten te omhelzen: doch het volk heeft
nogthans het geluk niet ene ware openbaring te kennen. De noodzaaklykheid van
den Godsdienst eerst in 't algemeen vastgesteld zynde, wordt dan de Vraag: ‘Welken
Godsdienst
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zullen wy instellen?’ En, daar men geen Godlyk gezag erkent, volgen spoedig deze
natuurlyke bepalingen:
(I) De Godsdienst mag niet in den naam van God spreken.
(II) Hy moet in den naam der rede tot den mensch spreken.
(III) De Godsdienst kan met geen gezag spreken, hy moet bewyzen.
(IV) Uit dezen grond kan geen Godsdienst dwang gebruiken, om zyne stellingen
ingang te doen verkrygen, noch in de zeden noch in de leer.
De bepalingen, welke het veronderstelde volk verder aangaande zyne aan te
nemen leerstellingen maakt, zyn, in het algemeen, dat zy weinige, vry van alle
duisterheid, moeten zyn, en voornaamlyk bestaan in de leer van God als den
Algenoegzamen en Algoeden, van de Voorzienigheid en de hope op een beter
toekomende. - Omtrent de plegtigheden van den Godsdienst maakt dit volk de
volgende vaststellingen:
(I) Dezelve niet enen Godsdienst, ja niet eens Godsverering, liever
Godsdienstplechtigheid, of aandachtsoefeningen, te noemen.
(II) Niet te zeggen, dat God dezelve eischt of geboden heeft.
(III) Gene wet daaruit, noch van den Godsdienst, noch van den Staat, te maken.
(IV) Geen mensch naar zyne waarneming of verzuim van dezelve te beoordelen.
Hetgeen eindlyk in deze afdeling over de byzondere inrichtingen voor de openbare
Godsverering, en over het ambt der Godsdienstleeraren, gezegd wordt, is, vooral
in deze dagen, ene aandachtige overweging waardig. Wy menen, derhalve, gronds
genoeg te hebben om dit Werk van den Hoogleeraar VILLAUME, waar van de Vertaling,
uitgenomen enige Germanismi, ook vry wel is, den verstandigen ter nadere toetzing
aan te pryzen.
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Aanmerkingen van Willem de Koning. Leeraar der Hervormde
Gemeente in 's Haage, over de Bedenkingen van Joh. Jac.
Serrurier, Emeritus Predikant aldaar, op den Brief der
Remonstrantsche Broederschap, aan alle de Leeraaren en
Opzieneren der Protestantsche Gemeenten in Nederland. In 's
Haage, by J. Bouvink, 1797. In gr. 8vo. 43 bl.
De Haagsche Kerkleeraar DE KONING, door de wyze, waarop zyn Ambtgenoot
Serrurier zich over het voorstel der Remonstrantsche Broederschap verklaard heeft,
zoo 't schynt, ontsticht, heeft ook iets tot voorlichting van min kundigen willen
toebrengen, door 't gemeenmaaken van deze Aanmerkingen, waarin de Bedenkingen
van zynen Ambtgenoot, die van zich had kunnen verkrygen, om den gedaanen
voorslag der Remonstranten aan te pryzen, ter toetse gebragt, en als geheel
onaanneemelyk verre weg geworpen worden.
Men kan 's Mans denkwyze uit de volgende hoofdtrekken leeren kennen. De vyf
artikelen, die te vooren het voornaame punt van verschil uitmaakten, behooren,
zynes erachtens, wel degelyk tot de fundamenteele leerstukken van Christus Kerk.
'Er kan of mag met dezulken, die daarvoor uitkomen, geen vereeniging aangegaan
worden. Dit zou niet overeenstemmen met de belofte, waartoe de Leeraaren, by de
onderteekening der formulieren van eenigheid, zich verbonden hebben, om alle met
de Gereformeerde Leer strydige dwalingen tegen te staan, te wederleggen en te
helpen weeren. Men mag zich des te minder met de Remonstranten verbroederen,
om dat zy, volgens hunne vooral sedert de tyden van Episcopius aangenomen, en
ook nu in hunnen Brief erkende grondbeginselen, zulken tot hun Genootschap
toelaaten, die nog veel verder in de gewigtigste geloofstukken afwyken. Die Jesus
Christus als den waarachtigen God aanbidden, de geheele Leer der Drieëenheid
omhelzen, en zyne aangebrachte Verzoening voor den grondslag der Zaligheid
houden, kunnen dezulken, die deze grondwaarheid tegenspreeken, of min belangryk
keuren, niet voor broeders in Christus erkennen. Eene vereeniging derzulken, die
strydige begrippen over deze en dergelyke stukken koesteren en verdedigen, zou
de onder-
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linge liefde en stichting geenzins bevorderen. 'Er mag geene vereeniging, dan in
eenigheid des geloofs, plaats hebben.
Wy hebben niet kunnen bemerken, dat Do. DE KONING nieuw licht over de zaak
in geschil verspreid, of eenige afdoende aanmerkingen ter wederlegging van de
voorslagen zynes Ambtgenoots te berde gebragt heeft. Ook is hy het bewys, dat
de vyf bewuste Artikelen de grondleer van het Christendom raaken, waarover hy
zoo stellig beslist, schuldig gebleeven.

Brief aan de Geëerde Schryvers der Vaderlandsche
Letteroeffeningen, strekkende tot Oplossing van zommige
Bedenkingen, in 't 6de Nommer van dat Maandwerk, tegen den
onlangs aangeweezen weg eener algemeene Christelyke
Vereeniging, voorkomende. Door B.S. Sinkel. Te Amsterdam, by
F.J. van Tetroode, H. Gartman, W. Vermandel, P. van Buuren, en
J. Weege, 1797. In gr. 8vo. 23 bl.
De Burger SINKEL, niet voldaan over onze Recensie van zyn onlangs uitgegeeven
Werkje, waarin hy een weg van vereeniging voor alle Christenen had aangewezen,
antwoordt, in dezen Brief, met bescheidenheid op eenige door ons ter nedergestelde
bedenkingen. Wy zouden, om 'er onze gedachten over te zeggen, onzen
Tegenschryver van stap tot stap moeten volgen. Hier toe is ons Maandwerk geenzins
geschikt. Men heeft nu onze Beoordeeling en des Schryvers Tegenbedenkingen
by een. Wy voor ons hebben in dezen Brief niets, tot merkelyke opheldering van 's
Mans denk- en redeneerwyze, of tot wederlegging van 't geen wy, in 't voorbygaan,
daarover aanmerkten, kunnen ontdekken. Kundige en onpartydige Leezers mogen
zelve oordeelen, wat best steek houdt. Voorts dienen wy het antwoord der
Remonstrantsche Broederschap, tegen welke 't Geschrift van SINKEL, als voorspraak
van 't Roomsche Kerkgenootschap, bepaaldelyk is ingericht, over het voornaame
geschilpunt af te wachten.
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Brieven van Christianus Sincerus, waarin gevonden wordt: Eene
volledige en naauwkeurige Opgaaf van alle de Stukken, relatief
tot de suspensie en dimissie van de meerderheid der
Amsterdamsche Hervormde Predikanten, en de redenen en motiven
voor het weigeren van het onbepaald afteggen der Belofte,
gevorderd door het Provinciaal Bestuur van Holland, in 1796.
Benevens de beoordeeling der bedenkingen, hier over gemaakt,
met de daartoe behoorende Bylagen. Uitgegeven onder de
zinspreuk: Uwe bescheidenheid zy allen menschen bekend. Waar
agter gevonden wordt de Publicatie van den 17 February 1797,
van den Raad der Gemeente te Amsterdam, waarin ook aan die
Predikanten het houden van Godsdienstige Byeenkomsten
verboden, en aan den Aanbrenger daarvan eene praemie van
Duizend Guldens beloofd wordt, benevens eenige Aanmerkingen
daarover. Alöm te bekomen. In gr. 8vo.
Men heeft reeds uit deze en gene Schristen, betrekkelyk de suspensie en dimissie
van 15 Amsterdamsche Gereformeerde Predikanten, de toedracht dezer veel
geruchts gemaakt hebbende zaak leeren kennen. Christianus Sincerus, die door
de geremoveerde Leeraaren zelven van alles vry naauwkeurig schynt geinformeerd
te zyn, en zich derzelver belang, als het zyne, aantrekt, geeft daarvan nog een meer
uitvoerig Verslag in deze Brieven, waaruit men ook eenig nader bericht krygt van
de redenen en motiven voor 't weigeren van 't onbepaald afleggen der gevorderde
Belofte, door gemelde Leeraaren voorgegeeven, waarin de Briefschryver zoo veel
genoegen neemt, dat hy bl. 43 zegt: ‘Niets anders, dan waarheid en eerlykheid,
hulde doende, moet ik betuigen, dat het my voorkomt, dat hun wel Eerw. zich, in
hunne betrekking als Dienaars van den Heere Jesus in de Hervormde Kerk,
overeenkomstig hunnen plicht in dezen gedraagen hebben.’
Het resultaat van derzelver herhaalde overweegingen in geduurige Byeenkomsten,
telkens met gebeden tot God aangevangen, is hier op neergekomen: de gevorderde
Belofte duldt eene dubbelzinnige uitlegging, en bevat, zoo als ze daar ligt, eene
politieke Geloofsbelydenis, en
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dadelyke omhelzing van het politiek Systema, welk thans is aangenomen, en in 't
vervolg finaal zal daargesteld worden; zy kan derhalven door hun, die de voorige
regeeringsvorm beter keuren, en zich althans, over 't geen nog toekomstig is, niet
kunnen verklaaren, niet zonder uitdrukkelyke bepaaling van den zin, waarin men
ze verstaat, afgelegd worden.
Christianus Sincerus heeft zich met de bloote opgave van deze redenen en
motiven niet kunnen vergenoegen; maar derzelver verdediging op zich genomen,
en zich veel moeite gegeeven, om alles voor hun goed te maaken. Wy twyfelen, of
's Mans redenen de handelwyze der Amsterdamsche Leeraars van ontydige
schroomvalligheid en onvoorzichtigheid genoeg vrypleiten. Een aantal andere
Hollandsche Predikanten, die ook den lof van verstandige, eerlyke en conscientieuse,
lieden hebben, en echter, in weerwil van wyd en breed verschillende politieke
gevoelens, deze Belofte gereedelyk gedaan hebben, ontdekten in 't voorgestelde
formulier zoo veel zwaarigheid niet. Wy hebben ook altoos gemeend, dat dezelve
door elk braaf burger, hoe hy ook over de tegenwoordige orde van zaaken denke,
kan afgelegd worden; maar wel verre van ons tegen iemand party te stellen, willen
wy liefst deze geheele zaak, met alle derzelver gevolgen, gelyk ook de Publicatie
van den Raad der Gemeente, over het houden van Godsdienstige Byeenkomsten,
(waarover ook eenige Aanmerkingen achter aan gevoegd worden,) ter
verantwoording van hun, die 'er aanleiding toe gegeeven, en wel de voornaamste
rol in gespeeld hebben, overlaaten.
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Historische Brieven van den Predikant L. Scharp, te Rotterdam,
over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, Geëxecuteerden
binnen die Stad, den 26sten Mei 1796. Behelzende deszelfs
Character, zeldzaame Leevensgeschiedenis, Gesprekken, Brieven,
Gevoelens en Dood. Doormengd met veele weetenswaardigheden
betreffende de Godgeleerdheid, Rechtsgeleerdheid en
Wysbegeerte. Te Rotterdam, by J. Hofhout en Zoon, 1796. In gr.
8vo, 405 bl. behalven een Voorbericht van 8, en Bylagen van 72
bl.
‘Een fatzoenlyk Jongman van goeden huize, met vreugd gebooren, met staatsie
gedoopt, met zorg opgevoed, tot eereposten en waardigheden opgeleid, valt in
handen van losse medegezellen, leert spotten met den Godsdienst, smoort het
geweeten door zich te versterken in het ongeloof, verwart zich in de strikken van
wellust, spel en debauche, verarmt zich, misbruikt de vlugheid van geest en lichaam,
om zyn verlies door dievery te herstellen; wordt in de conversatie gehouden voor
een aartigen lieven jongen, om geestigheid, gevoeligheid, beschaafdheid; heeft een
afschrik van de misdaaden, waarin hy onbedagtzaam en by herhaaling nederstort,
wordt, drie weeken lang, van een losbol een schurk, wordt gevat, overtuigd, van eer
en weelde ontzet, in een akeligen kerker geslooten, ter dood gedoemd, als een pest
der maatschappy behandeld, en sterft aan een galg.’ Zie daar, met de eigen woorden
van den Rotterdamschen Kerkleeraar, bl. 10, 11, een kort overzicht van de
noodlottige Leevensgeschiedenis van den zich noemenden Frederik Gerard Meijer,
over wien, en 't geen inzonderheid zyne op 't laatst van zyn leeven geuitte gevoelens
betreft, de Eerw. SCHARP ons een geheel Boek, in den vorm van Historische Brieven,
in handen geeft, welk men niet kan ontkennen, dat veele weetenswaardige zaaken
bevat; ook zulken, welke men 'er niet in zal zoeken, en die, vooral door den bevalligen
en uitlokkenden schryftrant, een aangenaam en nuttig onderhoud opleveren.
In de drie eerste Brieven wordt breedvoerig verslag gedaan van den persoon, het
character, en den zeer zeldzaamen, helaas! zoo treurig geëindigden leevensloop
van
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dezen ongelukkigen, wiens gevangenis en te recht stelling, vergezeld van de
aandoenelykste omstandigheden, in 't voorleden jaar zoo veel geruchts gemaakt,
en den Leeraar, die langer, dan anders gewoonlyk in soortgelyke gevallen vergund
wordt, met hem verkeerd, en door de wyze van omgang zyn vertrouwen verworven
had, in de gelegenheid gesteld heeft, om veel van hem te weeten te komen; welk
alles, zoo verre de goede trouw den Leeraar heeft toegelaaten daarvan melding te
maaken, in deze Brieven met graagte zal geleezen worden. In den derden gewag
gemaakt hebbende van de menschlievende poogingen, die men heeft in 't werk
gesteld, om gratie voor den gedetineerden te verkrygen, waarin hy zelf ook min of
meer betrokken geweest is, neemt hy deze gelegenheid waar, om, in een uitvoerig
Vertoog, zoodanige bemoeienis van byzondere, ook van kerkelyke persoonen, ten
voordeele van ter dood gedoemde misdadigers, op zich te neemen, die wy der
overweeginge van allen, die hieromtrent nog een zeker soort van huiverigheid
hebben, allerernstigst aanbeveelen. Onder de Bylagen tot deze drie eerste Brieven
vindt men de criminele Sententie, tegen den veroordeelden by Schepenen der Stad
Rotterdam geweezen, eene breedvoerige adviseerende Memorie van een
ongenoemden Rechtsgeleerden in de zaak van Meijer, de advyzen van het Hof van
Holland, van den Advocaat VAN DER WERFF, en het finaal besluit van het Provintiaal
Bestuur van Holland, in deze zaak genomen. En voorts zyn dezelve doormengd
met een aantal leezenswaardige Fransche Brieven van Meijer, inzonderheid aan
den Predikant SCHARP, aan wien hy nog in den laatsten nacht, met het ysselyk
ontwerp van Zelfsmoord zwanger, drie brieven in Fransche versen, met eene
ontzettende tegenwoordigheid van geest, heeft geschreeven.
In den vierden en vyfden Brief, die het uitgebreidste en gewigtigste deel van dit
Werk uitmaaken, wordt gehandeld van de Godsdienstige gevoelens van den ter
dood veroordeelden, en den inhoud der veelvuldige gesprekken, die de Leeraar
met hem in de gevangenis heeft gehouden. Men leert hem daarin kennen als iemand,
die meer oppervlakkig dan solide, vol vooroordeelen, en onstandvastig was in zyne
gesprekken, die van den eenen tak op den anderen oversprong, en heden weder
de-
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zelfde tegenwerpingen maakte over waarheden, waarvan hy gisteren voorgaf
overtuigd te zyn.
Door losse begrippen en valsche voorstellingen eener zoogenaamde Philosophie,
was en bleef hy, wat ook door den Leeraar werd aangewend, tegen de waarheid
van het Christendom allersterkst ingenoomen. Hy gaf voor, zoo wel eerbied voor
Moses en Jesus Christus, als voor Socrates en Confucius, te koesteren, en de
zedeleer van het Euangelie op hoogen prys te stellen; maar van het Goddelyk gezag
en den hemelschen oorsprong der Openbaring, en van de waarheid van het leerstellig
gedeelte van den Christelyken Godsdienst, liet hy zich door geene bewysredenen
overtuigen. Altoos wist hy zich met zoogenaamde wysgeerige tegenbedenkingen
en sosisteryen, meestal ontleend uit Fransche en Engelsche bestryders van den
Godsdienst, te behelpen, en, scheen men nu of dan al iets gewonnen te hebben,
weldra keerde hy tot het vorige te rug, en bleef dezelfde. Het blykt niet, dat alle
moeite, door SCHARP aangewend, hem van eenig waar nut geweest is. ‘Hoe
aangenaam,’ zegt hy in 't slot van den laatsten Brief, ‘hoe aangenaam zou het my
nu weezen 'er by te voegen, dat ik, met alle myne moeite, ook myn doelwit had
mogen bereiken, dat ik God door Jesus Christus had kunnen bekend doen worden
aan zyn hart, hem overtuigen van de waarheid van het Euangelie der zaligheid, en
hem dus getroost in de vooruitzichten, gehard tegen zyn akelig lot, en ootmoedig
geloovende, met blydschap had mogen zien sterven. Maar, helaas! zyn verstand
was door de kunstgreepen van het ongeloof te diep verkankerd, zyne
opmerkzaamheid te gering, zyne waarheidliefde te klein, zyne overtuigingen te
oppervlakkig, en zyne twyfelingen te geliefkoosd; wat zyn hart aanging, hoe zacht
gevoelig het ook was, hoe zeer het mynen persoon aankleefde, het was niet genoeg
getroffen door ootmoed, niet waakzaam genoeg tegen zelfverleiding, niet genoeg
bekend met eigen nietigheid en ellende; en de arme mensch was nog te vast aan
de waereld, te yverloos, te traag tot bidden en onderzoeken, en te hoogmoedig om
te gelooven. En dan eindelyk kwam by dit alles nog eene byblyvende lust tot
zoogenaamde aartigheid en geestigheden, die hem dikwyls deden spotten, en dus
zynen zoo noodzakelyken ernst hinderden, ten minsten zeer verminderden.’
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Men moet aan den Leeraar den lof geeven, van ten beste van zyn patient met warme
deelneeming, buitengemeen geduld, en Christelyke hartelykheid, veel gedaan, en
niets onbeproefd gelaaten te hebben, wat hy meende te kunnen dienen, om den
ongelukkigen te behouden. Maar wy voor ons twyfelen, of hy niet beter gedaan had,
met de byzondere leerbegrippen zyner Kerk van de hoofdzaak, waarvan de
ongeloovige twyfelaar eerst moest overreed worden, zorgvuldiger te onderscheiden,
en of hy niet wel, met daarlaating van 't Hervormd Leerstelsel, uit toegestaane
beginselen van hoogachting voor den persoon van J.C. en zyne zedeleer, en
dergelyke andere, met gelukkiger gevolg, had kunnen uitgaan, en aan het geheele
betoog van de Waarheid en Goddelykheid der Christelyke Leer eene andere richting
had moeten geeven.
Omtrent de Aanteekeningen, die eene uitgestrekte beleezenheid vertoonen, zullen
wy alleen aanmerken, dat de meeste ons voor dit Boek overtollig toeschynen, en
dat hierby althans niets minder te pas kwam, dan tegen de hedendaagsche vrye
Christenen, of Neologen, gelyk de Leeraar dezelven doorgaans verkiest te noemen,
in het strydperk te treeden. Men moest ook wat meer onderscheid gemaakt hebben
tusschen SPINOZA, VOLTAIRE, PRIESTLEY, STEINBART, MICHAËLIS, KENNICOT, DATHE,
EICHHORN, en anderen, die 't ons verwonderd heeft hier en daar by een te vinden.
Men houde toch eenmaal op, met openhartige en volyverige Voorstanders van het
Christendom, om dat zy de waare bybelstudie en beoefening der Godgeleerdheid
wat vryer en grondiger, dan gewoonlyk plaats heeft, behandelen, op den ketterlyst,
en in denzelfden rang met Godsdienstbestryders, te plaatsen. Des niettemin
wenschen wy aan dit Boek, dat, in weerwil van deze en gene gebreken, ook in ons
oog geen geringe waarby heeft, veele Lezers, vooral onder jonge lieden, die 'er zich
met zeer veel nut van kunnen bedienen.
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Verhandeling over den Druiper en Pokziekte. Door Benjamin Bell,
Lid van de Koninglyke Genootschappen der Heelkunde in Ierland
en Edenburg, Heelmeester van het Koninglyk Edenburger
Hospitaal, en Medelid van de Koninglyke Maatschappy aldaar. Uit
het Engelsch vertaald, door J.F. Kluyskens, Oud Chirurgyn Major
by de Hospitaalen der Legers van den Staat der Vereenigde
Nederlanden; thans Professor in de Heelkunde, en Heelmeester
te Gend. Te Gend, by A. Colier, in de Brugstraat, Vier Stukken; in
gr. 8vo.
Gaarne willen wy gelooven, dat de Heer KLUYSKENS behoorlyk is voorzien met de
vereischte Heelkundige bekwaamheden, om een Werk over de Venusziekte te
vertaalen; doch zo hy ten dien einde van de Nederduitsche Taale verkoos gebruik
te maaken, zoude hy zeer wel gedaan hebben, zich vooraf wat beter in de kennis
van derzelver aart en eigenschappen te oefenen, dewyl, door de onkunde des
Vertaalers in dit vak, het achtenswaardig Werk van BELL thans in een zo bont
Vlaamsch pak voor den dag komt, dat men hetzelve bezwaarlyk zonder lachen kan
leezen.
Wat verheven Taalkunde men hier te wagten heeft, wyst alleenlyk genoegzaam
uit de Inhoud van het eerste Hoofddeel, waar mede het Werk aldus begint:
Overweeging der twistreden, dan of de Druiper en de Pokziekte, uit het zelve gif
oorspronklyk zyn?
Wat het Werk van den Heer BELL zelven betreft, hetzelve is zeer uitvoerig, en
bevat een groot aantal keurige Waarneemingen. Gaarne zouden wy 'er een algemeen
uittreksel van mededeelen; doch alles staat hier in een zodanig verband, dat de
konstbegeerige Leezer daar weinig nut van kan hebben, dan met alles in zyn geheel
te leezen, terwyl wy veele onzer Leezers met het uitvoerig behandelen deezer
morssige en schandelyke ziekte zouden verveelen. Om echter een proefje van het
geheel mede te deelen, zullen wy een kort verslag geeven van de VII en VIII
Afdeeling van het Eerste Deel, 't geen handelt over den derden en vierden stand
van den Druiper, om teffens te kunnen dienen tot eene waarschuwing voor de
losbandige Jeugd, om haar onder het oog te brengen, hoe droevige rampen het
gevolg kunnen zyn eener wel-
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lustige levenswyze. Doorgaans naamelyk vleit men zig, dat een Druiper eene
kleinigheid is, die, onder eene gemaatigde levenswyze, door eene goede
behandeling, spoedig verdwynt. Zodanig is zekerlyk veeltyds het geval, doch niet
altoos: eene kleine misslag in de behandeling of levenswyze kan niet alleen de
tweede zoort des Druipers, die in de Cowperiaansche Klieren haare zitplaats heeft,
en ook al niet zeer gemakkelyk is, te wege brengen; maar ook de derde zoort, in
welke het Vergif wordt overgebragt tot de zogenaamde voorstaande Klier of Prostata,
die het begin van den Pisbuis omringt, en welker zwelling een bezwaarlyke en
zomwylen een geheel verhinderde pisloozing ten gevolge heeft, zodanig dat men
niet eens in staat is, met Catheters, enz. in de blaas te komen. Een vroegtydige
herhaalde Aderlaating en andere gepaste middelen neemen dit kwaad wel dikwyls
weg; doch zomwylen is alle dergelyke hulp te vergeefsch, en 'er schiet, van wege
de zwelling in de bilnaad, niets over, dan de gevaarlyke blaassteek boven het
schaambeen, die, door het veroorzaaken van blaasfistels, de elendige Lyders
dikwyls, na eene zeer pynelyke en langduurige afmarteling, doet omkomen.
Wanneer de vierde zoort des Druipers gebooren wordt, door de onmiddelyke
opklimming des vergifts tot in de blaas, zoude men denken, dat de toestand des
Lyders nog gevaarlyker moest zyn, door de groote gevoeligheid en tederheid van
dat deel; doch zo de Prostata in dat geval vry blyft, is het gevaar van sterven
merkelyk minder; maar geenzins dat van eene langduurige zukkeling, die dikwerf
nooit volkomen kan worden weggenomen. Deeze kwaal, die voornaamelyk uit het
voorgaande, en den nog aanwezenden Druiper, gekend wordt, is allerpynelykst, en
gaat met dezelfde verschynsels gepaard, welke by den Steen in de Blaas worden
waargenomen; waar by zich nog voegt de ontlasting eener lymige stoffe, die zodanig
aan de vaten kleeft, dat zy 'er naauwlyks van kan worden afgescheiden; terwyl, zo
die ontlasting zeer overvloedig is, de kragten des Lyders zodanig worden uitgeput,
dat de sterkste daar eerlang onder moet bezwyken.
In zodanig een zorgelyken toestand bevindt men in de eerste plaats het aderlaaten
en de geheele verdere ontsteekingweerende geneeswyze zeer nuttig, terwyl ook
olyachtige en verdere verweekende inspuitingen hun nut
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doen; doch in een verder gevorderden toestand, in welken de meeste ontsteeking
geweeken is, en de hoofdkwaal nu nog bestaat in de pynelyke en verzwakkende
slymvloeijing, moet men zyne toevlucht neemen tot versterkende middelen, en dus
tot den Koortsbast, die gevoegelyk met een weinig Aluin wordt aangezet, terwyl ook
de Canadasche en Copaiva-Balsem nuttig worden gevonden. Dan inzonderheid
heeft de Schryver in deeze omstandigheid heilzaam bevonden de Uva Ursi,
driemaalen daags gegeeven, eerst tot de hoeveelheid van een scrupel, en naderhand
tot die eener halve drachma, wanneer de lymerige ontlasting en de pyn doorgaans
spoedig verminderen.
Zomwylen wordt, door eene dergelyke ontsteeking, de Blaas zodanig verdikt, dat
zy het grootste deel haarer ruimte verliest, en de Lyders dus, even als de Honden,
alle oogenblikken moeten wateren. Zomwylen laat zich die inkrimping eenigzins
ontspannen door Kwik en andere ontbindende middelen; doch dikwyls blyft dit
haatelyk gebrek den Lyder by, geduurende zyn geheele leven.

Natuur- en Zedekundige Beschouwing der Aarde en van haare
Bewoonderen. Gevolgd naar het Hoogduitsch van J.F. Zöllner en
J.S. Lange. Tiende Deel. Te Campen, by J.A. de Chalmot, en te
Amsterdam, by M. de Bruyn, 450 bl. in gr. 8vo.
- - Elsde Deel, zynde het Registerstuk, 240 bl.
Zo vatten wy dan het Slot op van een Werk, 't geen wy, over 't algemeen, met veel
welverdienden lofs, van tyd tot tyd, Deel voor Deel, aankundigden. Een Werk, 't
geen, in de op den Tytel aangeduide vakken, gezegd mag worden eene Bibliotheek
te bevatten, voor dien rang van Leezeren, ten wier dienste het oorspronglyk
geschreeven, en in onze taale overgebragt is. - Aan ettelyke aanmerkingen was het
onderhevig, die wy, naar onzen pligt, mededeelden; keurende zulk eene handelwyze
veel beter dan herhaalden kwistig uitgestrooiden lof. Een deezer aanmerkingen, te
meermaalen gemaakt, betrof de lange Afdeelingen, zonder eenige verademing voor
de Leezers. Eenigermaate wordt deeze te gemoete gekomen, door het Beredeneerd
Register, 't welk het
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XIde Deel uitmaakt. - Eenigermaate, schryven wy; dewyl, in het leezen des Werks
zelve, die onafgebrooke voortgang, ondanks deeze gunstige te gemoetkoming,
goeddeels dezelfde blyft; en die pryzenswaardige arbeid alleen van dienst, en van
groot nut, kan weezen voor den Gebruiker, die het een of ander stuk byzonder wil
naaslaan; als wanneer hy in verband gebragt vindt, wat, ten aanziene van eenig
behandeld Onderwerp, in dit Werk voorkomt. Dan het Registermaaken, op de
eenvoudigste wyze, is, wanneer het goed zal geschieden, een moeilyk werk, en het
opstellen van een Beredeneerd Register nog veel moeilyker. Veel heeft het in, de
Onderwerpen onder de vereischte Woorden en Benaamingen te brengen. De keuze
daarvan zal onder de hand van onderscheidene Registermaakers verschillen, en
dit te wege brengen, dat men een gezogt Stuk, 't geen men denkt of weet dat in het
Werk voorhanden is, niet aantreft op het Woord, waar onder men meent het te
moeten of te zullen vinden. Niet los schryven wy deeze Aanmerking te neder; dewyl
wy, in een en ander geval, de Proeve hier van met dit anders doorgaans welbearbeid
Registerstuk ondervonden, en twyfelen wy niet of anderen zal in het gebruik 't zelfde
ervaaren. De Vervaardiger zal ons, zo wy hoopen, deeze aanmerking niet euvel
duiden; hy heeft een moeilyk werk verrigt, en zich, om in den styl van den dag te
schryven, wel verdiend gemaakt by de Leezers en Gebruikers deezes Werks.
Het Tiende Deel, waar over wy nu nog spreeken moeten, is in drie Hoofdstukken
begreepen. Het XXV heeft ten opschrifte Iets over de Wysbegeerte des Levens XXVI. Korte Inleiding tot de Bespiegelende Wysbegeerte - Het XXVII. bevat deeze
Afdeelingen. Algemeen Tafereel der menschlyke Kundigheden - Systhema of Stelzel
der menschlyke Kundigheden - Geschiedenis - WYSBEGEERTE OF WEETENSCHAP,
Weetenschap van GOD, Weetenschap van den Mensch, Weetenschap der Natuur
- DICHTKUNDE, Historische, Dramatische, Parabolische.
Dat zelfde algemeene en veel bevattende in de opgegeevene Afdeelingen, 't welk
te meermaalen onze aandagt trok, treffen wy hier weder aan. Eene te gemoetkoming
vinden wy by den aanvange van het tweede, in dit Deel, aangeduide Hoofdstuk,
begreepen in deeze Vraagen: Wat is Wysbegeerte, en van waar neemt zy haaren
oorsprong? - Wat nut brengt de Wysbegeerte aan? -
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Hoe verkrygt men die? - Hoe zal men de doolpaden vermyden, op welke men by
de beoefening der Wysbegeerte zou kunnen geraaken? - Welke is de toetssteen
om de Wysgeerige Waarheid daar aan te beproeven?
‘Deeze Vraagen,’ vervolgt de Schryver, ‘zal ik trachten te beantwoorden,
niettegenstaande my zeer wel bewust is, dat ik daar by twee groote zwaarigheden
zal moeten overwinnen, naamentlyk, in de eerste plaats, te zorgen, dat ik voor ieder
een verstaanbaar blyve, en ook, ten anderen, myne Leezers niet verveele door
eene aaneenschakeling van drooge naaspooringen. Ten aanziene van dit laatste,
is het veld, dat wy te samen bewandelen zullen, op zich zelve reeds vercierd met
meenigen bloem, en de Schryver behoeft geen groote konst aan te wenden om die
te plukken, of de plaats, waar zy bloeijen, aan te wyzen. En, wat het overige betreft,
hoop ik, dat het de Leezers, die my tot hier toe gevolgd zyn, zoo weinig aan de
noodige opmerkzaamheid, als aan genoegzaam denkvermogen, ontbreeken zal,
om ook over onzinlyke onderwerpen met my te spreeken; te meer, dewyl wy, by
onze naspooringen, geen zoo hooge vlucht behoeven te neemen, om den grond,
dien wy dagelyksch betreeden, daar by uit het oog te verliezen.’ - Met genoegen
hebben wy bevonden, dat hier woord gehouden wordt. Proeven deswegen by te
brengen, duldt onze ruimte niet.
Het XXVII Hoofdstuk, of het Algemeen Tafereel der menschlyke Kundigheden,
vangt de Schryver aan: ‘Wy zyn van begrip dit werk niet geschikter te kunnen
eindigen, dan met deeze Verhandeling over de menschlyke Kundigheden 'er by te
voegen. Vooraf merken wy hier op aan, dat, ten aanzien van de hoofdzaak, de door
ons zo dikwyls en met het hoogste recht aangepreezen Voorreden tot de
ENCYCLOPEDIE, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, &c. gevolgd is; doordien dat
meesterstuk even zoo zeer in schoonheid van styl als in vruchtbaarheid en
bondigheid van inhoud uitmunt: om die reden is het ook, dat het geen wy daar uit
overgenomen hebben byna altoos letterlyk is vertaald, met byvoeging van onze
gedachten en aanmerkingen; echter die vryheid aan ons voorbehoudende, om ons
daar van te verwyderen, wanneer wy begreepen, dat de Schryvers meer den
geleerden Leezer, dan eene minkundiger klasse van menschen, op 't oog hadden;
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of wanneer nieuwer ontdekkingen, ten aanziene van Kunsten en Weetenschappen,
en misschien ook hernieuwde dwaalingen van den menschlyken geest, eene meer
of min veranderde bepaaling der verhandelde stoffe, of eenen wenk ter waarschuwing
voor onze leezende tydgenooten, vereischt wierd.’
Het Hoofdstuk, getyteld: Iets over de Wysbegeerte des Levens, vloeit over van
de beste Leevenslessen. Laaten wy, ten afscheid van dit keurlyk Werk, nog eene
Zederles uit hetzelve ontleend onzen Leezeren voorhouden, en wel de treffende
schets, dat naa den Arbeid het Vermaak den geest meest kan bekooren. - ‘Het is
den werkzaamen reeds aangenaam, wanneer hy, naa volbragten arbeid, slechts
de eene of andere uitspanning vindt; want zelfs de tusschenpoozing alleen, welke
het afbreeken van zynen arbeid hem vergunt, schynt hem reeds eene weldaad te
weezen, en daarom wordt hy ook zoo ligt met eenigerhande vermaak te vrede
gesteld. Zyne zinnen zyn aan hevige schokken niet gewoon, noch daar door
onbruikbaar geworden; hy behoeft derhalven ook geene konstige hulpmiddelen, om
dezelve aan te prikkelen, en voor hem staat voorzeker altoos een bron van genoegen
open. Laaten het weêr en zyne omstandigheden slechts toe om eene wandeling te
doen, dan verschaft deeze aan hem reeds een weezenlyk vermaak. In plaats van
de naauwe perken, binnen welke hy zyne bezigheden verrigtte, heeft hy hier den
grooten Tempel der Natuur voor zyne oogen; in plaats van de bedompte lucht in
zyn vertrek, ademt hy hier de zuivere hoofdstoffe in, waarmede hy tevens
verkwikkende geuren inslurpt. Zyn oog vindt zich versterkt door den aanblik der
versch-groene beemden, en het eenvouwig gezang der vogelen is voor hem het
bekoorelykst muzyk. Met één woord, hy voelt een genoegen, dat zamengesteld is
uit eene menigte van enkele gewaarwordingen, welke de wellusteling juist daarom
buiten staat is te ondervinden, om dat het eenvouwige daar van te veel afsteekt
tegen zyne gewoone, gedwongen en alleen door konst bewerkte vermaaken. In
deezen opzichte is het met het geheel gevoel eveneens gelegen als met den smaak.
Een maatig Man, die zyne lichaamlyke gezondheid door arbeid bevordert, smaakt
de eenvouwige kost zeer goed, hy vindt 'er zyn voedzel in, en wordt daar door volko-
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men versterkt om zyne krachten op nieuw te kunnen inspannen, en vervolgens
wederom verkwikking te genieten. Maar voor den zwelger, wiens smaakdeelen door
de kruideryen reeds verdoofd zyn, schynt de eenvouwige schotel laf; hy eet niet om
den honger te stillen, en daarom kan ook dat geene hem niet voldoen, wat alleen
den honger zal bevredigen; hy verteert de voedende sappen, welke de spyzen hem
verschaften, niet door arbeid, en hierom is hy ook nog half verzadigd, wanneer hy
zich op nieuw aan tafel zet.
De arbeidzaame Man neemt deel aan de waereld. Het is onmogelyk, dat alle zyne
natuurgenooten hem al te zamen zoo onverschillig kunnen weezen, als zy voor dien
zyn, die door geenen naauweren band met eenigen derzelven nader wordt vereenigd.
Wie het gezelschap van anderen alleen tot zyn vermaak trekt, moet noodzaakelyk
denken, dat hy de verbintenis, welke hy heden heeft geslooten, morgen wederom
vernietigen kan. Deeze voortduurende vryheid mag, aan den eenen kant, wel iets
aangenaams opleveren; doch, aan den anderen kant, is zy voorzeker ten hoogsten
nadeelig voor het genot der gezellige vreugden. 'Er is maar één middel om in de
waereld vrienden te verkrygen en dezelve te behouden, te weeten, men moet hunnen
Vriend weezen. Iemand kan eene waare en oprechte genegenheid voor ons hebben;
doch die neiging zal nimmer duurzaam zyn, zo hy dezelve niet wederkeerig by ons
waarneemt. Zoo lang wy iemand alleen als een werktuig van ons vermaak
beschouwen, zullen wy hem ook als zodanig behandelen; hy zal zulks ontdekken,
en ons nimmer met geheel zyn hart toegedaan zyn. Een arbeidzaam man berekent
de waardy van den mensch volgens eenen geheel anderen maatstaf, dan alleen
naar het genoegen dat zy hem bezorgen, en die waardeering openbaart zich in
geheel zyn gedrag, zonder dat hy noodig heeft zich de uitdrukking daar van te
bevlytigen. De man, die van hem geagt wordt, betaalt gaarne met dezelfde munt,
en daar uit ontstaan betrekkingen, welke misschien al het bevallige der opwellende
jeugdige vriendschap niet hebben, maar tog voor het hart weezentlyk dierbaar zyn,
en juist daarom door elke luim niet vernietigd kunnen worden.
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Het voornaam doel, 't welk de arbeidzaame man zich by zyn vermaak voorstelt, is
steeds, om nieuwe krachten tot den arbeid te verzamelen. Hy wordt, door de
herdenking aan dit oogmerk, ongetwyfeld, van zulke Vermaaken terug gehouden,
welke zyne leevensgeesten te veel in beweeging brengen, zyne hartstochten
beroeren, zyne krachten verteeren, en het gevoel van zekere onbehaagelykheid
terug laaten, terwyl de blymoedigheid, waar mede hy, van de eenvouwiger
vermaaken, wederkeert tot den arbeid, hem volkomen schadeloos stelt wegens den
kleinen dwang, welken zyne onthouding hem misschien gekost heeft. By zyne
werkzaamheid is hy volkomen zeker van het uitmuntend genoegen, ontstaande uit
(*)
het denkbeeld dat hy voor de Maatschappy nuttig is . Heeft wel ooit een man, die
alleen voor het vermaak leeft, de beloonende vrymoedigheid om op den avond van
eenen dag by zichzelven te kunnen zeggen: heden ben ik voor de Maatschappy
nuttig geweest; heden heb ik de vruchten van de vroege inspanning myner krachten
genooten; heden is my de moeite vergolden, welke ik eertyds op hoop, of ook slechts
uit pligt, op my heb genomen.’
Dit wordt breeder uitgewerkt door een Characterschets

(*)

‘Het is zeer te beklaagen, dat men den Kinderen niet ernstig genoeg inboezemt, hoe
aangenaam het zy, de eene of andere zaak tot stand gebragt, het een of ander besluit
uitgevoerd te hebben! Een Kind is reeds zeer vroeg in staat om dit genoegen te ondervinden,
en wanneer men het gewent om zulks als iets gewichtigs en wenschlyks te beschouwen,
verschaft men hetzelve daar door niet alleen eene der edelste vermaaken; maar dit dient
tevens tot een spoorslag, om het geduurende zyn geheel leeven aan te moedigen, de noodige
inspanning van krachten gaarne op zich te nemen, ten einde dit genoegen by herhaaling te
genieten. Het denkbeeld, wanneer ik dit volbragt heb, wanneer ik aan dit besluit getrouw ben
gebleeven, zal ik welgemoed zyn, ik zal over my zelven voldaan kunnen weezen, maakt alle
moeire gemakkelyk, en brengt de noodige krachten aan, zelfs tot zodanige bezigheden, welke
men niet als onmiddelbaar nuttig beschouwt; doch waar toe men zich, in een werkzaam
leeven, menigmaalen genoodzaakt vindt.’
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van ARISTUS; doch genoeg uit dit Deel, genoeg uit de voorgaande, hebben wy
bygebragt, om dit Werk, als een allerbeste kleine Bibliotheek, in dit vak, by herhaaling
aan te pryzen.

Naspeuringen over de Natuur en Oorzaaken van den Rykdom der
Volkeren, gevolgd naar het Engelsch van den Heere Adam Smith,
door Mr. Dirk Hoola van Nooten, Lid van het Utrechtsch Provintiaal
Genootschap van Kunsten en Weetenschappen, en, onder het
voorig Bewind, Oud-Burgemeester en Raad der Stad Schoonhoven.
Met Staat- en Geschiedkundige Aantekeningen. Eerste Deels eerste
Stuk. Te Amsterdam, by W. Brave, voor Rekening van den Autheur.
Loopt tot bl. 320, behalven een Voorrede van LXII bl.
Het Slot deezes Tytels, voor Rekening van den Autheur, heeft, in deezen tyd, een
eenigzins vreemd voorkomen; dan wordt hetzelve weggenomen door het Noodig
Bericht aan den Leezer, ingerigt tegen een Advertentie, dit Werk betreffende, door
Doctor VAN WOENSEL in een onzer Dagbladen geplaatst, betreffende de lotgevallen
van de Vertaaling deezes Werks in het Nederduitsch; werwaards wy den Leezer,
die des begeerig mogt zyn, wyzen. Dit voorgevallene is ook de rede dat dit Werk
by stukjes van acht vellen te gelyk te voorschyn komt, en het Deel, door ons
ontvangen, op bl. 320 eindigt, zonder dat daar eene voeglyke Afdeeling gevonden
wordt.
Dit even aangestipt hebbende, staat ons, wegens het Werk zelve en de Vertaaling,
meer te zeggen. Eene breedspraakige Voorrede des Nederduitschen Vertaalers of
Naavolgers, of, gelyk hy zich betytelt, Hollandschen Uitgeevers, dient ter
voorbereiding, en om den Leezer eenig denkbeeld te geeven van den waaren
oorsprong en voortgang van die vooroordeelen, uit welke de onderscheidene en zo
zeer uit elkander loopende begrippen der Staatsmannen wegens den waaren aart
van den Nationaalen Rykdom ontstaan zyn. In dit alles drukt hy voornaamlyk de
voetstappen van CONDILLAC, BIELFELD, ISELIN, CAMPOMANES, VAN DEN HEUVEL, en
met hun instemmende Schryveren; en komt tot dit Besluit, ‘dat de duurzaame
Rykdom van eene Natie altyd zal afhan-
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gen van de voortbrengzelen van deszelfs grond, en van den arbeid van deszelfs
leden, en dat eene Natie, op den duur, des te ryker zal zyn, naarmaate dat de
voortbrengzelen van deszelfs grond en van den arbeid van deszelfs leden
uitgebreider zyn, en dat men alle waare denkbeelden omver stoot, indien men den
Rykdom alleen in het Geld zoekt. - Niet alleen vergeet men, dat het Geld in zynen
oorsprong alleen maar een teken van den Rykdom is, maar bovendien verliest men
geheel uit het oog, dat dit teken der waardyen niet anders te bekomen is, dan
wanneer men eerst de waardyen zelve bezit. De voortbrengzelen van de Landeryen,
en van den arbeid eener Natie, zyn waardyen, welke jaarlyks op nieuw te voorschyn
komen; maar het Geld is op zigzelve onvrugtbaar, en kan niet anders dan door
gestadige verwisseling tegen voortbrengzelen en arbeid verwisseld worden. Daarenboven zyn 'er geene Geldsommen, welke niet kunnen vernietigd worden
door langduurige oorlogen, en andere rampen; terwyl, integendeel, de rampen
naauwlyks ooit zo zwaar zyn (indien zy maar de geheele verwoesting van een Volk
niet naa zig sleepen) dat zy door een lange reeks van jaarlyksche voortbrengzelen
van de Landeryen, en den arbeid van eene beschaafde Natie, niet weder allengskens
zouden kunnen hersteld worden. - Daar dus de duurzaame Nationaale Rykdom in
de voortbrengzelen van de Landeryen, en den arbeid van eene Natie, bestaat, zo
kan zy geenen anderen oorsprong hebben dan de vlyt en naarstigheid van de
byzondere Leden van de Natie.’
Dit alles werkt de Voorredenaar breeder uit, en staaft het met de getuigenissen
der beste Schryveren in dit vak. Hy toont, hoe het een langen tyd aanhieldt eer de
Staatkunde deeze eenvoudige denkbeelden begon te ontwikkelen; hoe de verkeerde
denkbeelden, door COLBERT te dien opzigte gekoesterd, zeer veel toebragten, om
den weg tot het waare denkbeeld te baanen. Hoe, onder het geleide van den Heere
QUESNOY, in Frankryk, de Oeconomisten ontstonden, die integendeel den geheelen
Rykdom eens Volks in den Landbouw wilden gezogt hebben. Deeze uitersten gaven
aanleiding tot het doen gebooren worden der Oeconomie Politique, of Staatkundige
Huishoukunde. Die zich twee onderscheide voorwerpen voor-
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stelde. In de eerste plaats om een overvloedig bestaan aan het Volk te bezorgen,
of liever om het Volk in staat te stellen, om zichzelven zodanig een inkomen en
bestaan te verschaffen; - en ten tweeden om den Staat of het Gemeenebest van
een genoegzaam inkomen, ten behoeve van de gemeene zaak, te voorzien. Den
welvaard zo van het Volk als van den Staat bedoelende.
Breeder werkt de Voorredenaar deeze denkbeelden uit. De Staatkundige
Huishoukunde leert, gelyk hy met de woorden van ISELIN aanmerkt, ‘dat een
Souverain al dat geene moet doen en bevorderen, waar door de meest mogelyke
menigte van Natuurlyke Voortbrengzelen en van Kunstwerken, tot genot van het
grootstmogelyk aantal van menschen, onderhouden wordt; en al dat geen verhoeden
en nalaaten, waar door de menigte van die goederen, en der menschlyke
genietingen, verminderd raaken kan.’ - ‘Doch (voegt hy 'er nevens) haare grootste
en voornaamste les is Vryheid.’ Waar op hy aantoont, dat alle dwang in Landbouw,
in Fabrieken, in Koophandel, en in welke bedryven of standen men wil, zo lydelyke
als daadlyke, volmaakt tegen haare bedoeling strydt. Waarom hy ook in het Werk
tegen Gilden en Monopolien zich in eene en andere Aantekening aankant.
Veele Schryvers, by onderscheide Volken, hebben zich toegelegd om dit gedeelte
van Staatkundige Weetenschap op te helderen. Wie in Italie, in Zwitzerland, in
Spanje, Duitschland, Frankryk, Holland en Engeland, daar aan de hand geslaagen,
en 'er over geschreeven hebben, worden hier opgeteld, met aanwyzing hunner
Werken, deels in 't Nederduitsch vertaald. Hiermede komt de Voorredenaar tot het
Werk van ADAM SMITH, het hoofdvoorwerp in deezen. 't Geen hy 'er van zegt, als
mede van zynen arbeid daar aan besteed, moet hier breedspraakiger plaats vinden,
schoon wy, om plaats te winnen, den voordragt eenigzins zullen bekorten.
Boven alles, wat tot hier toe over deeze Weetenichap geschreeven is, verdient,
zyns oordeels, de eerste plaats An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth
of Nature, van Dr. ADAM SMITH. 't Zelve kwam, in den Jaare 1792, eerst in Engeland
uit, en heeft men 'er reeds een zevende Druk van. Twee Hoogduitsche Vertaalingen
werden 'er van gemaakt, een door den Breslauschen Hoogleeraar GARVE, met
Aantekeningen. - Twee Fransche
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Vertaalingen ten minften heeft men van dezelve gegeeven.
‘Dr. SMITH,’ dit zyn 's Voorredenaars eigene woorden, ‘heeft zich geene moeite
ontzien om over deeze Weetenschap het heerlykst licht te verspreiden - ten vollen
overtuigd, dat de enkele reden, waarom de eenvoudige waarheden, welke deeze
Weetenschap bevat, alleen in eene opeenstapeling van verkeerde en verwarde
denkbeelden over verscheide onderwerpen gelegen is, heeft hy noodig geoordeeld,
om, eer hy ter zaake komt, niet alleen van veele in deeze Weetenschap te pas
komende onderwerpen klaare en duidlyke begrippen te geeven; maar zelfs den
oorsprong en voortgang van de verkeerde begrippen omtrent den Rykdom der
Volken na te speuren; en niet voor dat hy aan zyn vierde Boek komt, gaat hy over
ter eigenlyke behandeling van de onderscheiden Zamenstellen van Staatkundige
Huishoudkunde.’
Dit diep doorgronden des Onderwerps geeft aanleiding, om den Engelschen
Schryver langdraadigheid ten laste te leggen; waar tegen de Heer VAN NOOTEN hem,
op de best mogelyke wyze, verdedigt; doch hier mede niet wegneemt, dat Dr. SMITH
in de voordragt, zonder belemmering der klaarheid, korter zou hebben kunnen zyn.
In eene Aantek. (bl. 200) legt de Naavolger zyn Voorganger te last, dat het jammer
is dat SMITH niet meer geregeld de bronnen heeft opgegeeven, waaruit hy geput
hadt.
Met dit alles verheft de Nederduitsche Uitgeever het niet te hoog, als hy schryft:
‘In dit Werk zal de Staatsman niet alleen de geheele weetenschap van de
Staatkundige Huishoudkunde, op eene allerschoonste wyze, opengelegd vinden,
maar tevens een behandeling van eene menigte van tot deeze weetenschap
opleidende zaaken ontmoeten, welke hy vrugtloos elders in dien smaak zal zoeken.
- Alle onderscheiden Standen kunnen hier de allervoordeeligste lessen haalen - de
Rentenier, de Koopman, de Fabrikeur, de Rechtsgeleerde, de Winkelier, ja zelfs de
Landman, zullen in dit Werk hun weezenlyk belang leeren kennen, en veel voordeel
kunnen doen met de ontelbaare menigte van allerleye soort van zaaken, welke zy
in dit Werk zullen aantreffen. - Ieder zal daarin op de kundigste en duidlykste wyze
over zyne zaak zien
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handelen, en zich moeten verwonderen over de naauwkeurige kennis, welke deeze
Schryver van alle die zaaken heeft getoond te bezitten.’
De Heer HOOLA VAN NOOTEN biedt thans dit Werk, 't geen hy met regt allerschoonst
noemt, zynen Landgenooten aan: ‘Men kan,’ schryft hy, opzigtlyk zynen arbeid, ‘het
geen ik 'er aan verrigt heb wel geene Vertaaling noemen, het is veeleer eene
Naavolging - maar ik ben onder het bewerken zo zeer getroffen geweest door de
schoone en aan elkander geschakelde denkbeelden van den Schryver, dat ik byna
durf verzekeren, dat in deeze Hollandsche uitgave geen één oorspronglyk denkbeeld
van den Schryver zal gemist worden. - Ik heb den laatsten Engelschen Druk gevolgd,
en de weinige maar schoone aanmerkingen, welke men in de Hoogduitsche
Vertaaling van GARVE, en in de Fransche van ROUCHER, ontmoet, 'er bygevoegd,
en tevens getracht, om dit Werk, 't welk zich in veele opzichten oorspronglyk tot
Engeland bepaalt, niet alleen telkens op ons Land toepasselyk te maaken, en met
aanmerkingen, die op Holland betrekkelyk zyn, te vermeerderen; maar tegelyk zo
veel algemeenheid, ten aanzien van andere Landen, aan hetzelve te geeven, als
my mogelyk was.’ De verleende hulp van twee zyner Vrienden erkent hy met
dankbaarheid.
De Landgenooten zyn den Bezorger van dit belangryk Werk in onze taale, en op
die wyze, dank verschuldigd. Schoon alle zyne veelvuldige Aantekeningen, op verre
na, niet van gelyk gewigt en eenige vry lang uitgerekt zyn, ontmoeten wy 'er veele
in van groote aangelegenheid, en die blyken draagen van des Schryvers
beleezenheid, en doorgaande gelukkige toepassing, daar hy ook, by wylen van
andere begrippen dan Dr. SMITH, deeze met bescheidenheid tegenspreekt, of tragt
te wederleggen. Dat de op den tytel gemelde geweezene Waardigheid des Mans,
die ons dit Werk biedt, Onder het voorig Bewind Oud-Burgemeester en Raad der
Stad Schoonhoven, niemand afschrikke: roert hy den snaar der Omwentelinge en
van deezen Tyd, hy roert ze zagtkens; zie, by voorbeeld, bl. 301 en 315.
Wy vonden ons menigmaalen in bekooring om eene en andere geheel of gedeeltlyk
af te schryven; doch moesten ons thans by een meer algemeen Berigt bepaalen,
en, om dit te vollediger te maaken, zullen wy hier aan nog
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toevoegen de Grondschets des geheelen Werks, meest met de eigen woorden van
Dr. SMITH.
De oorzaaken, waarom de staat van het voortbrengend Vermogen van den Arbeid
by beschaafde Natiën zo veel beter dan by andere is, en de orde volgens welke by
zodanige Natiën deeze voortbrengzelen zich natuurlyk onder de verschillende rangen
en standen verdeelen, maaken het Eerste Boek deezer Naspeuringen uit. - Het ons
ter hand gestelde gedeelte breekt door de gemelde wyze van Uitgave af in het VIII
Hoofdstuk deezes Eersten Boeks.
Het Tweede Boek is ingericht om de denkbeelden te ontwikkelen, omtrent dat
geene, 't welk men een Kapitaal Fonds noemt, om de onderscheidene wyzen aan
te toonen, op welke een Kapitaal Fonds trapswyze kan aangroeijen; en eindelyk
om de veelvuldige soorten van arbeid, welke een Kapitaal Fonds, overeenkomstig
de wyze waarop men zich van 't zelve bedient, in beweeging kan brengen, te
onderzoeken.
De Volken, welke eenige vorderingen in ervaarenheid, handigheid en vernuft, ten
aanziene van hunnen arbeid, gemaakt hebben, hebben egter in de algemeene
bestuuring en inrigting van denzelven niet alle één plan gevolgd. Ondertusschen
zyn die afzonderlyke plans alle niet even gunstig geweest ter bevordering van de
uitgebreidheid van de voortbrengzelen van den arbeid. De Staatkunde van het eene
Volk heeft gemeend de naarstigheid op het Platteland buitengemeen te moeten
aanmoedigen; die van het andere wederom de nyverheid in de Steden te bevorderen;
naauwlyks is ééne Natie onpartydig genoeg geweest, om beide deeze soorten van
vlyt eene gelyke bescherming te doen genieten. Vermids nu zedert den Val van het
Romeinsche Ryk de Staatkunde van Europa gunstiger geweest is voor Kunsten,
Handwerken en Fabrieken, en den Koophandel, welke in de Steden geoefend
worden, dan voor den Landbouw, welke de vlyt van het Platteland uitmaakt, zullen
de Omstandigheden, welke deeze Staatkunde schynen ingevoerd en gevestigd te
hebben, in het Derde Boek opengelegd worden.
Dan, hoe zeer alle deeze onderscheide Plans mogelyk derzelver eerste invoering,
enkel, aan byzondere eigenbelangen, en vooroordeelen van onderscheide Standen,
te danken hebben, zonder eenige aandagt of vooruitzigt te
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slaan op derzelver invloed op het algemeen welvaaren der Maatschappy, gaven zy
niet te min aanleiding tot het maaken van zeer sterk van elkander afwykende
beschouwende Zamenstellen van Staatkundige Huishoudkunde; zommigen stelden
zeer veel belang in de Naarstigheid, welke tot de Steden behoort, anderen hieven
den arbeid van het Land hemelhoog. Deeze onderscheide Zamenstellen hadden
niet slegts grooten invloed op de begrippen van Geleerden, maar zelfs op het
openbaar Bestuur van Vorsten en Souveraine Staaten. - Hierom heeft Dr. SMITH
zich toegelegd om deeze verschillende Zamenstellen in zyn Vierde Boek open te
leggen, en tevens de voornaamste uitwerkzelen, welke dezelve in onderscheiden
tyden, en by verschillende Volken, gehad hebben, aan te toonen.
Het algemeen oogmerk deezer Vier eerste Boeken is dus, om te doen zien, waar
in het inkomen van een geheel Lichaam van een Volk bestaat, en welke de natuur
is van die Fondsen, met welke onderscheidene Volken, in verschillende leeftyden,
hunne jaarlyksche verteeringen hebben goedgemaakt.
Het Vyfde of laatste Boek handelt over de Inkomsten van den Souverain of van
den Staat. Hier heeft zich de Schryver bevlytigt, om, in de eerste plaats, naa te
gaan, waar in de noodzaaklyke Uitgaven van eenen Staat bestaan, welke van deeze
Uitgaven geschikt zyn om door eene algemeene toelaage van de geheele
Maatschappy betaald, en welke wederom alleenlyk om door een gedeelte, of maar
door zommige byzondere Leden van dezelve, gedraagen te worden. - Ten tweeden,
welke de onderscheiden wyzen zyn om de geheele Maatschappy, gelyklyk, te doen
draagen in die uitgaven, welke voor rekening van die geheele Maatschappy loopen,
en welke de byzondere voordeelen en nadeelen van ieder van die onderscheidene
wyzen zyn. - En eindelyk, ten derden, welke de tedenen en oorzaaken zyn, welke
meest alle tegenwoordige Mogenheden genoodzaakt hebben, om een gedeelte van
derzelver Inkomsten te bezwaaren, of Schulden te maaken, en welke gevolgen
deeze Schulden op den weezenlyken Rykdom, dat is, op de jaarlyksche
voortbrengzelen van de Landeryen en van den Arbeid, van de Maatschappy hebben
gehad.
Eene Stofopgave, die na het vervolg deezes Werks zal doen haaken, in deeze
dagen. De Vervaardiger van
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't zelve, die het in Stukjes van acht vellen te gelyk doet te voorschyn komen, meldt,
dat hier mede zeer veel spoeds zal kunnen gemaakt worden, alzo reeds eene zo
aanzienlyke voorraad in gereedheid ligt, dat, buiten wettige verhinderingen, de
Drukpers niet in staat zal zyn hem in te kunnen haalen.

De Geschiedenis van Graaf Willem van Holland, Roomsch Koning,
door Mr. Johan Meerman, Vryheer van Dalem. Derde Deel. In 's
Haage, by M. van Daalen Wetters, 1797. In gr. 8vo. 464 bl.
Twaalf jaaren moeten wy terugzien, om den Aanvang en Voortzetting deezes Werks,
't geen nu nog onvoltooid verschynt, naa te gaan. Met welverdienden lof hebben
(*)
wy van dien arbeid gesprooken . 's Schryvers pen heeft intusschen niet geheel
(†)
gerust, daar zy ons Berigten omtrent Groot-Brittannien en Ierland mededeelde ,
en naderhand Berigten leverde omtrent de Pruissische, Oostenryksche en
(‡)
Siciliaansche Monarchien , waaraan de Schryver in zyne Voorreden gedenkt. Met
stilzwygen gaat hy voorby een meer opziens baarend Werkje, mede van hem, in
dien tusschentyd, en met zyn naam, uitgegeeven: De Burgerlyke Vryheid in haare
heilzaame en de Volksvryheid in haare schadelyke gevolgen geschetst, waar over
wy zo gunstig niet hebben kunnen spreeken, schoon wy ons met veel
(§)
behoedzaamheids des uitlieten, in den Jaare 1794 .
Veel vroeger evenwel, dan zy thans verschynt, hadt deeze Voortzetting van Koning
WILLEM'S Geschiedenis in 't licht kunnen treeden, en zy was, gelyk Mr. MEERMAN ons
berigt, ‘in de daad, reeds ter persse besteed, toen niet lang vóór het afloopen van
1794 het voorige bestuur deezer Landen tot twee herhaalde keeren grond meende
te hebben op een Vrede met Frankryk, die

(*)
(†)
(‡)
(§)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. VI D. 1 St. bl. 323, 508.
- Nieuwe - - III D. 1 St. bl. 589.
- Alg. Vad. Lett. voor 1794. bl. 459. - Voor 1795, bl. 73 en 562, - en voor 1796, bl. 295.
- - - - voor 1794, bl. 176.
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door geen inval van deszelfs Legerbenden werd voorafgegaan, eenig vertrouwen
meende te kunnen stellen. Dan toen het aan eene steeds aanbiddelyke
Voorzienigheid behaagde deeze uitzichten te verydelen; toen het ys door hem
gezonden werd, die ook dan, wanneer hy eene Natie onderwyzen wil, over alle de
krachten der Natuur bevel voert, en die gebeurtenissen zich dicht opeen drongen,
die de laatste bewoonder deezer Gewesten nog met verwondering aan zal hooren
- toen veranderde ik, gelyk niemand vreemd zal vinden, van besluit. Om de uitgave
van een Boekdeel te bezorgen, tot welke eene meer dan gewoone oplettenheid en
eenige maanden tyds gevorderd worden, moest men ten minsten van de Stad, van
het gebouw zyner wooning, van zyn eigendom, van de vrye keus zyner bezigheden,
eenigermaate verzekerd zyn; en wie tog in die dagen hadt kalmte genoeg van geest,
wie opgewektheid, om de gewoontens van voorige Eeuwen te bespiegelen; daar
ieder Nederlander, naar zyne verschillende denkwyze, of treurig nederzat by de
puinhoopen van het Vaderland, of zich over den triumf zyner Party, over aanstaande
(*)
Jaaren van genot, in verrukkende gedachten verloor .
Voor 't overige,’ betuigt de Schryver, ‘heeft geen verandering van tyden zich op
myn verhaal eenigen invloed verworven, dan slechts in minder weezentlyke
byzonderheden, of daar de invoering van nieuwe denkbeelden my ook, om niet
misvat te worden, tot eene nieuwe wyze van voorstellen gedwongen heeft; en ik
levere in de Hoofdzaak alles gelyk ik het eenige jaaren vroeger geleverd zou hebben.
Tot het verzwygen of verdraaijen van gebeurtenissen, om eeniger Staatkundige
stelling wille, hoop ik buitendien door niemand bekwaam geagt te worden; en waarlyk
het zou omtrent voorvallen, schier zesthalf hondert jaaren oud, slechts eene
armoedige kunstgreep zyn. - Wat ook zou my te rugge houden de eerste kiemen
van de ontluikende Vryheid in den Burgerstaat, die ik in WILLEM'S Eeuw meende
bespeurd te hebben, mynen

(*)

Wy zullen hier op geene aanmerkingen maaken; maar wyzen den Schryver terugge op zyne
eigene bedenkingen in het aangeduide Werkje, de Burgerlyke Vryheid, enz. bl. 81-90.
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Landgenooten met genoegen te doen opmerken? Ik heb my door alle myne
Geschriften heen als den Verëerer eener waare en wettige Vryheid, van deNederlandsche vooral, onveranderlyk en zonder wankelen betoond; doch my tevens
nooit zoo laag kunnen vernederen, nooit in die verachtelyke geveinsdheid kunnen
deelen, van dat edele woord daar te erkennen of toe te laaten, waar buitenlandsche
onafhanglykheid, met binnenlandsche veiligheid voor Persoonen en voor eigendom,
en met regeering, naar eene vastgestelde Staatsvorm, oorspronglyk op den Wil der
Natie gebouwd, zich niet zusterlyk vereenigde - waar Dwinglandy en Overheersching,
in wat voor gedaante ook gegooten, achter wat voor een masker ook verborgen,
heuren verwoestenden standerd geplant hadden.’
Wy hebben deeze Staatkundige Geloofsbelydenis wel willen afschryven, die wy
geheel te zyner rekening en verantwoording laaten, en waarop niet weinig, dat
geheel buiten ons bestek valt, zou zyn aan te merken. - Wy moeten nu verslag van
den Inhoud deezes Werks geeven. Het hem nog overschietende aan de taak der
Geschiedenisse van Graaf WILLEM is bevat in Tien Hoofddeelen, - den Staat van
het Land en zyne Voortbrengzelen - van de Zeden, Weetenschappen - van den
Godsdienst - van de Vryen, Edelen en Dienstbaaren - van de Steden - van de
Hofhouding, de Amptenaaren, de Raadpleegingen des Konings en der Vorsten, en
den Invloed des Adels op derzelver besluiten - van de Leenroerigheid - van de
Wetten en Regtspleegingen - van de Financien en Munt, en eindelyk van den
Koophandel; alles, voor zo veel het Duitschland betreft, ontleend uit oorspronglyke
Stukken, tusschen 1247 en 1256 uitgevaardigd; of uit het geen geloofwaardige
Schryvers omtrent de gebeurtenissen van dit korte tydvak mededeelden: en voor
zo verre het Holland en Zeeland aangaat, uit dergelyke bronnen; doch in eene
langere reeks van jaaren, tusschen 1235 en 1256. Deeze was de duuring van
WILLEM'S Bewind in zyne erslyke Staaten; de andere die van zyne Ryksregeering.
De overvloed des voorraads van Schryfstoffe heeft Mr. MEERMAN niet vergund,
van de opgetelde Tien Hoofdstukken, meer dan de Zeven eerste in het voorhanden
zynde Deel in te werken. Hy heeft zich genoodzaakt
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gevonden de Drie overige tot een Vierde Deel te spaaren; waar in hy ook eene
Naleezing zal mededeelen van 't geen hem, zedert de uitgave der voorige Deelen,
ten opzigte van verscheide Daaden en Lotgevallen van Koning WILLEM, nog is
voorgekomen, en met alle de nog ongedrukte Handvesten en Brieven, die tot zyn
Tydvak betrekking hebben. - Dit Deel, belooft hy, zal binnen weinig maanden volgen.
Wat de Stoffe, in dit Deel verhandeld, betreft, en derzelver bearbeiding, willen wy
gaarne onderschryven, 't geen Mr. MEERMAN 'er zelve van zegt, met terugzigt op de
voorige Deelen deezes Werks: ‘Dat 'er in aangenaamheid zoo wel als in gemak een
hemelschbreed verschil zich opdoet tusschen het daarstellen eener
aaneengeschakelde Geschiedenis, waar van alle byzonderheden, uit hoe veele
Schryveren ook saamgeleezen, haare natuurlyke orde, haare onderlinge
uitéénvloeijing van den tyd ontleenen, op welken zy zyn voorgevallen, en tusschen
het schikken van veele honderden losse, door geen gemeenschap aan elkander
verbondene gezegden, verhaalen of daaden, onder zekere Hoofdverdeelingen, en
by ieder van deezen wederom onder menig een ondergedeelte; zoo dat uit dit alles,
ten laatsten, een draagschelyk geheel kon ten voorschyn gebragt worden.’
In de daad, voor verre de meeste Leezers, zal deeze moeilyk bewerkte stoffe
tekenen draagen van eenen arbeid, dien wy willen gelooven, dat de Schryver ‘niet
gaarne voor de tweede reize op zich zou laaden.’ Reden te over heeft Mr. MEERMAN,
om, wegens de Schryfstoffe, te verklaaren: ‘Men verwyte my niet te zeer de droogheid
van myne schryfstoffe, en de oogenblikken van verdriet, die de doorleezing van dit
Werk misschien aan veelen verwekken zal. Het is niet aan een ieder gegeeven over
de dorre gronden van het Kerkelyk of het Leenrecht, van bedens, belastingen, en
dergelyken, bloemen te strooijen; en ik vond my maar al te dikwyls geslingerd
tusschen de noodlottige keuze van of by 't Algemeen verveeling te doen gebooren
worden; of een onderwerp, 't geen zommigen liever in zyn geheel zouden behandeld
zien, onvolledig voor te stellen.’ Schoon ROBERTSON niet gezegd kan worden bloemen
over een dor onderwerp gestrooid te hebben in zyne Historie van KAREL DEN V, heeft
hy
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beter raad geweeten om de verveeling in het leezen van eene dergelyke stoffe voor
te komen. Vroeger dan bl. 114, hadt de Schryver, en menigmaal vervolgens, mogen
bedenken, en naar dit denkbeeld zyne pen bestuuren, ‘dan ik gaa, om myne
Leezeren niet te verveelen, deeze beuzelingen met stilzwygen voorby.’
Niet veel meer dan enkel zydelings, en in 't voorby gaan, werpt de Schryver een
ongunstigen blik op den tegenwoordigen tyd; alleen vaart hy 'er rechtstreeks tegen
uit in het slot des Hoofddeels, 't geen van Vryen, Edelen en Dienstbaaren, handelt;
dat hy, om dit met kragt te doen, het ongunstigst en zeer beklaagenswaardig tydperk
der Fransche Omwenteling neeme, is een trek, die met opregtheid en waarheidsliefde
niet in het beste verband staat. Veel berispelyks, veel laakens- en doemenswaardigs,
heeft die groote gebeurtenis vergezeld; doch deeze gebreken moeten niet alleen
in aanschouw genomen, en de gunstige zyde geheel in het duister gesteld worden.
Valt 'er iets ter verschooninge van de Dwangregeering der Grooten te zeggen, Mr.
MEERMAN is niet agterlyk om 'er de zagtste kleuren aan te geeven; gelyk wy met
veele staalen zouden kunnen aantoonen. Een heerlyke tyd voorwaar voor de
Burgeren, wanneer men, ‘als iets zonderlings, ten opzigte van de Zierikzeesche
Burgeren aanmerkte, dat zy gelyk gesteld wierden aan Zeeuwsche Edelen, en dat
deezen of die te beledigen den misdaadigen aan dezelfde straf onderwierp.’
Min gunstig, dan de Adelstand, doorgaans, is de behandeling die de Geestlykheid
ontmoet, trouwens deeze was slegts eene Roomsche Geestlykheid, en maakte
deeze, in de daad, zich beurtlings aan zot- en wreedheden schuldig, van welker
beide men uit dit Boek eene schandvolle lyst zoude kunnen opmaaken; doch die
vuiligheid te roeren lust ons niet. Alleen brengen wy, om iets korts uit dit Deel te
ontleenen, het volgende by wegens de Dwangbekeering dier dagen. - ‘'Er ontstondt,
in 1254, op nieuw eene schriklyke Vervolging tegen de geenen, die nog in het
Heidendom te rug gebleeven waren. PRIMISLAUS OTTOKAR, die toen zoo even den
Boheemschen Throon beklommen hadt, verbondt zich met den Markgraaf van
Brandenburg, om de ongeloovigen door wapenen tot het Christendom over te haalen.
Met een leger in het land gedrongen, was 'er geene buitenspoo-
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righeid, die zy zich ongeoorloofd rekenden jegens al wie zich niet goedwillig liet
doopen. Noch oud, noch jong, wierdt gespaard, en wat hun slechts voorkwam ter
neer geveld. Onder allerlei gedaantens verscheen de dood aan dat rampspoedig
volk. Het land werd verwoest; het rooven, plunderen en brandstichten waren
dagelyksche gebeurtenissen. Twee Hertogen van Pruissen en de andere
Overwonnelingen moesten eindelyk toelaaten, dat men hen in de Kerk inlyfde. Een
(*)
Boheemsch Geschiedschryver verhaalt ons dit geval met de volgende woorden:
“OTTOKAR opent den Hemel voor de Pruissen; en daar de geweldigers dien slechts
inneemen, dreef hy de overwonnen Volkeren door overmacht derwaards, hy liet
allen die gedoopt wierden naar zynen en Ottoos naamen noemen; zoo dat zich de
Hemellingen moesten verwonderen, dat 'er zoo veel OTTOKARS tot hen kwamen, die
de waare OTTOKAR vooruit zondt, om hem eene goede plaats te bereiden.” De
geheele bekeering van dit volk bestondt ondertusschen alleenlyk daar in, dat men
hen in twee hoopen rangschikte, en onder tweederlei naamen doopte. Allen moesten
zich ten zelfden tyde des doods schuldig verklaaren, indien zy weder van het
(†)
Christendom afvielen .
Zoo men het haatelyk Karakter der Euangeliedienaars van deezen tyd nog met
nieuwe trekken geschetst wil zien, zal ik my genoodzaakt vinden hier eenige vloeken
op te tekenen, die zy met onnavolgbaare vaardigheid op de geenen uitstortten, die
aan hunne begeertens niet beantwoordden. Die, in zeker eigen goed van het
Quedlinburgsche Sticht, onrechtvaardige afpersingen deedt, hadt de wraak van
God en zyne Moeder en den vloek af te wagten; die zekere andere goederen dier
zelfde Kerke aanviel, moest met den Verraader Judas naar het eeuwig vuur
(‡)
verzonden worden . Een Bambergsch Kanonnik, of Vasal, die zyne toestemming
gaf om zommige Domeinen van dat Sticht, welke tot des Bisschops tafel behoorden,
te vervreemden, begeerde deeze Kerkvoogd, dat

(*)
(†)
(‡)

BALBINI Miscell. Hist. Regni Boh.
BACZO I. 298.
Cod. Dipl. Quedl. 180, 183.
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(*)

met Dathan en Abiram leevend verslonden zou worden .’
Een Bylaage, bevattende de lyst der Hollandsche en Zeeuwsche Edelen, welke
den Schryver onder WILLEM'S Regeering zyn voorgekomen, volgens de eerste Letter
hunner Geslachtnaamen, besluit dit Deel.

Reize door de Binnenlanden van Noord-Amerika, door Jonathan
Carver, Schildkn., Kapitein van eene Compagnie Provintiaale
Troepen, geduurende den Oorlog met Frankryk. Naar den derden
Druk uit het Engelsch vertaald, door J.D. Pasteur. Met Plaaten.
Tweede Deel. Te Leyden, by A. en J. Honkoop, 1796. In gr. 8vo.
Het tweede Deel van CARVER's Reizen beloofden wy onverwyld onder handen te
(*)
zullen neemen . In 't zelve worden de Berigtgeevingen van het door hem doorreisde
gedeelte der Nieuwe Wereld voortgezet. Het vangt aan met het V Hoofdstuk. Van
de Verdeeling der Indiaanen in Stammen; van hunnen Regeeringsvorm en hunne
Raadsvergaderingen. - VI. Van de Spyzen en Maaltyden der Indiaanen. - VII. Van
de Danssen der Indiaanen. - VIII. Van de Jacht der Indiaanen. - IX. Van de Oorlogen
der Indiaanen. - X. Van de wyze waar op de Indiaanen Vrede maaken. - XI. Van de
Speelen der Indiaanen. - XII. Van de Huwelyksplegtigheden der Indiaanen. - XIII.
Van hunnen Godsdienst. - XIV. Van hunne Ziekten en Geneeswyze. - XV. Van
hunne Begraafenisplegtigheden. - XVI. Beknopt Character der Indiaanen. - XVII.
Van hunne Taalen, en Beeldspraakige Figuuren.
In alle deeze Beschryvingen ontdekken wy den vlytigen Waarneemer, den oog
en oorgetuigen van veele door andere Reizigeren niet geziene of gehoorde
byzonderheden, die een groot licht verspreiden over deeze schaars bekende
Medebewoonderen onzes Aardbols. Deeze onderwerpen zyn alle niet met gelyke
breedvoerigheid behandeld.

(*)
(*)

Chrou. Erford apud SCHANNAT Vind. Litt. Coll. II. p. 122.
Zie hier boven, bl. 446.
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Dat van de Oorlogen der Indiaanen is zeer breed, en laat zich niet zonder yzing
leezen. De Heer CARVER hadt 'er proef van, die het medelydend hart met de
gevoeligste deelneeming zal leezen. Onverbeeldlyk geweldig zyn de wreedheden,
welke de Indiaanen pleegen tegen die, van hun eigen geslacht, hun in handen
vallen; en even onverbeeldlyk de hardvogtigheid, met welke zy die folteringen
doorstaan. Dan egter hebben, gelyk onze Reiziger aanmerkt, ‘sommige Stammen
blyken gegeeven van groote gemaatigdheid jegens gevangene Vrouwen uit de
Engelsche Volkplantingen, die zy by geval gevangen kreegen. Dikwyls zyn 'er zeer
schoone Vrouwen door hen weggevoerd, die, geduurende eenen tocht van drie of
vierhonderd mylen, door hunne afgelegene bosschen, naast hunne zyden gelegen
hebben, zonder beledigingen van hun te ondergaan, en haare kuischheid is onbevlekt
gebleeven. Daar zyn voorbeelden voorhanden van Vrouwen, door hen gevangen,
die, terwyl zy zwanger waren, in het midden van eenzaame bosschen, door de
baarensweeën overvallen zyn, terwyl de Wilden hun eenigste gezelschap waren,
en egter ontvingen zy van deezen, hoe wild zy waren, allen bystand, welken hun
toestand toeliet, en wierden met eene kieschheid en menschlievendheid behandeld,
die zy weinig verwagt hadden.
Deeze onthouding,’ voegt 'er de Heer CARVER nevens, ‘koomt, dit moet ik erkennen,
niet geheel uit hun karakter voort; maar wordt alleen by die gevonden, die eenige
gemeenschap met de Fransche Zendelingen gehad hebben. Zonder te willen, dat
hunne natuurlyke vyanden, de Engelschen, het voordeel van hunnen arbeid zouden
genieten, hebben deeze Vaders groote moeite gedaan, om de algemeene beginzels
van menschlievendheid in de geesten der Indiaanen in te prenten, die zich door
hunne Zeden verspreid hebben, en van algemeen nut geworden zyn.’
Aangemerkt hebbende, dat de Indiaanen geen denkbeeld hebben om de
verwoestingen des oorlogs te maatigen, door hunne krygsgevangenen te spaaren,
en met de bende, van welke zy genomen zyn, tot eene uitwisseling in onderhandeling
te treeden; uit welken hoofde allen, die van wederzyden gevangen geraaken, of ter
dood gebragt, of aangenomen, of tot slaaven gemaakt worden, vervolgt hy: ‘De
Gevangenen, die voor Slaaven gehouden worden, worden gemeenlyk onder de
Opperhoofden ver-
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deeld, die dikwyls de Europische Gouverneurs van de buitenposten, of de
Superintendenten, of Commissarissen van de Indische zaaken, eenige ten geschenk
geeven. - Ik ben onderrigt dat het de Jesuiten en Fransche Zendelingen waren, die
eerst den invoer van deeze ongelukkige gevangenen in de Volkplantingen
veroorzaakten, en zo doende de Indiaanen leerden dat ze van waarde waren. Hunne oogmerken waren, wel is waar, pryslyk; want zy verbeeldden zig, dat zy op
deeze wyze niet alleen veel wreedheid en bloedvergieten zouden voorkomen; maar
daar door ook meerdere gelegenheid zouden hebben om hunnen Godsdienst onder
hen te verbreiden. Tot dat einde moedigden zy de handelaars aan, om de Slaaven,
die hun voorkwamen, te koopen. - De uitwerking van deeze handelwyze
beantwoordde in geenen deele aan de verwagting der vroome Vaders. In plaats
van een middel te zyn tot het voorkomen van wreedheid en bloedvergieten,
veroorzaakte het slegts, dat de geschillen tusschen de Indiaansche Natien met te
meer hevigheid en onophoudelyke drift gevoerd wierden.’
Te midden van zo veel afschuwelyks als het verhaal der Oorlogen deezer Volken
oplevert, hebben wy niet kunnen nalaaten het gerimpeld voorhoofd te ontfrontzelen,
als wy ten einde van dit Hoofdstuk lazen: ‘De Indiaanen beschouwen elk overwonnen
Volk als in een staat van onderhoorigheid aan hunne Overwinnaars. Als by hen
eene Natie eene andere geheel heeft te ondergebragt, en men overeengekomen
is zig op zekere voorwaarden te onderwerpen, is de gewoonte, dat de Opperhoofden
van de overwonnene, als zy met hunne overwinnaaren in den Raad zitten,
Vrouwenrokken draagen, als eene erkenning, dat zy in eenen staat van onderwerping
zyn, en onder de Wyven moeten gerangschikt worden.’
Doorgaande hebben wy, by afwisseling, in deeze Volksbeschryving ons mogen
vermaaken. Zullen onze Leezers, (want voor onze Leezeressen is dit wat teer,)
kunnen nalaaten over eene zonderlingheid by deeze Volken te lachen, als zy
opgetekend vinden: ‘Onder de Indiaanen zyn, zoo wel als onder de Europische
Natien, veele die zig aan de minvermaaken overgeeven, en die, ondanks de berichten
door sommige Schryvers van de koelheid van het temperament van de Indiaanen
gegeeven, yveri-
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ge Priesters van Venus worden. Den jongen Oorlogshelden, die daartoe overhellen,
ontbreekt het zelden aan gelegenheden om hunne driften in te volgen, en naardien
de wyze, waar op zy zig by deeze gelegenheden gedraagen, eenigzins zonderling
is, zal ik die beschryven.
Als een van deeze jonge ligtmissen uit het gedrag van het meisjen, dat hy voor
zyne meestres verkoozen heeft, oordeelt dat hy niet te veel tegenstand by haar
ontmoeten zal, gaat hy dus te werk. Ik heb reeds aangemerkt dat de Indiaanen
geene overigheid erkennen, en dat zy geen denkbeeld hebben van onderhoorigheid,
uitgezonderd in de noodige schikkingen van hunne oorlogs- of jagttochten: zy leeven
dan in eenen staat van gelykheid, ten naasten by overeenkomstig den staat der
Natuur. De Minnaar vreest dan ook niet in de vervulling zyner wenschen belemmerd
te zullen worden, als hy slegts eene goede gelegenheid kan vinden om die ter uitvoer
te brengen. Naardien de Indiaanen ook voor geene dieven of verborgen vyanden
behoeven te vreezen, laaten zy de deuren van hunne tenten of hutten, geduurende
den nagt, ongegrendeld, zo wel als over dag. Twee of drie uuren naa
zonneondergang rekenen de slaaven of de oude lieden het vuur in, dat gemeenlyk
midden in het vertrek brandt, en begeeven zig ter rust.
Wanneer het dus duister en alles in rust is, treedt zulk een zoon der wellust, digt
in zyn mantel gewonden, om onbekend te blyven, in het vertrek van het meisjen,
dat hy voor zyne minnaares begeert; hy ontsteekt aan het ingerekend vuur een
stukjen hout, dat als een zwavelstok dient, nadert de plaats daar zy ligt, en, zagtkens
het dek van haar hoofd ligtende, schudt hy haar tot zy ontwaakt. Als zy zig dan
oprigt en het licht uitblaast, heeft hy geene andere bekentenis noodig dat zyn
gezelschap niet onaangenaam is; maar als zy, na dat hy zig ontdekt heeft, haar
hoofd weder onder de deken steekt, en geen acht op hem slaat, kan hy verzekerd
zyn, dat alle verdere verzoeken vrugtloos zullen zyn, en dat hy maar schielyk moet
vertrekken.
Geduurende dat hy in het vertrek is, verbergt hy het licht, zoo veel mogelyk, met
de holte van zyne hand, en, naardien de tenten en vertrekken der Indiaa-
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nen gemeenlyk ruim en breed zyn, ontsnapt hy zonder bekend te weezen. Men zegt
dat de jonge meisjes, die op deeze wyze haare minnaars ontvangen, groote zorg
draagen, door het inneemen van zekere kruiden, met welker kragten zy wel bekend
zyn, dat de gevolgen van deezen verboden liefdehandel niet zigtbaar worden; want
zoo die gevolgen heeft, dan moeten zy altyd ongetrouwd blyven.’
Overspel, tekent onze Reiziger op, wordt onder dit Volk voor eene verfoeilyke
misdaad gehouden, en met de grootste gestrengheid gestraft, ‘Als dit geval gebeurt,
byt de Man de Vrouw den Neus af, en daar op volgt eene onmiddelyke Echtscheiding.
Ik heb eens een voorbeeld gezien dat deeze straf geoefend werd, terwyl ik onder
hun was. De Kinderen worden dan verdeeld, gelyk by andere Natien plaats heeft,
elk krygt de helft.’
Plaatsgebrek verbiedt ons meer byzonderheden, die veelvuldig zyn, op te geeven.
Het voornaamste uit het Hoofdstuk, het beknopt Character der Indiaanen schetzende,
willen wy, uit dit gedeelte, nog plaatzen. - ‘Het Karakter der Indiaanen bestaat, gelyk
dat van andere onbeschaafde Natien, uit een mengzel van woestheid en zagtheid.
Zy worden in eens door hartstogten en neigingen bestierd, welke zy met de wildste
Dieren uit hunne bosschen gemeen hebben, en bezitten deugden, die de menschlyke
natuur eere aandoen.
Dat de Indiaanen van eene wreede, wraakzugtige, onverbiddelyke, inborst zyn,
dat zy geheele dagen op de loer zullen liggen, zonder aan de behoeften der natuur
te denken, en zig eenen weg door ongebaande en uitgestrekte bosschen zullen
baanen, terwyl zy enkel bestaan van het weinige, dat zy opleveren, enkel om eenen
vyand te vervolgen, en zig aan hem te wreeken; dat zy koelbloedig het doordringend
gegil aanhooren van de geenen, die ongelukkiglyk in hunne handen vallen, en een
helsch vermaak scheppen in de folteringen, die zy hunnen gevangenen aandoen,
stem ik gaarne toe; maar laaten wy dit verschriklyk tafereel eens van eenen anderen
kant beschouwen, en wy zullen bevinden, dat zy maatig zyn in eeten en drinken,
(men moet zich herinneren, dat ik van die Natien spreek, die weinig gemeenschap
met de Europeaanen hebben,) dat zy, met onverbeeldelyk geduld, de aan-
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vallen van honger, of de onguurheden der jaargetyden, wederstaan, en de involging
hunner lusten slegts in de tweede plaats in aanmerking koomt. Dan zullen wy ook
zien dat zy gemeenzaam en menschlievend zyn jegens de geenen, die zy als hunne
vrienden beschouwen, en zelfs jegens hunne aangenomene vyanden, en gereed
om het laatste stuk met hun te deelen, of hun leeven tot derzelver verdediging te
waagen.
Ik kan, tegen het zeggen van veele andere Schryvers, die alle met vooroordeelen
bezet zyn, verzekeren, dat, niettegenstaande de schynbaare onverschilligheid, waar
mede een Indiaan zyne Vrouw en Kinderen, naa eene langduurige afweezigheid,
wederziet, eene onverschilligheid, die meer uit gewoonte dan ongevoeligheid spruit,
hy egter niet gevoelloos is voor de aandoeningen van huwlyks- en kinderliefde.
Van hunne jeugd af aan, aan ontelbaare vermoeienissen gewoon, worden zy wel
ras verheven boven het gevoel van gevaar, of de vrees voor den dood, en hunne
kloekmoedigheid, door de natuur ingeplant, en door het voorbeeld, door lessen en
toevallen, gevoed, begeeft hen geenen oogenblik.
Schoon zy lui en werkloos zyn zo lang hunne voorraad van leevensmiddelen niet
uitgeput is, en hunne vyanden verre af zyn, zyn zy egter onvermoeid en standvastig
in het vervolgen van het wild, of in het misleiden van hun vyanden.
Zyn zy listig en vol kunstenaaryen, zoeken zy met alles hun voordeel te doen,
zyn zy koel en bedaard in hunne raadpleegingen, en ten uitersten voorzigtig in het
bedekken van hun gevoelen, of in het verzwygen van een geheim, zoo kunnen zy
zig ook op hoedanigheden van eenen leevendigen aart beroepen, op de
schranderheid van den hond, op het doordringend gezigt van den los, de listigheid
van den vos, de vlugheid van een springende rhee, en de ontembaare fierheid van
den tyger.
Als leden van eene maatschappy bezitten zy eene verkleefdheid aan die bende,
tot welke zy behooren, welke by de Inwoonderen van alle andere landen onbekend
is. Zy vereenigen zig, als slegts met eene ziel bezield, tegen de vyanden van hunne
natie, en verbannen alle andere gedagten, die daar mede stryden, uit hunnen geest.
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Zy raadpleegen zonder onnoodige tegenstribbelingen, of zonder voor de aandrift
van nyd of heerschzugt te wyken, over de maatregelen, welke het noodig is te volgen
tot verdelging der geenen, die zig hun misnoegen op den hals gehaald hebben.
Geen eigenbaatige inzigten hebben immer invloed op hunnen raad, of stremmen
ooit hunne raadpleegingen. Ook is het niet mogelyk, door omkooping of bedreigingen,
de liefde te verminderen, die zy hun land toedraagen.
De eer van hunnen stam, en het welvaaren van de Natie, is het eerste en
heerschende beweegmiddel van hun hart, en daar uit spruiten ook grootendeels
alle hunne deugden en ondeugden. Door deeze bezield, braveeren zy alle gevaar,
verduuren zy de uitgezogtste pynigingen, en sterven al zegepraalend in hunne
kloekmoedigheid, niet als eene persoonlyke hoedanigheid, maar als een Karaktertrek
van hunne natie. Hier uit spruit ook die onverzaadelyke wraakzugt tegen de geenen,
met welke zy in oorlog zyn, en alle de daar uit volgende schandelykheden, die
hunnen naam schande aandoen. Naardien hun onbeschaafd verstand niet in staat
is over de betaamelykheid van eene daad, strydig met hunne hartstogten, te
oordeelen, welke geheel onvatbaar zyn voor het bedwang van de reden en de
menschlykheid, weeten zy ook hunne woede niet binnen eenige grenzen te bepaalen,
en gevolglyk ontaart die dapperheid en kloekmoedigheid, die hun anderzins tot eer
verstrekken zoude, in eene wilde woestheid.’
Van de overige Hoofdstukken is dit de korte Inhoud. XVIII. Van de viervoetige
Dieren, die in de binnenste deelen van Noord-Amerika gevonden worden. - XIX.
Van de Vogelen. - XX. Van de Visschen in de Rivier Missisippi. - XXI. Van de
kruipende Dieren en Insecten. - XXII. Van de Boomen en Heesters. - XXIII. Van de
Wortelen, Planten, Kruiden en Bloemen. De gebrekkigheid van CARVER's kunde in
de Natuurlyke Historie komt de kundige Vertaaler in een aantal verbeterende en
ophelderende Aantekeningen te gemoet, en steekt hier door de Vertaaling boven
het oorspronglyke uit.
Een Aanhangzel des Reizigers gaat over de voordeeden die men van de Rivier
Missisippi zou kunnen trekken, en geeft een beknopt verslag van de hoedanigheid
der Landen aan de Oostlyke oevers gelegen.
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Liederen voor den Landman, door Jan van Eyk, Predikant te
Loosduinen. 3de Stukje. Te Amsterdam, by J. Allart, 1796. In 12mo.
71 bl.
De Liederen, in dit bundeltje vervat, zyn getiteld: ‘Aan de Land- en Akkerlieden. Het
Wieden. De Moestuin. De Bloemhof. Het Misgewas. Op de Droogte. Op den Regen.
De Wind I. De Wind II. De Sneeuw. Op den Hagel. Het Onweder. De Rups. De
Honig. De Mieren. Naarstig Bybelleezen. Vlytig te Kerk gaan. In Gezondheid. In
Krankheid. Het gehoorzaam Kind. Getrouwe Dienstboden. Het Kersfeest. Paasschen.
Hemelvaartsdag. Pinksteren.’ Hetgeen wy voorheen nopends het eerste en twede
Stukjen hebben opgemerkt, mag ook, zonder dat wy iets van belang daar weten by
te voegen, genoegzaam geheel op dit derde Stukjen worden toegepast.
Tot ene proeve moge het volgend Lied verstrekken:

De Moestuin.
‘Hoe groot zyn uwe werken; ô Heer! gy hebt ze alle met wysheid gemaakt,
het aardryk is vol van uwe goederen.’ Ps. CIV:24.

Wyze: Augustinus ging eens ziften.
Schoon ik, om 't verganglyk leeven,
Als een mol in de aarde wroet,
De aandagt wordt toch, onder 't werken,
Opgeleid tot hooger goed.
'k Mag Gods grootheid en zyn goedheid
Voelen, als myn geest bedenkt,
Hoe veele onderscheiden groenten
Ons de vruchtbaare aarde schenkt.
Seldery, Spinagie, Zuuring,
En Salaad, en Cichoroi:
Pieterselie, Kervel, Krooten,
Uijen, Kers, Dragon en Prei:
Knolradys, Comcommers, Spargies,
Schorssoneeren, zoere Peen;
Koolen, Doppers, Peulen, Boonen:
En zoo veel verkwiklykheên.
Zoo veel kruiden en gewassen
Die in kleur, en smaak, en aart,
En gedaante, zoo verschillen,
Die, voor 't menschdom zoo veel waard,
Honger stillen, ziekten weeren,
Brengt dezelfde bodem voort,
En zy draagen, zonder warring,
Zaad, elk naar zyn eigen soort,
'k Zie het, en aanbid den Schepper,
Die 't heeläl heeft voortgebragt.
'k Roep: hoe groot zyn, Heer! uw werken!
Hoe verbaazend is uw magt!
Hoe oneindig uwe wysheid,
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En uw goedertierenheid!
Die voor ons, geringe menschen,
Zoo veel voedzel toebereidt.
ô! Dat ik, terwyl ik arbeid,
Met myn hart uw' lof ontvouw,
En my zelven, en de mynen,
Needrig aan u toevertrouw!
U te lieven, u te vreezen,
En, op uwe trouw gerust,
U myn' God en Heer te noemen.
Is myn leeven en myn lust.
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Volgends de belofte van den Dichter, wachten wy in een volgend Stukjen wel
gelyksoortige Liederen, maar eigenlyk voor den Burgerstand geschikt. Hartlyk
wenschen wy, dat de Eerw. VAN EYK in dezen, enigzins nieuwen, arbeid, gelyk tot
hiertoe, moge slagen!

Over Eigenbaat en Ondankbaarheid, door den Vryheer van Knigge.
Uit het Hoogduitsch. In den Hage, by J.C. Leeuwestyn, 1796. In gr.
8vo. 273 bl.
Dit by uitsteekenheid wel geschreeven Werk, ('t welk, volgends den titel, tot eene
Weergade van 's Vryheers Werk over de Verkering met Menschen, kan strekken,)
is voor geen uittrekzel vatbaar, zo uit hoofde van deszelfs uitgestrektheid, als om
dat des Schryvers redeneeringen zo samenhangende zyn, dat men, om 'er, in een
uittrekzel, den Leezer eenig geregeld denkbeeld van te geeven, de paalen, die wy
ons in 't geeven van uittrekzels en beoordeelingen voorstelden, verre zoude moeten
overschreiden, en dan nog gevaar zou loopen, om 's Schryvers bondig en
overtuigend betoog te verlammen; om evenwel onzen Leezeren in staat te stellen,
om over 's Mans denk- en schryfwyze te kunnen oordeelen, achten wy met het
volgende, ontleend uit eene door KNIGGE doorlopende beschouwing van allerleye
Standen in de Maatschappy, en den invloed der Eigenbaat op dezelven, geen
ondienst te zullen doen. De opmerkende Leezer zal, denken wy, onze keuze, by
den eersten opslag, billyken.
‘Onder alle standen zou men misschien den Kooplieden het minst verwyting van
eigenbelang moeten doen. Hun geheel burgerlyk bestaan berust op geldwinst, en
zy worden van de jeugd af gewend, om de dingen in de waereld meer naar derzelver
gereeden cours, dan naar derzelver innerlyke waarde, te schatten. In den grond,
en daar toch ieder, die niet door ersenis ryk is, op de eene of andere wyze, indien
hy wil leven, naar winst en voordeel moet staan, is het geen onderscheid, of men
geld tegen arbeid en diensten van eenigerlei aart inruilt, gelyk de Staatsman en
andere standen in den Staat dit doen. of tegen Waaren gelyk de Koopman. En wat
het voordeel betreft, welk deze stand den Staat aanbrengt, dit kan niet ontkend
worden. Zo lang de menschen natuurlyke en huislyke behoeften hebben, moeten
'er lieden zyn, die hun de middelen tot voldoening dezer behoeften bezorgen. Dat
deze lieden voor de zorg, welke zy dragen, om zulke middelen te verschaffen, weer
zo veel willen daar tegen nemen, dat zy nu ook in hunne behoeften en die van de
hunnen kunnen voorzien, is zeer billyk.
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Even zo billyk is het, dat zy 'er naar staan, om dit voordeel op de gemaklykste wyze
deelagtig te worden, en dat zy voor hunne moeite en zorg zo veel tragten te
bekomen, als de zulken, met welken zy handel dryven, bereid zyn hun te geven. In
elken handel ligt een vrywillig verdrag ten gronde, en 'er word voorondersteld, dat
beide partyen de waarde der zaak moeten kennen, wegens de levering van welke
zy een verdrag aangaan. Ook kan men het den Kooplieden niet ten kwaade duiden,
wanneer zy zig tydsomstandigheden en gelegenheden te nutte maken, en hunne
aandagt op zulke artikels laten gaan, die juist tegenwoordig op de dagorde der
behoefte staan. Wanneer men verders op het afgelegen nut ziet, welk de Koophandel
in het groot stigt, nademaal dezelve de gezellige verbindnis en betrekking onder
verre van elkander wonende volken, de kennis van landen, vreemde voortbrengzels
en der natuur in het algemeen, den omloop van veele nuttige kundigheden, de
uitbreiding van landbouw, nyverheid, en volkomenheid der kunsten, bevordert, zo
vertoont zich deze stand, in de daad, in een eerwaardig licht.
Voor het overige kan met de poging, om door den handel en de ruiling zo veel te
verwerven, als naar de omstandigheden kan geschieden, de oefening van elken
anderen pligt des menschen, wysheid en deugd, zeer wel bestaan. Ik ken onder de
Kooplieden Mannen, die de nuren, welken de bezigheden van hun beroep hun
overlaten, besteden, om hunnen geest te vormen, en hunne evenmenschen en het
Vaderland, op de onbaatzugtigste wyze met raad, hulp en troost, by te staan;
Mannen, die, daar een schelling met den handel te winnen is, al ware het van hun'
eigen Vader of Moeder, de gelegenheid daar toe niet laaten voorbygaan, maar daar
tegen, op eene edelmoedige wyze, en dikwyls zonder dat iemand het gewaar word,
wie de onbekende Weldoener is, duizenden weggeven, tot bevordering van nuttige
inrigtingen, aanmoediging van gaaven en bekwaamheden, en verligting van den
nood der armen. Ik ken 'er inzonderheid hier en te Hamburg, welken om die reden
de hoogagting van ieder braaf man verdienen.
Maar zeer verschillende van deze Vrienden van het menschelyk geslagt is de
gemeene tros van hebzuchtige Woekeraars, die door den nood hunner Medeburgers
tot rykdom en weelde komen, die door opkoop en andere looze kunstenaaryen eerst
de behoefte veroorzaaken, om welke te voldoen, zy dan uitsluitelyk de middelen in
handen weten te krygen, om naar willekeur een prys te stellen, en tot drukking der
armoede kunstige duurte weten te verwekken, zo dikwyls als het hun behaagt. Zulke
menschen hebben alle goed gevoel afgezworen, hebben nergens behagen in, weten
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van niets te spreken, kunnen nergens aan denken, dan aan den ellendigen Mammon.
Hun hoogmoed kent geen paalen; hun smaaklooze pragt, hunne langwylige
slemperyen, by welken geen waare vrolykheid en gastvriendschap, maar praalery
en onmatigheid, heerschen, agter welken zomwylen nog wel daarenboven gierigheid
en vrekkigheid zig vertonen, dit alles is aanstootlyk, drukkend en wraakbaar.
Zy schatten den man niet naar zyn waare verdienste, maar naar het gewigt van
zyne geldzakken. In zyn eer lyden, zegt by hun, weinig vertrouwen hebben; de man
is goed, betekent zo veel als, hy heeft geld; een vriend wil in hunnen mond zo veel
zeggen als, een mensch met wien men handel dryft; solide drukt by hun zo veel uit
als, in goede omstandigheden van rykdom. Eindlyk, als zy weldaaden uitdeelen,
geschied het met zulk een gedruis, dat het opzien moet baaren, en hun crediet, den
roep van hunnen rykdom, daar door verbreid word, of in de waangelovige
beschouwing, dat de hemel hun deze Aalmoes duizendvoudig zal vergelden. En zo
is in het algemeen hunne geheele vroomheid en schynbaare goeddadigheid
bespiegeling, om vertrouwen in te boezemen, en hemel en aarde om te koopen.’

Cange, of de Kruijer van het Lazaret; eene waare Gebeurtenis:
Tooneelspel. Gevolgd naar het Fransch van Gamas, door D.A. van
de Wart. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek, 1796. In 8vo. 48 bl.
Dit kleine stukjen behelst zo veel groots, in ieder Character is zo veel uitmuntends,
dat het ons, in de daad, spyt, dat wy het onzen Leezeren niet geheel kunnen geeven.
Ouderliefde - Vriendschap - edeldenkende Grootmoedigheid, in eenen man van
den laagen staat, - gevoelige Dankbaarheid, - met één woord, Menschelykheid, zo
als die behoort te zyn, dingen hier om den prys, en men zal bezwaarlyk kunnen
beslissen, aan welke deezer die moet worden toegeweezen. Lees dit kleine stuksken,
Leezer! en oordeel, of dit ons oordeel regtmaatig zy!

De Geesten - Bezweerer, Treurspel, in drie Bedryven. Naar het
Hoogduitsch van A.G. Bretzner, door Mr. P. Boddaert. In den Hage,
by J.C. Leeuwestyn, 1797. In 8vo. 132 bl.
Men behoeft niet te verlangen, dat dit Treurspel op onzen Nationalen Schouwburg
vertoond worde. De vreeslyke tonelen van geesten-bezwering zouden, hoezeer zy
nader-
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hand verklaard worden op enkel bedrog gegrond te zyn, bezwaarlyk kunnen nalaten
sommiger verbeelding geweldig te ontstellen, en vast vele harten met schrik
vervullen. Welk bepaald zedelyk oogmerk ook de maker van dit Stuk, zo hy 'er een
gehad heeft, mag gehad hebben, hebben wy geheel niet doorgezien. Hy tekent de
gevaarlyke overmaat der hartstocht, zonder eigenlyk voor dezelve te waarschuwen.
Hy schetst zekere zogenaamde grootheid van ziel, maar welke, daar zy zo gemaklyk
in woestheid ontaardt, by geen verstandigen aanpryzing kan verdienen. Vooral is
het einde van zyn Stuk verschriklyk. Het is juist niet zozeer ongewoon, dat de
Romanheld na het begaan van enige misdaad, of enkel om uit zynen wreden
toestand verlost te worden, als zynen enigen wellust den dood van de hand zyner
geliefde wenscht. Maar nergens, weten wy, wordt de natuur zoverr' verkracht, dat
hem deze bede wordt ingewilligd. Alleen in dit Stuk heeft zulk een uiterste plaats.
Het meisje, van ene grote, gevoelvolle ziel, brengt haren minnaar, als hare laatste
gifte, den dolk in 't hart. Dergelyke gevoeligheid, welke, indien zy bestaan kan, toch
alleen uit een dweepziek gestel en verhitte verbeelding haren oorsprong neemt, als
waarlyk groot en edel te schetsen, komt ons, zo al, wegens het blykbaar overdrevene,
niet gevaarlyk, nogthans ten hoogste dwaas en ongerymd te voren.

De bezwaaren tegen de gedwongen Geldleening, Tooneelspel.
Naar het Fransche van Dorvigny. Te Amsteldam, by P.J.
Uylenbroek, 1797. In 8vo. 55 bl.
Dit Toneelstuk heeft de onmiddelyke strekking, om aan te tonen het onvoldoende
en schandlyke ener menigte uitvluchten, vooral van ryke lieden, tegen den van hun
gevorderden opbrengst in geldleningen, welke de dringende behoefte des Vaderlands
noodzaaklyk maakt. Het zou des ook, hoezeer de omstandigheden by ons niet in
alles dezelfde zyn, met de hope van enig nut, op onzen Nationalen Schouwburg
kunnen gegeven worden. De Vaderlandsche taal, welke het gehele Stuk door
uitblinkt, is wel geschikt om de harten van niet geheel verbasterde burgers te roeren,
en der Patriotten geestdrift weder op te wekken. En of wy in dezen tyd dergelyke
opwekkingen behoeven, hieraan zal niet ligt iemand met reden enigen twyfel hechten.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden
Godsdienst, uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd Genootschap.
XVIde Deel. Te Haarlem, by Joh. Enschedé en Zoonen, en J. van
Walré, 1797. In gr. 4to. 236 bl.
Onder de Mededingers na TEYLER'S Gouden Eereprys op de Vraage, Is het Inwendig
Bewys, afgeleid uit de Goedheid en Godebetaamelykheid, of wel uit de Strekking
der Christlyke Leere, ter bevordering van 's Menschen Gelukzaligheid, genoegzaam
ter overtuiging, dat dezelve waarlyk Godlyk, dat is, met de daad, op Godlyken last,
door JESUS en de Apostelen, verkondigd is, of moet 'er, om eene gegronde en
volkomene overtuiging deswegen voort te brengen, het Uitwendig Bewys, ontleend
uit de Euangelische Geschiedenis en de Wonderwerken, door de eerste Predikers
verrigt, bykomen, troffen wy den Eerw. BROUWER aan, en zagen hem met den eersten
Zilveren Eereprys, als den behaalder van den Gouden het naast bykomende,
(*)
vereerd . - Thans zien wy hem als Overwinnaar te voorschyn treeden, met een
Antwoord op de Vraag: Kan men met grond beweeren, dat de Menschen immer
alleen door middel hunner eigene Rede of Redenkavelingen, zonder behulp van
eenig rechtstreeks of meer onmiddelyk Godlyk onderwys, tot de rechte denkbeelden
van God, en Godlyke zaaken, zouden hebben kunnen komen?
Iu een kort Voorberigt aan den Leezer, door den Schryver, naa dat hy bekroond
was, gezonden, en, op zyn verzoek, geplaatst, geeft hy te kennen, dat de naauwe
verwantschap tusschen laatstgemelde Prysvraag en de voorige, in wier
beantwoording hy by het Genootschap

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. 1796, bl. 309, en hebben wy van zyne Verhandeling een verslag
gegeeven, ald. bl. 389.
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niet onbekend gebleeven was, tot eene bykomende rede verstrekte om weder de
pen op te vatten. Hier van geeft hy zyne oplossing.
By dezelve voegt hy een woord, 't geen hy noodig agt ter afweeringe eener
mogelyke ergernis van zommigen zyner Christen-broederen - een woord, 't welk
wy, naa het doorleezen der Verhandelinge, geenzins overtollig of ongepast gevonden
hebben, en noodig agten hier te plaatzen, als aanduidende den schryftrant in meer
dan een gedeelte deezes Antwoords gehouden; hy schryft: ‘Na de vereerende
uitspraak van het Genootschap, wensch ik met allen ernst, dat myn stuk, 't welk nu
ter wereld intreedt, tot stichting des Naasten, zo wel als tot bevordering van redelyken
Godsdienst, gedyen moge. Het zou my dus hartlyk grieven, wanneer dit myn
verlangen door de ongelukkige verdeeldheid des Christendoms faalde, en eenige
myner uitdrukkingen te hard gekeurd, weinige vergelykingen aanstootelyk geacht
werden. Men houde daarom in het oog, dat ik schreef aan Mannen, wier spreuk
voor lange geweest is: Waare Godsdienstkennis bloeit door VRYHEID; en, dat meer
is, in eenen tyd, waar in het Volk van Nederland deeze Leer aan de orde van den
dag gesteld en het juk der Staatkunde en Bygeloovigheid verbryzeld heeft, weshalven
ik rondelyk gemeend heb my te moeten uiten, en, wat myn verstand afkeurt,
onbewimpeld met zynen naam te mogen noemen, ja in zyne herkomst bloot te
leggen. - Men vergeete verders niet, het geen ik plegtig betuige, dat ik niemand,
veel min eenig Kerkgenootschap, bedoeld heb te beledigen in eene zaak van zo
tederen aart als de Godsdienst is. - Ik heb zo veel doenlyk getracht waarheid te
vinden, en haaren leiddraad ook in myne bewoordingen te volgen. Men beoordeele
my des naar dit richtsnoer, niet naar de stem van eenig hoegenaamd vooroordeel,
en zo iemand na deeze toetze goed vondt met my in redentwist te treeden, zou my
niets aangenaamer zyn dan overtuigd te worden van dwaaling: Etenim homo sum,
humani nihil a me alienum puto.’ - Reeds hadt hy het scherpsnydende van eenige
zyner uitdrukkingen gevoeld onder het schryven der Verhandelinge. Eene
Aantekening, bl. 116, draagt des getuigenis.
Alleszins toont de Eerw. BROUWER, dat hy zyns On-
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derwerps geheel meester is, en 't zelve wel doordagt heeft; steeds bedient hy zich
van de hulpmiddelen, die Geleerdheid en Beleezenheid hem in het behandelen
deezer Stoffe konden bieden. Wy kunnen niet dan een zeer verkorte schets des
Inhouds opleveren: doch zal deeze genoeg zyn om het gewigtige deezer
Verhandelinge te doen voelen.
De naauwe verwantschap tusschen de Vraag voorhanden, en die des
Stolpiaanschen Legaats voor 1779, door de Geleerde Heeren WYTTENBACH en
MANGER zo meesterlyk beantwoord, opgemerkt, en tevens het onderscheid
aangeweezen te hebben, gaat hy voort om de beide in de tegenwoordige Vraag
voorkomende uitdrukkingen, Rede en Redekaveling, te onderscheiden; en bepaalt
voorts de uitdrukkingen, God en Godlyke Zaaken, tot deeze vyf: - I. Het Bestaan
eener eerste Oorzaak aller dingen. - II. De Leer eener Onderhoudende en
Bestuurende Voorzienigheid. - III. De pligtmaatigheid en wyze van den Gode
welgevalligen Eerdienst. - IV. Meer byzonder het denkbeeld eener Opperste
Goedheid en Genade omtrent den Boetvaardigen, - en eindelyk V. de groote
Waarheden, de Onsterflykheid der Ziele en het laatste Oordeel.
In drie Hoofddeelen vervangt hy de stoffe door hem op deeze gronden verwerkt,
en onderzoekt in het Eerste, of eenig Mensch, door het licht der Rede alleen
geholpen, rechte denkbeelden van God en Godlyke Zaaken, hier boven aangeduid,
zou kunnen opvatten. Veel geeft hy, in dit Onderzoek, toe; hy vertegenwoordigt zich
geen Mensch in den staat der Onbeschaafdheid en als buiten de Maatschappy
leevende; geen Mensch die met de Vooroordeelen eener Afgodische Natie vervuld,
of met de Bygeloovigheden, daar geëerbied, als doortrokken is; hy neemt, om zyn
stuk ten kragtigsten voor te stellen, eenen Wysgeer, toegerust met alle menschlyke
weetenschappen in deeze Eeuw verkrygbaar; doch verstooken van de kennis der
Godlyke Openbaaring. Voor zulk eenen oordeelt hy het wel mogelyk tot het
denkbeeld van eene Eerste Oorzaak, of eene Godlyke en Ongeschaapene Natuur,
op te klimmen; doch beweert, dat by den zodanigen altoos eenigen twyfel moet
overblyven wegens de Geestlykheid en Eenheid des Oppersten Weezens, en
gevolglyk ook wegens de overige Volmaaktheden der Godlyke Natuure, zo
Natuurlyke als Zedelyke; dat deeze Wys-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

508
geer desgelyks zal twyfelen aan de Leer der Godlyke Voorzienigheid. Niet min
bezwaarlyk oordeelt hy het voor den veronderstelden Wysgeer, dat hy zich rechte
denkbeelden vorme wegens de Vereering aan den Maaker verschuldigd; dat hem
de rechte denkbeelden van GODS Vergeeflykheid zullen ontbreeken, als mede van
een leeven naa dit leeven.
Het Tweede Hoofddeel is ingerigt om het boven vermelde en beredeneerde door
de uitspraak der Geschiedenisse en der Ondervinding te staaven. In dit Hoofddeel
spreidt de Schryver zyne Geleerd- en Beleezenheid ten toon, schoon niet op eene
kwistige wyze. Hoewel hy blykbaar overhelle tot het begrip, dat de vroegste
Openbaaringen eenen invloed op de Godsdienstige denkbeelden gehad hebben,
laat hy dit geschilstuk onbeslist. Het gedrochtlyk stelzel des Veelgodendoms, met
den bygeloofvollen Eerdienst daar aan verknogt, van vroeg af, bykans onder alle
Volken des Aardbodems, heerschende, draagt hy voor. Hy toont, hoe het geloof
der verstge-vorderde Volken, onder het Heidendom, van alle Eeuwen, uitkwam op
het geloof in een harssenschimmig Weezen, met den naam van de Ziel der Wereld
betyteld; dat hun begrip, wegens eenen Toekomenden Staat, even harssenschimmig
was, en op eene bloote Zielsverhuizing uitliep. - Meer byzonder vestigt hy zyne
aandagt op de vorderingen des menschlyken Vernufts, ten aanziene van zaaken
van Godsdienst, in Griekenland, 't welk gezegd mag worden, in dit stuk, boven alle
uit te munten; dit geeft hem gelegenheid, om aan te toonen, het duistere, het
dubbelzinnige, het dwaalende en strydige, in de Stelzels van de vermaardste
Wysgeeren deezes Lands, gelyk THALES en PYTHAGORAS en hunne Opvolgers, hoe
dit zelfs heersche by SOCRATES, wiens Wysbegeerte, naar 's Schryvers meening,
het hoogste toppunt beklommen hadt, waar toe de door geene Openbaaring geholpen
Rede kan opklimmen. - Hier aan hegt hy een zeer vernederende schets voor Volken
door den glans der Openbaaringe verlicht, Jooden en Christenen, die, ondanks
deeze hulpe, tot de grootste doolingen en verkeerdste begrippen, in zaaken, GOD
en Godsdienst betreffende, vervallen zyn. Hier vallen de scherpe aanmerkingen,
waaromtrent wy, in den beginne onzer Aankundiginge, melding maakten.
Het Derde Hoofddeel gaat over de Onmogelykheid, om
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door enkele Redenkaveling, buiten tusschenkomst van eenig Godsdienstig
Onderwys, de wereld tot rechte denkbeelden van God en Godlyke zaaken te brengen.
Te regt merkt de Verhandelaar op, hoe 'er gevonden worden, die hooger dan hy
over de kragt van der Stervelingen doorzigt, als mede over de vorderingen door de
oude Heidensche Wysgeeren gemaakt, denken; als mede dat 'er gevonden worden
die geen geloof aan den Bybel slaan, en van eene Wereldverlichting, uit eenen
anderen hoek opdaagende, spreeken. Dit spoort hem aan, om den waan dier
vermeende Hervorming, door een verder Betoog, tegen te spreeken, en het laatste
gedeelte der Vraage, op den invloed der Redenkaveling doelende, opzettelyk te
beantwoorden. In deezer voege laat de Eerw. BROUWER geen punt ongeraakt, en
behoeft dit laatste gedeelte zyns Antwoords in geen opzigt voor de andere deelen
te wyken. Dit meer beredeneerd gedeelte is niet wel voor een uittrekzel vatbaar, of
het zou te lang vallen, of door onvolkomenheid den Schryver geen regt doen
wedervaaren.
Genoeg meenen wy bygebragt te hebben, om onze Leezers uit te noodigen tot
het leezen deezer meesterlyk uitgevoerde Verhandeling, schoon wy in eenige
begrippen met den Opsteller verschillen.
De Styl in deeze Verhandeling is deftig, op het onderwerp passende, soms cierlyk
en aan het zwellende grenzende. Onze ineengedronge opgave van den Inhoud
heeft ons belet iets van den Styl te laaten blyken. En wanneer een Nederduitsch
Schryver zich daar op toelegge, gelyk dit duidelyk het geval van den Eerw. BROUWER
is, mag het bykans een ongelyk heeten, als 'er in de aankundiging des niets
voorkome. Wy vergoeden het door het Slot af te schryven.
‘Dus onze taak voleindigd hebbende, kunnen wy niet voorby, uit aanmerking der
nu beweezen zwakheid der Reden, en krachteloosheid onzer Redenkavelingen tot
hervorming der Wereld, ons hartlyk daar over te verheugen, dat de Zonne der
Waarheid over ons is opgegaan, aan wier weldaadig schynzel, geenzins aan eigen
roem, of ydele zelfsverheffing, wy onze vorderingen in Godsdienstige Wysheid
dankweeten, en van wier verdere voorlichting wy de verbanning der dweepery en
bygeloof, de opheffing der vooroordeelen, en de
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verbetering der nog verbasterde Zeden, alleen verhoopen mogen.
Slaan wy onze oogen te rug op de verblinding der Heidenen, die, door alle eeuwen
heen, tot op heden, het grootste Deel- der aardbewooners uitmaaken; wy mogen
van Deezen leeren, het voorregt der Openbaaringe, welk ons bejegent, hooger en
hooger te waardeeren, en de weezenlyke zwakheid van ons verstandig Deel te
kennen, ter beschaaming van het Ongeloof, en dier laatdunkende Wysgeeren,
welke, in navolging der laatere, of Romeinsche, Stoïcynen, zich naar het Christendom
zwaaien, en de Evangelische Waarheden steelsgewys op hunne den Godsdienst
vyandige stelzels overënten.
Maar, terwyl wy met PAULUS alleen onzen roem in den Heere stellen, en niets
vuuriger wenschen, dan dat eerlang de Wereld zich veréénige in den uitneemenden
Rykdom der Godlyke Goedheid en Genade, in CHRISTUS betoond, te pryzen, hebben
wy ons te onthouden van een hard oordeel te vellen over hun, die tot Afgodery en
Bygeloof vervallen zyn; maar veeleer betaamt het ons, Deezen, wier toestand en
schuld wy te weinig doorzien, aan de Barmhartigheid te beveelen van Hem, die de
Vader is van alle zyne schepzelen. Ja zullen wy eenmaal het tydstip eener
algemeene hervorming zien opdaagen, de Geest van Vryheid, die thans zich vestigt,
moet dan alvoorens de Schaare der Geloovigen door eensgezindheid en den band
des vredes vereenigen. Maar zullen zy immer hier toe komen, zo lang zy niet aan
afgetrokken Bespiegelingen, en duistere of ydele Navorschingen, de bronwel aller
twisten, vaarwel zeggen, en stichtinge poogen voort te brengen, die uit het geloove
is, of hunne onderzoekingen binnen de paalen van Menschlyke Weetenschap
omschryven? By ons toch is het uitgemaakt, wat wy met eene kleene verandering
der woorden van HORATIUS ten spreuk deezer Verhandelinge aanneemen:

Sunt certi denique fines, Quos ultra citraque nequit MENS cernere
VERUM.’

De éénige Mededinger, wiens Verhandeling gedrukt en met een Zilveren Eereprys
door Directeuren van TEY-
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Naalaatenschap bekroond werd, is WILLEM BRUIN, Leeraar der Doopsgezinde
Gemeente te Westzaan. Ontkennend is mede de uitkomst van het Onderzoek deezes
Verhandelaars; en loopt dezelve in deezer voege. Naa in het I Hoofdst. de meening
der Vraage opgegeeven, en eene nadere bepaaling van het Onderwerp daargesteld
te hebben, wordt in het II Hoofdst. de genoegzaamheid der Rede voor het
Menschdom, om door haar alleen, zonder behulp van een rechtstreekscher Godlyk
Onderwys, aan hunne zedelyke behoeften beantwoordende Godsdienstige
denkbeelden te bekomen, ontkend - eene ontkenning, gegrond op de beschouwing
van het vermogen der menschlyke Rede, zo als zy zich by de zedelyke ontwikkeling
van elk Mensch openbaart, - op de beschouwing van de poogingen der menschlyke
Rede, en den uitslag daar van, afgeleid uit den loop van hunne gezamentlyke
Zedelyke Ontwikkeling, zo als uit de Geschiedenis des Menschdoms is op te maaken.
- In het derde Hoofdstuk wordt de volstrekte onontbeerlykheid van een rechtstreeksch
Godlyk Onderwys, tot de zedelyke ontwikkeling, waar voor de Menschen vatbaar
zyn, nader aangeweezen, uit de vorderingen en veragteringen der Menschen in
Godsdienstige kennis, naar maate zy meer of minder gelegenheid hadden, om zich
zulk een onderwys ten nutte te maaken. - Hier toe dient eene Algemeene
Beschouwing van de vordering en veragtering der Menschen in Godsdienstige
kennis. - Verder wordt dit zelfde onderwerp voortgezet, door eene bepaalder
beschouwing, hoe het met de Jooden of Israëliten ten dien aanziene gelegen was,
als mede met de Menschen onder de Christlyke Bedeeling.
Schoon deeze Verhandeling in verscheide opzigten voor die des Eerw. BROUWER
moet wyken, zal niemand dezelve leezen, zonder te erkennen, dat ook die Schryver
goedkeuring, lof en aanmoediging, verdiene.
Beide deeze Verhandelingen geleezen hebbende, door Doopsgezinde Leeraaren
opgesteld, viel ons in, of men hier geen staal hadt van een Leeraar onder die
Gezindheid, toegerust met Taalkennis en Geleerdheid op de Hoogeschoolen
opgedaan, en een, die, deeze voordeelen missende, door eigen oefening en een
begrensder onderwys zyne kundigheden hadt verkreegen. Een onderzoek na den
aanleg dier beide Leeraaren heeft ons ten vollen bevestigd in de gemaakte gissing.
BROUWER heeft alle
LER'S
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de voordeelen eener Academische Opvoeding genooten; BRUIN is zyne vorderingen
aan eene mindere opleiding en eigen oefening verschuldigd. Ingevolge hier van is
BROUWER'S Verhandeling meer voor de Geleerde Wereld, en die van BRUIN meer
voor 't algemeen, geschikt. Beiden verdienen zy de toegekende Eerepryzen; en
konden wy, wegens den aanleg van BRUIN berigten bekomen hebbende, niet nalaaten
te denken, hoe zeer eene Gemeente ook onderweezen, gesticht en opgebouwd,
kan worden, door Leeraaren, van eene eigenlyk gezegde Geleerde Opvoeding
(*)
verstooken . Dan dit in 't voorbygaan.

Specimen Hermeneutico Theologicum, de doctrina & dictione
Johannis Apostoli ad Jesu Magistri doctrinam dictionemque exacte
composita; quod, annuente Summo Numine, praeside Jodoco
Heringa, E.F. Theol. Doct. & in Acad. Traj. Prof. publico examini
submittit Auctor Carolus Wilhelmus Stronck, Tiela-Gelrus, d. 4
Maii 1797. Trajecti ad Rhenum, ex officina O.J. van Paddenburg.
In 8vo. m.f.
dat is

Uitlegkundig - Godgeleerde Proeve over de leer en den spreektrant van
den Apostel Johannes, geheel ingericht naar de leer en den spreektrant
van Jesus zynen Leermeester; onder voorzitting van den Hoogleeraar J.
HERINGA, te Utrecht, den 4 Mai 1797, openlyk verdedigd door C.W.
STRONCK.
Eene lofwaardige proeve van de arbeidzaamheid en meer dan gemeene kunde
eenes veelbeloovenden Jongelings, die zoowel zynen hooggeachten Leermeester,
als

(*)

De Leeraar BRUIN is bekend als Schryver van een Werkje, getyteld: De Leevensgeschiedenis
van Jesus niet overtollig, maar van aangelegenheid, ter overtuiging van de waarheden des
Christlyken Godsdiensts, en ter zedelyke verbetering van het Menschdom, te Haarlem, by A.
LOOSES PZ. 1794. Zie onze Leiteroef. voor 1795, bl. 364. Als mede van Gemeenzaame
Beschouwingen over den Godsdienst, voor Ongeoefenden, ter bevorderinge der Godsdienstige
Verlichting, te Amst. by M. SCHALEKAMP, 1795. Letteroef. voor 1796, bl. 277.
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hem zelven, veel eer aandoet, en getuigenis geeft van den edelen leertrant,
waarmede de Hooggeleerde HERINGA de Godgeleerdheid onderwyst.
Het onderwerp voor dit wel uitgewerkt Academisch Strydschrift gekozen, en met
veel blyken van schranderheid en een goeden smaak behandeld, is der aandachtige
overweeginge van allen, die de leer en de leerwyze van Jesus en zyne Apostelen
meer dan oppervlakkig gewoon zyn na te spooren, overwaardig.
De Apostel Johannes was onder de eerste Volgers van Jesus, en tot het laatste
ogenblik van deszelfs leeven altyd oorgetuige van zyn onderwys. Hy werd zelfs
boven anderen tot een zeer gemeenzaamen omgang, en meest vertrouwde
vriendschap, met den Zaligmaker toegelaaten. Geen van 's Heilands Leerlingen
toonde ook zoo veel overeenstemming van geaartheid en karacter met Jesus. Hy
alleen maakte ook meer werk, dan alle anderen, om verslag te geeven van 's
Heilands gehouden gesprekken. Deze door den Schryver bygebragte redenen laaten
ongetwyfeld reeds van voren vry wat overeenkomst in de leer van Jesus en zynen
Apostel Johannes, gelyk ook in beider spreektrant, verwachten. Deze merkwaardige
overeenkomst wordt vervolgens, zoo ten aanzien der leere, als van den spreektrant,
breedvoerig aangetoond, en in 't helderst daglicht gesteld.
Eerst wordt de geheele omvang der leere van Jesus, omtrent den eenigen waaren
God, zynen Zoon Jesus Christus onzen Heere, en den Heiligen Geest, omtrent het
doel der Euangelie - prediking, de natuur en de noodzakelykheid van het geloof aan
Jesus, en veele andere byzonderheden, doorgeloopen, en door vergelyking van
menigvuldige, meestal in het voorbygaan meer of min toegelichte, plaatsen, uit het
Euangelie en den eersten Brief van Johannes, de in het oog lopende
overeenstemming van Leeraar en Leerling aangewezen.
Niet minder gelykvormigheid doet de Schryver vervolgens in den spreektrant
opmerken, zoo in byzondere woorden en spreekmanieren, die Johannes met den
Zaligmaker gemeen heeft, waarvan vervolgens verscheidene niet kwalyk gekozene
staaltjens in 't midden gebragt zyn, als in de geheele wyze van uitdrukking, die te
gelyk aan de redenen van Jesus en den schryfstyl van Johannes zoo byzonder
eigen is, en beiden,
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door haare buitengemeene eenvoudigheid, klaarheid, bevalligheid en
nadrukkelykheid, voornaamelyk kenmerkt.
Ervarene, en met het gemeen spraakgebruik in het N.T., en taaleigen van alle
byzondere Schryvers, niet onbekende, Leezers zullen mogelyk, tegen deze en
geene, tot bewys en opheldering bygebragte, aanmerkingen en verklaaringen van
byzondere plaatsen, nog wel eenige bedenkingen overbehouden; maar desniettemin
verdient de betoonde vlyt en bekwaamheid van dezen jongen Geleerden allen lof
en de grootste aanmoediging.

De Leer van de Onsterflykheid der Dieren, in haare gegrondheid
en belangrykheid getoetst. Of Brief aan den Weleerwaardigen J.W.
Statius Muller, Leeraar der Christenen by de Luthersche Gemeente
te Haarlem, belangende zyne Leerrede over dat onderwerp. Door
J. Scheffer, Catechiseermeester by de Luthersche Gemeente te
Hoorn. Te Hoorn, by F. Swidde, 1797. In gr. 8vo. 64 bl.
De zonderlinge Leerreden van den Eerw. Muller, over welke wy in No. 2. van ons
Maandwerk geoordeeld hebben, heeft algemeen niet weinig gerucht gemaakt. Niet
slechts was zy, gedurende een' geruimen tyd, het onderwerp van veler gesprekken,
maar menigeen kon mede zyn' lust niet bedwingen om zyne aanmerkingen op
dezelve het lezend publiek mede te delen. 'Er is 'er dan ook onder die tegen Muller
geschreven hebben, wier ellendig en zot geklap, zo wy onze Lezers daarmede
hadden willen ophouden, nog zeer veel ongunstiger uitspraak verdiend zou hebben,
dan wy zyn verpligt geweest over Muller's Leerreden zelve te geven. Het tegendeel
heeft, ten aanzien van den Catechiseermeester SCHEFFER, en zynen Brief aan den
Lutherschen Kerkleeraar, plaats. Dezen Brief durven wy aan allen, die Muller's
Leerreden gelezen hebben, en nu begerig mogten wezen, zyne gronden getoetst,
en door de rede en het gezond verstand geheel omvergeworpen te vinden, veilig
aanpryzen. Het tegenschrift van SCHEFFER heeft by ons, in weerwil van het algemeen
vooroordeel, dat tegen lieden van zynen stand heerscht, en hetgeen wy
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gaarn wenschen, dat eens met recht mag kunnen worden opgeheven, welverdienden
lof. Hy volgt Muller voet by voet, draagt 's mans stellingen en bewyzen met de eigen
woorden voor, en geeft dan daarop zyne aanmerkingen, waarin allerwegen kunde
en belezenheid doorstralen. In gene zyner tegenbedenkingen heerscht pedanterie
of bitterheid, en, schoon hy soms niet kon afzyn harde waarheden te zeggen, kan
men hem evenwel niet beschuldigen van enige de minste onbescheidenheid.

Vertrouwlyke Gesprekken, betreffende de belangrykste
onderwerpen van onzen tyd, Verlichting, Vryheid, Gelykheid, enz.
Te Amsteldam, by M. Schalekamp. In gr. 8vo, 124 bl.
Een Katechizeermeester, een Schoolmeester en een Leeraar, zyn hier de drie
spreekende persoonen. Derzelver karakter en manier van denken worden, in het
Voorberigt, aldus beschreven: ‘Treft men in den Katechizeermeester eenen man
aan, die, met een braaf hart, uit onkunde en vooroordeel, tegen de Verlichting is
ingenomen, en in den Schoolmeester iemand, die, met het zelfde braave hart, uit
misbegrip, zomtyds wat al te ver gaat, men zal in Do. Denker den man vinden, die
den juisten middenweg bewandelt, en de verkeerdheden van beide kanten aantoont.’
Het tegenwoordig Stukje loopt over de Verlichting; volgens aankondiging in het
Voorberigt, indien het tegenwoordig gesprek aan het publiek behaage, zal het van
andere over Vryheid, Gelykheid, enz. gevolgd worden. Voor zo veel wy weeten, is
dit laatste niet gebeurd, tot onze verwonderinge, moeten wy zeggen, omdat het
tegenwoordige gesprek zich met genoegen laat leezen, en in hetzelve, op een
leevendigen trant, veele vooröordeelen, raakende de Verlichting, bestreden, en de
verwarde denkbeelden, welke veelen daar omtrent voeden, opgehelderd en
ontwikkeld worden. Aangaande den goeden smaak onzer Natie boezemt dit geene
zeer gunstige vermoedens in. Want hoe weinig wy ook op hebben met eene
overdrevene, te sterk schynende, Verlichting, zyn wy, egter, van oordeel, dat de
beschaaving van het verstand, op beredeneerde gronden, gesterkt, wat het
Godsdienstige betreft, door gezonde Schriftuurkennis, niet te sterk
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kan bemoedigd en aangeprezen worden. ‘Verlichting’ (zo als wy hier, met de woorden
van MOSES MENDELSZOON, leezen) ‘is eene verstandige kennis van, en een verstandig
nadenken over, de dingen des menschelyken leevens, naar evenredigheid van haar
gewigt en van haaren invloed op de bestemming van den mensch.’ Elke pooging,
om zulk eene Verlichting voort te planten, verdient aanmoediging; en, naar ons
inzien, zullen de tegenwoordige Gesprekken daar toe iets kunnen bydraagen.

Vervolg van Aanmerkingen over de Stelling van den
Heidelbergschen Katechismus: Wy zyn van Nature geneigd God
en onzen Naasten te haten, tot Antwoord op den Brief van den
Eerwaardigen Jan Brouwer, Doopsgezind Leeraar te Leeuwarden.
Door Ewaldus Kist, Predikant in de Hervormde Gemeente te
Arnhem (thans te Dordrecht.) Te Amsteldam, by M. de Bruyn, 1797.
In gr. 8vo, 37 bl.
Iets tot Wederantwoord aan den Eerwaardigen Ewaldus Kist, thans
Predikant te Dordrecht. Door Jan Brouwer, Doopsgezind Leeraar
te Leeuwarden. Wordt uitgegeeven te Amsterdam, by J. Yntema,
en verder alom, 1797. In gr. 8vo, 62 bl.
Met zo veel genoegen als de twee voorheen aangekondigde, hebben wy ook deeze
Brieven der geagte Kerkleeraaren KIST en BROUWER geleezen. Twee byzonderheden,
welke in Twistschriften niet altyd - zelden veeleer - worden in agt genomen, baarden,
onder andere, ons dit genoegen: bescheidenheid - en voet by stuk houden. In
hoedanigen zin de uitspraak des Heidelbergschen Katechismus, naar de meening
van den Eerw. KIST, moet worden opgevat, bleek uit onze voorgaande Aankondiging;
als mede, wat de Eerw. BROUWER tegen de juistheid dier verklaaringe hadt
voorgedraagen. Het doel, door den eerstgenoemden in zyn Vervolg van
Aanmerkingen beoogd, is, te bewyzen, dat zyne opgegevene verklaring in de daad
de mening van den Onderwyzer is. Ten dien einde beroept KIST zich, in de eerste
plaats, op de natuurlyke beteekenis der woorden zelve, die, verre van den harden
zin, welke gemeenlyk aan dezelve wordt gehegt, noodzaaklyk te vorderen,
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integendeel voor geene andere uitlegging, dan de zagte door hem daarvan gegeeven,
vatbaar zyn. Vervolgens tragt KIST zyne meening te staaven door URSINUS zelven,
den voornaamen opsteller van den Katechismus; voerende, ten dien einde, eenige
gezegden aan van dien Godgeleerde, in welke de woorden haat en geneigd zyn
verwisseld worden met uitdrukkingen of omschryvingen, welke de gegeevene zagtere
uitlegging zouden begunstigen. Eindelyk beroept zich de Eerw. KIST op de
aanmerkingen der Remonstranten, ten tyde van het Dordrechtsche Synode, op den
Katechismus ingebragt, in welke zy, met opzigt tot de bewuste woorden, in bedenking
gaven ‘of het niet beter zou zyn, deze woorden: ik ben van nature geneigd, enz.
weg te laten, ten minsten, om ze, om der zwakkeren wille, op de een of andere wyze
te verzagten, of Bybelsche uitdrukkingen in de plaats te stellen, schoon deze woorden
zelve, hoe zeer zy sommigen wat hard kunnen toeschynen, wel verklaard zynde,
niets, dat onwaaragtig is, in zich behelzen.’ KIST eindigt zynen Brief met twee
Aanmerkingen. De eene loopt over de aanleiding tot het bezigen in den Katechismus
van de schynbaar harde uitdrukkingen. De andere gaat eene uitdrukking van zynen
tegenschryver te keer, volgens welke de Katechismus eene der bronnen of beeken
zyn zoude, uit welke de Hervormde Godgeleerden waarheid scheppen; met
aanwyzing, in hoedanig een licht, huns oordeels, dat Leerboekje moet beschouwd
worden.
In het Wederantwoord volgt de Eerw. BROUWER de zelfde orde als die van den
Dordrechtschen Leeraar, naa eenige voorafgaande bedenkingen te hebben
vooruitgezonden. Stuk voor stuk toetst hy de aangevoerde Aanmerkingen, op eene
wyze, welke duidelyk toont, dat het hem zo min aan geoeffende kennisse, als aan
het vermogen van 't geen de Engelschen close reasoning noemen, ontbreekt. Wie
in dit geschil gelyk of ongelyk hebbe, willen wy niet beslissen. Alleenlyk kunnen wy
niet nalaaten aan te merken, dat, hoe zeer ook de lof van goedkeurende toejuichinge,
door Hoogleeraaren, Leeraaren, en eene geheele Classis, den Hervormden Leeraar
in ruime maate zy toegezwaaid, de Doopsgezinde Leeraar onder leden van zyn
Kerkgenootschap, naar evenredigheid, geene mindere bewonderaars zal aantreffen,
niet slegts uit vooringenomenheid met het schryven van eenen
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hunner met regt geagte Leeraaren, maar om de innerlyke waarde en kragt van zyn
schryven, door 't welk zy ligt zullen vermoeden, dat zyn tegenschryver, meermaalen,
in 't naauw zal gebragt zyn. Terwyl wy, om bovengemelde redenen, de aandagtige
en onbevooroordeelde leezing deezer beide Stukjes aanpryzen, kunnen wy,
intusschen, niet nalaaten onzen hartlyken wensch te betuigen, dat aan deezen
pennestryd hier mede een einde zal gemaakt worden. Van 't geen over het onderwerp
kan gezegd worden, is het hoofdzaaklyke over en weder aangevoerd. Door verder
schryven zou ligt het hoofddoel uit het oog verloren worden, en de Schryvers gevaar
loopen van den lof te verliezen, welken zy nu, van weerskanten, met regt, behaald
hebben.

D.L. Oskamp, Doctor in de Genees- Heelkunde en Wysgeerte. Over
de Natuurlyke en Ingeënte Kinderpokjes, benevens de wyze om
zig voor dezelve te behoeden en voortebereiden. Te Amsterdam,
by de Wed. J. Dóll, 1797. In gr. 8vo. 94 bl.
Dit Werkje van den kundigen en naauwkeurigen OSKAMP bestaat uit twee
Redevoeringen, geduurende den voorleden Winter, door den Schryver, op
verschillende tyden, in het Letterkundig Genootschap, Concordia & Libertate,
voorgeleezen. De eerste deezer Redevoeringen bevat een naauwkeurig bericht
aangaande den oorsprong, den voortgang en den aart, deezer verschrikkelyke
Ziekte, en vooral aangaande de beste wyze, om zich voor de besmetting derzelve
te bewaaren, of ten minsten derzelver aanvallen, door eenige gepaste voorzorgen,
zo gemakkelyk als mogelyk is te maaken.
De tweede Redevoering handelt in het byzonder over het beste van alle de
bekende middelen, om de woede der zo gevaarlyke Kinderpokjes te beteugelen, te
weeten, over de Inënting der Kinderziekte. De Heer OSKAMP geeft ten dien einde
een beknopt maar naauwkeurig bericht, hoe deeze konstbewerking het eerst in het
Oosten is verricht, en van daar naar Engeland en elders is overgebragt. Daarna
gaat hy over tot het melden der verschillende wyzen, op welke deeze konstbewerking,
op verschillende tyden en plaatzen, is in het werk gesteld,
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met of zonder Voorbehoeding. Terwyl hy zyne Verhandeling sluit met eene bondige
aanwyzing der voornaamste redenen, welke de zo heilzaame, doch teffens de tot
hier toe by ons zo zeer verwaarloosde, Inënting ten sterksten aanpryzen.
Onder andere drangredenen, ten dien einde door den Redenaar met veel oordeel
aangevoerd, vinden wy ons verpligt de volgende als zeer overtuigend over te
neemen.
‘Thans weeten wy, (zegt de Redenaar bl. 74-76) volgens de laatste telling, dat
het getal der Inwooners van deeze Stad (Amsterdam) ver boven de 220,000 beloopt,
en dat hetzelve omstreeks de helft van deeze Eeuw, gelyk uit de tafelen van
KARSEBOOM kan blyken, boven de 250,000 heeft bedraagen, zo dat men derzelver
getal dus veilig, geduurende deeze geheele Eeuw, op 200,000 stellen mag. Wanneer
men nu aanneemt, dat 'er vyf van de 100 persoonen de Kinderziekte niet krygen,
zo zyn 'er van de 200,000 maar 10,000 welke van deeze ziekte bevryd blyven; terwyl
190,000 door dezelve aangetast worden: van deeze rekenende, dat het zevende,
of een van de zeven, die de Kinderziekte natuurlyk bekomen, sterft, zo beloopt het
getal der overledenen aan de natuurlyke Kinderpokjes van de 200,000 menschen
27,142.
Indien 'er nu van de 1000 ingeënten één, ('t welk na de voorige berekeningen, zo
veel als mogelyk, gesteld is) sneuvelt, zo beloopt het getal der ingeënte overledenen
van 200,000 slegts 190; derhalven is het verschil van overledenen tusschen de
natuurlyke en ingeënte Pokkenlyders 26,952, welke 'er meer aan de natuurlyke
Kinderziekte sterven.
Voorts vaststellende, dat het geslacht der menschen om de 30 jaaren vernieuwd
wordt, zo leefden 'er zederd het Jaar 1700 in Amsterdam, volgens deeze
bereekening, 600,000 menschen, van dewelke 81,426 aan de natuurlyke Kinderziekte
zyn omgekomen, en 570 aan de Inënting zouden gestorven zyn; weshalven 'er in
onze Eeuw, indien de Inënting geduurende dezelve algemeen was vastgesteld,
80,856 menschen alleen in deeze Stad meer by het leven behouden waren, behalven
het talryk nakomelingschap, dat uit dezelve, door drie achtereenvolgende geslachten,
had kunnen gebooren worden.’
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Rapport wegens den staat der Veeziekte, waargenomen in de
Maand December 1796, in de Landen tusschen Maas en Waal, en
den Lande van Cuyk. Door S.J. Brugmans, Professor in de Geneesen Kruidkunde, aan 's Lands Hooge School te Leyden. Uitgegeeven
op last der Nationaale Vergadering. Te Leyden, by A. en J.
Honkoop, 1797. In gr. 8vo. 49 bl.
De geduchte Veepest, die, geduurende het afgeloopen jaar, de nabuurige Duitsche
Staaten zo deerlyk teisterde, wierd naauwlyks in eenige Districten des Bataafschen
Gemeenebests bespeurd, of de Nationale Vergadering was 'er op bedacht, om
middelen uit te denken, om de woede deezer kwaale, zo veel zulks den menschen
mogelyk is, te beteugelen. Ten dien einde wierd ook de beroemde Hoogleeraar S.J.
BRUGMANS verzocht, zich naar die plaatzen te begeeven, alwaar de Ziekte heerschte,
om den aart deezer Ziekte te onderzoeken, het geen door denzelven wierd volbracht,
en het thans voor ons leggend Rapport ten gevolge had, uit het welk wy eenige der
voornaamste Waarneemingen van den Hoogleeraar zullen overneemen.
Na alle toevallen der Ziekte, gelyk ook de verschynselen, die by de ontleding der
gestorven Dieren zyn waargenoomen, wel te hebben overwogen, besluit de
Hoogleeraar, dat deeze Ziekte wel over het algemeen van een gelyksoortigen aart
is, als de Veepest, die voorheen heerschte, en die door de Heeren CAMPER, VINCK
en anderen, zo naauwkeurig beschreeven is. Hy beschouwt dezelve beide als
zogenaamde Catarrhale Koortsen; doch met dit onderscheid, dat de Ziekte voorheen
veel meerder, dan tegenwoordig, gepaard ging met die algemeene onderdrukking
van het levensbeginsel, waar uit wy de zogenaamde Rotziekten kennen, en waar
door eene enkelvoudige Catarrhale Koorts in eene kwaadaartige rottige verandert.
Waar uit de Hoogleeraar besluit, dat deeze Ziekte minder kwaadaartig, min gevaarlyk,
en ook zo besmettende niet zy, als die geene, welke voorheen heeft gewoed.
Het is ons niet onbekend, dat alle berichten aangaande den aart der tegenwoordige
Veeziekte niet overeenkomen, en dat anderen de tegenwoordige Ziekte niet minder
be-
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denkelyk, dan de voorige, beschouwen. Dan uit de waarneemingen, op verschillende
plaatzen gedaan, heeft zeer wel een merkelyk verschillend besluit kunnen worden
opgemaakt, zonder daarom de naauwkeurigheid van een der Waarneemeren te
verdenken; dewyl deeze Ziekte, gelyk alle Epidemien en Epizoötien, door den
zamenloop van doorgaans voor het oog verborgen omstandigheden, op verschillende
plaatzen, hoewel gelyktydig, zeer veel in hevigheid, en dus, in den aart der tekenen
en toevallen, merkelyk kan verschillen. Daar men intusschen thans in 't geheel niet
meerder van den voortgang deezer Ziekte hoort, schynt men te moeten denken,
dat de Leydsche Hoogleeraar, over het algemeen, nader aan de waarheid is
gekomen, dan wel anderen, die de tegenwoordige Veepest, als volkomen
overeenkomstig met de voorige, hebben beschouwd: dewyl dezelve alsdan, naar
alle waarschynlykheid, reeds alomme, in dit Gemeenebest, zoude zyn uitgebrooken;
daar men integendeel thans van dezelve niet meerder hoort spreeken.
Onder andere aanmerkelyke zaaken, welke in dit Bericht voorkomen, verdient
onze byzondere aanmerking dat geen, het welk door den Schryver, aangaande den
aart der besmetting deezer Ziekte, wordt voorgesteld; zynde Z.H. Gel. van gevoelen,
dat de besmetting van kwaadaartige Zinkingskoortsen, Rotziekten, enz. alleen maar
door levende, en niet door doode, lichaamen kan worden medegedeeld. Tot staaving
van dit gevoelen beroept zich de Schryver, in de eerste plaats, op de menigvuldige
ontledingen van menschelyke lyken, die door diergelyke kwaadaartige en
besmettelyke ziekten waren weggesleept, door hem en door zyne leerlingen
volbracht, zonder dat hen daar door ooit iets kwaads is overgekomen. Dan in 't
byzonder ten opzicht der Veepest deelt hy mede de bevindingen van een aantal
lieden, die, schoon zy in de nabyheid hunner wooningen de vellen en afval van
verstorven Hoornvee verzamelden, echter hun levend Hoornvee gezond bewaarden.
Onder anderen verhaalde een Schoenmaaker, onder Wychem, dat hy in de voorige
Epidemie veel huiden van verstorven Vee in de nabyheid zyner levende Koeijen
had gewoogen, en ook dagelyks met dezelfde morssige en bebloede Kruiwagen,
met welke de vellen wierden weggebragt, het groen voeder voor zyne beesten had
aangevoerd, zonder dat 'er iets nadeeligs uit was gevolgd. Nog verhaalt de
Hoogleeraar het geval
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van een nydigen nabuur, die zyne gestorven beesten, zo na als mogelyk, en zonder
'er byna aarde op te doen, begroef in de nabuurschap der stalling van zyn nabuur,
welke met gezond Vee was vervuld, en op welke men het, door den onverdraaglyken
stank dier krengen, byna niet kon houden, zonder dat echter de Ziekte aan die
stalling wierd medegedeeld. Hoe waarschynlyk intusschen deeze waarneemingen
het gevoelen van den Hoogleeraar maaken, schynen 'er nog al meerdere proeven
noodig te zyn, om den tegenstryderen den mond te stoppen. Van harten wenschen
wy, dat deeze leere ten vollen gegrond moge worden gevonden, dewyl men dan
veele voorzorgen, tot groot gemak en voordeel van een aantal persoonen, zou
kunnen nalaaten.
In het slot des Rapports geeft de Hoogleeraar ons hoop, dat hy, zo de Ziekte
aanhoudt, alles verder zal trachten na te spooren, het geen hy tot derzelver nader
verstand zal kunnen verzamelen. Ten hoogsten moedigen wy hiertoe Z.H. Gel. aan,
en vertrouwen, dat hy daar door aan zyne Landgenooten geen geringen dienst zal
doen.

Vergelykende Aanmerkingen der Waarneemingen, door kundige,
onderzoeklievende Mannen in de voorige Veesterften geboekstaaft,
tegens die, welken in het Rapport wegens den Staat der Veeziekte,
zyn waargenoomen, in de Maand December 1796, in de Landen
tusschen Maas en Waal, en den Lande van Cuyk. Door S.J.
Brugmans, Professor in de Genees- en Kruidkunde aan 's Lands
Hooge School te Leyden. Uitgegeeven op last der Nationale
Vergadering. Thands vrymoedig beoordeeld door J. le Francq van
Berkhey, M.D. en Praelector in de Natuurlyke Historie aan dezelve
welgemelde Hoge School. Voor Rekening van den Autheur, 1797.
In gr. 8vo. 66 bl.
Deeze Verhandeling van den Heer VAN BERKHEY bevat een aantal Aanmerkingen
op het zo even gerecenseerde Rapport van den Heer BRUGMANS, waar van wel
eenige gegrond, doch andere geheel verkeerd zyn. Dus weidt de Schryver, p. 9,
breedvoerig uit over het gezegde van den Hoogleeraar: ‘Om dit oogmerk te bereiken,
is, onder anderen, door het Bureau van Gezondheid over de Armée en Hospitalen
deezer Republiek, eene Correspondentie geopend met alle Officieren
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van Gezondheid, welke door verschillende Gewesten overal verspreid zyn.’ De Heer
VAN BERKHEY beschouwt dit als een zeer kostbaar en byna onuitvoerlyk werk; doch
heeft waarschynlyk niet geweeten, in hoedanige betrekking die Officieren staan tot
het Bureau van Gezondheid, welke iets van dien aart zeer practicabel maakt. Niet
dat daar door onnut zouden moeten geacht worden de overige voorzorgen, voorheen
in de Veepest genoomen, en door den Heer VAN BERKHEY op nieuws aangepreezen,
dewyl dezelve buiten dien met groot voordeel kunnen worden in 't werk gesteld, en
de eene zoort van Berichten tot volmaaking en opheldering der andere zal kunnen
dienen.
Nog meerder slaat de Heer VAN BERKHEY den bal mis op p. 22, in zyne
Aanmerkingen op het zeggen van den Hoogleeraar, dat de pols der zieke Beesten
in de voorige besmetting van den aanvang reeds ras zwak en ongestadig was, doch
in deeze Epidemie niet zo zeer zwak, maar in zommige beesten zelfs eenigzins
hard. De Heer VAN BERKHEY schynt in zyne Aanmerkingen op deeze plaats niet gelet
te hebben op de zo zeer verschillende eigenschappen van een rassen en een harden
pols; want hy spreekt, op p. 24, van polsen, zo hard, dat ze schier niet te tellen zyn.
Waren de termen van hard en snel, ten opzichte van den polsslag, woorden van
ééne beteekenis, zo zoude men voorzeker moeten besluiten, dat de Hoogleeraar
op de voormelde plaats zich zelven tegengesprooken, of ten minsten zeer verward
geschreeven had. Dan daar de harde pols geheel iets anders is dan een rasse of
snelle, en alleen bestaat in eene byzondere gespannenheid der slagader, eigen
aan ontsteekingen, en ook eenigzins aan zuivere Catarrhale Koortsen, doch niet
aan eene waare kwaadaartige Rotziekte; daar verder deeze eigenschap zo wel met
een langzaamen als met een rassen pols kon bestaan, blykt het, dat alle de
Aanmerkingen van den Heer VAN BERKHEY over dit stuk vervallen. Hebbende de
Hoogleeraar niets anders met deeze Waarneeming beoogd, dan het meerder staaven
van zyn gevoelen, dat de door hem waargenoomene Veeziekte van een meer
goedaartigen Catarrhalen aart, en dus minder gevaarlyk en besmettend is, dan de
voorige. Op de schryfwyze en zommige uitdrukkingen van den Schryver zoude ook
veel kunnen worden aangemerkt; doch wy laaten het hier thans by berusten.
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Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk, door de
Nationaale Vergadering ter goed- of af keuring aan hetzelve Volk
voorgedraagen. In den Haag ter 's Lands Drukkerye, 1797. 194 bl.
Beoordeeling van het Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche
Volk, door de Nationaale Vergadering ter goed- of afkeuring aan
hetzelve Volk voorgedragen, door eenige Burgers, zynde
Repraesentanten van het Volk van Nederland. Te Leyden, by P.H.
Trap, 1797. In gr. 8vo. 20 bl.
Wederlegging van eenige der voornaamste, zo in 't openbaar als
bedektlyk aangevoerde drangredenen van 't Ontwerp van
Constitutie, door eenige Burgers, zynde Repraesentanten van het
Volk van Nederland. In den Haage, by J. de Groot en Zoonen, 1797.
In gr. 8vo. 19 bl.
N. van Staphorst aan zyne Landgenooten. Alom.
Rapport van de Burgers J. Goldberg, A.J. Verbeek en C. Scheffer,
uitgebragt in eene Vergadering van de Societeit voor Eenheid en
Orde in den Haag, over het Ontwerp van Constitutie, zo als
hetzelve, door de Nationaale Vergadering, representeerende het
Volk van Nederland, aan het Bataafsche Volk ter goed- of afkeuring
is voorgedraagen. In den Haag, by I. van Cleef, 1797. In gr. 8vo.
80 bl.
Het eerstgemelde deezer Vyf opgenoemde Stukken is eigenlyk geen Voorwerp
onzer Boekbeoordeeling. In de 126 Districten van Nederland, uitmaakende 3761
Grondvergaderingen, zyn opgekomen 136716 Stemgeregtigde Burgers, waar van
108761 Neen, en 27955 Ja, gestemd hebben: zo dat dit Ontwerp van Constitutie
met eene Meerderheid van 80816 Stemmen verworpen is: en dus een Nationaale
Recensie ondergaan heeft.
Toen dit Stuk ter overweeginge hing, vloeide het in den Lande over van Schriften
vóór en tegen, van allerleien aart, en van zeer onderscheidene waarde. Alle zyn ze
ons niet ter hand gekomen, en zouden wy ook noch tyd, noch lust, gehad hebben
om ze te leezen en te beoordeelen. Geheel bleeven ze egter niet door ons onge-
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leezen, en onder de geleezene kwamen ons de opgenoemde wel de aanmerklykste
voor, en zullen wy 'er teffens eenig verslag van plaatzen: van eene wydluftige
ontleeding en stukswyze beoordeeling ons ontslagen agtende, vermids deeze
Stukjes alle te over bekend zyn, en het onze zaak niet is in dit geschil beslissend
te spreeken.
De Beoordeeling van het Ontwerp, door Twaalf Representanten van het Volk van
Nederland, te weeten, H.L. VAN ALTENA, H. MIDDERICH, J. NOLET, P. VREEDE, M.H.
WITBOLS, H. QUESNEL, L.C. VONK, J. KOENE, P. VAN ZONSBEEK, S.J. VAN LANGEN, C.L.
VAN BEYMA en B. BOSCH. Zeven hoofdgronden voeren zy daar in aan, waarom zy
het Ontwerp meenen te moeten afkeuren; de andere menigvuldige gebreken, huns
inziens, in het Plan voorkomende, kortheidshalven, niet aanroerende. - Hier aan
hegten zy een Grondschets, volgens welke zy oordeelen, dat een goede Constitutie
zou behooren te worden uitgewerkt. Dit is slegts een geraamte.
De Wederlegging, door gemelde Burgers Representanten ondertekend, en die
met het zelfde of nog meer vuurs geschreeven is, heeft eene wyder strekking tot
het zelfde einde. Immers zy schryven: ‘Dezelfde beweegredenen, dezelfde
bedoelingen, Bataven! doen ons thans wederom tot u spreeken. De deugd van het
Ontwerp van Constitutie wordt door niemand aangepreezen - niemand is 'er, die u
aanraadt, dezelve aan te neemen, om haare innerlyke waardy - in tegendeel, ieder
betuigt volmondig, dat dezelve gebrekkig is - en evenwel woelt en vroet men, zo in
't openbaar als in 't geheim, om u tot het aanneemen over te haalen - men gebruikt
hier toe drangredenen, welke men niet uit de voortreffelykheid van het Ontwerp,
maar van elders, ontleent. - Zouden wy dan, naa de gebreken der aangeboden
Constitutie te hebben aangetoond, ook niet de nietigheid aanwyzen der drogredenen,
welke men aanvoert, om de Bataafsche Natie te beweegen tot het aanneemen
eener erkende slegte Constitutie? - door dit niet te doen, zouden wy rekenen, onzen
pligt slegts ten halven, en dus onzen pligt geheel niet, volbragt te hebben.’
Het kleine Stukje van den Representant N. VAN STAPHORST is tegen de twee
voorgemelde zyner Mederepresentanten ingerigt, die meergedagte Ontwerp niet
alleen
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als een gebrekkig Stuk, maar als een Ontwerp van een slecht en Tyranniek
Gouvernement, poogden te doen voorkomen. Het draagt, hoe welmeenend ingerigt,
alle blyken van een verhaast opstel.
Van een bekookter en meer betekenenden aart is het Rapport der drie Burgeren,
waar van wy in 't hoofd deezer Afdeelinge het laatst melding maakten. De drie
Burgers, op den Tytel vermeld, toonen den last, hun opgelegd, wel begreepen te
hebben; terwyl zy denzelven met eene bedaardheid en rustigheid volvoerden, die
hun eere aandoet. Geen veroordeelende Magtspreuken, geen zwellend gebrom
vult dit Boekdeeltje; maar bedaarde overweeging met de schaale des oordeels, in
de hand van welverlichte Vaderlandsliefde gehouden. 't Is, onzes agtens, verre het
gewigtigste van de Stukjes, het Ontwerp betreffende, in deeze Afdeeling aangeduid,
en misschien heeft men rede om zich te beklaagen, dat het niet eerder bekend
geworden is, en onder 's Lands Ingezetenen verspreid; misschien, schryven wy,
dewyl het geheel niets heeft van dat, 't geen zo veele Vertoogen, Aanspraaken en
Staatsstukken, waarlyk geenzins ten cieraad strekt, en eer gezegd mag worden te
verblinden dan op te helderen; waar in men een toon aanneemt, die op het Volk, 't
geen meest op klanken aast en zich met wind laat voeden, den bedoelden, en soms
zeer ongelukkigen, indruk maakt. - Doch genoeg hier van!
Aanpryzend hebben wy van dit te laat bekend geworden Rapport gesprooken.
Het beloop van 't zelve zal eenigermaate kunnen strekken, om, daar de uitvoering
aan het plan beantwoordt, onze Leezers, die het niet mogten kennen, te doen
begrypen wat zy in dit over leezenswaardig Stukje te wagten hebben. In de eerste
plaats draagen de Opstellers voor, hunne gedagten over ieder Titul van het Ontwerp
van Constitutie. - In de tweede plaats trekken zy hunne aanmerkingen op die
byzondere deelen van 't zelve zamen, en tragten die op den geheelen zamenhang
toe te passen. - Ten derden deelen zy hunne gedagten mede, of het meergemelde
Ontwerp, zo als het ligt, zou behooren te worden goedgekeurd, en daar door als
eene vaste Staatsregeling voor het Bataafsche Volk worden aangenomen - dan wel
of hetzelve zou behooren verworpen te worden. - Terwyl zy eindelyk, ten vierden,
als een middelweg voorstellen eenige middelen, door welke de mogelykheid, en
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zelf, als het ware, de zekerheid, zou kunnen gebooren worden, om nog veele
gebreken, welke uit den aart der zaake in het Ontwerp (om voorheen opgegeeven
redenen) moesten zyn ingesloopen, te verhelpen; en de deelen van 't zelve, welke
aan de grondbeginzelen niet getrouw of beantwoordende mogten zyn, tot dezelve
te rug te brengen.
Eer de Rapporteurs tot de laatstgemelde Afdeeling toetreeden, komen zy, naa
de opgave en zamentrekking der beweegredenen, die met alle bedaardheid, welke
door het geheele Stuk heerscht, worden voorgedraagen, en in verband met het te
vooren beredeneerde moeten geleezen worden, tot dit besluit: ‘Het is dan, na eene
rype overweeging van alle deeze en te vooren door ons opgenoemde bedenkingen,
en van alles, wat wy tot hier toe tegen of voor het Ontwerp van Constitutie hebben
aangevoerd gevonden, dat wy, voor ons zelven, en zonder ons gevoelen aan iemand
ter waereld te willen opdringen, volkomen zyn geconvinceerd, dat het Ontwerp van
Constitutie, zo als hetzelve door de Vertegenwoordigers van het Bataafsche Volk
gearresteerd, en ter goed- of afkeuring aangeboden is, zou behooren goedgekeurd
en als eene Staatsregeling voor hetzelve Volk aangenomen te worden.’
Zich met cordaatheid voor de Aanneeming in deezer voege verklaard hebbende,
weegen de gebreken, welke in 't zelve gevonden worden, hun zo zwaar op 't harte,
dat zy de Verhelpings- en Verbeteringsmiddelen opgeeven; die ook nu, naa de
Verwerping, te stade kunnen komen, om een ander Plan te vormen.
Zy eindigen met de herinnering aan eene Raadgeeving van den grooten FRANKLIN,
een der meest beroemde en meest openhartige Republikeinen en Unitarissen van
onzen Leeftyd, welke wy onzen Leezeren niet willen onthouden. - ‘Deeze zeide in
de Staatsvergadering van America, toen de ontworpene Constitutie door alle de
Leden stondt ondertekend te worden, tot zyne Collegas, in substantie; dat 'er
verscheide zaaken in de Constitutie gevonden wierden, die hem niet smaakten; dat
zulks ook zeker het geval zyner Medebroederen zou zyn; maar dat hy oud genoeg
geworden was om te weeten, dat men niet te zeer aan zyne eigene denkbeelden
moest gehegt zyn, en aan de omstandigheden weeten toe te geeven - dat hy daarom
zich voor de aanneeming
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der Constitutie verklaarde, en van alle zyne Medeburgers verwagtte, dat zy niets
onbeproefd zouden laaten, ten einde het Volk tot de Acceptatie aan te spooren. Dit
gezegde werd eenpaarig toegejuichd - deeze les van dien achtingswaardigen
Grysaart gevolgd, en de Americaansche Staat door eene byna eenpaarige
(*)
aanneeming van de Constitutie gevestigd .’
Van nog eene Byzonderheid, in dit Rapport voorkomende, moeten wy melding
maaken. Dezelve betreft ‘de wyziging van het onvervreemdbaar regt, (gelyk zy
spreeken,) der Maatschappy, om, ten allen tyde, wanneer zy het nuttig en noodig
oordeelt, haare Staatsregeling te veranderen en van gebreken te zuiveren. - Deeze
wyziging, wy hebben het voor u niet verborgen, is het grootste, het meest in 't oog
vallende, gebrek in het Ontwerp 't geen u is aangeboden, en hoe zeer wy, zo als
wy reeds te vooren gezegd hebben, dit recht voor zo heilig en onvervreemdbaar
houden, dat het ééne geslacht voor het andere, of de ééne mensch voor den
anderen, hetzelve niet mag wegschenken, zonder zich aan eene willekeurige daad
schuldig te maaken, en derhalven de gemelde wyziging in het Ontwerp van
Constitutie, uit hoofde vooral van de manier van stemming over hetzelve, niet
verbindende

(*)

FRANKLIN'S geheele Aanspraak, te dier gelegenheid, welker Hoofdinhoud hier wordt
opgegeeven, verdient geleezen te worden, en komt dezelve voor in het I Deel, bl. 205-210,
van G. DUMBAR'S de oude en nieuwe Constitutie der Vereenigde Staaten van Amerika, uit de
beste Schriften in haare gronden ontvouwd. - Te laatstgemelde bladzyde vinden wy
opgetekend: ‘Het is hoogstwaarschynlyk, dat veele der Leden op dezelfde wyze als Dr.
FRANKLIN over de zaake gedagt hebben. Althans is dit ons ook nog gebleken ten aanzien van
den Generaal WASHINGTON, die, in zekeren Brief, (te vinden in het Amer. Museum, Vol. II, p.
76,) niet lang naa het scheiden der Conventie aan eenen zyner Vrienden geschreeven,
volmondig belydt, dat de Constitutie in zyne oogen niet vry was van onvolmaaktheden; doch
tevens betuigt verzekerd te zyn, dat dezelve de beste was die men kon verkrygen en dat
veele der gebreken, die dezelve te last gelegd werden, in de daad niet bestonden.’ Aant. van
den Redacteur.
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kan geagt worden, wanneer de meerderheid der Stemgeregtigden zulks door den
tyd anders mogt noodig oordeelen; zo hebben wy ons echter verpligt gevonden,
ook hieromtrent een middenweg aan Ul. voor te slaan.’
Deeze middenweg bestaat in de ondertekening van een Declaratoir, agter het
Rapport gevoegd, hoofdzaaklyk hier op nederkomende, ‘dat zy openlyk aan de
Vertegenwoordigers des Bataafschen Volks, en dus voor het oog der geheele Natie,
verklaarden, dat, in geval het gezegde Ontwerp voor de Constitutie des Bataafschen
Volks werd aangenomen, zy voor hun, door die daad, niet wilden gerekend worden
afstand gedaan te hebben van het onvervreemdbaar Regt eens vryen Volks, om
zyne Constitutie te veranderen en te verbeteren, zo dikwyls het nuttig en voor het
algemeene belang noodzaaklyk oordeelt - dat zy door hunne toestemming tot de
aanneeming der Constitutie zich geenzins verbonden wilden rekenen, om dezelve
geduurende den tyd van vyf agtereenvolgende jaaren te moeten behouden, ook
zelfs wanneer die by de uitkomst mogt blyken onbestaanbaar te zyn met de Vryheid
en het Geluk des Volks.’
Ondertekenaars, weeten wy, heeft dit Declaratoir gekreegen; wie, of hoe veel, is
ons onbewust. Wy oordeelden deeze byzonderheid te moeten melden; dewyl wy
vernomen hebben, dat juist dit Stuk een zeer algemeene steen des aanstoots was.

Missive van Mr. Antoni Martini, Oudpensionaris der Stad 's
Hertogenbosch, aan de Nationaale Vergadering, representeerende
het Volk van Nederland, om Ontslag, als verkoozen Representant,
in de Tweede Nationaale Vergadering, uit het District van
Biesbosch en Maas, in dato 21 Aug. 1797, met de Gevolgen van
dien. In den Bosch, by H. Palier en Zoon, 1797. In gr. 8vo.
De gryze Oudpensionaris MARTINI, die zich in vroegere jaaren, in veele opzigten,
wel verdiend maakte by de 's Hertogenbosschenaaren, in het verdeedigen van
derzelver Regten, wiens pen hierin onvermoeid bezig was, waar van, om van mindere
Stukjes, in den Post van den Neder-Rhyn hier en daar te vinden, niet te spree-
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ken, het Request, den 26 April 1786, aan hun Hoog Mog. gepresenteerd, over de
veragterde Service Gelden, tot Inlogeering van het Guarnisoen in 's Hertogenbosch,
ten laste van 't Gemeene Land; mitsgaders eene Memorie van Adstructie, met
Bylagen, te 's Hertogenbosch 1786, in Fol. 226 bl.; als mede zyne Verzameling van
Stukken, raakende de Adressen, door de Magistraat der Hoofdstad 's Hertogenbosch,
aan de Hooge Collegien ter Generaliteit en de respective Bondgenooten gedaan,
tot inroeping der Brabandsche Landwetten en Privilegien omtrent de Begeeving van
Ampten aan gebooren Brabanders; op goedvinden van gemelde Magistraat, in 8vo.
(*)
357 bl. uitgegeeven, beide in den Jaare 1786, tot gedenktekens strekken , die in
de berugte Plundering in 's Hertogenbosch deelde, en op eene hem vereerende
(†)
wyze zyn Ontslag bekwam , werd, op 't onverwagtst, uit zyne zints stille rust
opgeroepen, om in de tweede Nationaale Vergadering des Volks van Nederland
zitting te neemen, door het op den Tytel vermelde District, waar hy genoegzaam
geen mensch kende. Aan deeze Kiezers zondt hy in druk, en deelt dus aan 't
algemeen mede, zyn Adres om Ontslag, ter Nationaale Vergadering ingezonden.
Waar in hy zich op zynen zeventig-jaarigen ouderdom, zyne gedaane
werkzaamheden, en zynen verkoozen stillen leevenstand zints 1787, beroept; en
ook aanvoert dat hy in het oude stelzel is grys geworden. ‘Van zodanig een, schryft
hy, wien de wetten en gebruiklykheden der voorige Regeeringsvorm als eigen zyn
geworden, wiens zinnen door die lange behandeling van zaaken zyn vervuld, staat
het te vreezen, dat hem daar van te veel zal blyven aankleeven, en weinig nuts
kunnen aanbrengen. Daar ook het gansche Staatsgebouw genoegzaam is
afgebrooken, en op geheel andere gronden wordt opgerigt.’
Verder gewaagt hy van Pointen, reeds beraamd, die hem in de vooruitzigten zeer
drukken, en met zyne denk-

(*)
(†)

Men slaa naa wat van diens werkzaamheden getuigd wordt in de Vaderl. Hist. ten Vervolge
van WAGENAAR, by J. ALLART, XIV D. bl. 10, enz.
Zie de Verzamel., by DE CHALMOT, IX D. bl. 9-16.
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beelden in geenen deele strooken. Hy noemt ze niet; doch, in het kort Voorberigt
aan die hem gekoozen hadden, zegt hy, ‘hier mede genoeg te kennen gegeeven
te hebben, geen doorzigt te hebben in eenige gelegde gronden, veelmin dat zy tot
Heil van het Vaderland zullen uitloopen. - En hoe zou ik dan, als een eerlyk Man,
kunnen verklaaren, dat ik die gronden, welke ik naa een lang onderzoek met myne
overtuiging niet kan overeenbrengen, zou aankleeven en daar op medewerken?
Want anders te denken en te doen is het werk van eenen geveinsden, waar voor
ik wensch bewaard te blyven. Gylieden zult dan myn gedrag wel gelieven toe te
schryven, geenzins aan niet willen; maar aan niet konnen.’
De Burger MARTINI hadt naamlyk, toen de beweegredenen, door hem bygebragt,
niet genoegzaam waren bevonden, zich na 's Haage begeeven; en op de Vraag,
of hy de Verklaaring en Belofte kon afleggen, geantwoord: Dat hy de Verklaaring,
zo als die lag, in gemoede niet doen kon. Waar mede de zaak afgedaan was.
In dit Stukje vertoont zich MARTINI een oud braaf Man, die zyne overtuiging volgt;
en zal dit weigeren hem tot geene oneere strekken by allen, die, schoon zy over
den tegenwoordigen staat der Landszaaken gunstiger en ligter dan hy denken, hem
kennen in zyne braafheid: misgissen wy ons niet, dan zal het geen omtrent de Kerk
gehandeld en beslooten is, hem, onder andere, ten grooten ongenoemden
Struikelblok gestrekt hebben. Doch wy bepaalen hier niets; 's Mans opregtheid lydt
by niemand, die hem kent, eenigen twyfel.
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Reizen door Switserland, in een reeks van Brieven, geschreeven
aan William Melmoth, Schildkn., door William Coxe, M.A., Predikant
te Bemerton; Lid van de Keizerlyke Oeconomische Maatschappy
te St. Petersburg, en van de Koninglyke Akademie der
Wetenschappen te Koppenhagen, benevens Kapellaan van den
Hertog van Marlborough. Naar het Engelsch. IIde Deel 1ste Stuk.
Te Utrecht, by B. Wild en J. Altheer, en te Rotterdam, by J. Meijer.
In gr. 8vo, 214 bl. - Dezelfde IIde Deel 2de Stuk. 210 bl.
Van het Eerste Deel deezer leezenswaardige Reizen is in ons Maandwerk reeds
(*)
voor eenen geruimen tyd verslag gedaan . Door eenig toevallig beletsel zyn wy
verhinderd dit werk zo spoedig te vervolgen, als eerst wel ons oogmerk was; maar
zullen ons nu haasten van de overige Deelen een beknopt bericht te geeven.
Het Eerste Stuk van het Tweede Deel begint met den XXXVIIIsten Brief. En deeze
heeft tot opschrift: Togt naar de kruin van den COUVERCLE. Deezen tocht heeft de
Schryver zelve niet gedaan, door een ongemak aan zynen voet verhinderd zynde.
Het verslag, dat hy mededeelt, is getrokken uit aantekeningen van eenen zyner
vrienden. In zichzelven is het zeer leezenswaardig. Doch, daar, zo in de uittreksels
(†)
uit andere Werken, als in het Mengelwerk onzer Letteroefeningen , meermaalen
diergelyke beschryvingen zyn gegeven, zullen wy 'er ons thans niet by ophouden.
Eéne aanmerking, welke wy, op bl. 8, ontmoeten, is ons zonderling voorgekomen.
‘Wanneer wy,’ zegt de Schryver, ‘ter deezer plaats’ [onder eene afhangende rots,
alwaar het gezelschap voor een onweer schuilde] ‘overwoogen, dat wy genoodzaakt
waaren om in het terugkeeren denzelfden weg te neemen, en op nieuw dezelfde
moeijelykheden te moeten herhaalen, waaren wy niet

(*)
(†)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1793, bl. 214, en 1795, bl. 533.
- - - - - - - 1795. bl. 540, in de Aantekening.
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geheel zonder ongerustheid; doch in aanmerking neemende dat het de pligt der
menschen is om eenige gevaaren te waagen, ten einde zulke luisteryke [luisterryke]
toneelen te beschouwen, verbanden wy ook van dat oogenblik af áán alle
denkbeelden van gevaar.’ Zyn dan alle menschen verplicht na Zwitserland (of waar
anders iets ongemeens te zien is) te reizen? Zyn zy verplicht, of liever is eenig
mensch verplicht, zynen hals, ten minsten zyne armen en beenen, te waagen, enkel
om voor weinige oogenblikken het gezicht van eene grootsche en heerlyke vertooning
te hebben? vooral wanneer dit geschiedt uit enkele nieuwsgierigheid, en niet met
eenig bepaald oogmerk om iets nuttigs en voor de weetenschappen of kunsten
heilzaams te ontdekken? En wanneer onze plicht ons roept tot het ondergaan van
eenig gevaar, gebiedt hy dan wel alle denkbeelden van gevaar te verbannen? Doch
dit laatste is, misschien, slechts eene onnaauwkeurige uitdrukking van een
rechtmaatig denkbeeld: en het minder juiste der geheele aanmerkinge moet niet zo
zeer op rekening van COXE, als op die van zynen vriend, gesteld worden.
XXXIX Brief. Verschillende pogingen om de kruin van den MONT-BLANC te
beklimmen. - Gelukkige togt van JAQUES BALMA en Dr. PACCARD. - Van den Heere
de SAUSSURE. - Zyne Natuurkundige Waarneemingen. Van deezen Brief behoeven
wy hier niets te zeggen, daar van den tocht des Heeren de SAUSSURE en deszelfs
Waarneemingen reeds een breedvoeriger bericht voorhanden is in het Mengelwerk
(*)
der Nieuwe Algemeene Vaderl. Letteroefeningen . Alleenlyk merken wy aan, dat
men hier, op bl. 18 reg. 4 v.o., leezen moet 55, in plaatze van 45.
XL. Bedenkingen over de vorming en den staat der Ysvelden. - De Schryver is
het niet eens met hun, die beweeren, dat deeze Ysvelden geduurig in grootte
toeneemen, en zich allengskens verder uitbreiden - ook niet met hun, welken
meenen, dat zy bestendig in denzelfden staat blyven. Zyn gevoelen, op ondervindinge
en waarneemingen steunende, is, dat zy, door verschillende omstandigheden,
somtyds op de ééne plaats afneemen, en op andere grooter worden; maar dat de
gantsche hoeveelheid na genoeg dezelfde blyft.

(*)

Zie de boven aangehaalde Aantekening.
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XLI. Beschryving van den BOUQUETIN of BERGGEIT. Een zeer goed uittreksel uit de
beste Schryveren, welken over dit, thans in Europa zeldzaame, Dier iets hebben te
boek gesteld, en voornaamelyk uit de beschryvingen van Dr. GIRTANNER en den
Heere VAN BERCHEN.
XLII. Reize naar GENEVE. - Pays de VAUD. - LAUSANNE. - FELIX den Vyfden. - VEVAY.
- Grafplaats en Caracter van den Generaal LUDLOW. - CLARENS. - MEILLERIE. Raakende Geneve vinden wy hier niets aangetekend; de Schryver stelt zulks uit tot
eene andere gelegenheid. Van het Land van Vaud spreekt hy uitvoeriger: tekent
iets aan over eenige ongemeen groote en zwaare lindeboomen, welke men in
Zwitserland ontmoet. - Lausanne is onder de bescherming en opperheerschappy
van het Canton Bern, maar wordt bestuurd door zyne eigene magistraatspersoonen,
heeft zyne eigene Gerichtshoven, en de Burgers, die huizen in de voornaamste
straat bezitten, genieten het voorrecht van in lyfstraffelyke zaaken vonnis te vellen.
- Eene onpartydige leevens- en characterschets vinden wy hier van AMADEUS den
VIII, Hertog van Savoie, ook bekend op de lyst der Paussen, onder den naam van
FELIX den V, die, zo als de Schryver het uitdrukt, ‘tweemaal de praal van het
oppergezag afgestaan, en tweemaal zich tot een afgezonderd leeven vervoegd
heeft.’ - Ook heeft men hier etlyke byzonderheden raakende EDMUND LUDLOW, eenen
der Rechteren, welken KAREL den I in Engeland ter dood veroordeelden. Altoos
getrouw aan zyne beginselen, niet minder zich aankantende tegen de overweldiging
van CROMWEL, dan tegen de willekeurige maatregelen van KAREL den I, uitgesloten
van de vergiffenis, welke KAREL de II verleende, vestigde hy zich te Vevay en eindigde
aldaar zyne dagen, na onder de Regeeringe van WILLEM den III eene vergeefsche
pooging te hebben aangewend om in zyn Vaderland zyn verblyf te neemen. Boven
de deur van het huis dat hy te Vevay bewoonde vindt men dit opschrift: Omne solum
forti patria est, quia patris. Waarvan de zin dus wordt opgegeven: Het geheele
aardryk is het Vaderland van den kloekmoedigen man, omdat hetzelve aan den
hemelschen Vader toebehoort.
XLIII. Het Kasteel CHILLON. - VILLENEUVE. -
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AIGLE. - Zoutwerken te BEX en AIGLE. ‘Het kasteel Chillon ... is eene ruime sterkte
... staat op eene rots in het meir [van Geneve], en heeft door eene ophaalbrug
gemeenichap met het vaste land.... Dit kasteel wierd in het jaar 1536, aan KAREL
den III, Hertog van Savoyen, door het Canton Bern ontnomen, het welk daarin door
de Geneveezen ondersteund wierd..... In eene diepe gevangenkelder ... vonden de
overwinnaars BONIVARD, Prior van St. Victor, den onvertsaagden tegenstander der
Hertogen van Savoyen, en den grooten voorstander van de Geneefsche
onafhanglykheid. Hy was geduurende zes jaaren door de Savoyaards gevangen
gehouden, en door het geduurig heen en weer wandelen in zyn bepaald verblyf,
had hy eene holligheid in de rots gemaakt.’ - De beschryving van de zoutgroeven
en zoutbronnen (want beide schynen 'er te zyn) van Bex en Aigle is niet zo uitvoerig,
als wel sommige andere aantekeningen van onzen Schryver, en de betrekkelyke
hoeveelheid van zout, welke het water der bronnen uitlevert, wordt, volgens eene
aanmerking van den Vertaaler, by anderen geheel anders opgegeven.
XLIV. De Valley en het Meir JOUX. - ORBE. - ST. BARTHELEMI. - YVERDUN. De
inwoonders van deeze valei draagen, voor het grootste gedeelte, den toenaam
Rochat, en men verzekerde den Schryver, dat zy uit een en hetzelfde geslagt hunnen
oorsprong hadden, en hunne voorouders uit Frankryk afkomstig waren. - In de Stad
Orbe heeft een kundig Heelmeester, de Heer VENEL, ‘eene inrichting gemaakt, die
de aandagt van den menschlievenden en onderzoekenden reiziger [wy voegen 'er
by den lof van elken menschenvriend] verdient ... een ziekenhuis, om de zulken
inteneemen, die met verminkte ledemaaten geboren [zyn], of dezelven by toeval
gekreegen hebben.’ Eenige byzonderheden, welken wy moeten overslaan, worden
door den Schryver opgegeven.
XLV. GRANSON. - NEUCHATEL. - Weldaadigheid van den Heer PURY. Te Neuchatel
was, volgens onzen Schryver, bl. 103, ‘in het begin van deeze eeuw de koophandel
byna geheel en al vreemd, dewyl de belachelyke trotschheid, dat zy te vernederend
was voor lieden van aanzien, ... onder de inwoonders de overhand had. Dit dwaas
vooroordeel is nu echter
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genoegzaam uitgeroeid.’ Van den bloei des Prinsdoms getuigt, onder anderen, de
sterk toeneemende bevolking. Daar het getal der ingezetenen in den jaare 1752
maar bestond in 28017 onderdaanen, en in 4318 vreemdelingen, beliep het, in 1784,
31576 onderdaanen, en 9704 vreemdelingen. Met verdienden lof wordt hier
gesproken van de weldaadigheid des Heeren PURY, burger van Neuchatel, die, van
geringe beginselen opgekomen, zynen, door vlyt en naarstigheid verzamelden,
schat, zo by zyn leeven, als by uitersten wille, bykans geheel besteedde tot
bevordering der welvaart van zyn Vaderland.
XLVI. Togt naar LOCLE en CHAUX DE FOND. Deeze zyn twee kleine Steden of
Dorpen, bevattende, met hun onderhoorig grondgebied, omtrent zesduizend
inwoonders. Zy dryven een uitgebreiden handel in kanten, koussen, messen en
andere waaren van hun eigen maaksel; doch munten inzonderheid uit in alles wat
tot het maaken van uurwerken behoort, en leveren, jaarlyks, omtrent veertigduizend
orlogies. Hunne nyverheid heeft valleijen, die voor weinige jaaren byna niets dan
bosch bevatteden, in vruchtbaar land veranderd. De kunst van het orlogiemaaken
is hier in het laatste der voorige eeuwe eerst begonnen, door DANIEL JAN RICHARD,
die beproefde een orlogie na te maaken, het geen een der inwoonderen met zich
uit Engeland had gebragt. Tegenwoordig telt men, in het Dorp Locle alleen, omtrent
400 orlogiemaakers, en by de 600 kantewerksters, volgens eene aantekening van
den Vertaaler, die 'er byvoegt. Dit zyn de gelukkige gevolgen der vryheid in den
handel, welke door geene gilden of andere beletselen gestremd wordt. In het
algemeen geeft de Schryver grooten lof aan het vernuft en de zeden der inwoonderen
van deeze streeken.
XLVII. Regeering van NEUCHATEL. Men weet, dat de Koning van Pruissen de
Souverain is van dit kleine Prinsdom. Deszelfs afgelegenheid, en ligging in het
midden van Zwitserland, zyn waarschynelyk de redenen, dat het zyne bedongen
rechten ongeschonden heeft behouden. De Schryver geeft eene tamelyk uitvoerige
beschryving van de Staatsgesteldheid en Regeeringsvorm; welke wy niet kunnen
overneemen.
XLVIII. Reize van PONTARLIER naar NEUCHATEL. - De Valley TRAVERS. Leevensbyzonderheden van
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ROUSSEAU. - Het eiland ST. PIETER in het meir van BIENNE. De leevensbyzonderheden

van den vermaarden burger van Geneve, over welken men zo verschillende heeft
geoordeeld, en die zekerlyk in veele opzichten een groot man was, in andere een
voorwerp van mededogen, maaken het grootste gedeelte van deezen uitvoerigen
Brief.
XLIX. Omliggende streeken van MORAT of MURTEN. - De berg VUILLY. Te Morat
werd, in den jaare 1530, de hervorming ingevoerd by meerderheid van stemmen.
Hetzelfde gebeurde in veele andere Steden van Zwitserland, en de minderheid
berustte, met volkomen toestemming, in de uitspraak der meerderheid. De Schryver
meldt dit als een opmerkenswaardig blyk van den geest der Zwitsersche Vryheid.
Maar is het niet eerder een blyk van onkunde omtrent een der allerweezenlykste
en onvervreemdbaare rechten van den redelyken mensch, die zyne Godsdienstige
gevoelens, belydenis en eerdienst, nooit mag of kan onderwerpen aan het gezach
van even feilbaare medemenschen?
L. (Door eene mislyke drukfeil staat hier XLX.) De veldslag van MORAT. - Oorlog
tusschen de Switsers en KAREL den Stouten, Hertog van BOURGONDIEN. - Deszelfs
gevolgen. KAREL de Stoute is in onze Vaderlandsche Geschiedenissen zo wel
bekend, dat wy 'er hier niet van zullen ophaalen. De trekken van deezen dolleman,
welke men in deezen Brief ontmoet, zyn ook meestal bekend genoeg.
LI. Oudheden van AVENCHES. Avenches is het oude Aventicum van TACITUS, en
bevat nog verscheidene overblyfselen der oudheid, waarvan men hier melding vindt.
LII. De Stad en het Canton FRIBURG. - Bevolking. - Regeeringsvorm. - Geheime
Kamer. De Bevolking was, in den jaare 1785, niet meer dan 57,589. - De Regeering
is Aristoeratisch en bepaald aan een zeker getal van geslachten: dat zekerlyk geen
denkbeeld geeft van zeer ruime vryheid. De Schryver geeft 'er een vry uitvoerig
verslag van.
LIII. Oorsprong en demping der jongste onlusten in het Canton FRIBURG. Veranderingen in de REGEERINGSVORM. De Schryver erkent, bl. 200, ‘dat het bestier
[van Friburg] trapsgewyze maar noodwendig tot eene
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volstrekte oligarchie of regeering van weinigen moest overhellen.’ Hieruit, en uit de
knevelaaryen van sommige Beampten, ontstond eerst gemor, toen een opstand.
De drie Cantons, Bern, Lucerne en Solothurn, booden zich aan ter bemiddeling, of
liever namen ze op zich. Zelve eene Aristocratische Bestuuring gewoon, kan men
ligtlyk denken, dat zy de meer of min democratische begeerten der misnoegde
Friburgers niet zeer begunstigden. Zy rieden, evenwel, de regeering tot eenige
toegeeflykheid, en verbetering van sommige allergrofste gebreken of misbruiken;
deeden een manifest afkondigen, waarby de eischen der misnoegden ongegrond
verklaard werden, met byvoeginge, dat de drie Cantons de in weezen zynde
regeeringsvorm zouden beschermen, en droegen zorg dat de voornaamste hoofden
der geenen, die hier niet mede te vrede waren, ‘gebannen en hunne protesten met
verachting behandeld wierden, waarmeede (zegt de Schryver bl. 205) de rust in het
gemeenebest hersteld was.’ - Wat is dan, immers in sommige Cantons, de
Zwitsersche Vryheid?
LIV. Kaas van GRUYERES. - HERMITAGE in de nabuurschap van FRIBURG.
LV. De Stad en het Canton BERN. Met deezen Brief begint het Tweede Stuk des
Tweeden Deels. Hy behelst eene inneemende beschryving van de fraaiheid der
Stad. Het Canton bevat in het geheel 381,000 ingezetenen. Het is het tweede in
rang, maar het eerste in magt onder de Leden van het Bondgenootschap. De
inrichting van het tuchthuis is te Bern uitneemend, volgens de beschryving, welke
hier gegeven wordt. - De pynbank is door een openbaar Staatsbesluit vernietigd. ‘De openbaare Boekery bestaat in eene kleine doch wel uitgekoozene verzameling,
en bevat 20,000 boekdeelen, een kabinet van Switsersche munten en
gedenkpenningen, beneevens veele zeldzaame handschriften,’ bl. 223. Volgens
een Naschrift worden 'er de Konsten en Weetenschappen meer aangemoedigd,
dan voordeezen.
LVI. Regeering van BERN. ‘Het opperste gezag berust by den Grooten Raad van
twee honderd, die, wanneer zy voltallig is, uit twee honderd negen en negentig leden
bestaat, die uit de burgery gekoozen word, van wien die ook gerekend word deszelfs
magt
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te ontleenen,’ bl. 226. Men denke, ondertusschen, niet, dat de goede burgery hierin
iets te zeggen hebbe, het zy middellyk of onmiddellyk. Neen: de Groote Raad beredt
alles zelve. Doch de wyze hoe moet in het Werk zelve gelezen worden; zy is te
zamengesteld om ze hier aan te haalen. De Vertaaler merkt in eene aantekening
op, dat alle poogingen door het Volk aangewend, om eenig deel in het bewind te
krygen, altoos ongelukkig zyn uitgevallen. - Nog behelst deeze Brief een zeer kort,
maar duidelyk, bericht van de inrichtinge der Landmilitie in het Canton.
LVII. Leevens- en Letterkundige - Byzonderheden van HALLER. Zeer
leezenswaardig; maar niet vatbaar voor een uittreksel.
LVIII. De Heer SPRUNGLI'S verzaamling van Switsersche vogelen. - De gebaarde
Giervogel. ‘Een der merkwaardigste vogelen in de verzaameling van den Heer
SPRUNGLI,’ zegt de Schryver, ‘is de vultur barbatus van LINNAEUS, de vultur aureus
van GESNER, of de gebaarde Gier.’ Van denzelven wordt eene vry uitvoerige
beschryving gegeven. De vogel, welken de Heer SPRUNGLI bezit, ‘is van het vrouwelyk
geslacht .... deszelfs lengte van de punt van den bek tot aan het einde van den
staart beloopt zes voet en zes duim Fransche maat, en van het einde van den eenen
vleugel tot aan die van den anderen, wanneer ze uitgestrekt zyn, agt voet..... Deeze,
schoon altoos de Gier genaamd, .... heeft meer betrekking op den Arend, als
hebbende het hoofd en de nek met vederen bedekt: terwyl een der
onderscheidingstekens van de Gier .... dáár in bestaat, dat het hoofd van vederen
ontbloot is.’ LINNAEUS schynt hem ‘onder de Gieren te rangschikken, zo uit de
overeenkomstige gestalte van het ligchaam, als uit de gedaante van den bek.... De
Heer SPRUNGLI is van gedagten, dat hy tusschen den Gier en den Arend kan
gerangschikt worden, en STOR wil daarvan een nieuw geslacht vormen, onder den
naam van Gypaëtus....
Hy bewoont de hoogste gedeeltens ... der Alpen die Switserland van Italien
scheiden, hy maakt zyn nest in de klooven der rotzen, die voor den mensch
ongenaakbaar zyn, en gewoonlyk brengt hy drie jongen of somtyds vier te gelyk
voort.... Zy leeven van de dieren, die de Alpen bewoonen .... en inzonderheid
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lammeren, waarom hy lammer-geijer ... word genaamd. Indien het algemeen
gevoelen geloof verdient, dan zou dit roofzugtig schepzel zelfs menschen aanvallen
en kinderen wegneemen. De Heer SPRUNGLI ... is echter ... nimmer in staat geweest
om een ... bewezen voorbeeld hier van op te spooren, en derhalven besluit hy liever
dat het een verciersel is door de boeren uitgevonden om hunne kinderen vrees aan
(*)
te jaagen .’ - Verder worden nog verscheiden byzonderheden gemeld, maar te
breedvoerig om door ons te worden overgenomen. Twee moeten wy met een woord
aanstippen: de eene op bl. 289, ‘dat de boeren den naam van lammer-geijer niet ..
tot deeze soort bepaalen, maar tot allerlei groote roofvogelen uitstrekken, waar uit
eene groote verwarring in de benamingen, en veel onzekerheid in de beschryving
van deezen vogel ontstaan is:’ de andere, dat, volgens onzen Schryver, ‘BUFFON
de vultur gryphus van LINNAEUS, en de condor van Amerika, verkeerdlyk voor den
lammer- geijer of de Gier der Alpen gehouden heeft,’ bl. 291. - Verder eenige
aanmerkingen, waaruit blykt, dat men ook de vermaardste Schryvers over de
Natuurlyke Historie met omzichtigheid moet leezen.
LIX. Verzaameling van den Heer WYTTENBACH. - Beschryving van Heuvels en
Alpen, die men in den om trek van Bern ontwaar word. De Verzameling des Heeren
WYTTENBACH bestaat uit veelerlei soorten van onderwerpen voor de Natuurlyke
Historie, welke Zwitserland oplevert. Hy heeft ze ‘byeengebragt, met een bepaald
voorneemen om de Natuurlyke Historie van Switserland in het algemeen op te
helderen; ook om eene plaatzelyke en delfstofkundige beschryving van het Canton
Bern in het byzonder te ontwerpen; en om de oorsprongelyke vorming der bergen
te verklaaren, het welk het begunstigd voorwerp zyner naspooringen is, enz.’ bl.
295. - Hy vereerde onzen Schryver ‘eene aftekening en beschryving van die ry
Alpen, welken men van Bern ziet, alsmede van de tusschen gelegene landstreek,’
bl. 296. En het overige van deezen Brief bestaat voornaamelyk uit een uittreksel
daarvan.

(*)

Bl. 285, env.
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LX. Togt naar THUN, WORBE en HINDELBANK. - Grafplaats van Mevrouw LANGHANS.
- De Beschryving van deeze laatste zouden wy gaarne overneemen, indien dit
Uittreksel niet reeds te lang ware geworden voor ons bestek.
LXI. Bezoek by MICHAËL SCHUPPACH, Geneesheer te Langenau. - ‘Deeze
vermaarde kwakzalver (zo noemt hem de Schryver in een Naschrift, maar, inderdaad,
volgens den brief zelven te oordeelen, verdiende hy dien smaadelyken naam niet)
‘overleed in Maart 1781; en Langenau ... is niet meer de zamelplaats van zieken,
ongezonden, nieuwsgierigen en leegloopers.’
LXII. PAIJERNE. - MOUDON. - GENEVE. - CALVIN. - De gemelde Hervormer wordt in
deezen Brief kortlyk, maar bescheiden, beoordeeld.
LXIII. Over den staat der geleerdheid te GENEVE. ‘Daar is,’ zegt de Schryver, bl.
327, ‘misschien geene stad in Europa, alwaar kennis en wetenschap meer algemeen
verspreid is.’ Hy geeft eenig bericht van de aanleidende oorzaaken deezer, de
inwoonders van Geneve zo zeer vereerende, onderscheidinge, van den oorsprong
der openbaare Boekery, en van de Geneefsche Geleerden SENNEBIER, BONNET, DE
SAUSSURE, MALLET, en DE LUC, gelyk ook van des laatstgemelden kabinet van
Naturalia.
LXIV. Regeeringsvorm van Geneve in 1776. Bladz. 340 bevat eene zonderlinge
list der onrechtvaardige heerschzucht.
LXV. Verhaal van de jongste omwenteling te Geneve. - Oorsprong en voortgang
der inwendige beroerten. - Beleg en overgaaf der Stad. - Veranderingen in de
Regeeringsvorm. - Ontwerp van eene Geneefsche Volkplanting in IERLAND, waarvan
afgezien wordt. - De Schryver bedoelt hier de omwenteling van het jaar 1782 ten
voordeele der Aristocratie. Wat konde Geneve doen, wanneer Frankryk, Bern, en
Savoye haar wetten voorschreeven?
LXVI. Algemeene Aanmerkingen, over de verscheidenheid der regeeringswyze
in de Cantons, de strydbaarheid der Zwitsers, de zachtheid der regeeringe, (waarvan,
evenwel, de 53ste en 56ste Brief niet zo klaar getuigen) de al te groote ruimte den
Rechteren in het lyfstraffe-
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lyke gelaten, den goeden staat en inrichting der gevangenissen, de pynbank, de
Geleerdheid en den Landbouw, maaken den inhoud van deezen Brief.
Hier achter volgt nog een Aanhangsel, behelzende eene Naamlyst van de
voornaamste Boeken, welke de Schryver gebruikt heeft: en een Byvoegsel of Verhaal
van de jongste Onlusten en Omwenteling te Geneve in den jaare 1789 voorgevallen,
en welke toen op eene gelukkige verzoening van beide partyen uitliepen.
De Vertaaling van dit Werk is tamelyk wel uitgevallen. Elk heeft by ons nog zyne
byzondere spelling; daarop willen wy geene aanmerking maaken: maar de geslachten
der Naamwoorden behoorde men wel naauwkeuriger in acht te hebben genomen.
Somtyds hebben wy getwyffeld, of de Aantekeningen, welke men hierendaar ontmoet,
niet van eene andere hand zyn dan de Vertaaling van den tekst.
Op bladz. 84 van het Eerste Stuk leezen wy van Tippet grebis, welke in de maand
December op het meir van Geneve komen. De enkel Nederduitsche Leezer kon uit
den zamenhang opmaaken, dat dit eene soort van vogelen moet zyn, maar dient
de Faunula Helvetica, geplaatst achter het IIIde Deels 2de Stuk, (waarvan wy eerlang
verslag zullen doen) bl. 353, na te zoeken, om gewaar te worden, dat de Grebe een
watervogel is, in het Nederduitsch Fuut genoemd.

Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop en Batavia, naar
Samarang, Macasser, Amboina, Suratte, enz. gedaan in de Jaaren
MDCCLXXIV tot MDCCLXXVIII, door den Heer J.S. Stavorinus,
Schout by Nagt by de Admiraliteit van Zeeland; doormengd met
veele belangryke Aanmerkingen over den Aart, Gewoonten,
Leevenswyze, Godsdienstplegtigheden en Koophandel, der
Volkeren in die Gewesten. Eerste Deel. Met Kaarten. Te Leyden,
by A. en J. Honkoop, 1797. In gr. 8vo. 386 bl.
Wanneer de Reize van den Heer STAVORINUS, na Batavia, Bantam, Bengalen, enz.,
in den Jaare 1793 in 't licht verscheen, hebben wy van dezelve met aanpryzing
gesprooken. Het gunstig ontvangen deezer Reize by onze Landgenooten strekte
ten spoorslag om ook de
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hier boven aangeduide in 't licht te zenden. Wat den Schout by Nagt tot het doen
der voorige Reize bewoog, hebben wy toen aangeweezen, en geldt dit zelfde ten
aanziene van de Reis thans voorhanden, naar het Voorberigt der Uitgeeveren, die
dezelve herhaalen.
Gedeeltlyk is dit Werk een Scheepsdagboek, waar in voorkomt, 't geen hem en
zyne Schepelingen ontmoette; met een vlugtig berigt van de Plaatzen, die zy zagen,
of voor eenen korten tyd aandeeden, en de ontmoetingen op dezelve. Dit laat zich
met genoegen voor allen leezen, en kan den Zeevaarenden, in veele opzigten, van
dienst zyn, ook anderen ter leering dienen. Inzonderheid, wanneer de Kaap de
Goede Hoop en andere Oost-Indische Bezittingen, nu helaas! in de handen der
Engelschen, by eenen Vrede ons mogten wedergegeeven worden. - Dan zal het te
passe komen, naa te slaan, wat hy, bl. 55 en 64, wegens de Graanteelt aan dien
Uithoek zegt, en de onderrigtingen welke hy kreeg van MELK, wiens Plaats een
geheel Dorp geleek; de Beschryving van wiens Huis, Ommeslag en Leevenswyze,
iets treffends heeft. Wy neemen enkel het slot over, 't geen ten blyke strekt van
STAVORINUS gevoeligheid voor het waare genoegen des leevens. ‘Ik vond in deezen
Landman de eenvouwige natuur zelve; oprechtheid en een vriendlyk goed hart
maakten hem, zyne Vrouw, twee Zoonen en twee huuwbaare Dogters, als om stryd
zeer beminnelyk. - Het beste van 't geen zy hadden werd aan ons voorgezet; en de
eenvouwige gulhartigheid van dit gezegend en eensgezind huisgezin scheen my,
als 't ware, eene schets van de gouden eeuw, waar in menschenliefde, gelyk de
oude Dichters zingen, haar zetel gevestigd hadt, en de valschheid en bedrog voor
altyd verbannen waren. Ik kon my niet genoeg verwonderen over de ongeveinsde
en eenvouwige genegenheid, welke Vader, Moeder, Broeders en Zusters, elkander
toedroegen, en die wy vaak te vergeefsch, onder onze Landlieden, in Europa zouden
zoeken. Gelukkige, ja driemaal gelukkige, menschen, die dus aan het uiterste einde
der waereld, in de eertyds zo dorre woestynen van Africa, een vergenoegd en
onschuldig leeven leiden!’
't Geheel verblyf aan deezen Uithoek geeft den Schryver stoffe tot zeer nutte
aanmerkingen. Dan wy kunnen ons daar alleen niet by hem ophouden, egter dezelve
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niet verlaaten zonder ten aanziene van Hottentotsch Holland nog dit over te neemen.
‘De Heer Gouverneur VAN DER s*** hadt deeze geheele Landstreek voor zich in 't
bezit genomen, of hier en daar 'er iets van aan zyne gunstelingen afgestaan, onder
welken de Predikant S*** zich bevondt, van wien my door oude lieden van deeze
plaats, die hem in hunne jeugd gekend hadden, verhaald werd, dat hy veel yveriger
was in de bevordering van zyn Wyn- en Koornoogst, dan in dien waar toe hy was
uitgezonden. - Op zekeren tyd aan de Kaap predikende, en hoorende dat 'er eenige
wagens voorby de Kerk reeden, zweeg hy eensklaps stil, en zeide tegen den Koster:
Ei lieve! zie eens buiten, of dat ook myn Wyn is, die daar voorby gereeden wordt. Het oogmerk van den Heer VAN DER s*** in dit alles was, om door den tyd al het
koorn en den wyn, die de Compagnie jaarlyks benoodigd had, zelf of door zyne
afhangelingen te leeveren, en de Colonisten door dit middel wat te vermageren;
zynde hy niet vreemd van den stelregel, dat eene schamele Gemeente gemaklyk
te regeeren is.’ - Meer trekken van deezen aart ontmoeten wy in het Werk
voorhanden. Verborgenheden der Ongeregtigheid van deeze soort worden in een
beschaamenden dag gesteld, door eenen Man, die geen reden hadt om ze voor
het oog zyner Landgenooten te verheelen.
Op Java, om dit nog van dien aart te melden, van het Land van Balemboäng, aan
het uiterste oostwaards gelegen, gewaagende, schryft hy: ‘Dit Landschap, 't welk
voor de Compagnie, wegens zyne Producten, nooit van zoo veel waarde zal worden
als het menschen en schatten gekost heeft, zou ongetwyfeld nimmer het voorwerp
van haare begeerte geworden zyn, indien de Hebzugt van een haarer Dienaaren
die begeerte niet in haar ontstooken hadt, dewelke, geen maat of paal aan zyne
schraapzugt stellende, liever, dewyl de gewoone middelen aan zyne begeerte niet
konden voldoen, het belang van zyne Meesters wilde waagen, dan zyne gouddorst
ongelescht laaten.’
Met verbaazing leest men de beschryving van de prachtige Residentie op Joäna;
dan deeze houdt op, of liever wordt van eene nieuwe vervangen, als men vervolgens
dit berigt aantreft: ‘De voordeelen op deeze Residentie zyn jaarlyks zestien duizend
Ryksdaalers en meerder waar-
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dig, voortvloeijende uit de overwigt van Ryst, die de Regenten aan de Compagnie
moeten leveren, en den goedkoopen inslag, om niet te spreeken van het geen hy
voor zichzelven inkoopt, en voor de helft meerder in geld aan particulieren weder
verkoopt; als mede van de inzameling der menigvuldige balken, die jaarlyks aan de
Compagnie voor een bepaalden prys moeten geleverd worden, en welke hem niets
dan het arbeidsloon, het welk hier zeer gering is, kosten, zendende twee of drie
honderd Javanen naar de bosschen, om de boomen om te werpen, en tot balken
te kappen. - De Scheepsbouw brengt den tegenwoordigen Resident ook goede
winsten aan: want het houtwerk en de arbeid kosten hem weinig; om dat ieder
Javaansche Timmerman niet meer dan twee dubbeltjens, de Opzigters vier, en de
Baas zes dubbeltjens, daags, verdient. Zyn Ed. heeft onlangs eene Snaauw
gebouwd, van honderd en ééne voet lengte, naar de malle van de Oorlogssnaauw
de Zephir van Rotterdam, die van binnen zoo fraai gemaakt was als ik immer een
soortgelyk Vaartuig gezien heb; welk Vaartuig zyn Ed. te koop aanboodt voor twintig
duizend Ryksdaalders, en heeft het naderhand voor achttien duizend Ryksd. verkogt.
- 'Er zyn nog andere voordeelen van de Bhandhaary of pacht, die in naam voor de
Chineesen, doch in de daad voor den Resident zyn. - Eenige dagen voor Nieuwejaar
bragten alle de Javanen, die maar de minste relatie tot zyne of 's Compagnies dienst
hadden, presenten aan, meest bestaande in hoenderen, eijeren, suiker, vruchten
van 't Land, enz. die wat meerder waren, zo als de Capitein, bragten rollen Satyn.’
Der Vaart nuttige waarneemingen en aantekeningen zyn in het Dagverhaal
verspreid. Meermaalen gewaagt de Reisbeschryver van het gebrekkige der Kaarten.
Overneemenswaardig dunkt ons het volgende berigt: ‘Men maakt onder 's
Compagnies Dienaaren een grooten ophef van de gevaarlykheid van het vaarwater
om de groote Oost, 't geen mogelyk uit politique inzichten, onder de hand, door de
Eerste in het bestuur wordt aangevuurd; doch ik heb 't zelve, ten minsten tot by
Celebes en Macasser, in de daad, zo erg niet bevonden, als het voorgegeeven
wordt, indien de Kaarten, die de Compagnie daar van medegeeft, slechts goed
waren; maar deeze maaken het gevaarlyk; geen van alle de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

546
Eilanden, die ik ontmoet hebbe, uitgenomen die, welke de Hen met zyn Kuikens
genoemd worden, liggen goed op haare breedte; zoo als in myn Scheepsjournaal,
en ook in andere, kan worden nagezien, en deeze fout maakt niet alleen alle
Zeekaarten nutteloos, maar zelfs ten uitersten schadelyk, vermids dit de eenige
zekerheid van den Zeeman uitmaakt. Mogelyk geschiedt dit mede al uit zekere
inzichten, dat men liever eenige Schepen in gevaar wil stellen, dan de fouten
verbeteren, die den weg naar de Specery Eilanden voor andere Natien zou gemaklyk
maaken; want men kan niet voorgeeven daar van onkundig te zyn, vermids ieder
Schip, by zyn retour op Batavia, een Journaal der reize, aan den expres daar toe
aangestelden Baas Kaartenmaaker, moet overgeeven, en ieder, die maar eenigzins
den naam van Zeeman wil draagen, van zulke groove fouten aantekening houdt; ik
heb 'er ten minsten verscheiden gezien en langen tyd onder my gehad, waar in
dezelfde misslagen, waar van ik hier boven gesprooken heb, aangetekend waren.
- Daarenboven geeft de Hooge Regeering eene strikte ordre aan de
Scheeps-Overheden mede, om van soortgelyke zaaken eene naauwkeurige
aantekening niet alleen in de Journaalen te houden; maar zelfs daar van een
byzonder bericht aan den Heer Gouverneur Generaal, of aan de andere Hoofden
van 's Compagnies buiten Comptoiren, over te geeven, volgens het besluit van H.H.
Ed., den 10 Dec. 1771 genomen; doch zedert dien tyd zyn de Kaarten nog niet
veranderd.’ - Schande zeker! onverschoonlyk verzuim! - Zo zeldzaam zyn de braave Euangeliedienaars in de O. Indiën, dat de Burger
STAVORINUS, 'er één van een anderen en waardigen stempel aantreffende, des met
onderscheiding gewaagt, naamlyk de Predikant DE GRAAF, op Macasser.
Breedvoerig zyn de Beschryvingen der voornaamste Ryken en Staaten van
Celebes, doormengd met veele merkwaardigheden, den ouden en hedendaagschen
toestand betreffende. Hier toe wordt een en ander Hoofdstuk besteed.
Aanmerkelyk is de zorg, die de Compagnie draagt om op veele plaatzen de
Nagelboomen uit te rooijen. ‘Dus staat de Vorst van Boeton, meldt onze
Reisbeschryver, in Bondgenootschap met de Maatschappy, welke
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hem jaarlyks honderd en vyftig Ryksdaalders nieuwe Nederlandsche munt betaalt,
om dat hy niet alleen zou toelaaten, maar zelfs de Maatschappy behulpzaam zyn,
om de Nagelboomen, die op dit en nabuurige Eilanden gevonden worden, uit te
roeijen, waar toe 's jaarlyks van de Compagnie een Sergeant, onder den naam van
Exstirpateur, die bosschen en eilanden doorkruist, en alle de Nagel- of
Muscaatboomen, die hy vindt, doet omhakken. De Koning van Boeton is verpligt
hem Gidsen en Tolken mede te geeven, als mede Vaartuigen, zoo hy die noodig
heeft. Doch, nadien hy zedert eenige jaaren zeer nalaatig is geweest in het voldoen
aan dit contract, en den Exstirpateur, onder verscheide voorwendzels, in het
opzoeken dier Speceryboomen, heeft te leur gesteld, heeft de Indische Regeering
goedgevonden, het gemelde douceur dit jaar in te houden, om daar door te
beproeven, of dit middel zou kunnen strekken, (want honderd en vyftig Ryksdaalders,
of driehonderd en zestig Guldens Hollandsch, is waarlyk eene aanmerkelyke som
voor dien Vorst,) om hem tot beter beantwoording aan het contract aan te spooren,
en de Compagnie met meer yver de hand te bieden, om in zyn Land dit ryk gewas,
ten besten van Amboina en Banda, uit te roeijen.’
Naardemaal VALENTYN eene breedvoerige Beschryving van Amboina gegeeven
heeft, en deeze in de meeste Boekverzamelingen voorkomt, is onze Reisbeschryver
hieromtrent kort, en geeft meest eene naaleezing of gevallen op, die hem byzonder
betroffen, of door VALENTYN niet vermeld, en hem voorkwamen.
‘Schoon de Nagelboom,’ merkt hy op, ‘aan het Land van Ambon niet eigen, maar
een vrugt der Moluccos is, van waar ze voor eenige eeuwen herwaards is
overgebragt, aart zy egter hier byzonder wel, en voornaamlyk op de Eilanden
Honima, Oma en Noussalaut (gemeenlyk de Uiliassers genoemd) 't welk met Ambon
de eenigste eilanden en plaatzen zyn, alwaar de Maatschappy toelaat dat die vrugt
wordt voortgekweekt; laatende dezelve op alle andere plaatzen by aanhoudenheid
uitroeijen, byzonder op klein Ceram of Hoewamvehil; behalven de uitroeijingen, die,
van tyd tot tyd, in de Specery-Eilanden zelve plaats hebben, om den al te grooten
overvloed, waar mede hunne pak-
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huizen, zo op Batavia als in Nederland, opgevuld zyn, te maatigen.
Dus bepaalde de Hooge Indische Regeering, in een Brief van 26 December 1769,
dat het getal der Nagelboomen niet boven de vyfmaal honderd duizend stuks zoude
mogen beloopen, en in den Jaare 1773 werd gelast nog vyftig duizend daar by uit
te roeijen, zo dat thans (1775), na drie Exstirpaties, het getal der Nagelboomen, zo
veel men heeft kunnen nagaan, bestaat in
Vrugtdraagende

320491

Halfwassene

104866

Jonge aankomende

87911
_____
513268

Behalven 22310 Tatanamangs, zynde boomen die onder de Nagelbosschen niet
gerekend worden, maar hier en daar enkeld by de huizen staan. De Amboinees
plant zulk een Nagelboom als hem een Kind gebooren wordt, om den ouderdom
van 't zelve in 't ruwe daar aan te berekenen. Schoon zy zonder dwang-middelen
de voorgemelde Nagelboomen laaten uitroeijen, zou egter de Compagnie aan hunne
Tatanamangs niet moeten komen, of 'er zou schielyk een opstand ontstaan. Dit
bleek by een der laatste Exstirpaties, wanneer de Exstirpateurs, by onweetenheid,
(zoo als zy ten minsten voorgaven) eenige Tatanamangs omvelden. Daadlyk was
de geheele Negery op de been, en als de toenmaalige Gouverneur VAN DER V***
niet spoedig order gesteld hadt, zouden zy alle de andere Nagelboomen mede
omgekapt hebben, en hunne Negeryen in den brand hebben gestooken, bergwaards
gevlugt zyn, en zich dus der gehoorzaamheid der Compagnie onttrokken hebben.’
Een geheel en keurig Hoofdstuk schikt STAVORINUS voor de beschryving van den
Sago-boom, allernuttigst voor den Amboinees; doch wy moeten dit, met veel andere
stoffe, door ons, by het leezen, als overneemenswaardig aangetekend, onvermeld
laaten. Wy verlangen na het andere Deel, om onszelven en onze Leezeren te
onthaalen op Waarneemingen van eenen Vaderlandschen Reiziger.
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Ad Buonaparte. Door Hieronymus de Bosch.
Aan Buonaparte. Door Pieter Pypers.
Aan Buonaparte. Gevolgd naar het Latynsche, door Cornelis van
Lennep.
Niemand, zelfs hy niet, die de uitstekendste bedryven der Helden, die Griekenland
en Rome oudtyds heeft opgeleverd, met vervoering las, heeft kunnen afzyn de
wonderbare voortgangen, welke de Fransche Soldaten der Vryheid, in dezen tyd,
en vooral in den laatstverlopen Veldtogt, onder het geleide van den onsterslyken
Buonaparte, gemaakt hebben, vol verbaasdheid te beschouwen. Het moet dan ook
den beminnaar van ware verdiensten aangenaam zyn, dat een Held, die, en door
de zaak, waarvoor hy strydt, en door zyne verheven talenten, onverzetlyken moed
en grootheid van ziel', zozeer uitmunt, enen Dichter gevonden hebbe, waardig om
zynen lof te bezingen. De, in het vak der letterkunde, met zoveel roem bekende
HIERONYMUS DE BOSCH is daartoe onder ons opgetreden. Zyne Ode ad Buonaparte
is een proefstuk van zuiveren smaak en waar dichterlyk genie. Trouwens, wie zou
van dezen vurigen liefhebber der oudheid iets anders kunnen wachten? DE BOSCH
heeft het genoegen gehad, dat zyne Ode ook reeds twemaal in onze moedertale is
overgebragt. Beide Vertalingen zyn nevens het Latyn, ieder in ene byzondere uitgave,
gedrukt. De eerste gaf PIETER PYPERS; de twede, die het oorspronglyke beter behoudt,
krachtiger uitdrukt, en in 't geheel den voorrang verdient, CORNELIS VAN LENNEP. Dan
om onze Lezers zowel over het oorspronglyke, als de onderscheiden waarde der
Nederduitsche Overzettingen, zelven enigzins te doen oordelen, willen wy hier enige
regels van het begin der Ode voor hun afschryven.
Quae lingua vatum, linguave civium
Ornet decoris proelia laudibus,
Commendet aut seclis futuris,
Buonaparte, tuos triumphos?
Quo bella tentas, gloria convolat,
Horror phalanges occupat hostium,
Flammisque ductoris coruscam
Caesariem tremuere turmae.
Sit magna virtus, pellere finibus
Qui jura frangunt libera patriae;
Victoris at summis trophaeis
Major honos renovare pacem.
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Qualis sub altis condita nubibus
Phoebus renascens lumina dissipat,
Terraeque, disjectis tenebris,
Exhilarat faciem benignae.
Qualisve multis nauta laboribus,
Elapsus aequor fluctibus horridum
Et saevientis murmura austri,
Sospes humum patriae salutat.
Tales sereno pectore Galliae,
Gens et vetusti nobilis Ilii,
Rheni accolae, Muraeque potor
Te positis venerantur armis.

Van deze regels geeft PYPERS de volgende Vertaling:
Wat dichterlyke tong, wat stervling kan bezingen,
Wie ooit uw' oorlogsroem doen gelden naar waardy?
Wie zal dien rollen doen langs de eeuwsverwisselingen?
Wie heeft gezegepraald, ô Buonaparte! als gy?
Waar gy ten stryde snelt, snelt u de glori tegen.
De schrik staat op 't gelaat uws vyands afgemaald,
Zodra het heldenvuur, vóórlichtende allerwegen,
Gelyk de morgenstar op uwen schedel praalt.
Men noem het dapperheid ontmenschte volkstirannen,
Vertrappers van 's Lands Recht te vaagen uit het Land;
Dees winnaar dient nogthans met recht de kroon te spannen,
Die met zyn bloedig zwaard de vrede olyven plant.
Gelyk, wanneer de zon, van wolk by wolk omgeeven,
Den luisterryken gloed des dageraats verspreid,
De duisternis verbant, het aardryk doet herleeven,
En 't vrolyk juigchen doet om haar weldaadigheid;
Of, als een schepeling, op grondelooze stroomen,
Het loeijen des orkaans, de hemelhooge zee,
Na bange tegenspoên al worstelend ontkomen,
Den grond begroeten mag der vaderlandsche reê;
Aldus word gy begroet, met een vervrolykt harte,
Door Rhynbewooner, door 't aêlöud Romeinsch geslacht,
Door Frank en door Germaan; daar elk. ô Buonaparte!
Het krygstuig rusten doet, en u bewondrend acht.

De Vertaling van VAN LENNEP luidt aldus:
Hoe zal, Buönaparte! ô puik der Fransche helden,
Of 's burgers dankb're stem, of 's dichters grootsche lier,
Uw' roem, uw zegepraal de volgende eeuwen melden
Met juisten lof en zwier?
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Waar gy uw benden voert, zweeft Glorie naast uw zyde;
Een kille schrik bevangt des Vyands digten drom;
En 't licht dat U bestraalt wanneer gy snelt ten stryde,
Spreidt vrees en angst alöm.
't Zy grootsch van 't vaderland die snoodaarts af te weeren,
Die 't vrye en heilig recht vertrappen in het stof;
Den kryg, door zege op zege, in vreê te doen verkeeren,
Is eindloos grooter lof.
Gelyk, als de uchtendzon zyn heuglyk licht doet schynen,
Nog korts door wolk by wolk verduisterd en bedekt,
En 't vruchtbaar aardryk, daar de nevelen verdwynen,
Op nieuw tot blydschap wekt:
Of, als de Zeeman. na 't ontworstlen der gevaaren,
't Zy door 't onstuimig nat, verbolgen en verwoed,
't Zy door den storm geleên, zyn haardstede en altaaren
Behouden weder groet:
Zoo eeren U, vol vreugde, en Frankryks dapp're zoonen,
En 't edel kroost geteeld uit Troje's stam welëer;
Zy die den zoom des Rhyns, of dien der Mur bewoonen;
Elk legt de wapens neêr.

De Val van den Toren te Harderwyck, op den 28sten van
Louwmaand 1797, in twee Gezangen, door G. Knoop, Conrector.
Te Harderwyck, by Ev. Tyhoff, 1797. In gr. 8vo. 49 bl.
Kenners en liefhebbers van ware Poëzy zullen deze beschryving van den Val des
Torens te Harderwyk althans niet hoger dan een zeer middenmatig Dichtstuk achten.
Schoon toch in dezelve enkelde goede trekken, vooral hier en daar eens ene aardige
vergelyking, gevonden worden, is evenwel het grootste gedeelte weinig meer dan
blote rymelary. Ook is het ons by de lezing dezer Zangen voorgekomen, dat de
Conrector KNOOP zyne Stadgenoten weinig verpligt met den val van hunnen Toren
aan hunne grove zonden toe te schryven. Dergelyke bekrompen oordelen over de
Godlyke Voorzienigheid vertrouwen wy, dat niet meer, zo als weleer, in den smaak
onzer Natie zullen vallen, terwyl wy hartlyk wenschen, dat dezelve voor beter en
waardiger begrippen eerlang geheel zullen wyken. KNOOP's beschryving van den
Val des Torens is geheel gevolgd naar hetgeen ons de Bybelgeschiedenis van den
ondergang van Sodom meldt. Gelyk wy lezen, dat God oudtyds zynen Engel uitzond
om het misdadig Sodom te vuur en te zwaard
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te verdelgen, zo laat hier onze Dichter ook een Engel optreden om Harderwyk in
den val van zynen Toren te straffen. Gelyk weleer de godvruchtige Abraham de
afwending der Godlyke wrake smeekte, zo smeekt hier de Godsvrucht, dat by den
te duchten val Gods langmoedigheid voor het minst nog zoverr' gaan mogt, dat
niemand aan lyf of leven zou beschadigd worden. Gelyk de Engel Gods, vóór dat
Sodom in rook en vlammen opging, Loth en diens huisgezin in veiligheid wegleidde,
zo laat KNOOP den Engel, die de straf aan Harderwyk volbragt, sommige inwoners
van den toren afhelpen, en de overige toeroepen, dat zy zich haastig uit hunne
huizen begeven moesten, om niet aanstonds onder puin en stof begraven te worden.
Dergelyke ficties mogen den Dichter vrystaan omtrent de duistere voorvallen van
den lang-voorleden tyd; hoe weinig zy voegen by het verhaal van gebeurenissen,
die van het levend geslacht gezien, en welker omstandigheden en aanleidende
oorzaken dus ten volle bekend zyn, dit laten wy aan het gezond oordeel onzer
Lezeren over.

De twede Tartuffe, of de schuldige moeder. Tooneelspel. Naar het
Fransche van De Beaumarchais. Te Amsteldam, by J. Helders en
A. Mars, 1797. In 8vo, 135 bl.
Dit toneelspel is zeer kunstig bewerkt, en heeft een aantal interessante en
aandoenlyke tonelen. Vooral is het karakter van den doorslepen intriguant die, onder
het dekkleed der vroomheid verborgen, op ene listige wyze het zaad van twedragt
strooit, in hetzelve uitnemend geschetst. Dit karakter door een bekwaam akteur te
zien uitvoeren, moet voor den liefhebber der toneelkunde ene wezenlyke uitspanning
wezen. Voorts wenschen wy, dat de schuldige moeder velen mag doen merken op
de waarschuwende les, door de ondervinding reeds zo dikwyls gegeven, dat naamlyk
éne misdadige zwakheid, door bykomende omstandigheden, welke niet in onze
magt staan, het geluk van een geheel leven gemaklyk kan verwoesten.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
De Schriften van Salomo. De Spreuken, Prediker, en het Hooglied.
Naar het Hebreeuwsch. Door Ysbrand van Hamelsveld. Te
Amsteldam, by M. de Bruyn. In gr. 8vo, 336 bl.
Getrouw aan onze onlangs gedaane belofte, spoeden wy ons met de aankondiging
van des kundigen en arbeidzaamen HAMELSVELD'S hooggeschatte Bybelwerk. Met
de afgiste van SALOMO's Schriften sluit onze Schryver het Derde Deel van het Oude
Testament. Naar gewoonte, volgen, op de Vertaaling, Korte Aanmerkingen voor
Ongeleerden. Aan het hoofd van deeze ontmoet men, afzonderlyk, eene algemeene
Inleiding tot ieder der bovengenoemde Boeken. Die tot de Spreuken bevat veel
overeenkomstigs met het geen wy, onlangs, uit Professor MUNTINGHE, dat Boek
betreffende, onzen Leezeren mededeelden. Noodlooze herhaaling van 't
hoofdzaaklyke schuwende, gaan wy iets raakende den Prediker en het Hooglied
melden. ‘Is SALOMO, in de daad, de Schryver van dat Boek, of heeft een laater Wyze
zynen persoon aangenomen, om aan zyne lessen en waarnemingen te grooter
gezag by te zetten, omdat de roem van SALOMO's Wysheid zoo vermaard is
geworden, gelyk wy, trouwens, in het Boek der Wysheid, onder de zoogenaamde
Apocryfe Boeken, een voorbeeld vinden, dat men in laater tyden wezenlyk den
naam en persoon van SALOMO met soortgelyke inzichten heeft aangenomen?’
Deezen twyfel oppert HAMELSVELD, aangaande de echtheid van dit Boek; twyfel,
echter, die by hem niet zwaar genoeg weegt, om SALOMO de eere des opstellens
te ontzeggen. SALOMO, oud van dagen, zat van waereldsche grootheid, ter
neergeslagen door het vooruitzigt der aanstaande scheuringe van zyn Ryk; kon hy,
met meer gevoel dan iemand der stervelingen, van de ydelheid des menschelyken
leevens schryven: met een gevoel, en op eenen toon, die zommigen,
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geleerder dan SALOMO, doch in het vak der ondervindinge van waereldsche zaaken
beneden hem, hebben doen denken, dat hy, zo niet de hoop op een toekoomend
leeven opgaf, althans tot Twyfelaary overhelde. ‘De zaak is deze, schryft HAMELSVELD;
men heeft dit Boek zelden verstaan, omdat men het niet menschkundig genoeg, en
met te veel geleerdheid heeft behandeld,’ en deelt vervolgens zyne gedagten in
deezervoege mede. Hy verzoekt vooraf den CXXVIIsten Psalm, aan SALOMO
toegeschreven, als de hoofdsomme van den Prediker bevattende, te leezen, eer
men zich aan het leezen van dit Boek begeeve; voorts, op te merken, dat, volgens
H. XII:13, 14, de hoofdzaak van alles, wat men omtrent het groot onderwerp, het
menigvuldig kwaad, dat zich aan den beschouwer des menschlyken leevens op
aarde voordoet, leeren kan, is: Eerbiedig God, en onderhoud zyne geboden, en dat
de Schryver telkens tot deeze hoofdzaak wederkeert. Wyders herinnert HAMELSVELD,
dat, even als van het Boek Job, ook de bedoeling van dit Boek is, te leeren, dat
eenerlei lot den goeden en kwaaden bejegent, en dus de uitwendige toestand geen
vaste regelmaat der beoordeelinge van 's menschen zedelyken toestand is; terwyl,
evenwel, de Deugd haare waarde behoudt, en in 't einde zal zegepraalen. ‘Te weten,’
dus schryft VAN HAMELSVELD, ‘dit Boek maakt een geheel uit, en behandelt, met
ééne hoofdbedoeling, één onderwerp, welk onderwerp vervat is, in deze uitspraak:
Ydelheid der ydelheden! alles is enkel ydelheid! Met deze stelling begint het Boek,
HOOFDST. I:2, met deze stelling eindigt het, HOOFDST. XII:8. De zin dezer stelling is,
blykens het geheele beloop: Het menschlyk leven, 's menschen voornemens, werk
en arbeid, en zyne lotgevallen, zyn ongewis, niet in zyne magt, aan tyd en toeval
onderworpen, volstrekt afhanglyk van de voor den mensch onnagaanbare
Voorzienigheid van God, en dit heeft plaats zoo wel in het byzonder leven der
menschen, als in hunne betrekking tot de Maatschappy; overäl is kommer, verdriet,
kwelling en verkeerdheden, welke de bronnen van zielskwelling zyn, en dit alles
vermeerdert zich, omdat de toekomstige lotgevallen, die den mensch hier op aarde
betreffen, zoo wel geduurende zyn leven, als na zynen dood, hoe het dan, naamlyk,
met zyne kinderen, bezittingen, de gevolgen zyner ondernemingen zal gaan, voor
den
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mensch verborgen zyn. - De bedoeling van dit Boek is dan, gaat HAMELSVELD voort,
deze ervaring te doen opmerken, door de waarnemingen te bevestigen, die de
Schryver, naar zyne wysheid en menschenkennis, gedaan heeft, en den mensch
aan te wyzen, hoe hy, onder zoodanigen toestand, zyn vast en waar geluk stellen
moet, en vinden zal, in den Godsdienst en deszelfs vertroostingen,’ enz. Uit dit alles
meent HAMELSVELD te mogen afleiden, met hoe veel regt het Boek der Spreuken
onder de heilige en Godlyke Schriften des O. Testaments geplaatst is geworden.
In de Aanmerkingen op het Hooglied betuigt HAMELSVELD, meer dan ééns, eene
huivering gevoeld te hebben, op de gedagten, in zyne Vertaaling des O. Testaments
eens aan dat Boek te zullen komen, van wegen de menigvuldige oordeelen, door
geleerden en ongeleerden over dat Stukjen geveld: zodat zelf de groote MICHAËLIS
niet verkozen heeft, zynen Landgenooten daar van eene Vertaaling mede te deelen:
een voorbeeld, egter, welk VAN HAMELSVELD niet heeft willen volgen; hebbende hy
zich veeleer bevlytigd, om, voorgelicht door liefde tot waarheid en eenvoudigheid,
tot het eigenaartige en doelmaatige van dit Stukje door te dringen. Zie hier eenige
van 's Mans algemeene Aanmerkingen. Hy verschilt van de zulken, die hier een
zamenhangend geheel meenen te vinden; zynde hy van oordeel, dat hier eene
Verzameling van kleine Dichtstukjes is, tot twaalf in getal, ieder een onderscheiden
onderwerp bevattende, schoon allen op één hoofdonderwerp, de Liefde, uitloopende:
‘Deze liefde, schryft hy, wordt op eene bevallige wyze, en met de taal der natuur
bezongen - zoo bevallig en natuurlyk, dat het naauw geloofbaar is, dat een Dichter
van zoo hoogen ouderdom zoo veel fyn vernuft en goeden smaak zou hebben
kunnen ten toon spreiden, indien het niet zeker ware, dat de natuur en de liefde
door alle eeuwen dezelfde zy, zoo dat een Dichter der natuur en der liefde in alle
eeuwen bevallen en behaagen moet. - Hoe het zy, voegt hy 'er nevens, men leze
in myne Vertaaling dat twaalftal Anacreöntische Versjens, en men verwondere zich
over den bevalligen Hebreeuwschen Dichter.’ Op het onwelvoeglyke staat voorts
HAMELSVELD stil, dat de natuurlyke liefde zou bezongen worden in een stuk, 't welk
een gedeelte
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uitmaakt der Boeken, welke de Jooden als heilige Boeken eerbiedigen, en door de
Christenen van hun zyn overgenomen. Terwyl onze Schryver, toen hy zynen Bybel
Verdedigd schreef, overhelde tot den Allegorischen of verborgen zin van dit Lied,
volgens welken hier de liefde van CHRISTUS jegens zyne Kerk wordt bezongen, doet
hy hier eene pooging ter oplossing der zwaarigheden, in de onderstelling dat
natuurlyke liefde hier het onderwerp is, en alzo het Lied in een letterlyken zin moet
worden opgevat. Daartoe merkt hy vooreerst aan, dat het een Oostersch Dichtstuk
is, en de Oosterlingen vryer en losser over dit onderwerp spreeken, dan onze zeden
toelaaten. Vervolgens moet men op de hoedanigheid en betrekking der spreekers
agt geeven, als zullende het aanstootelyke hunner gezegden daar door merkelyk
verminderen. Eene der aanstootelykste plaatzen is Hoofdst. VII, hier het IX Gezang,
behelzende duidelyk de taal eens listigen verleiders; wiens aanzoek, egter, moedig
wordt te keer gegaan door de kuische herderin, in het slot des Lieds, hier vertaald:
‘Ik behoor alleen
Mynen Minnaar toe;
Zyn genegenheid
Blaakt alleen voor my.’

VAN HAMELSVELD laat hier op deeze Aanmerking volgen: ‘Zeker, indien al in een
dartel gemoed, op het lezen van de taal der verleiding, onzuivere vonken zich
verspreid mogten hebben, zy zullen geheellyk gedoofd worden, door deze wending,
die het gezang zoo treffend neemt, en schaamte zal de plaats der dartele gedachten
vervangen.’ By dit alles wil VAN HAMELSVELD inzonderheid hebben opgemerkt, dat,
daar liefde eene behoefte, eene zaligheid voor het menschdom is, het bestuuren
van dezelve, ter voorkoominge van dartelheid en wellustige gezindheden, eene der
voornaamste bezigheden der Zedeleere is. En dit, zegt HAMELSVELD, geschiedt in
deeze bekoorlyke Zangstukjes: ‘De edele en zuivere liefde wordt in haar wezenlyk
schoon geschilderd; haare aandoeningen, haare kracht, haare bestendigheid,
bezongen; de verleiding wordt beschaamd, en de zorg der kuischheid aanbevolen.
- Dus wordt de Dichter van deeze Zangstukjens
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een Zedeleeräar; een Zedeleeräar, die, in de taal der bevalligheid sprekende, zich
by de lieve jeugd veräangenaamt, en haar zoetvoerig tot haaren pligt, dien Natuur
zelve inscherpt, aanspoort.’ Van hier dat HAMELSVELD de leezing van dit Lied der
jeugd niet wil onthouden hebben, als kunnende deeze strekken, om haar, den
leiddraad der zuivere liefde volgende, aan haare waare besemming te doen
beantwoorden. Tot slot voegt 'er HAMELSVELD nog deeze aanmerking nevens: ‘Wil
dan iemand, zonder een' ander, als ongodsdienstig, te veröordeelen, hier zynen
geest hooger verheffen, voor zoo verre het huwelyk zelve door PAULUS aangemerkt
wordt, als eene afbeelding opleverende van de naauwste liefdebetrekking tusschen
CHRISTUS en zyne Kerk, wie zal hem zulks ten kwaade duiden? Doch, voegt hy 'er
nevens, dat letterlyke blyft altyd het naast bedoelde, en de grondslag van dit laatste.’
Niet ondienstig hebben wy geoordeeld, van des geleerden Schryvers algemeene
bedenkingen over de twee vermaarde Geschriften het hoofdzaaklyk beloop onzen
Leezeren onder het oog te brengen. Kunde met edele waarheidliefde en
onpartydigheid gepaard, zullen hier de goedkeuring wegdraagen, ook der zulken,
die 't met hem niet eens zyn. Zie hier nu iets ter proeve van Vertaalinge en Korte
Aanmerkingen. Tot het eerste diene, uit de Spreuken, de fraaie beschryving der
Wysheid, by manier van persoonsverbeeldinge dus haaren eigen lof vermeldende,
Hoofdst. VIII:22-31.
22 ‘JEHOVA baarde my van ouds, voor all' zyn werken,
't Begin van zynen weg. 23. Ik ben, van eeuwigheid, gezalfd als Koninginne,
Van eersten af, lang voor des werelds oudsten tyd.
24. Ik ben, eer d'oceaan geschapen was, geboren,
Voor dat 'er ooit een bron van water zwanger ging.
25. Ik ben voor 't vestigen van berg en rots geboren,
26. Lang eer God 't aardryk, en woestynen hadt gemaakt,
Voor dat hy nog het stof der wereld hadt berekend.
27. Toen hy den hemel vormd', was ik daar tegenwoordig,
Toen hy den cirkel trok voor d'ongemeten zee;
28. Toen hy in 't luchtgewest omhoog de wolken vestte;
Toen hy omlaag de bron des oceaans besloot;
29. Toen hy aan d'oceaan zyn paal en perken stelde,
Op dat het water zyn bevel nooit overtradt;
Toen hy den grondslag legd' van het gebouw der wereld;
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30. Toen was ik by hem zyn vertrouwde lieveling;
'k Was a tyd zyn vermaak, daar 'k altyd voor hem speelde;
31. Ik speeld' op 't wereldrond, dat hy geschapen heeft;
Vond myn verlustiging in ADAMS nageslacht.’

Geen spoor ontmoeten wy in de Korte Aanmerkingen, dat VAN HAMELSVELD, met
veele Godgeleerden, hier een bewys voor de Eeuwige Generatie des Zoons van
God, den verheerlykten Verlosser, zou gevonden hebben. ‘Die wysheid, merkt hy
op vs. 22 aan, welke de regelen van Godsdienst en deugd voorschryft, is dezelfde,
die de Godlyke wysheid is, door welke hy alles geschapen en daargesteld heeft.’
En op vs. 30: ‘God, als 't ware, verlustigt zich in zyne Wysheid, en die Godlyke
Wysheid vermaakt zich in het gelukkig maken van zyne schepzelen.’ De plaats
Hoofdst. III:3 vertaald hebbende:
‘Dat waare deugd en trouw u nimmermeer verlaten;
Bind ze als een Amuleet zorgvuldig aan uw hals;
Ja schryf ze duid'lyk op de tafel van uw hart.’

slaat daarop deeze Aanmerking, uit MICHAËLIS ontleend.
‘Een Amuleet.] Het beeld is van Amuleten ontleend, die in het Oosten zoo
gebruiklyk waren. Men droeg, dan eenig juweel, dat allerhande verborgen krachten
zou hebben, maar dat ook tevens tot sieraad diende, dan eenig ander, gelyk men
waande, betooverd of heilig sieraad, oorringen, of wat dergelyk meer was, met of
zonder opschriften, als ook cedels met opschriften, die grootendeels onverstaanbaar,
en een waar Abrakadabra waren; van dezen verwachtte men dan dit, dan dat goed,
gezondheid, lang leven, veiligheid voor vergif, toovery, en schielyke overvallen,
eere, gunst van Goden en menschen. Met deze Amuleten vergelykt SALOMO in dit
geheele HOOFDSTUK de deugd: Deze doet indedaad, hetgeen het Bygeloof des
bedrogen volks vergeefs van genen verwacht. Haare regelen, doch niet op papier
geschreven, of in edele steenen gegraveerd, maar op de tafelen van het hart geprent,
dat is, getrouw in het hart gevat en waargenomen, zyn het, die gezondheid, geluk,
eere, rykdommen, lang leven, veiligheid in
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gevaren, gunst by God en menschen geven. - Dit beeld komt in de Spreuken meer
dan éénmaal voor.’
In de fraaie beschryving van den Ouderdom, Spreuk. XII. vertaalt HAMELSVELD
vs. 6 aldus: ‘Voordat de zilveren keten ontketend wordt, en de gouden lamp aan
stukken valt - eer de waterkruik aan den bornput gebroken, en het rad aan den put
verbryzeld wordt;’ en maakt daarop de volgende Aanmerking:
‘vs. 6] Veel uitleggers, die zich SALOMO, of den Schryver van dit Boek, verbeelden,
als eenen man, in de inwendige samenstelling van het menschlyk ligchaam niet
onbedreven, hebben uit de Ontleedkunde dit vers met geleerdheid opgehelderd. Ik geloove, dat men eenvouwiger moet denken: In de huizen der Oosterlingen,
hangen by de vermogenden gouden lampen aan ketenen van goud of zilver; wanneer
die ketens losgaan of breken, moet de lamp noodwendig vallen, zy breekt, en het
licht gaat uit. Dat het leven by eene brandende lamp wordt vergeleken, en dat de
spreekwyze, de levenslamp wordt uitgebluscht, voor sterven, vry algemeen is,
behoeve ik niet te zeggen.’
Tot slot voegen wy hier nog nevens, eene algemeene Aanmerking op Hooglieds
Hoofdst. II, van deezen inhoud:
‘vs. 1.] Van hier tot HOOFDSTUK III:6, een uitnemend schoon Dichtstukjen,
schilderende de natuur der waare en kuische liefde, welke zich ook in den slaap
met haar geliefd voorwerp bezig houdt. - De Dichter stelt de minnende Herderin
voor, als onder gedachten aan haaren minnaar, en het gevoel van haare liefde voor
hem in slaap vallende, en de schoonen van Jerusalem biddende, haar in dien zoeten
en genoeglyken slaap niet te stooren, waarin zy zich verbeeldt haaren minnaar te
zien, en, op zyne nodiging, met hem door den wynberg te wandelen, daar het
denkbeeld van Vossen, die voor denzelven zoo verderflyk zyn, haar doet ontwaken,
vs. 15, 16, met die geliefkoosde gedachten, dat haar minnaar de haare, gelyk zy
de zyne is, en met den wensch, dat zy hem spoedig mogt wederzien. - Weder
ingeslapen, droomt zy op nieuw van het geliefde voorwerp, doch, met
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eenige verändering van toneel, gelyk het in het droomen gaat, zynde nu het toneel
in de stad verplaatst; daar zy, eindelyk, zich verbeeldt, haaren minnaar te vinden,
en in haars moeders huis te brengen - wordende dit gantsche lied beslooten met
eene betuiging aan de stads meisjens, om haar in haaren droom niet te stooren,
daar het eigenlyk inslaapen ook mede begonnen was, vs. 7.’
Veel aanstootlyks zou 'er wegvallen, indien het Hooglied naar de meening van
VAN HAMELSVELD opgevat, en zyne Vertaaling van hetzelve wierd aangenomen; in
welke het tedere en bevallige van een Liefdelied, met veel oordeel, kieschheid en
smaak, is in agt genomen. Wy kunnen niet nalaaten, het leezen van 's Mans
Vertaalinge, ook van de Spreuken en den Prediker, ernstig aan te pryzen.

J. Scharps redenlooze bitterheid tegen de Bestryders der
Formulieren uit deszelfs Brieven over Meijer aangetoond door
Gerbrand Bruining. Te Rotterdam, by J. Bronkhorst, E. van
Wolfsbergen, C. van den Dries en J. van Santen, 1797. In gr. 8vo.
30 bl.
Het ongunstig oordeel door den Eerw. Scharp, in deszelfs uitgegeevene Brieven
wegens Meijer, en daaronder geplaatste aanteekeningen, hier en daar geuit over
de zoogenaamde Neologen, en wel byzonder ook over de Remonstranten, als het
meest gewoon tegen de Formulieren, en voor eene onbepaalde vryheid van
gevoelens te yveren, en die men dus als voornaame medewerkers aan de
verbystering van den deerniswaardigen Meijer, en diensvolgens als mede oorzaaken
van zyne snode stappen, en derzelver rampzalige gevolgen, kon aanmerken; dit
ongunstig oordeel, of wel deze, in 't oog van den Remonstrantschen Leeraar G.
BRUINING, redenlooze bitterheid tegen de bestryders der Formulieren wordt, in dit
stukjen, met veel drift en heftigheid gegispt. Men moet, zynes oordeels, alle zulke
Geloofsformulieren en banden van eendracht, waarin ook de byzondere
leerbegrippen der verschillende Genootschappen ten allernaauwsten bepaald zyn,
onnoodig, en geheel strydig met de vryheid van denken en steeds toeneemende
verlichting, rekenen. Wy hebben niet kunnen bemer-
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ken, dat, door deze brochure, eenig nieuw licht over deze zoo menigmaal betwiste
stof verspreid is. Ook is de schrystrant van BRUINING niet zeer geschikt, om anders
denkenden in te neemen en te overtuigen. Men oordeele uit 't geen hem, by 't leezen
van Scharps beruchten inval, ook ingevallen, en alhier mede in druk gegeeven is.
Dat noem ik euvelmoed! dat noem ik schaamtloos schelden!
Ten tyde, wen men zelf genadig wordt verschoond,
Die vyandsliefde met ondankbren nyd vergelden!
'k Zag daar juist al het vuil der laage ziel vertoond;
'k Zag hoogmoed, vol van spyt, by dien vermeetlen dryver
Van 't ligt verleid gemeen, welks kommer hy belacht,
Juist werken naar gewoonte: Ik zag, dat roeklooze yver
Voor dweepziek onverstand den vrede steeds veracht.
Wie kan de onwraakbre spreuk nog aan een zyde schuiven,
Dat braafheid wordt gekweld, als boosheid wordt gespaard?
Kan nog toegeeflykheid, besluitloos, slingrend wuiven?
Duurt nog dat zoet gezang: Bedaard! Bedaard! Bedaard!
Gevoelens vryheid zy voor elk de vreugd des levens;
En niemands denkwys worde aan ketens ooit geboeid:
Maar dat een valsch Propheet de nodige eendragt tevens
Zoo onverhinderd weert - dit wordt door my verfoeid.
Wat baat het voor 's Lands heil, dat hem geen schaar van hoorders,
Die, luistergraag, verrukt, aan zyne lippen hing,
Meer op den kansel ziet? Hy styft de tweedragt voorders,
Met proos en poëzy, in haar verbittering.
Hy liet slegts voor een wyl de luipende ooren hangen,
Maar wrokte dies te meer; ofschoon verdraagzaamheid,
In stil genoegen, met de tranen op de wangen.
Zorgvuldig waakte voor des snoodaarts veiligheid.
Laat die goedwilligheid 's Lands vryheid toch niet krenken Dien laatsten steun des staats, gekogt voor zoo veel goud!
Laat menschenliefde toch voorzigtiglyk bedenken,
Waar strengheid nodig is, tot 's Lands en 's Volks behoud!
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Leerredenen en Verhandelingen, ter verdediging van den
Christelyken Euangelischen Godsdienst tegen deszelfs
hedendaagsche bestryders, uitgegeven door den Predikant J.
Scharp, te Rotterdam. Eerste Deels eerste Stukjen, behelzende
a
eene Leerreden over de grootheid van Jesus, uit Luc. I:32 . Te
Rotterdam, by J. Hofhout en Zoon, 1797. In gr. 8vo. 116 bl.,
behalven de Voorrede van 18 bl.
De Eerw. SCHARP had in 1793, by de uitgave van eene Godgeleerde Historische
Verhandeling, verslag gegeeven van de inrichtingen en 't oogmerk van die
Godsdienstige Genootschappelyke verbintenis eeniger Leden der Hervormde
Gemeente te Rotterdam, om, in zes jaarlyksche Kerkredenen, de Leerstellingen
van het Protestantsch samenstelzel te laaten verdeedigen tegen deszelfs
hedendaagsche Bestryderen. Het was tot hiertoe by deze voorbereidende Leerrede
gebleven. Thans meer tyd kunnende vinden, om gedaane Leerredenen, ter
verdediging van het Protestantsch samenstel, uit te geeven, dan te voren, toen hy
zyn dienstwerk by de Rotterdamsche Gemeente ongestoord kon vervullen, vond
hy zich verplicht, het herhaald aanzoek daartoe, in te willigen. Het Werk zal bestaan
uit Leerredenen, nu en dan afgewisseld met Verhandelingen, of door hem zelven
opgesteld, of uit andere Taalen overgezet.
Dit eerste Stuk behelst maar eene enkelde Leerrede, op nieuw uit de bewaarde
schets uitgewerkt, en, gelyk de Leeraar erkent, eens zoo uitvoerig, dan hy dezelve
in één gewoon predikuur behandelen konde.
In de Voorreden wordt in het voorbygaan een hartlyk woord gevoerd tegen den
Remonstrantschen Leeraar Gerbrand Bruining, over wiens onbescheidene
aanranding de Schryver zich zeer gevoelig toont. Het is in de daad zeer te
bejammeren, dat 'er, over het al of niet voorstaan van verdraagzaamheid omtrent
Godsdienstige begrippen, en de voorgeslagene onderlinge verbroedering der
Christenen, zoo haatelyk getwist wordt.
Het onderwerp der Leerrede betreft de grootheid van Jesus, naar aanleiding van
de woorden des Engels by Lucas, deze zal groot zyn. Men treft hier eerst eene naar
's Mans systematische begrippen ingerichte beschry-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

563
ving van de grootheid van Jesus, beschouwd als Profeet, als Hoogepriester en
Koning, en voorts als den Zoon des Allerhoogsten, met aanwyzing van eenige
doorslaande proeven van onvergelykelyke grootheid, die zyne leevensgeschiedenis
kenschetsen. Daarna doet de Leeraar verslag van de groote tegenkanting, die deze
hooge personeele waarde van den eeuwiggezegenden Verlosser van tyd tot tyd
ondergaan heeft, waarvan hy de voornaame schuld den Duivel aanrekent, die zoo
zeer op Jesus, en meest van alles op de eeuwige Godheid, betaalenden zoendood,
hartvermeesterende kracht, en heerlyke Majesteit van zynen Overwinnaar gebeeten
is, en door wiens toedoen deze Leerstukken van het zuiver Christendom, door alle
eeuwen, den hevigsten aanval geleden hebben, en, naar mate de tyden meer
bedorven zyn, des te heviger aanval lyden. Onder de bestryders van Jesus grootheid
wordt ARRIUS (ARIUS), als of 'er voor hem niemand soortgelyke, en nog verder van
den gewoonen leertrant afwykende gevoelens gekoesterd had, eerst genoemd, en,
als een door Satans arglistigheid bedrogene, zeer ongunstig beoordeeld. By die
gelegenheid krygen ook laatere Arianen en Subordinatianen, en met naame BAXTER,
WHISTON, T. BURNET, WATTS en DODDRIDGE, MATY, alsmede de Schryver van den
Brief aan zyne Landgenooten, die tot andere Christelyke Genootschappen behooren,
onlangs by J. van Thoir uitgegeeven, ieder hun deel. Daarop komt de Socinianery
met derzelver nieuwste voorstanders te berde, waaronder SCHARP goedvindt,
behalven LINDSEY, CHRISTIE en PRIESTLEY, ook SEMLER, EBERHARD, PURGOLD, TELLER
en HESSELINK te tellen. 'Er zyn evenwel nooit erger vyanden van Jesus grootheid
geweest, dan de Naturalistische Neologen van onzen tyd, op welke lyst men
STEINBART, EDELMAN, LESSING, BAHRDT, en de schaamtelooze Schryvers der beruchte
Wolfenbuttelsche Fragmenten naast elkanderen, en laatstelyk ook DOEDEBLEIN,
ECKERMAN en LOEFFLER, in een ongunstig licht geplaatst vindt. Desniettemin zyn 'er,
naar 't oordeel des Leeraars, voor ons vaste en onbedriegelyke gronden, om de
grootheid van Jesus, aangemerkt als waarachtig Gods Zoon, als schuldverzoenend
Borg, als verheerlykte Heer en Christus, te eerbiedigen, waarvoor eenige van de
gewoone bewyzen beknoptelyk bygebragt worden; en men mag uit dien hoofde
blymoedig verwachten, dat Hy, door alle eeuwen, voor het
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vloekschuldig, beangst, zondrouwig, doodig, onmagtig, en aan de zinnelykheid en
eigenheid verslaasde hart groot zal blyven, dat Hy groot zal blyven, in de algemeene
uitbreiding van zyn Koningryk, en van zynen Godsdienst, over de geheele wereld,
en eindelyk ook als zoodanig zich zal vertoonen, wanneer Hy wederkomt om te
oordeelen de levenden en de dooden.
Men behoort het loflyk oogmerk des Rotterdamschen Kerkleeraars, om in zyn
oog allergewigtigste Leerstukken van het Christendom manmoedig te verdeedigen,
geenzins in twyfel te trekken. Het ontbreekt hem ook geenzins aan bekwaamheid,
om zyne denkbeelden in een bevallig kleed voor te draagen. Wy kunnen evenwel
niet nalaaten, hem, by de voortzetting van dezen arbeid, een omzichtiger gebruik
van zyne veelweetenschap en welgeslepen vernuft, meer naauwkeurigheid in de
opgave van onderscheidene vroegere en laatere leerbegrippen, en vooral ook wat
meer heuschheid in de beoordeeling van hun, die, naar hun beste weeten en ter
goeder trouwe, sommige gezegden van Jesus en de Apostelen anders, dan hy,
uitleggen, toe te wenschen.

De pligt van Christen-leeraaren, gevolgd naar het Hoogduitsch,
en opgedragen aan Adr. Stolker, Remonstrantsch Leeraar te
Rotterdam, thans in bedieninge, ter gelegenheid van zynen inval,
om zyne Brochure, genaamd Sectengeest, met eene breedvoerige
Opdragt, toe te eigenen aan den Uitgever van dit Stukjen. Door J.
Scharp, Leeraar der Hervormde Gemeentens te St. Anna-land 1778;
te Axel 1780; te Noordwyk-binnen 1788; te Rotterdam 1789. Te
Rotterdam, by J. Hofhout en Zoon, 1797. In gr. 8vo. 178 bl.
Al wederom iets ter verdediging van het zooveel geruchtmaakend Vers, welk de
Leeraar J. SCHARP, onder den naam van een kunsteloozen, maar hartelyken, inval,
heeft goedgevonden voor eene Kerkelyke Redevoering van den Hoogleeraar ten
Broek, ingericht ter beoordeeling van den bekenden brief der Remonstranten, te
laaten plaatzen. De Remonstrantsche Leeraar Stolker, een van de gelastigden der
Remonstrantsche Broeders met opzicht tot dien brief, had, in de opdracht van een
vertaald stukjen over den Secten-geest aan SCHARP, den-
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zelven over de haatelyke en kwaadaartige beoordeeling van de oogmerken der
Remonstranten ernstig en nadrukkelyk onderhouden, en by die gelegenheid
onaangenaame waarheden gezegd, die, wel verre van den aanvaller behoedzaamet
te maaken, den onbetoomden secten-yver nog meer schynen aangeblaazen en in
vollen vlam gezet te hebben. De Leeraar SCHARP levert ons in 32 bladz., met eene
voorafgaande Opdracht, van niet minder dan 146 bl., aan Stolker, eene uit het
Hoogduitsch vertaalde Synodaale Redevoering van J.A. VON RECKLINGHAUSEN, Pred.
te Eschweiler, over den plicht eenes Christen Leeraars, om de leer van onze
verlossing door den kruisdood van Christus boven alles volstandig te prediken.
In deeze Leerrede wordt, naar aanleiding van des Apostels gezegden, 1 Cor.
I:18, Het woord des kruises is wel, den geenen die verlooren gaan, dwaasheid;
maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods, de verschillende indruk
overwoogen, welken de Leer van onze verlossing door den kruisdood van Christus
maakt, zoo wel op de genen, die verlooren gaan, als op de genen, die zalig worden.
Deze hemelsche leer verdroeg zich met de kinderachtige grondstellingen der
Joodsche Rabbynen, en de ingebeelde wysheid der Grieken, even zoo weinig, als
het licht met de duisternis. De Jooden ergerden 'er zich aan, om dat zy met hunne
dwaalende begrippen over een wereldlyk ryk van den Messias niet konden
overeenbrengen, dat de Christus alle deze dingen moest lyden. Aan de ongeloovige
Heidenen scheen zy enkele dwaasheid te wezen. Deze verkeerde oordeelvellingen
wierden veroorzaakt door eigen wysheid en boosheid. Het woord des kruises was,
in de daad, en wierd by alle welgeplaatste harten daar voor erkend, eene kracht
van God, om menschen tot verbetering, tot rust en tot zaligheid, te brengen. Hieruit
wordt dan in de tweede plaats de verplichting van Christenleeraaren afgeleid, om
die leer volstandig te prediken.
In de breedvoerige Opdracht, wordt eerst vry wat gezegd over het Hoogduitsch
stukjen van Stolz, genaamd Secten-geest, en tevens van de toepassing, die Stolker
goedgevonden heeft 'er van te maaken. Daarop volgt eene heftige beantwoording
en scherpe beoordeeling van den Brief, waarmede Stolker dat Werkjen aan den
Schryver had opgedraagen. En eindelyk nog het een en ander, betrekkelyk de
vertaalde Synodaale Redevoering,
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door SCHARP ten tegengeschenke aan Stolker aangeboden.
De schryfwyze, over alle deze byzonderheden, laat niet toe daarvan een
breedvoerig verslag te geeven. Men moet 'er den schranderen man, die zyne zaak
kunstig weet te verdedigen, en alle zyne gezegden, hoe aanstootelyk zy anders
aan allerlei soort van Leezers zyn toegescheenen, wonderbaarlyk weet goed te
maaken, in bewonderen. Hy wil schynen het, in 't afgetrokkene, eens te zyn met
den Schryver over den Secten-geest, dien hy verklaart te verfoeien. Hy is wel voor
verdraagzaamheid van verschillende gevoelens, doch niet zonder bepaaling; wenscht
ook eene algemeene verbroedering der Christenen, maar kan in 't plan der
Remonstranten niet komen. Hy heeft door de Rabsakees en Gesems, verbroddelaars
van het Euangelie, en vyanden van het kruis van Christus, die een half Joodsch en
half Asdodisch plan, een half Christendom en een half Deismus aanpryzen, waarheid
en leugen ondereenmengen, waarvan hy, by gelegenheid der afraading van het
voorgeslagen plan der Remonstranten, had gesproken, niet zoo zeer de
Remonstranten, maar zulken onder alle Genootschappen verstaan, die het met de
Hoogduitsche Neologen, met Damm, Barhdt, en dergelyken, eens zyn. Wy laaten
het oordeel over 's Mans verdediging den onpartydigen Leezer over. Jammer is 't,
dat de Schryver zich hier en daar, gelyk hy zelf bekent gedaan te hebben, ironisch
uitdrukt, en ons hierdoor meermaalen in de onzekerheid laat, of hy wel meent het
geen hy schynt te te willen. Voor het overige is deze Opdracht te veel met personeele
haatelykheden doormengd, om 'er een goede uitwerking van te verwachten.
Na zoo verre te rug gekomen te zyn, als SCHARP, onzes inziens, met alle vertooning
van zich gelyk te willen blyven, waarlyk doet in dit Verdedigschrift, zal het voornaame
punt van verschil, tusschen hem en zyn Tegenschryver, neerkomen op de bepaaling,
wat men voor ontegenzeggelyke waarheden van 't Christendom, en wat daarentegen
voor byzondere meeningen, en niet zoo onbetwistbaare Systematische begrippen,
te houden hebbe. Zou men hieromtrent niet over en weder, met meer zachtzinnigheid,
bescheidenheid, en erkentenis van menschelyke feilbaarheid, zyne gedachten
kunnen zeggen, zonder die aan anderen te willen opdringen? En hoe
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veel nader zou men, door een weinig meer wederzydsche en allerbillykste
toegeevendheid, tot elkanderen kunnen komen.

De voortreffelykheid van het Leeraarambt geschetst in eene
Kerkelyke Redevoering over 1 Timoth. III: vs. 1, en uitgegeven, ten
dienste van Jan Scharp, door Gerbrand Bruining. Te Rotterdam,
by J. Bronkhorst, enz. In gr. 8vo. 18 bl. behalven het Voorbericht
van 8 bl.
De Remonstrantsche Leeraar G. BRUINING meende, naar den inhoud van het weinig
beduidend Voorbericht, uit eene magtige gaaping in de Brieven van den Predikant
Scharp over Meijer, ontdekt te hebben, dat hy in de studie, welke voor een
hedendaagschen Leeraar noodig is, eene voornaame zaak, welke, by het
Academisch onderwys in de Godgeleerdheid, nog niet opzettelyk genoeg pleeg
behandeld te worden, over het hoofd zag, en dus geene volledige schets van den
pligt eenes Christen Leeraars, die hy beloofd had, zou kunnen leveren, en werd
deswegens te rade, deze Kerkelyke Redevoering, ter bevestiging van W.H. van
Mazyk, als Leeraar by de Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente van Bleiswyk,
uit te geeven, en daarvan een exemplaar aan Scharp te zenden.
Na opgemerkt te hebben, dat de woorden, dit is een getrouw woord, tot het voorige
Hoofddeel behooren, laat de Leeraar een korte en oppervlakkige schets van de
voortreflykheid van het Opzieners- of Leeraarsambt, zoo als dat onder de eerste
Christenen werd waargenomen, volgen, en toont vervolgens aan, dat het
Leeraarsambt ook thans nog even treflyk is, als in de Apostolische tyden, en dat
wel byzonder uit aanmerking van den arbeid en de moeite, die 'er aan vast is, en
de uitgebreide kundigheden en onderscheidene bekwaamheden, die 'er,
voornaamelyk in onze dagen, toe vereischt worden. Daarop volgt eene Aanspraak
aan de Leden van onderscheidene Remonstrantsche Gemeenten, die by het
uitspreeken der Leerrede tegenwoordig waren, met aanmaaning, om geene
volmaaktheid in hunne Leeraars, en vooral niet in een jongen Leeraar, te vorderen,
maar zich derzelver genoeg toereikende bekwaamheden ten nutte
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te maaken. Alles wordt met een zeer korten wensch over des Leeraars aanstaanden
Ambtgenoot en alle Christen Leeraaren besloten.

Redenvoering, over eene Handleiding ter bevordering eener
bestmogelyke Bybelverdediging. Door B. Meulman, Predikant in
den Hardenberg in Overyssel. Te Zwolle, by H. Hoogop, 1797. In
gr. 8vo. 144 bl.
De Burger MEULMAN schynt, in weerwil van het min gunstig onthaal van de onrype
vruchten zyner werkzaamheid, nog al niet te kunnen stilzitten. Het geen ons hier,
onder den titel eener Redenvoering, wordt geleverd, zyn, gelyk hy zelf zegt in een
voorafgaanden brief, twaalf zeer korte, doch treffende Redenvoeringen, dat is, in
de taal van MEULMAN, Redenwisselingen of Gesprekken, ten huize van zynen Neef,
die zich tot Deistische gevoelens had laaten verleiden, met denzelven, 's morgens,
wanneer zy pas waren opgestaan, en 's avonds, wanneer zy gesoupeerd hadden,
over de Goddelyke Openbaring, met tamelyk goed gevolg? gehouden.
Taal en styl, en de geheele inhoud van deze zoutenlooze morgen- en
avondredenen, beantwoordt aan 't geen men uit 's Mans vorig geschryf kon
verwachten. Wy beklaagen gemoedelyke twyfelaars over het gezag van den Bybel,
wanneer zy geen verstandiger onderricht bekomen. Ligtzinnige en spotachtige
Vernuften moet men deze Redenvoering, over eene Handleiding ter bevordering
eener bestmogelyke Bybelverdediging, vooral niet in handen geeven.

Adres en Vertoog ter verbetering van het Genees- en Heelkundige,
enz. in ons Gemeenebest, den 27 April 1796 aan de Nationale
Vergadering overgegeeven, en thans met eenige Byvoegsels
vermeerderd, door David Heilbron Cs., Med. Doctor in 's Hage, Lid
van de Hollandsche Maatschappy der Wetenschappen te Haarlem,
van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelyke
Wysbegeerte te Rotterdam, Correspondeerend Lid van het Geneesen Heelkundig Genootschap pro AEgrotantibus te Brussel, enz.
In den Haag, by I. van Cleef, 1797. In gr. 8vo. in 't geheel 130 bl.
Dit stuk bevat, behalven het Adres van den Heer HEILBRON zelve, vier Bylagen, te
weeten, 1. on-
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der letter A, een Rapport aangaande dit stuk, door eene daartoe benoemde
o

Commissie gedaan aan de Nationale Vergad. in 's Hage. 2 . Onder letter B, het
Rapport van den Burger Representant STYL cum soc. aangaande de wyze, op welke
eenige bepaaling, ten opzicht van het bevorderen der Algemeene Gezondheid, by
o

de Acte van Constitutie zoude behooren te worden gemaakt. 3 . Onder letter C,
Berichten aangaande de Genees- en Heelkundige Ziekestichting te Jena; benevens
eene vergelyking van de Klinische en Hospitaal-stichtingen over het algemeen.
Eindelyk, onder letter D, een Fransch Uittreksel van een boekje, te Parys
uitgegeeven, onder den titel: Plan General de l'Enseignement, dans l'Ecole de Santé
a Paris, &c..
Het stuk van den Heer HEILBRON zelve bestaat uit een Adres, door denzelven in
Grasmaand 1796 aan de Nationale Vergadering overgegeeven, om te dienen tot
geleide van een kort Vertoog, over de veelvuldige en niet minder schadelyke
gebreken, die in ons Gemeenebest plaats hebben, ten opzichte der Genees- en
Heelkunde, en andere tot dezen betrekking hebbende Konsten en Wetenschappen;
als ook over de middelen ter verbetering derzelven, en de hier uit ontstaande
noedwendigheid eener Geneeskundige Staatsregeling.
Dit Vertoog, schoon in geene Hoofdstukken of andere geschikte Afdeelingen
gesplitst, bevat eigentlyk vier verschillende Hoofddeelen. Het eerste behandelt de
gebreken in het Genees- Heel- en Vroedkundig onderwys, benevens de, naar het
oordeel des Schryvers, best geschikte middelen, om daar in te voorzien. Het tweede
bevat de Gerechtelyke Geneeskunde. Het derde de Staatkundige Geneeskunde,
en het vierde de Volksgeneeskunde.
Wat de eerste Hoofdzaak betreft; de Schryver meent, dat het onderwys op de
Hooge-Schoolen veelal gebrekkig is: schryvende hy het gebrek der noodige
vorderingen der jeugd voornaamelyk toe aan het te weinig bestudeeren der Ouden;
het verzuim der Geneeskundige Litteratuur; het gebrek van de noodige Ziekenhuizen,
en het veronachtzaamen der Disputeer-Collegien. Voorts is hy van oordeel, dat
men, om goede leerlingen te vormen, niet alleen Hoogleeraaren, maar insgelyks
vaste Repetitores, van nooden heeft. Waar by hy dan nog eenige aanmerkingen
voegt, betrekkelyk tot de wyze, op welke de Geneeskundige Promotien zyn ingericht;
zynde hy van mee-
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ning, dat 'er veel meerder proeven van kunde moeten worden gevorderd, dan
doorgaans plaats heeft. Niet minder klaagt de Schryver over het gemis van den
waaren Geneeskundigen yver, waar door eene doodelyke werkeloosheid onder de
Konstbewerkers gebooren wordt, die onder anderen het verval der Haagsche
Geneeskundige Correspondentie-Societeit heeft veroorzaakt. Na het afhandelen
van het eigentlyke Geneeskundige Vak, gaat de Schryver over tot de beschouwing
van het Heelkundige. Hy schetst ten dien einde de wyze, op welke die Konst hier
te lande wordt onderweezen, die over het algemeen zeer beklaagenswaardig en
gebrekkig is; waarna hy opgeeft, welke geschikte wegen men zoude kunnen inslaan,
om de noodige verbeteringen in dit vak daar te stellen. Op denzelfden voet handelt
hy over de gebreken van het onderwys in de Vroedkunde, de Artzenykundige
Scheikunde, enz. en over de beste wyzen van verbetering.
De tweede hier behandelde Hoofdzaak is de Gerechtelyke Geneeskunde, die
namelyk bevat de berichten der Geneesheeren aan den Rechter, aangaande de
schouwing van doodgevonden Lichaamen; het onderzoek van toegebragte Wonden;
de vermoedens van Kindermoord of Vergiftiging; de bepaaling of wel de verschooning
van de Pynbank of lichaamelyke straffen; de natuurlyke redenen van Echtscheiding;
de bewyzen van Verkragting, enz. Het gewigt van alle deeze en dergelyke zaaken
is voorzeker zeer aanmerkelyk, en de aanmerkingen van den Schryver, om dit veelal
verwaarloosd vak meerder te doen beoeffenen, zyn zeer geschikt en uitvoerbaar:
als hoofdzaakelyk bestaande in een algemeener onderwys in deezen tak aan de
Hoogeschoolen; een naauwkeuriger onderzoek naar de bekwaamheid der Lands
of Stads Genees- en Heelmeesters in dit vak, by gelegenheid hunner aanstelling;
het vertaalen van eenige der beste in het Hoogduitsch geschreevene Werken over
deeze stoffe, &c.
In de derde plaats handelt de Schryver over de Staatkundige Geneeskunde,
welker voorwerpen zyn: de Luchtzuivering in Steden, Gasthuizen, Schoolen, Kerken,
Schepen, enz.; het opzicht op Voedzels, spys en drank; de voorzorg tegen
noodlottige gevallen, die niet alleen bittere rampen, maar zelfs den smertelyksten
dood, kunnen veroorzaaken; gelyk daar zyn de beeten van verscheurende dieren,
en inzonderheid de Hondsdolheid; de
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voorzorgen, die in acht moeten worden genoomen, aangaande Drenkelingen en
andere schyndooden; de behoedmiddelen tegen de besmetting der Rotkoortzen,
Persloop, Kinderziekte, enz. eindelyk de middelen, om het onteeren der konst door
Piskykers en andere Kwakzalvers te beletten, en daar en tegen ook te bewerken,
dat de Geneesheeren hunne plichten behoorlyk volbrengen. Zaaken, die alle ten
hoogsten de oplettendheid der Hooge Overigheid verdienen, en omtrent welke door
den Schryver veele nuttige aanmerkingen aan de hand worden gegeeven.
In de laatste plaats beschouwt de Schryver de Volksgeneeskunde, onder welke
benoeming hy bevat eene Geneeskundige Zedekunde, die de waardy eener
opgeklaarde Genees- en Heelkunde algemeen doet erkennen; welke voorts aan
de hand geeft, en, zo veel mogelyk is, doet eerbiedigen, eenige algemeene regelen
aangaande een goeden leefregel ter opzichte van Spyzen, Dranken, Kleeding, enz.:
terwyl zy alle schadelyke gewoonten en vooroordeelen, welke op de algemeene
Gezondheid een aanmerkelyken invloed hebben, tracht uit den weg te ruimen. De
verbetering in dit vak meent de Schryver, dat onder anderen het best zal worden
bekomen door de medewerking eener verstandige en wel onderrichte Geestelykheid,
gelyk ook door het mededeelen van algemeene Gezondheidslessen aan het volk,
door de daartoe geschikte Geneeskundige Almanakken.
In het Adres, voor het gemelde Vertoog geplaatst, dringt de Schryver inzonderheid
aan op de noodzaakelykheid van eene Geneeskundige Staatsregeling, of
Opper-collegium Medicum, aan welke het beraamen der nuttige voorzorgen, tot
verbetering der gebreken in het geneeskundig vak, en derzelver instandhouding,
zoude worden toebetrouwd. Gaarne erkennen wy, dat zodanig een Collegie veele
nuttige zaaken zoude kunnen ten uitvoer brengen. Dan van een anderen kant komt
het ons ook voor, dat, indien men alles, wat aan FRANK en anderen, die in dit vak
voornaamelyk crediet bezitten, in de herssenen is gekomen, wilde doen uitvoeren
en met wetten bekragtigen, men, onder den titel van Geneeskundige Voorzorgen,
eene ondraagelyke dwingelandye zoude invoeren, en den Bataven een juk opleggen,
erger, dan 'er ooit door eenig Volk is gedraagen. De Commissie, tot Onderzoek der
stukken van den Heer HEILBRON benoemd, is hierom
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ook zeer huiverig geweest, om dit Gerechtshof van Medicinale Inquisitie aan te
pryzen, en zommige der verlichtste Leden der Nationale Vergadering hebben
hetzelve, als schadelyk, verworpen.

Rapport der vereenigde Commissie, benoemd door de
Municipaliteiten van Oost- en West-Zaandam, en door het
Departement Zaandam, der Maatschappy: Tot Nut van 't Algemeen;
ten einde een Ontwerp ter verbetering der Schoolen aan beide
plaatsen te vervaardigen. Te West Zaandam, by H. van Aken, 1797.
In gr. 8vo. 60 bl.
Met genoegen verneemen wy, dat men, sedert geruimen tyd, vooral zints de jongste
verandering van Regeeringsbestel in ons Vaderland, meer algemeen bedagt is, om
daadelyk hand aan 't werk te slaan ten opzigte van de Verbetering van het
Schoolweezen; eene zaak, zekerlyk, van het uiterste aanbelang en van de hoogste
noodzaakelykheid, zal immer de zo zeer gehoopte algemeene verlichting en
verbetering van zeden, de wensch van alle braaven, tot stand gebragt worden. Wat
ook de uitslag van het werk zyn moge, de Opvoeding der Jeugd, waarop het
Schoolweezen zo groot een invloed heeft, is van te groot een aanbelang, dat zulks
in deeze dagen, alwaar men naar middelen tot herstel van al het vervallene omziet,
geen voorwerp van ernstige opmerking zyn zou; en de welingerigte poogingen
zullen, onder den Goddelyken zegen, niet missen door eenen goeden uitslag
bekroond te worden! De loffelyke Maatschappy, Tot Nut van 't Algemeen, steeds
nuttig ter Verlichting, toont zig hierin ook byzonder werkzaam. Nog onlangs gaven
(*)
wy hiervan eene proef in ons Maandwerk . De bovenstaande Titel van dit Raport
geeft genoeg te kennen, dat de voorgestelde Verbetering van het Schoolweezen
te Zaandam ook aan die loffelyke Maatschappy, met medewerking der
Municipaliteiten, haare herkomst verschuldigd is. Een kort verslag zal toereikend
zyn, om de Hoofdtrekken van de, in dit Raport voorgestelde, Verbetering op te
geeven.
Het Raport is Tweeledig; doet vooreerst verslag van

(*)

Zie boven, bl. 388.
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den tegenwoordigen staat der Schoolen in gemelde Dorpen, en geeft voorts op, de
middelen ter Verbetering. - Het eerste gedeelte bevat de gewoone klagten over de
plaats hebbende gebreken ten opzigte der Gebouwen of Schoolvertrekken, als te
klein en te somber. Meer echter klaagt men over de ongelykmaatige verdeeling van
het aantal der Schoolieren in de onderscheidene Schoolen, dan over het aantal
zelve, terwyl dit in 't geheel beloopt te Westzaamdam 495, te Oostzaandam 491; 't
geen de Commissie voorkomt voor een plaats van 5000 zielen verbaazend weinig
te zyn. Het is, buiten twyffel, een algemeen gebrek, dat de Ouders, vooral de
behoeftigen, hunne kinderen te vroeg van School neemen, om dus het Schoolgeld
te bespaaren, en, door de kinderen op eenig handwerk te stuuren, daarvan eenig
voordeel te genieten. Wat slegte gevolgen ook zulks in 't algemeen hebben moge,
kan, onzes oordeels, den min gegoeden Ouderen zulks niet zo zeer ten kwaade
geduid worden, daar eene noodzaakelyke bezuiniging hen daar toe verpligt. Het
komt Recensent dus voor, dat daarop wel voornaamelyk de aandagt moet gevestigd
zyn, en hy is van gedagten, dat de oprigting van algemeene Schoolen, alwaar het
onderwys niet alleen van kinderen, wier ouders bedeeld worden, maar van allen,
zonder onderscheid, gratis gegeeven wordt, gelyk in zommige Steden, b.v.
Amsterdam, plaats heeft; Avondschoolen, alwaar zy, die dagelyks op eenig handwerk
zyn, kunnen onderweezen worden, of het aanleggen van Liefdefondsen, ter
goedmaaking der onkosten voor min vermogenden, het intrekken der gewoone
Bedeelingen aan behoeftige Ouders, welke hunne kinderen dit onderwys onttrekken,
het best zouden geschikt zyn, om deeze gebreken te verhelpen. De verdere opgaaf
der gebreken, als bykans overal dezelfde zynde, gaan wy stilzwygend voorby.
Ter Verbetering verlangt de Commissie betere Locaalen, voorzien van een ruime
plaats, alwaar de Schoolieren, vooral de kleinen, onder opzigt kunnen speelen. Ons
komt dit minder noodzaakelyk voor in Schoolen, waarin de kinderen, even gelyk in
Kostschoolen, niet den geheeelen dag opgeslooten zitten. Men moet den Schooltyd
maar niet te lang stellen, 't geen voor Schoolhouders en Schoolieren te verdrietig
is. Drie Schooltyden elken dag, ieder van ongeveer twee uuren, zal toereikend zyn.
- De School-Commisfie stelt voor, in
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elke School, meer dan vyftig of zestig Leerlingen bevattende, eenen Ondermeester
aan te stellen, en voorts eenen tweeden, zo het aantal Leerlingen boven de honderd
stygt. - Tot het Schoolonderwys wil men ook gebragt hebben de Aardrykskunde,
vooral des Vaderlands, en stelt daartoe voor, eenige Kaarten, als des Aardkloots
en der vier Werelddeelen en van ons Vaderland, in de Schoolen op te hangen; om
daardoor de kinderen, by wyze van gemeenzaam gesprek, volgens aanleiding van
de Aardrykskunde van PAFF, hierin te onderrigten; 't geen, onzes achtens, wel
algemeen ingevoerd mogt worden, als zynde deeze kennis hoogstnuttig, zo in het
dagelyks leeven, als in het leezen van geschiedenissen en goede Reisbeschryvingen,
welke zo zeer den algemeenen leeslust uitlokken. - Aldus wil men ook Algemeene
Tafelen ontworpen hebben, waarop de merkwaardigste gebeurtenissen des
Vaderlands gesteld, en naar de voornaamste Tydvakken gekleurd zyn, om naar
zulk een modél in de Historie des Vaderlands eenige handleiding mede te deelen.
Indien dit, zelfs eenigermaate, wel zou slaagen, zouden de Schoolmeesters veel
kundiger moeten zyn, dan zy in 't algemeen gevonden worden, daar de gewoone
kundigheden de maate van Lezen, Schryven, Zingen en Cyfferen niet overschryden.
- De Regten van den Mensch en Burger by du Mortier, MARTINET's kleine
Cathechismus der Natuur, en andere, worden voorts als nuttige Schoolboeken
voorgesteld. Over het geheel komt ons voor, dat de Commissie te veel kunde en
geschiktheid vooronderstelt in de Schoolmeesters, wanneer zy willen, dat deeze
zaaken, gelyk ook de Zedekunde, den kinderen door gemeenzaame gesprekken
(of overspreekingen, welk woord van nieuw maaksel en duistere betekenis men
daartoe gebruikt heeft), en met aanwyzing van charakters van braave menschen,
zullen geleerd worden. Ten opzigte der Christelyke Pligten, zegt de Commissie, is
haar dusverre geen boekje voorgekomen, zo als zy het wenschte; zy heeft echter
de kenmerken niet opgegeeven. Wy beveelen intusschen haare aandagt het
Godsdienstig Onderwys voor jonge Kinderen.
Voorts wil men elke School in drie Classen verdeeld hebben, en een rangschikking
naar de vorderingen; 't geen in een welgeregeld School zeer noedzaakelyk is.
Het Hoofddeel over de Belooningen en Straffen is in
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eenen waarlyk Dictatoriaalen styl gevat. Grootsch klinkt reeds de aanhef: ‘Elke
School is eene Maatschappy in 't klein. - Een Schoolwetboek, met byvoeging en
bepaaling van algemeene belooningen en straffen, is een behoefte voor een
welgeregeld School.’ Ons dunkt, dat zulk een Wetboek wel in een klein blaadje zou
kunnen bevat worden, ten zy men verkiest, in plaats van juiste bepaalingen, het
Wetboek te vullen met algemeenheden. Alles zal, onzes bedunkens, hier bykans
alleen afhangen van het oordeel en beleid van den opleider der jeugd. De stellers
van het Raport schynen geheel vergeeten te hebben, dat de Burgers, welke in hunne
Maatschappy worden opgenomen, knaapjes van 6, 7 of 8 jaaren zyn. ‘By de intreede,’
leest men, ‘in het School moeten de wetten aan den Schoolier byzonder worden
voorgehouden; en NB. deeze moet aan den Onderwyzer plegtig belooven (wy dagten
of het ook zweeren hadt moeten zyn) gehoorzaamheid aan de Wet.’ Men hadt hier
wel den Regel van VIRGILIUS mogen plaatzen: sic parvis componere magna solebam.
De inrigting zal den Leezers vry zonderling voorkomen, ‘waarby de oudste,
meestgeoefendste en braafste, Leerlingen tot beoordeelaars verkoozen wierden,
die volgens de Wet straf dicteeren moesten, en waarby aan den Onderwyzer alleen
de goedkeuring van het vonnis of het bewyzen van gratie overbleef.’ Ons komt voor,
dat deeze kleine Vreederegters het, buiten de School, zwaar by hunne makkers
zouden te verandwoorden hebben. Dat men toch eens alle Pedanterie leere ter
zyde stellen! Wy moeten echter niet nalaaten te zeggen, dat wy 'er, ten besluite van
deezen geleerden voorslag, zeer wyszelyk vinden bygevoegd: ‘Wy zullen niet
beslissen, in hoe verre zulks reeds uitvoerlyk zy.’ Dit reeds schynt hoop te geeven,
dat 'er eerlang een wyzer geslagt van kinderen zal opstaan. Doch dan zullen ook
de strafwetten misschien wel onnoodig zyn. Onder de strafwetten staat: ‘Uitsluiting
voor eenigen tyd van deeze of gene Lessen of onderwyzingen.’ Dit zou een heerlyke
straf voor de luië jongens zyn.
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Beschouwing van de Oorzaaken en Gevolgen des Tegenwoordigen
Oorlogs van Engeland met Frankryk. Door Thomas Erskine. Naar
den Vyf en-twintigsten Druk, uit het Engelsch vertaald. Te
Amsterdam, by J. Yntema, 1797. In gr. 8vo, 147 bl.
Mank, gelooven wy, gaat somwylen de gevolgtrekking, om uit het vertier van eenig
geschrift te besluiten tot deszelfs innerlyke waardy, of den heerschenden geest der
Natie, die alzo haare gretigheid aan den dag legt. Buiten eenig ons bekend voorbeeld
intusschen is het verschynzel, 't geen Tytelblad en Voorreden ons hier aankondigen.
THOMAS ERSKINE is welbekend als een der meestberoemde onder de Engelsche
Rechtsgeleerden. Te meermaalen verzettede hy zich, met kracht van redenen en
met den besten uitslag, tegen aanklachten en beschuldigingen, strekkende om de
Vryheid, iederen Engelschman toebehoorende, te smooren of te fnuiken. En als
Parlementslid behoort hy ongetwyffeld tot die Tegenparty, welke by elke stemming
de smartelyke vernedering gevoelt, van te ontwaaren, hoe zwak haare
tegenstribbelingen zyn tegen die ministeriaale maatregelen, welke alomme
bekrachtigd worden door de goedkeuring der beide Huizen, waarin het gansche
Britsche Volk wettiglyk wordt vertegenwoordigd. Met den aanvang deezes jaars
schreef ERSKINE het Stukjen 't geen wy nu voor ons hebben, als een geessel voor
de Raadslieden des Konings, en als een allervinnigste aanval op hunne verderfelyke
eigenbaat en onbestaanbaarheid met zich zelven. Die aanval intusschen trok derwyze
de publieke aandacht tot zich, dat, binnen het beloop van negen maanden, het
ongehoorde aantal van Een-en-dertig nieuw opgelegde Uitgaaven in omloop
geraakte. Eene daadzaak voorwaar, welke ten allersterksten den geest der Natie
schynt te kenmerken, als zich ganschelyk voegende by de in de Parlements-debatten
altoos zo gehaatte en belasterde Oppositie-party.
De aangeroerde omstandigheden moeten op zich zelve reeds de weetgierigheid
onzer Landgenooten uitlokken, om van den inhoud eens zo veel geruchtmaakenden
Staatkundigen Geschrifts onder onze Nabuuren en tegenwoordige Vyanden niet
onkundig te blyven; en dank zy
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den Vertaaler, die deeze moeite wel op zich heeft gelieven te neemen, en zyne taak
getrouwlyk volvoerd heeft.
Wat den Inhoud belangt; ter gelegenheid van zyns Majesteits Boodschap van 26
December 1796, wegens de toen afgebrooken Onderhandeling met Frankryk, en
de openlegging der byzonderheden daar van aan het Parlement, stelt de Schryver
zich voor, het gehouden gedrag van Engeland, van den aanvang der gereezene
onlusten af, naauwkeurig te ontleden, en zich daar in bovenal te bedienen van zulke
stukken, als door het Ministerie zelf, by het overleggen hunner verrichtingen aan
de Parlementshuizen, boven allen tegenspraak gewettigd zyn. - Dit doet hem
aanvanglyk te rug treeden tot de voorheen altoos zo overboodige jaloersheid des
Engelschen Volks op zynen Regeeringsvorm; byster contrasteerende met de nu zo
geringe deelneeming en volkoomenste onverschilligheid. Het doet hem het oog
wenden op den Americaanschen Oorlog, als de kiem van den tegenwoordigen; op
de overeenkomsten en verscheidenheden van deeze beide twisten, en inzonderheid
op de gedraagingen van den eersten Staatsdienaar Pitt; zo als hy, in het eene zo
wel als in het andere voorval, een aanmerklyken, maar wydverschillenden, hoofdrol
heeft gespeeld. Vervolgens ontwikkelt hy inzonderheid de stappen des Engelschen
Bestuurs, van den vroegsten aanvang der Fransche Omwenteling af, zo als eene
in Engeland opgerichte Societeit, onder den naam van Vrienden des Volks, en uit
een vyftigtal Lieden van rang, bekwaamheid en goed gedrag, bestaande, en
verbetering bedoelende in de verregaande ongelyke Vertegenwoordiging des Volks
in het Huis der Gemeenten, aanleiding hadt gegeven tot 's Konings Proclamatie van
21 May 1792; om met opschorting der Acte van habeas corpus de alarmkreet te
verspreiden tegen alle Fransche beginzels, en tegen allen die op de geringste
verandering in de Vertegenwoordiging des Volks in het Parlement loerden. Het
hoofddoel des Schryvers in deezen is, niet om Frankryks gedrag te verdedigen,
veel min om het beruchte Fransche besluit van 19 November 1792 te rechtvaardigen;
of te willen zeggen dat Engeland zich veilig op de oprechtheid en duurzaamheid
der Fransche daaden zou hebben moogen verlaaten; maar het strekt inzonderheid
daartoe, om te beweeren, dat 'er tegen
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Frankryk meer gezondigd is, dan hetzelve zondigde; dat het door de saamverbonden
Mogendheden vroegtydig gedreeven werdt tot maatregelen van buitenspoorigheid,
welke anders zouden zyn afgeweerd, en dat het reeds gebeurde, tot na den dood
des Konings zelve, geen weezenlyken grond gaf aan Engeland, of tot een
oogenbliklyken oorlog, of ter afwyzing van minzaame onderhandeling, tot welk
laatste in het Engelsch Parlement meer dan ééne vruchtelooze motie werdt gedaan,
en waartoe de Franschen, zo ten tyde des Konings, als by het Republicains bewind,
alle wenschelyke gelegenheid gaven, met nadere uitlegging zelfs des Decreets van
19 November, als nimmer toepaslyk op eenige Regeering, door den algemeenen
wil des Volks met de daad bekrachtigd. Sterk koomen dus hier op den voorgrond
de minlyke stappen en de vriendlyke houding althans, steeds door den Gezant
Chauvelin in acht genoomen, zo voor als na den dood des Franschen Konings, om
een Vredebreuk te vermyden; hoe men van den kant van Engeland dit met weinig
heuschheid beantwoordde; alle handeling ontweek, en eindelyk den 24sten January
1793 hem gebood Engeland te verlaaten; wordende dit bevel uitdruklyk gezegd
geschied te zyn, om reden van het jongste snood bedryf te Parys gepleegd; en
omdat geenerleye onderhandeling op eenige voorwaarden kon ingewilligd worden.
Tegen het zwakke en onstaatkundige nu van deezen eersten aanvanglyken grond
des Oorlogs voert de Schryver meesterlyk aan, veele bedenkingen, die gezond
verstand, Historiekennis, en Engelands eigen waar belang hem aan de hand geeven;
het ingemengde voorgeeven, als strekte de Oorlog om de zaak des Christendoms
te handhaaven, wordt hier niet vergeeten; en alles inzonderheid aangedrongen door
eene schets des welvaarens 't geen Engeland door behoud des Vredes zou hebben
kunnen genieten, in tegenoverstelling van het in 't oog loopende en dreigende gevaar
voor kapitalisten en eigenaars van fondsen, ontstaan uit de tegenwoordige
voorbeeldelooze geldverspilling, waar voor de Raadslieden des Konings in allen
gevalle zich door hunne ongeneigdheid tot eenige poogingen ter bemiddeling, zyns
oordeels, verantwoordelyk gemaakt hebben.
Den oorsprong van den Oorlog dus opengelegd hebbende, gaat de Schryver
verder voort om de blindheid en hard-
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nekkigheid aan te wyzen, waarmede dezelve voortgezet is, in weerwil der gunstigste
gelegenheden om dezelve in den aanvang een einde te doen neemen, en niet
tegenstaande veele gebeurtenissen klaarlyk beweezen hadden de onbereikbaarheid
der oogmerken, waarom 'er in volhard werdt. Dit gedeelte vervolgt naauwkeurig den
loop der Britsche Staatszaaken ten opzichte van Frankryk door de Jaaren 1793 tot het slot van 1796. Het vertoont hoe de Hr. Grey in 1793 reeds in het Lagerhuis
een Adres voorsloeg aan den Koning tegen het wangedrag zyner Staatsdienaaren,
de Natie zonder eene evenredige noodzaaklykheid in den Oorlog dompelende, met
verzoek aan zyne Majesteit om de eerste gelegenheid waar te neemen tot het
maaken van een einde aan de vyandlykheden; hoe hy dit in 1795 herhaalde; hoe
tastbaar dubbelhartig Pitt en de zynen dit steeds verydelden; hoe 'er voorts in 1796
door Wickham met Barthelemi gehandeld, daarop de zending van Lord Malmesbury
naar Parys gevolgd, en in dit alles door het Britsche Ministerie een gedrag gehouden
zy, 't welk hunne ernstige begeerte om den Vrede te zoeken duidelyk genoeg
logenstrast, en openlyk aan den dag legt de meenigerlye kronkelingen, waar in zy
zich hebben moeten draaijen, terwyl zy daar door geheel waggelend en strydig zyn
geworden met zich zelven; en de schynbaare gehoorgeevingen aan Verdrag enkel
ondernoomen werden om tyd te winnen voor de Geldnegotiatien; zo dat, op het slot
van 1796, de Natie, als in vollen tegenspraak met den aanvang des krygs, moest
gezegd worden in Oorlog te zyn om Belgium, of de eertyds Oostenryksche
Nederlanden.
Is de stof van dit geschrift zo belangryk voor elk die de groote gebeurtenissen in
Europa van verschillende zyden onpartydig wenscht over te zien, niet minder heeft
de manier der uitvoering aanspraak op de ernstige overweeging van alle onzydigen.
De naam van ERSKINE verheft hem reeds verre boven den gewoonen zwerm der
Verdedigers of Antagonisten in Staatsgeschillen. Wat men ook gevoele van 's mans
denk- of betoogwyze, men mag hem den lof niet betwisten van zyne naspooringen
aan het publiek te hebben medegedeeld met kalmte, met deftigheid, met
bedaardheid, en, schoon wel op een ernstigen en nadruklyken toon, geëvenredigd
naar het belang der zaake, echter zonder eenig inmengzel van die personeele
bitterheid, waar door maar al te vaak de
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beste voortbrengzels van deeze soort jammerlyk bezwalkt worden. Van hier dat
zelfs aan Pitt en Burke de welverdiende lof hunner schranderheid en uitsteekende
bekwaamheid in meer dan één opzicht rykelyk wordt toegezwaaid; hunne
tegenkanting tegen den Nationaalen welvaart wordt door de natuurlyke zwakheden
van het menschlyk hart, hier misschien beter dan ergens, vergoelykt, en van zekere
zyde als verschoonbaar voorgedraagen, zo lang zy alleen worden aangemerkt in
hun burgerlyk karakter. ‘Op dit burgerlyk karakter (zegt ERSKINE, en hy houdt 'er ten
vollen woord in) doe ik geenen aanval. Het staatkundig bestaan des Ministers is de
zaak waar het hier om te doen is. En ik gevoel eenen pligt tot het toetzen van zyn
gedrag in die hoedanigheid. Myne openbaare onderneeming om hem te keer te
gaan staat even open voor de beoordeeling der waereld. Onder de openbaare
begunstigers in het Parlement van de maatregelen, waar over ik klaag, en onder
de hoogere klasse van Menschen, die dezelve met gelyken yver begunstigden, ken
ik 'er veele, zeer veele persoonen van den hoogsten rang, van onbesprooken
eerlykheid, en van een helder verstand, hoe zeer ook in dit byzonder onderwerp
misleid. Het verstrekt my stof van groote vertroosting, te gelooven, gelyk ik in
opregtheid doe, dat, niettegenstaande de hooge vlucht van weelde en bederf, de
Natie verlicht en deugdzaam is. Persoonlyken hoon of verwyt zoek ik inderdaad op
niemand in het byzonder te laaden, het zy dan amptenaar of burger. Eens ieders
byzondere beweegredenen laat ik aan zyn geweeten over, en aan Hem die ze alleen
kan doorgronden. Doch deeze gevoelens, welke byzondere eer en openbaare
welvoeglykheid gelykerhand van my vorderen, laaten my echter in het volle bezit
van het voorregt eens Britschen Onderdaans, 't welk zich onbevreesd zal blyven
uitoefenen, door de volkomene uitsluitende en Constitutioneele verantwoordelykheid
voor alle de gevolgen op die Staatsdienaars te laaden, welke, amptshalven, de
maatregels aangeraaden en volvoerd hebben, welke die gevolgen daarstelden.’
Van de echte Britsche Constitutie verklaart zich de Heer ERSKINE een driftig
bewonderaar te zyn, en ongezind om daar van een hairbreedte aan andere
beginzelen
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op te offeren; willende altoos de eerste zyn tot derzelver verdediging, als die door
Opvoeding derzelver waarde beter dan veele anderen heeft leeren kennen. ‘Maar
de deugdlykheid dier inzettingen, (zegt hy) de gemeene verbintenis der Natie by
eene zuivere aankleeving aan dezelve, en het openbaar crediet van den Staat,
overtuigen my, dat onze behoudenis volstrekt moet afhangen van een spoedigen
en opregten Vrede, gezogt in den geest des vredes, en gebouwd op zuiver
vreedzaame beginzels. De Natie zou daar by geene vernedering lyden, hoewel de
Staatsdienaars in ongenade zouden vervallen. Zonder Vrede, en eenen Vrede op
duurzaamen grondslag, kan deeze Natie, met al den Koophandel welken de waereld
kan opleveren, haare bezittingen niet handhaaven, en moet, naa een nationaal
bankroet, in de klaauwen eener Revolutie vallen. Beuzelachtig en verachtlyk daarom
zyn alle de begaafdheden der Britsche Staatsdienaaren tot het voeren van bewind
in het groot of klein, vergeleeken met die welke hen bekwaam maaken tot den post
van Vredemaakers, en tot Voogdyschap over denzelven na dat hy zal geslooten
zyn. Loosheid en trotsheid zyn geene deelen van die bevoegdheid. Tot hunne eigen
verhooging hebben onze Staatsdienaars hun Vaderland diep genoeg vernederd.
Laaten zy van stand wisselen, en, op dat hun Vaderland nu verhoogd worde, zich
zelven vernederen. Daar toch de Vrede alleen Groot-Britannie niet behoeden zou
in den tegenwoordigen staat der waereld, zo als de Oorlog dien heeft daargesteld;
maar het bovendien onvermydelyke aanstalte moet maaken om zich te ontheffen
van zyne lasten, en van dat bederf, 't geen dezelve veroorzaakte, door de edelste
daaden van kloekmoedigheid en zelfverlochening, en door het strengste voorschrift
van spaarzaamheid.’
't Kan zyn dat aan eenige Nederduitsche Leezers het Geschrift als te droog en
niet populair genoeg toeschyne: als geschreeven voor het denkend Gemeen, vervalt
echter, onzes oordeels, alle klacht over gezochte duisterheid; inzonderheid wanneer
alles berekend wordt naar de geaartheid der Britsche Natie, onder welke zo veelen
der geringste Ambachtslieden wel gestemd zyn om over zulke Staatsgeschillen
bondig te oordeelen, en den draad te volgen van dat gezet en aaneengeschakeld
redeneeren (close
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reasoning) waarmede alle overweegingen hier aan hunne ernstigste oplettendheid
worden voorgedraagen.
Stelt dus de Nederlander 'er eenig belang in, om te weeten, hoe onder onze
vyanden, zelfs door eenige der verstandigsten, over den tegenwoordigen toestand
van zaaken geredenkaveld wordt, of wil hy als deelhebber in de Engelsche Fondsen
ingelicht worden, of en in hoe verre hy zich over derzelver vastheid met reden
bekommere, of 'er alle beschroomdheid over mag wegwerpen; in beide gevallen
zal hy hier een aangenaam en gewenscht onderricht bekomen kunnen, en zich der
hier aan besteedde moeite in het minste niet beklaagen. Nu de berichten wegens
den getekenden Vrede tusschen Oostenryk en Frankryk ook naar Engeland zyn
overgebracht, op het eigen tydstip dat het Parlement vergaderen moet, en na den
nederlaag der Bataafsche Vloot, wenschen wy hartelyk, dat de in dit Geschrift
verspreidde gevoelens hun heilwekkend zaad verder ontwikkelen moogen, en
dadelyk vruchten geeven tot zulk eenen Vrede, waar van alle bewooners van Europa
de lieflyke vruchten plukken moogen; eenen Vrede welke als geheel geschept kan
worden uit deeze eene en allereenvoudigste waarheid, die wy hier nog ten slot met
de woorden van ERSKINE afschryven: ‘Frankryks toekomstige meerderheid in de
schaal van Europa (hoedanig ook de eindelyke voorwaarden des algemeenen
Vredes moogen weezen) moet ten allen tyde van zo veel gewigt zyn, uit hoofde der
vrugtbaarheid en uitgebreidheid van deszelfs grondgebied, zyne onmeetelyke
bevolkinge, en den werkzaamen aart der bewooneren, dat deszelfs betrekking tot
Engeland nooit onverschillig zyn kan. Altyd moet het een allerwenschelykst
bondgenoot of een allergeduchtst vyand weezen. Indien wy, inderdaad, vrienden
op eerlyke beginzels waren, de oorlog moest eene eeuw lang van de aarde
verbannen zyn. Indien wy uit verachtelyke vooroordeelen blyven over hoop leggen,
moet de aarde in bloed verzuipen.’
Veel schoons zouden wy uit dit Werkje nog kunnen ontleenen; doch ons Bericht
is, onder de hand, reeds breeder uitgeloopen, dan wy ons hadden voorgesteld.
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Wysgeerige Beschouwing over de Representative Regeeringe, ter
beoordeeling over de aanstaande Bataafsche Constitutie. Door C.
Zillesen. Te Utrecht, by G.T. van Paddenburg en Zoon, 1797. In gr.
8vo. 100 bl.
Een Schryver, die, binnen een zo kort tydsbestek, over een zelfde of soortgelyk
Onderwerp, zo herhaalde keeren geschreeven heeft, als de Burger ZILLESEN, en
meer of min zyne stoffe in een wysgeerigen vorm gegooten; moet zeker menigmaal
tot dezelfde en soortgelyke denkbeelden wederkeeren. Dit is ook hier met de daad
het geval. De Verwerping des Ontwerps eener Constitutie door de Natie heeft hem
uitgelokt, ‘om te beproeven of deeze Stoffe niet langs de grondbeginzelen van eene
proef-ondervindelyke Wysbegeerte te behandelen was, ten einde het Volk een des
te beter denkbeeld van eene Representative Regeeringsvorm te geeven.’
De uitersten der Democratie merkt hy aan, van het Representative afwykende,
stellen ons bloot voor aanhoudende verdeeldheden, en daar uit volgende
regeeringloosheid; daar een al te groote en onbepaalde Magt aan het Wetgeevend,
en wel byzonder aan de Uitvoerende Magten gegeeven, niet zelden misbruikt wordt
ter onderdrukking of overheersching; doch, omgekeerd, deeze Magten al te naauw
beperkt zynde, maakt zulks hun magtloos, om het hoogst mogelyk goed uit te werken,
en het kwaade te weeren of voor te komen.
Te zeer staat deeze Beschouwing, volgens de Schryfwyze van ZILLESEN, in
verband, om, voor ons bestek, des een kort begrip te geeven. Op het Finantieele
was des Schryvers aandagt in voorige stukken byzonder gevestigd, en zo ook hier;
hy schryft deswegen: ‘Het is te verwonderen geweest, dat daar 'er zoo veele
aanmerkingen op het voorig ontwerp van Constitutie zyn geweest, weinigen haar
aandagt tot het Finantieele bepaalden, daar het nogthans het gewigtigste van de
Constitutie was; en daar in (gelyk hy agt aangetoond te hebben) de grootste
dwaalingen waren; want een gebrekkig bewind kan door braave Vertegenwoordigers
nog zodanig bestuurt worden, dat het gebrekkige geen zichtbaare nadeelen doet;
maar is het Finantieele slegt, dan is
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het zedelyk Staatslichaam, even als een mensch, die al deszelfs omloopende
vochten bedorven zyn, om dat het geld in de Staatslichaamen is, als het bloed in
de natuurlyke lichaamen, en thans laboreert onze zedelyke Staatspersoon aan een
Geldteering, een ziekte, die, zonder de rechte middelen te gebruiken, doodlyk zal
weezen. In ons gansch Finantieweezen is niets goeds, alles is onevenredig, en de
meeste belastingen, vooral by talryke Huisgezinnen, komen neder op den armen
burger, en braaven middelstand, die in de Steden woonen.’
‘Was, voegt 'er de Burger ZILLESEN nevens, het voorig Ontwerp van Constitutie
gebrekkelyk in het Finantieele, in het Departementaale waren nog zo veele
overblyfzelen van het voorig Bewind te vinden, dat veele zaaken maar in naam
veranderd wierden.’ - ‘Neen!’ laat hy 'er met een pennestreek op volgen, ‘ons gansche
Staatsgebouw moet tot den grond toe afgebrooken, en niets ouds daar in gelaaten
worden, of het nieuwe word 'er daadlyk door aangestooken en bedorven.’
Welk een wyd verschil, dagten wy, dit leezende, tusschen deeze zet en die weleer
uit de pen van AITZEMA vloeide: ‘De groote Gebouwen, welkers Fundamenten men
uitgraaft en ondertusschen op schroeven of andere stutten gesteld moeten worden,
komen dikmaals te corrueeren; immers veeltyds meer schade door confusie te lyden
als de nieuwe Fundamenten voordeel aanbrengen.’ (AITZEMA zaaken van Staat en
Oorlog, XIV D. bl. 242.)
In al het dus overdragtlyke kan men speelen; dan de zaak is te ernstig om hier
over uit te weiden. Wy onderschryven het slot van dit Werkje. ‘Het is Neerlands Volk
hun zaak, om in eens zo na mogelyk hun Constitutie de beste volkomentheid te
geeven, ten minsten dat vervolgens aan de Fundamenten niets verandert behoort
te worden - met korte woorden, deszelfs Staatsregeling diend eenvoudig en wys deszelfs Stedelyke en Plaatslyke Bestuuren overeenkomstig de aart en natuur
haarer middelen van bestaan - elk huisgezin werkzaam - en ieder mensch naar de
voorschriften van Godsdienst, Zeden en Wetten leevende, dan zal onze Bataafsche
Republiek, op die onwankelbaare grondzuilen gevestigd, bestand zyn voor de
zwaarste Staats-
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orkaanen, en ons nageslachte, gelyk ook wy, de Stigters van ons nieuw
Staatsgebouw, zegenen tot aan den mond des grafs.’
Nimmer hebben wy den veelschryvenden ZILLESEN onder de zeer nette en
regelmaatige Schryvers in onze Taale gerangschikt; doch de haast, waar mede hy
zyne Schriften thans ter wereld brengt, doet dezelve beneden de peil daalen, tot
welke hy anders was opgeklommen. Wy zouden des veele voorbeelden uit de laatste
Geschriften diens Burgers kunnen byhaalen; doch de weinige, daar toe gansch niet
uitgezogte, aanhaalingen draagen des genoegzaamen blyk.

Beknopt Tafereel van het Schrikbewind, voorgesteld in de
belangryke Gedenkschriften van den Franschen Burger Honré
Rouffe. Te Amsterdam, by J. Allart, 1797. In gr. 8vo. 96 bl.
Een dik Boek van Staatsmartelaaren zou de Fransche Staatsomwenteling ten tyde
van het Schrikbewind van eenen ROBESPIERRE kunnen opleveren. De Dag- en
Geschiedenisbladen van en om dien tyd verschaffen daartoe ruime stoffe. Dit kleine
Boekske levert eene bydraage. Het behelst een kort verslag van alle ysselykheden
van het Schrikbewind, met gegronde wysgeerige aanmerkingen, wegens derzelver
oorzaaken, doormengd. ‘Zy zyn,’ gelyk de Nederduitsche Vertaaler in zyne Voorreden
berigt, ‘geschreeven door den Burger HONORÉ ROUFFE, welke deeze ysselykheden
zelf van naby beschouwde, en meestal op het eigen tooneel, in en by zyne
gevangenis, naar het leven schetste. Zy draagen de onbetwistbaarste kenmerken
van den waaren Republikeinschen geest van den Schryver. Zy brengen tevens met
zich de onwraakbaarste blyken van de ontwyfelbaare echtheid der gebeurtenissen.
- Een byzondere gedrukte Brief van hem, naa zyn ontslag uit den kerker, aan den
waardigen Burger JOSEPH SOUQUE, thans Secretaris van het Fransch Gezantschap
in den Haag, aan wien hy en zyne lotgevallen volkomen bekend zyn, strekt ten
waarborge tegen alle vermoeden van eenig verdichtzel. Eindelyk maaken de fraaije
styl en wyze van behandeling dit stuk voor den man van smaak nog meer belangryk.’
- En mogen wy 'er byvoegen, dit Werkje heeft eenen Vertaaler aangetroffen, die 't
zelve eer aandoet.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

586
Blykens zyne Voorreden, is het ingerigt om den Bataaf ten afschrikkenden spiegel
te verstrekken; en af te maanen van alles, wat, ten eenigen tyde, by ons een dergelyk
Schrikbewind zou kunnen invoeren. Niet ongepast merkt hy op: ‘Welligt zal de
naakomelingschap vraagen, hoe was het mogelyk, dat een edelmoedige, een
heldhaftige Natie zulke gruwelen, onder haar oog bedreeven, zo lang kon dulden?
Hy, die 'er ooggetuigen van geweest is, zal gemaklyk deeze nadenkelyke Vraag
beantwoorden. Het was eene schandelyke Onbezorgdheid, eene misdaadige
Onverschilligheid, van dat gedeelte der Natie, het welk, door deszelfs bezittingen,
juist het meeste belang hadt om niet te slaapen, maar met alle waakzaamheid te
zorgen. Het was de misdaadige en ontydige neiging tot het najaagen van hunne
gewoone vermaaken, genietingen en uitspanningen, welke hun van de bemoeijing
met den loop der Revolutie te rug hield. Zy weigerden door hunne medewerking tot
redding van het schip van Staat iets toe te brengen, en zy begreepen niet (die
ongelukkigen!) dat zy juist daar door de eersten zouden zyn, die schipbreuk moesten
lyden. Zy begreepen niet (die onbedagtzaamen!) dat zy, door zich aan hunnen pligt
en post te onttrekken, het ruimste veld overlieten aan de vyanden van orde en rust;
aan de zodanigen, die, niet berekend om in eene geregelde Maatschappy, en onder
het ryk der wetten, eenigen rol te speelen, even daarom voor het herstel van orde
en regt in de Maatschappy denzelfden rillenden schrik gevoelen, welke de watervrees
op den dollen hond voortbrengt. Zie daar het schandelyk verzuim, het welk het
bewind in de onwaardigste handen bragt, en Frankryk zo veel bloed en traanen
heeft gekost.
Zodanig schynt het met den mensch gesteld te zyn, dat de klaarste redeneeringen,
de meest afdoende betoogen, weinig of geen indruk op hem maaken, althans zyne
daaden niet dan zeer zelden bepaalen. De verstandige denker in Frankryk
voorspelde, ja betoogde zelfs, de vreeslyke gevolgen, welke deeze onverschilligheid
omtrent de gemeene belangen noodwendig moest voortbrengen. Hy voorspelde
het; maar hy werd niet geloofd. - Men begon allengskens wel te zien, dat, door het
wegblyven van het notabelste gedeelte der Stemgeregtigde Burgerye, de
verkiezingen ten prooije van weinige Intriguanten gelaaten wierden. Men zag wel
dat de posten aan de laagste aan de veragtlykste soort van Volk wer-
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den weggeschonken; maar berekende nog het verschriklyk gevolg niet. Men lagchte
en spotte met deeze waarlyk belagchlyke verkiezingen: maar welhaast zag men
bittere traanen schreijen over een verschynzel, waar over men kort te vooren hadt
gelagchen. Men beschuldigde en vervloekte zichzelven, over zyne strafwaardige
onverschilligheid. Men voegde zichzelven deeze verwytende taal toe: het is onze
Onbedagtzaamheid, onze Zorgloosheid, welke het Vaderland heeft bedorven!’
Veele van elders bekende schrik- en moordtooneelen worden hier op nieuw
opengeschooven, met vermelding van naamen en characters der ongelukkige
slachtoffers; terwyl de Characters der hoofdbedryveren in dit bloedvergieten, waar
van de Menschlykheid te rug beeft, kort, maar met ysselyke trekken, geschetst
worden. Wy neemen 'er slegts dit van over: ‘MARAT deedt den eersten en grootsten
stap, in de verbaazende tusschenruimte, welke de monarchaale van de
volksregeering scheidt, en zogt het eerste de wet der gelykheid, (de gemeenschap
van goederen), en juist dit gaf hem veel invloed.
DANTON, die altoos vreesde, dat de zegekoets der Revolutie niet genoeg
voortsnelde, spande 'er zo veele paarden voor, dat zy met hem in den afgrond
holden, en hy zelfs onder de wielen verpletterd wierd.
ROBESPIERRE was erfgenaam van beiden, en bediende zich ook van dezelfde
middelen; maar deeze middelen waren uit den aart verderflyk, en deeden hem
omkomen. Hy zelf bedacht niets nieuws; heimlyk aanbrengen en beschuldigen, hier
aan hadt hy al zyn invloed te danken. MARAT speelde de rol van een Gemeensman,
DANTON van een belhamel, ROBESPIERRE van een verklikker.’
Wy hebben onder 't leezen al den afkeer gevoeld, die zulk een Schrikbewind moet
verwekken; maar tevens niet kunnen nalaaten te denken, hoe eene
tegenovergestelde overmaat van Slapheid, waartoe men, in uitersten loopende, zo
ligt vervalt, der Maatschappye groote onheilen kan baaren; hoe deeze in Frankryk
onlangs bykans den weg weder openzette voor de onbeëedigde Priesters, gereed
om de rol der Dweeperye met al derzelver schrikgevolgen te speelen.
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Krygsbedryven van den Generaal Buonaparte. Uit het Fransch. In
den Hage, by J.C. Leeuwestyn, 1797. In gr. 8vo. 131 bl.
De naam van BUONAPARTE is op elks tong; geen Nieuwspapier, zints eenigen tyd,
of men vindt dien in 't zelve. Onder zo veele Helden als het Fransche Gemeenebest
uitleverde, heeft hy, door zyne Krygsbedryven en andere verrigtingen, eenen roem
verworven, die alle zyne Tyd- en Lotgenooten in den bloedigen en langduurigen
Kryg overtreft. Een welopgesteld verslag van zyne Krygsbedryven, waarin die
Heldenwonderen geregeld voorgedraagen worden, moet een welkom geschenk
weezen; dit vindt men in deeze weinige bladeren; en meer, te weeten een berigt
van zyne Afkomst, Aanleg en Character. Met genoegen hebben wy het geleezen.
Gaarne vullen wy eenige bladzyden, niet met 't ophaalen van 's Helds Krygsbedryven,
maar om hem van eenen anderen, uit de Nieuwstydingen min bekenden, kant te
doen kennen. Wy bepaalen ons tot eenige Hoofdtrekken, en met die bepaaling
zullen wy nog veel moeten agterwege laaten - veel bekorten - veel enkel aanstippen,
schoon 's onbekenden Schryvers toeleg alleen is, eene korte schets ‘van 's Mans
leeven te geeven, en uit de daaden, die hy in naauwlyks één jaar verrigt heeft, als
Mensch en Held, te leeren kennen.’ Dit Werkje loopt tot het Tydperk van het tekenen
der Vredesvoorwaarden: waar toe zyne Krygsbedryven de Oostenrykers
noodzaakten.
NEOPOLEM BUONAPARTE is een Corsicaan van geboorte, Speelkind van den Marquis
VAN MORBOEUF, die, als Bevelhebber der Franschen op gemelde Eiland, de Moeder
van deezen Held leerde kennen. Zy en zyn Oom SALICETTI kweekten in hem vroeg
de zaaden van Vryheidsmin; zeer vroeg voerde hy dien Oom toe, als deeze in een
vlaag van gramstoorigheid tegen het Despotismus uitvoer: ‘Oom! Corsica zal vry
zyn! Men moet iets waagen, wanneer men iets wenscht!’ Dit zeggen zyner jongheid
mogen wy aanmerken als een grondregel zyns volgenden gedrags. Eene gepaste
opvoeding maakte hem gemeenzaam met de Werken van JULIUS CAESAR, SALUSTIUS,
TACITUS, POLYBIUS en HOMERUS.
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Zyn Vader bragt hem in Parys in de Artilleryschool, de kweekschool der groote
Ingenieurs. Hier oefende BUONAPARTE zich niet alleen in de Meet- en Krygskunde;
maar ook in de Geschied- en Zedekunde. CAESAR en ALEXANDER waren zyne meest
begunstigde Helden, zo lang hy enkel hunne kloekmoedige en groote daaden
beschouwde; maar de aanblik hunner ongeregtigheden en wreedheden deeden de
bewondering daalen, welke hy hunnen heldenmoed geschonken hadt. - Hy
beoefende MACHIAVELLI, ROUSSEAU, MONTESQUIEU, en meer andere Fransche
Schryvers, die over de wetgeeving schreeven. Corsica hadt zyn gevoel voor
onafhanglykheid opgewekt, America hadt het gevoed, en het leezen van Staatkundige
geschriften leerde hem, hoe men de Vryheid kan veröveren en handhaaven.
Jeugdig moedbetoon was te meermaalen het voorteken van een groot Man; met
woord en daad liet BUONAPARTE dit blyken. Vervuld met het denkbeeld om te reizen,
beantwoordde hy de bezorgdheid zyner Moeder: ‘Met myn degen op zyde, en met
myn HOMERUS in den zak, hoop ik door de geheele wereld te geraaken.’ Moederlyke
raad deedt hem van 't reizen afzien. - Hy was het die zich bezwaarlyk liet
wederhouden om met BLANCHARD in de Lugtbol op te gaan.
By het uitbersten der Omwenteling in Frankryk bevondt zich BUONAPARTE in het
zuidlyk gedeelte, en was hy een der eerste werklyke deelneemers; doch niet om
wanorde te verwekken; maar om de Vryheid van zyn Vaderland te redden. De
Omwenteling van America hadt hem steeds met het grootste belang vervuld; hy
agtte FRANKLIN hoog, eerbiedigde WASHINGTON, en verblydde zich over den
toeneemenden welstand van America. Zyn Regiment hadt den Veldtocht in America
mede gedaan, en de Vryheids-denkbeelden van over Zee medegebragt.
BUONAPARTE deedt veel tot de oprigting van Volkssocieteiten; want hy vertrouwde,
dat door dit middel eene menigte van nuttige waarheden konden verbreid worden.
In 't eerst bezogt hy dezelve vlytig; maar zo dra onzinnige schreeuwers zich alleen
het woord aanmaatigden, en niemand, die met goede gronden fprak, wilden
aanhooren, verscheen hy zelden in dezelven.
Vervolgens vertoonde hy zich op het Krygstooneel, en maakte zich waardig, dat
in 1796 het Opperbevelhebberschap over het Leger in Italie hem werd opgedraagen.
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Weinig dagen vóór zyn vertrek na het Leger, trouwde hy, en snelde uit het Bruidsbed
na het bloedig Veld van Mars. In Italie zou een Man de hoofdrol speelen wien wy
dus gecharacterschetst vinden: ‘Kloekmoedig en bedaard in gevaaren,
onderneemend en volhardend in zyne genomene besluiten. Nooit verlaat hem de
tegenwoordigheid van geest, hoe groot de gevaaren ook mogen zyn die hem
omringen, en nooit wanhoopt hy aan eenen gelukkigen uitslag zyner
onderneemingen, hoe moeilyk en netelig de omstandigheden ook mogen zyn, in
welken hy zich bevindt. Hy handelt even als ware hy boven het noodlot verheeven,
en doordenkt zyne ontwerpen zo ryplyk, even als waren het enkel toevallen, die
elke onderneeming hinderden. Het geen hy ondernomen heeft voert hy stoutmoedig
en vaardig uit, en met kloekmoedigheid en doorzigt ontwerpt hy oogenbliklyk het
geen elke voorkomende gelegenheid vordert. - In groote kringen is hy ernstig en
stil, maar in vriendelyke gezelschappen en vertrouwelyke byeenkomsten spreekt
hy met bevalligheid en duidelykheid. Geleerde, wysgeerige en staatkundige
gesprekken hebben veel aanvalligs voor hem.’
Wat zyne gestalte betreft: ‘Hy is klein van gestalte en mager, bleek van aangezigt;
(*)
maar zyn aanblik is kloekmoedig en zyn gelaat krygshaftig . Hy heeft eene
onwrikbaare moedige ziel, een grootmoedig hart vol gevoel, en een geoefend
verstand, ryk in kennis. Eindelyk, hy is een deugdzaam Zoon, een teder Egtgenoot,
een getrouw Vriend, en een goed Burger.’
BUONAPARTE's Bedrvven, in dit Boekdeeltje beschreeven, bevestigen die
Charactertrekken. ‘Hy besteedde al zyn tyd niet met den verwoestenden oorlog;
maar trachtte onder het gedruis der Wapenen de Kunsten te bevorderen.’ Wat hy
te Milaan en Pavia gedaan heeft, zie men op dit stuk na.
Vry was onze Held van Familie-bevordering - Dit afgeschreeven. - ‘De Moeder
van BUONAPARTE woonde met haare kinderen te Toulon, alwaar ook een Broeder
van hem koophandel dreef. Deeze hadt niet

(*)

Spreekend voor dit Character is de Beeldtenis die van hem in 't groot uitgaat, als mede de
kleine voor dit Werkje geplaatst; 'er zyn 'er die zo niet spreeken.
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zo dra de gelukkige vorderingen van zynen Broeder in Italie vernomen, of hy was
bedagt zich deeze gelegenbeid om iets te verwerven ten nutte te maaken. Hy
spoedde zich derhalven na Italie, vervoegde zich by zynen Oom SALICETTI, die
Commissaris by het Leger in Italie was. SALICETTI bezorgde hem zonder vertoef
eenen zeer voordeeligen post. Maar zo dra BUONAPARTE dit vernam, ontboodt hy
zynen Broeder, en vraagde hem of hy geld noodig hadt? Als gy dit noodig hebt,
vervolgde hy, staat ten allen tyde de helft van het myne ten uwen dienste; maar ik
verzoek u, uwen post neder te leggen en het leger te verlaaten; want ik wil het verwyt
niet hooren, dat myne Familie door mynen invloed aanzienlyke posten bekome. Ik
verzoek u na Toulon te rug te keeren, en gy kunt u altyd van de voldoening uwer
vorderingen verzekerd houden. - Tevens beval hy den Commissaris SALICETTI den
post van zynen Broeder aan eenen anderen te geeven, en deezen van het leger
weg te zenden. Doch de Broeder van BUONAPARTE ging niet weder na Toulon; maar
begaf zich na Parys, alwaar hy zich tot eenen der Ministers wendde, en eenen
aanzienlyken post verkreeg. Zo dra de Veldheer dit vernam, schreef hy aan den
Minister en verzogt hem zynen Broeder na zyn Vaderland te doen te rug keeren.’
Hoe veel zou ons af te schryven vallen, indien wy alles wilden opzamelen, wat
buiten de bekende, en hier op eene niet verdrietende wyze van zyne Krygsbedryven
in deeze weinige bladen vermeld wordt. Maar mogen wy niet onovergenomen laaten,
hoe BUONAPARTE altoos zorgt om de bedrukten te redden, de ongelukkigen by te
staan, en vervolgden eene schuilplaats te bezorgen. ‘Toen hy vernam,’ vinden wy
opgetekend, ‘dat een Fransch uitgeweeken onbeëedigd Priester, dien hy, volgens
de wetten van zyn Vaderland, voor de regtbank hadt moeten doen betrekken, zich
by eene weduwe ophieldt, welke hem uit medelyden by zich genomen hadt en hem
ondersteunde, bevool hy uitdruklyk, deezen uitgeweeken geen leed te doen; want
hy hieldt hem voor eenen verdwaalden, die niet in staat was in te zien dat Staat en
Kerk geheel van elkander verschillen, en op geheel verschillende gronden gebouwd
zyn.’
Zyne Egttrouwe, zyne Vriendschaps-verknogtheid,
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worden in een heerlyk daglicht gesteld. Hoe veele zyner bemoedigende
Aanspraaken, hier vermeld, draagen blyken dat hy zynen geest geoefend heeft in
de Geschiedenis der oude Helden. Eenige deezer draagen zo zeer de kenmerken
van die der beste oude Grieksche en Romeinsche Veldheeren, dat men, dezelve
leezende, zich eeuwen te rug geplaatst oordeelt. De nieuwspapieren hebben ons
reeds eenige doen kennen; in deeze bladen treft men de meeste, althans de
voornaamste, aan, en vindt stoffe van verwondering. Zyne briefwisseling met den
Paus is een blyk van zonderlinge afgerigtheid om zyn geest in den voor den tyd
noodigen vorm te gieten.
Is het een zwak, heeft het iets van het dweepende voor de Oudheid, dat
BUONAPARTE Pietole, de geboorteplaats van VIRGILIUS, met onderscheiding bejegent,
en niet wil, dat zy eenige Contributie betaalen, dat hun geen het minste leed
geschiedde, en hun zo veel mogelyk de schade, welke zy geduurende de belegering
van Mantua geleden hadden, weder vergoed wierde, wy kunnen hem dat zwak
gereedlyk vergeeven. - Zyn zugt voor de Oudheid, voor Gedenktekenen, voor
Kunsten en Weetenschappen, vormt van BUONAPARTE den beschaafden Held; wiens
Krygsbedryven wy onaangeroerd gelaaten hebben.
Eén trek, de Franschen in dien Krygstocht, en tevens BUONAPARTE's oordeel over
hun, schetzende, mogen wy niet onvermeld laaten. De Oostenrykers geheel uit Italie
verjaagd hebbende, schreef de Veldheer aan het uitvoerend Bestuur eenen Brief,
waar in hy zich dus over het Krygsvolk laat hooren: ‘Onze Karabiniers en Grenadiers
schertzen met den dood. Zy zyn thans de Kavallery gewend, en spotten met dezelve.
Niets evenaart hunne onverschrokkenheid, uitgezonderd hunne vrolykheid, met
welke zy de hardste togten doen. Zy bezingen beurtlings het Vaderland en de Liefde.
Men zou denken, dat zy ten minsten zouden slaapen, als zy in hunne tent komen;
maar neen, elk doet dan verslag of ontwikkelt zyn ontwerp van verrigtingen voor
den dag van morgen; en dikwils vindt men 'er lieden onder, die zeer juist oordeelen.
Eens zag ik een halve Brigade voorby my defileeren; een Jaager naderde myn
paard. - Generaal, zeide hy tegen my, dat en dat moet geschieden. - Rampzalige,
antwoordde ik hem, wilt gy wel zwygen? En op het zelfde oogenblik
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verdween hy; te vergeefsch deed ik hem naderhand zoeken. - Hy zeide juist het
geen ik besloten had te doen.’
Het Leeven en de Krygsbedryven van BUONAPARTE, zo als het hier voor ons ligt,
leezende, neemen wy deel, met genoegen deel, in eenen Held ‘die, gelyk in den
aanhef van dit Werkje gezegd wordt, voor eene zaak stryd, welke even zo groot als
regtvaardig, en even zo ryk in de gevolgen als moeilyk is, die traanen stort, als hy
zyne gewonde wapenbroeders ziet, en die het noodlot vloekt, dat de invoering van
eenen wettigen regel, welke voor alle stervelingen een pligt is, met de bloem der
jeugd en met de beste gaaven van den geest, welke tot vredelievende verrigtingen
bestemd zyn, moet gekogt worden; een Held, die den oorlog vloekt, welke hem in
de ry der onsterflyken plaatst.’
Heuchlyke Vrededag derhalven voor BUONAPARTE, welken wy, onder het afschryven
van dit blad, beleeven! Wy hadden wel gewenscht, dat dit schoone Werkje in handen
eens anderen Vertaalers gevallen ware. Het is zich zelven zeer ongelyk; eenige
plaatzen zyn treffend vertolkt, andere kwynen. Het is ons voorgekomen dat de
Vertaaler onder het bewerken geleerd hebbe.

Belangryke Brief van een Vriend te Delft, aan zynen Vriend te
Rotterdam, betreffende de aanstelling van zeker befaamd Persoon
in de Directie van de geabandonneerde Goederen van den Vorst
van Nassau, en generaalyk over 't misbruik, dat thans plaats grypt,
in de begeeving van Ampten en Pensioenen aan onwaardige
voorwerpen. Alom te bekomen. In gr. 8vo. 7 bl.
Indien de tytel niet sprak van een Vriend te Delft, zouden wy den Brief aanzien voor
van den Zaankant komende; aangemerkt de Persoonen, daarin tot voorbeelden
aangevoerd, alle meest in dien Oord, in zeker voege, t'huis hooren; schoon de
Hoofdpersouadie in deezen, HUGO ALEXANDER ZWAANSHALS, ook te Delft een slinksche
rol gespeeld hebbe, is zyn hoofdbedryf aan de Zaan geweest. Wy herinneren ons,
's Mans naam met zeer zwarte letteren geleezen te hebben, in een, in den voorleden
Jaare uitgegeeven, Stuk van SIMON JONGEWAARD Junior, getyteld: Iets over de
Constitutie en het Bestuur van de Banne en Ambagtsheerlykheid Westzaanen, vóór
de Omwending
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in den Jaare 1795. Wy sloegen dit naa, en bevonden dat ons geheugen ons niet
bedroog. Hy komt daar in voor als geweezen Notaris en Procureur te Delft, in den
Jaare 1788 Secretaris aan de Zaan ‘doch in den Jaare 1794, uit hoofde van het
kwaad gebruik dat hy van 's Lands en Bans penningen gemaakt hadt, 't welk de
Banne eene aanzienlyke somme kost, gedemitteerd’ bl. 79. Voorts vinden wy hem
te zyner schande, onder andere, vermeld, bl. 107. 130. 211. 212. Aan diens
schurksheid valt dus geen twyfel.
De twee andere Persoonen, in dit Stukje met naame genoemd, hooren aan de
Zaan in zo verre t'huis, dat de Burger G[.]UKEMA, een Pensioentrekker, aan geen
onbemiddeld Zaandamsch Meisje getrouwd is - en WILLEM EYGEMAN weleer Leeraar
was in de Hervormde Gemeente te Oostzaandam, en hier beschreeven als een Ryk
man, die, nog geen vyftig jaaren bereikt hebbende, Emeritus verklaard is om
voorgewende Lichaamszwakheid, en, ondanks zyn Rykdom, het Staaten Tractement
uit het Geestlyk Comptoir trekt. Wat hier van zy weeten wy niet bepaald te zeggen;
wel dat hy thans te Haarlem als Lid der Municipaliteit fungeert; dit doet hy, naar het
Stads Regeerings-Reglement, Gratis.
Toevallig hebben wy deeze toelichtingen kunnen geeven aan een Brief, die anders
den bynaam van Belangryk wel zou hebben mogen agterlaaten; dan alleen in zo
verre, dat het van PHILALETES, zo tekent zich de Schryver, wel gedaan is, dat hy een
Man als ZWAANSHALS in zyne onwaarde en snoodheid doet kennen.

Redevoering en Aanspraak, gedaan ter gelegenheid van de
Oprichting en Inwyding van het Leer- en Kweekschool des
Amsterdamschen tweeden Departements der Nederlandsche
Maatschappyë: Tot Nut van 't Algemeen, 1796. Te Amsterdam, by
H. Keyzer en H. van Munster, 1797. In gr. 8vo. 90 bl.
Voor deze Redevoering en Aanspraak gaat een uitvoerig bericht van de
werkzaamheden des Amsteldamschen tweden Departements der Maatschappy:
Tot Nut van 't Algemeen, in de oprichting van deszelfs Leer- en Kweekschool. Elk
verlicht menschenvriend, die met deze loflyke werkzaamheden nog niet geheel
bekend mogt zyn, zal dit bericht met veel goedkeuring en genoegen lezen.
Het departementsbestuur kon zich, in zynen edelen yver voor de welvaart van
het toekomend geslacht, niet vergenoegen met den onzekeren uitslag af te wachten
van het gebruik, dat anderen, hier en elders, zouden verkiezen te maken van de
geschriften tot verbetering van het onderwys, door de Maatschappy van tyd tot tyd
in 't licht gegeven. Het kwam
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dan op de gedachten zelve een verbeterd onderwys daar te stellen, zelve ene School
op te richten, en daarin, onder het oppertoeverzicht van ene Commissie, uit Besturers
en Leden des Departements gekozen, een aantal van 50 Jongelingen te laten
onderwyzen, tevens met oogmerk, om, zo 'er onder deze gevonden werden, die
den natuurlyken aauleg tot den post van Schoolleeraar vertoonden, hun daar toe
op te leiden en bekwaam te maken. Zodra had niet het bestuur van dit plan een
voorstel aan de leden gemaakt, of derzelver algemene toejuigching gaf den wenk
tot ene daadlyke bewerkstelliging. Zo kwam dit schone werk spoedig tot stand, by
welke gelegenheid de Voorzitter van het departementsbestuur, W. WAGTENDORP
EEKMAN, op den 31 Augustus des vorigen jaars, de Redevoering hield, welke met
de Aanspraak van den Voorzitter van het Schoolbestuur, R. JAENPCH, by de inwyding
van het School, in het Schoolhuis, op dne 2den Sept. daaraanvolgende, gedaan,
met hunne toestemming, op besluit van het departement is gedrukt geworden.
De Redevoering van den Burger EEKMAN handelt over de waarde en het gewigt
der opvoeding, en de vereischten, die tot ene goede opvoeding nodig zyn. Eerst
gaat hy deze vereischten na, zo als zy in den opvoedeling, naderhand zo als zy in
den opvoeder, moeten plaats hebben, waarby hy evenwel, overeenkomstig de
tydsgelegenheid, zich voornaamlyk tot de vereischten van enen goeden
Schoolleeraar bepaalt. De Aanspraak van den Burger JAENISCH, welke, vooral voor
een man, zo weinig gewoon in het Nederduitsch te schryven of openlyk te spreken,
over 't geheel zeer wel gesteld is, gaat over den invloed, dien een weliugericht
School op de vorming van het hart der kinderen heeft. Na dezen invloed in enige
byzonderheden te hebben aangewezen, besluit hy met hartlyke toespraken en
wenschen, naar de gelegenheid des tyds geschikt.

Prysverhandelingen over de natuurlyke Opvoeding der Kinderen,
in de twee eerste jaaren van hun leven. Uitgegeven door de
Maatschappy: Tot Nut van 't Algemeen. Te Amsteldam, by H.
Keyzer, C. de Vries, en H. van Munster, 1797. In 8vo.
‘Welke is de beste wyze, om kinderen, van het tydstip der geboorte af, tot den
ouderdom van een of twee jaaren, wat het ligchaamlyke betreft, op te voeden?’
Deze was de Vraag, tot welker uitschryving de Maatschappy tot Nut van 't Algemeen,
in hare Vergadering van den Jare 1795, besloot, en dit haar besluit werd toen
ongetwyfeld beaamd door allen, die het groot belang ener wyze opvoeding, in het
al-
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lereerste tydperk van 's menschen leven, kennen, en de verregaande misbruiken,
welke daaromtrent, vooral in ons Vaderland plaats grypen, hebben opgemerkt. De
Maatschappy had het genoegen uit negen Antwoorden, haar op deze gewigtige
Vrage toegezonden, de keuze te kunnen doen. Zy bekroonde met den gouden
erepenning de Verhandeling van C. BAKKER, Med. Doctor en Stads Vroedmeester
te Enkhuizen, en met den zilveren die van JULIUS VITRINGA COULON, Med. Docotr te
Leeuwarden. Wy achten het ons tot een' wezenlyken pligt, de beide bekroonde
Verhandelingen der aandachtige lezing en naauwkeurige overweging te bevelen
van allen, die of ouders zyn, of in de blyde verwachting leven van die te zullen
worden. Om hun enigzins te doen oordelen over de menigte en aangelegenheid
der onderwerpen, waar over zy door dezelve een vry volkomen onderwys kunnen
ontvangen, laten wy hier de lyst der hoofdstukken volgen, waarin BAKKER zyne,
geheel uitmuntende, Verhandeling verdeelt.
1 Van de ligchaamelyke opvoeding in het algemeen.
2 Van het wasschen der kinderen.
3 Van de kleeding.
4 Over het bestuur van warmte en koude in het algemeen.
5 Van het voedsel.
6 Van den slaap.
7 Over de ligchaams houding en beweeging der kinderen.
8 Van het uitkomen der tanden.
9 Van de ziekten der kinderen.
10 Van de inënting der kinderpokjens.

Met de behandeiing dezer verscheidenheid van stoffe ontwikkelt BAKKER zyne
denkbeelden over de natuurlyke opvoeding der kinderen, gedurende de twe eerste
jaren van hun leven. Dezelve stemmen met het gezond menschenverstand
volmaaktlyk in, en worden door de algemene uitspraken en ondervindingen der
schranderste mannen genoeg gestaafd. Voorts zyn de opvoelingsregelen, welke
hy voorschryft, hoogst-eenvoudig, en wordt derzelver beoefening, door zyne
aanwyzing, zo gemaklyk als onkostbaar gemaakt. De Verhandeling van Doctor
COULON bevat, voor het merendeel, dezelfde zaken, schoon niet zo ontwikkeld, en
niet in enen even zo schone orde voorgedragen. Dezelve heeft de houding van een
gemeenzaam gesprek tusschen Ouders en een Geneesheer. De overeenstemming
der gevoelens van den mede zeer kundigen en zeer verdienstlyken COULON met
die van BAKKER is allersterkst, en zodanig, dat zy soms letterlyk hetzelfde zeggen.
De verstandige Lezer moge hieruit ene nadere bevestiging voor de waarheid hunner
voordragt nemen!
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De Geschiedenis van een Luther's Meisje, door Mercier. Uit het
Fransch vertaalt. II Deelen. Met Platen. Te Utrecht, by G.T. van
Paddenburg en Zoon, 1796. In gr. 8vo. 380 bl.
De Heer MERCIER, genoeg by onze Landgenooten bekend door andere zyner
vertaalde Schriften, als een Man van vinding, juistheid en smaak, en als een keurig
schetzer van Characters, levert ons in deezen Roman een nieuw bewys van zyne
uitmuntende bekwaamheden.
Jezennemours, eigenlyk de Held deezes Romans, was van eene hem onbekende
geboorte, en werd, door zynen Doopvader, de la Hogue, in zyne kindsheid ter Minne
besteed, en vervolgends, tot aan zyn tiende jaar, aan het opzicht vertrouwd van
een dommen Landpriester, die, in stede van hem eene beschaavende opvoeding
te geeven, zyn geheugen volpropte met schoolsche kundigheden, zo in de
taaloeffening als het Godsdienstige, en hem met eene ruwe gestrengheid
behandelde. - Tien jaaren bereikt hebbende, werd hy overgebragt in het
Jesuiten-Collegie te Straatsburg, alwaar Vader la Hogue Regent was. De
gestrengheid, met welke hy hier behandeld werd, de onverdraagzaame
grondbeginzelen, die men hem hier zogt in te stampen, en de onmenschelyke en
gruwzaame bedreigingen van hel en verdoemenis, waar mede men zyne tedere en
gevoelige ziel gestadig in schrik en vrees bragt, vervulde zyn hart, dat van dit alles
het tegengestelde gevoelde, met afkeer tegen het bedwang, waar onder hy gehouden
werd. - Hierby kwam, dat hy smoorlyk verliefd werd, op een braaf, maar Luther's
(Luthersch) Meisje; zyne liefde werd met vuurige wederliefde beantwoord, en hy
besloot, zo om de Orde, waar toe men hem voorbereidde, en waar van hy in zyne
ziel den grootsten afkeer had, als om aan hunne onderlinge liefdedrift eenmaal te
kunnen voldoen, met het voorwerp zyner genegenheid te vlugten. Men bragt dit
besluit ter uitvoer; doch tot hun ongeluk werden zy op hunne reis overvallen,
geplunderd, en van elkander afgescheurd, door een troep Hussaaren, die, Suzanna,
zo heette het Luthersch Meisje, medesleepende, hem, naakt uitgekleed, aan eenen
boom gebonden, agterlieten: in deezen akeligen toestand werd hy gevonden door
zekeren Monval, by wien het zien en verlossen van zulk een deerniswaardig voorwerp
het werk van hetzelfde, slegts van één oogenblik was. - Deeze Monval was een
schatryke Paryssche Pagter, die hem, in zynen rampspoed, met alle belangneeming
koesterde, en hem voords in zyn huis nam, en met alle oplettenheid behandelde.
Deeze Man (want de Leezer moet hem kennen, om-
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dat hy zulk een voornaame rol in deeze historie speelt,) was van een gedienstig,
zachtaartig, menschelyk en mild character; doch, behalven dat hy de sterkste
vooroordeelen bezat tegen die denkbeelden, die het meest geschikt zyn, om de
deugden, die hem natuurlyk eigen waren, te vestigen, was hy, daarteboven, een
Wellusteling in den hoogsten graad; maar het haatelykste in hem was, dat hy 'er 't
grootst vermaak voor zich in stelde, de onschuld te verleiden, en den deugdzaamen
te doen vallen. - De zedige, strikt deugdzaame, en tevens verstandig-wysgeerige,
Jezennemours, had dus het ongeluk, om, onder alle betooningen van vriendschap,
en 't genot zyner weldaaden, het doel te zyn zyner verleidgraage aanslagen. Aan
Jezennemours, bestand tegen Monval's zedebedervende gesprekken, en
onbezweeken in een aanval van de wellustigste verzoeking, werd door deezen
deugdvernieler een strik gespannen, waarin hy, onverhoeds, en zyns ondanks,
verward en gevangen werd. - Florimonde, een verleid, doch in den grond van haar
hart deugdzaam, jong mensch, werd, door den snooden Monval, tot het werktuig
hiertoe verkooren. Onder den schyn dat zy een vervallen Landgoed bezat, 't welk
een kundigen en naarstigen opziener behoefde, vertrok hy, met haar, ter herstelling
van 't vervallene, derwaards. Gemeenzaam met haar verkeerende, zag en vereerde
hy de deugdzaame, verstandige, en weezenlyk kiessche, hoedanigheden, welke
zy (niettegenstaande zy voor de verleiding bezweeken, en tegen dezelve niet bestand
was, waar van hy echter steeds onkundig bleef,) bezat; en in eene overyling van
het jeugdig hart bezweek hy: hy viel! - Doch de gedachte aan zyne voorheen geliefde
Suzanna, de liefde tot welke wel verdoofd, doch niet uitgebluscht was, kwam weder,
en ontrustte hem, zelfs in 't midden der weelde, die hy by Florimonde smaakte: eene
toevallige ontdekking hiervan, door de deugdlievende Florimonde gedaan, en hem
bekend gemaakt, bragt zyn geest geheel in onrust; - hierby kwam, dat Monval, met
zyn spooreloos wellustig gezelschap, op de Hoeve, zogenaamd, van Florimonde
verscheen, om aldaar de zegepraal der ondeugd, boven de dengd, als 't ware te
vieren. Dit opende zyne oogen geheel, en op eenmaal. Hy besloot te vlugten, en
ontweek, met de daad, de voor hem zo noodlottige plaats; zich steeds de ongelukkige
Suzanna, van welker lot hy niets gehoord had, voor oogen stellende. - Geheel aan
zichzelven overgelaaten, werpt hy zich, op de grenzen van Zwitserland, in 't woud
ter neder, wordt in een ongerusten slaap bemerkt, en na zyn ontwaaken, zich in
naare jammerklagten uitboezemende, gehoord, van een achtingwaardigen,
hoogbejaarden, Krygsman, die in dien omtrek welgezeten was. By deezen, de Heer
de Chaterbaune, die hem opnam, om, volgends zyne begeerte, by hem met zyner
handen werk zyn
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eigen brood te eeten, sleet hy eenigen tyd een genoeglyk leven, en stichtte eene
boezemvriendschap met deszelfs Zoon. Maar hoe groot was zyne verbaasdheid,
toen hy naderhand bemerkte, dat deszelfs Echtgenoote zyne Suzanna was. - Dit
brak nogthans den vriendschapsband tusschen den eerlyken Jezennemours en
den Echtgenoot van de kuissche Suzanna niet. - By toeval ziet Jezennemours het
pourtrait van de Huisvrouw van den ouden Chaterbaune, en vindt daarin zo veel
gelykheids met Florimonde, dat dit den ouden beweegt, zyne Dogter, eigenlyk Cecilia
genaamd, op te zoeken; men vindt haar by Monval, en deeze ontmoeting doet den
Vader zo zeer aan, dat hy, op 't oogenblik dat hy zyne Dogter ziet sterft. Florimonde
besluit daarop in een Klooster te gaan. om boete te doen; en Jezennemours, tot
den jongen Chaterbaune wedergekeerd, en aan deezen van 't voorgevallene bericht
gegeeven hebbende, had het verdriet, van deezen zynen Vriend, die wel de hand,
maar nooit, volgends haare bekendtenis, het hart, zyner Vrouwe bezeten had, te
zien vertrekken, en zyne Vrouw te verlaaten. - Jezennemours vertrekt, om den
vlugtenden Chaterbaune op te speuren; steekt zelfs, ten dien einde, over naar
America; treft daar den Exjesuit, Vader la Hogue, aan die hem ontdekt, niet slegts
zyn Doopvader, maar Natuurlyke Vader, te zyn. - Hy vindt, zeer toevallig, den jongen
Chaterbàune, die in zyne armen sterft; en dit geeft hem, in Frankryk wedergekeerd,
de gelegenheid, om met Suzanna, het Luthersch Meisje, te huwen.
Uit den beknopten inhoud van deezen Roman, ziet de Leezer, dat wy reden
hadden, in het begin van dit uittrekzel, Jezennemours den eigenlyken Held deszelven
te noemen: en, in de daad, het heeft ons, onder het leezen, dikwils verwonderd,
waarom men dit Verhaal bestempeld heeft met den naam van de Geschiedenis van
een Luthersch Meisje; want Suzanna behoort zeer zeker wel degelyk tot den inslag
van dit Stuk; doch is, wel verre van eene werkende, alleen eene lydende perfonaadje
in hetzelve. Of MERCIER zelf, dan de Vertaaler of Uitgeever, 'er deezen titel aan
gegeeven hebbe, is ons onbekend; doch wy kunnen niet nalaaten te vermoeden,
dat, wie ook dit Werk dus benaamd heeft, hetzelve alleen geschied is om het vertier
daarvan te bevorderen. - Voor 't overige kunnen wy den Leezer verzekeren, dat de
redeneeringen en gesprekken, hier voorkomende, alzins leerzaam, en de
schakeeringen der tusscheninkomende gevallen vry natuurlyk en aangenaam zyn;
schoon het misschien eenigen stooten zal, dat 'er zo veel aan 't Lot, en Lotgevallen,
wordt toegeschreeven, 't geen echter, door 'er het denkbeeld van Voorzienigheid
aan te hechten, gemaklyk kan vergoed, of ten minsten verholpen worden.
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Vyf Klinkdichten, door Huisinga Bakker. Te Amsteldam, by L. van
Hulst en Zoon, 1797. In 4to. 8 bl.
Deze Klinkdichten getuigen van H. BAKKER's Vaderlandsche gezindheid, vooral van
zyne edele geestdrift tegen onzen natuurlyken vyand, den alouden benyder van
onzen voorspoed en roem. Wy vinden daarin de kracht der hem eigene uitdrukking,
en achten dezelve uit dien hoofde der lezing wel waardig. Tot ene proeve van des
Dichters smaak, schryven wy hier zyn vierde Klinkdicht voor onze Lezers over.

Aan England.
Hebt gy dien woesten aart gezoogd uit beesten spieren?
Getoogen uit dat vleesch, uw dagelykschen beet,
Dat gy, met bloed met al, als Canibaalen vreet,
En woest verslindt, verscheurt, als havikken en gieren?
Het gras en veldgewas voedt vreê - gezinde dieren,
Vleeschvraatzugt maakt den wolf en tyger woest en wreed,
Het rund graast in de wei, doet niemand schade of leet,
d'Een ylt naar roof, daar die veel zagter zeden sieren.
Naar wie toch zweemt ge 't meest, ô Britten! van gemoed?
Gy steelt, als dieven doen, der Bondgenooten goed,
Verbreekt, versmaadt, als niets, beloften en verbonden.
Uw Vreede is dies een vloek, uw vriendschap huiglaary.
Zo vloeit der Staaten ramp uit uwe maatschappy,
Zo wordt de goede trouw geschandvlekt en geschonden.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Verklaring van den Brief aan de Hebreen, door G. Bonnet, Doctor
en Professor der H. Godgeleerdheid, en Academie-Prediker te
Utrecht. Tweede Deel. Te Utrecht, by W. van Yzerworst, 1796. In
gr. 8vo. 403 bl. - Derde Deel, 378 bl.
(*)

Het geen wy in ons Bericht aangaande het eerste Deel deezes Werks voorzagen ,
blykt ons by de uitkomst. Het tweede Deel deezer Verklaaringe loopt enkel over het
tweede Hoofdstuk van den Brief aan de Hebreen. In een kort Voorbericht zegt de
Schryver: ‘Eenige belangryke byzonderheden, in het tweede HOOFDDEEL dezes
Briefs voorkomende, welke, (wegens de verschillende gedachten van voorname
Uitleggers over dezelve,) eene meer uitvoerige behandeling scheenen te verëischen,
hebben veröorzaakt, dat 'er, in dit Deel, niet meer is afgedaan: in een volgend hoop
ik .. de verklaring van, ten minsten, twee HOOFDSTUKKEN, ... mede te deelen.’
De doorgaande gewoonte van onzen Schryver is eenig gedeelte van den tekst
te neemen, van één of meer versen, hetgeen, naar zyne gedachten, een bekwaam
geheel op zichzelven maakt, en dat geheel, genoegzaam van woord tot woord,
breedvoerig uit te leggen, zowel ten opzichte der byzondere uitdrukkingen, als van
de zaaken zelve, doorgaans met bygevoegde wederlegginge der gevoelens, welke
van de zyne verschillen. Dus loopt zyne verklaaring der vier eerste versen deezes
Hoofddeels van bl. 4-94: die van het 5de vers van bl. 95-122: van vs. 6, 7, 8, 9 van
bl. 123-180: van vs. 10 van bl. 180-226: van vs. 11 van bl. 226-249: van vs. 12 en
13 van bl. 250-296: van vs. 14, 15 van bl. 297-346:

(*)

Zie Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1797, bl. 6.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

602
van vs. 16 van bl. 346-376: van vs. 17, 18 van bl. 377-403. De Leezer begrypt hieruit
gemaklyk, dat wy geene deezer afzonderlyke verhandelingen (want zo mogen wy
ze wel noemen) kunnen overneemen, indien wy niet geheel buiten de gewoone
paalen onzer berichten willen zwerven. Wy wenschen, evenwel, met den aart en
de schikkinge deezes Werks hem eenigzins nader bekend te maaken, en zullen
beproeven of wy aan dien wensch voldoen kunnen.
Het Werk is verdeeld in paragraaphen, welker noemers door alle Deelen schynen
te zullen heenloopen. Ten minsten in het eerste Deel zyn 169 zulke Afdeelingen,
en in dit tweede loopt het getal van 170 tot 448. De korte inhoud van elke afdeeling
is op den rand der bladzyden aangetekend. Deeze is, gewisselyk, eene zeer
gevoegelyke schikking. De Leezer ziet daardoor, met eenen opslag van het oog,
wat hy, in elke afdeelinge, mag zoeken en verwachten, en wordt in staat gesteld
om gemaklyker na te gaan, of een Schryver inderdaad voldoe aan zyne belofte, en
bewyze hetgeen hy voorhad te bewyzen. Voor den Schryver zelven heeft het ook
zyne nuttigheid, dat hy diergelyke korte stellingen opmaake, en aantekene, eer hy
zich tot het breedvoeriger uitwerken begeeve. Het raadpleegen en nazien derzelve
kan hem veeltyds behoeden tegen noodelooze uitweidingen, welke doorgaans meer
duisterheid veroorzaaken, dan licht over de onderwerpen verspreiden.
Deeze Kanttekeningen geeven tevens bekwaame gelegenheid om eenig denkbeeld
van des hooggeleerden Schryvers wyze van behandelinge mede te deelen. Wy
zullen daartoe uitkippen het 11de vers, als zynde de verhandeling daarover de
kortste van alle. Het vers zelve luidt dus: Want hy, die heiligt, en zy, die geheiligd
worden, zyn allen uit één; om welke oorzaak hy zich niet schaamt hen broeders te
noemen. Deeze zyn de kanttekeningen, of de korte inhoud der paragraaphen geschikt
ter ophelderinge van de tekstwoorden. ‘§ 314. Het welk [naamelyk, dat het GODE
betaamde den Oversten Leidsman der zaligheid door lyden te heiligen] de Apostel
vs. 11 nader bevestigt. - 315. Hy die heiligt, is de Overste Leidsman der zaligheid;
zy die geheiligd worden, [zyn] de kinderen, die, enz. - 316. De betekenis en het
gebruik van het woord,
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heiligen, wordt onderzocht. - 317. Heiligen in 't gemeen. - 318. Hier wordt eene
inwendige heili ging bedoeld. - 319. Deze is noodzaaklyk. - 320. Alzoo de mensch
eene inwendige verandering moet ondergaan, zal hy zaligheid genieten. - 321. Waar
van de waare natuur verklaard wordt. - 322. De verandering des menschen moet
plaats hebben, in zyn verstand. - 323. Wil. - 324. Geweten. - 325. Zy moet ook
uitwendig zich vertonen. - 326. Deze verandering is hier slechts ten deele. - 327.
Die den zondaar dus heiligt, is God de Vader. - 328. De H. Geest. - 329. Maar, als
de verdienende oorzaak, de Heere CHRISTUS. - 330. Het geen PAULUS van beiden
[t.w. van hem, die heiligt, en van hun, die geheiligd worden] getuigt, is; zy zyn allen
uit één. - 331. Dat is, van dezelfde natuur. - 332. Dit was volstrekt noodzaaklyk. 333. En afgebeeld, door den Hoogepriester. - 334. De eerstelingen. - 335. En
byzonder, door de eerstgeboreren. - 336. En wel zegt PAULUS, zy zyn allen uit één.
- 337. Deze betrekking blykt daar uit, dat CHRISTUS hen, voor zyne broederen, erkent.
- 338. CHRISTUS noemt hen, die geheiligd worden, zyne broeders. - 339. Dit schaamt
hy zich niet. - 340. De reden is, om deze oorzaak, dat is, om dat hy, met deze allen,
uit één is. - 341. Deze woorden staan in verband, met het onmidlyk voorgaande
vers.’ - Wat dunkt u, Leezer, is dit niet eene recht uitvoerige Verklaaring; 28
paragraaphen, welke 23 bladzyden beslaan, over een enkel vers!
Zo is ook de Schryver zeer uitvoerig in zyne bedenkingen over het woord, dat
(*)
door de Engelen gesproken is Hebr. II:2 . Na gezegd te hebben, dat men hier
eigenlyke Engelen moet verstaan, en niet de oude Profeeten, welken, als Gods
Gezanten, ook dien naam zouden kunnen draagen, merkt hy aan, dat het woord
door de Engelen gesproken niet alles betekent, wat ooit de Engelen, op Gods last,
den menschen verkondigd hebben, gelyk sommigen willen, maar bepaaldlyk de
Wet van Moses. Dit volgt, zyns bedunkens, duidelyk uit de ver-

(*)

Zie bl. 17, env.
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gelykinge van HAND. VII:53. GAL. III:19. en HEB. X:28, 29, met de plaats, waarover
(*)
hy handelt. ‘Doch, zegt de Hoogleeraar , hier doet zich eene merklyke zwarigheid
op. MOSES verhaalt ons, in zyn tweede Boek, zeer uitvoerig, de geschiedenis der
Wetgeving, maar, hy spreekt geen woord, van den dienst der Engelen. Ik antwoorde:
Het blykt, genoegzaam, dat 'er meer byzonderheden, MOSES zelven, en de
Wetgeving, betreffende, by de Joodsche Kerk, door getrouwe overlevering, zyn
bekend geweest, die wy niet beschreven vinden. .. Op gelyke wyze, zal MOSES deze
byzonderheid, van den dienst der Engelen, by de Wetgeving, wel niet aangetekend,
maar echter, by monde, aan de Israëlitische Kerk, overgeleverd hebben.’ - Maar
wordt op deeze manier niet eene wyde deur geopend voor het gezach van de
overleveringen der Vaderen, van die mondelinge berichten van den ouden tyd,
waarop de Pharisaeën en Joodsche Schriftgeleerden zo zeer boogden, doch
waartegen de Zaligmaaker zo nadruklyk zich verklaarde? Strookt dit wel met de
algemeene handelwyze der Protestanten in hunne geschillen met de voorstanderen
der Roomsche Kerke? Was 'er geen ander middel om de zwaarigheid wech te
neemen? Wy hebben thans geene andere oude Joodsche Boeken, dan de weinige,
welke den Bybel uitmaaken, maar weeten, dat oudtyds een veel grooter aantal
bestaan hebben, ook van de vroegste eeuwen, welke nu verloren zyn. Sommigen
van deezen waren, hoogstwaarschynelyk, nog aanweezig toen de Apostelen
schreeven; en deezen kunnen daaruit wel die byzonderheden getrokken hebben,
aangaande sommige voorvallen van vroegere dagen, welke in hunne Schriften
aangehaald worden, maar elders niet voorkomen.
(†)
‘Ondertusschen,’ dus vervolgt de Hoogleeraar na nog eenige aanmerkingen ,
‘aan MOSES zyn veelerleie wetten gegeven. Sommigen, op den berg Sinaï, anderen,
naby dien berg, in die tente, welke MOSES, buiten het leger, zich gespannen hadt ..
eindelyk, een groot deel der wetten zyn aan hem gegeven, in den Tabernakel ....
eerst wel, terwyl Israël zich nog legerde

(*)
(†)

Bl. 22.
Bl. 24.
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by Sinaï ... Daar na heeft God, in de reizen van Israël, door de woestyn, meermaalen,
uit dat zelfde Heiligdom, eenige wetten gegeven.
Nu is de vraag; ten aanzien van welke wetten, de Engelen dienstbaar zyn
geweest? Buiten twyfel, ten opzicht van die wetten, welke, op den berg, gegeven
zyn.’ Dit leidt de Schryver af uit vergelykinge der bovenaangehaalde plaatzen met
DEUT. XXXIII:2, en vervolgt daarop. ‘Maar, welke wetten, zyn 'er al, op den berg
gegeven? Vooreerst: de wet der X geboden: vervolgends, die wetten van Godsdienst
en burgerlyk bestuur, welke wy beschreven vinden, EXOD. XX:21. tot het einde van
het XXIII Hoofddeel. Eindelyk de wetten, rakende het voorbeeldig Heiligdom, deszelfs
oprichting en bediening.... Nu komt in overweging, tot welke van deze wetten de
dienst der Engelen moet bepaald worden?’
In het beantwoorden deezer Vraage verwerpt de Hoogleeraar eerst het gevoelen
van hun, die hier de Wet der Tien Geboden, het zy geheel, het zy gedeeltelyk, willen
verstaan hebben. Even weinig behaagen hem, en met reden, andere uitleggingen,
(*)
welke wy hier voorbygaan. Hy verklaart, eindelyk, als zyne gedachten , dat men
‘door dit woord, het welk, door de Engelen, gesprooken is’ moet verstaan, ‘in het
byzonder die wetten, welke op den Levitischen Godsdienst, en het aardsche
Heiligdom, de naaste betrekking hadden.’ Ter staavinge van deeze verklaaringe
besteedt de Schryver nog ruim twaalf bladzyden. Doch hier zullen wy hem niet
volgen: het is ons genoeg het bovenstaande bygebragt te hebben tot een staaltjen
van zyne wyze van voordraagen, welke wy, nogthans, zo veel bekort hebben als
eenigzins in ons vermogen was.
Ter gelegenheid van de woorden, hoe zullen wy ontvlieden, indien wy op zo groote
zaligheid geen acht neemen? spreekt de Schryver van de onverschoonbaare schuld
des zondaars, en van de zekerheid, dat dezelve eenmaal zal gestraft worden; en
(†)
doet by die gelegenheid deeze vraagen: ‘Hoe, hoe zal deze mensch ontvlieden?
Is 'er iet, ter zyner verschoning, in te brengen? Of, ontbrak het deze leere aan
genoegzame duidelykheid?

(*)
(†)

Bl. 32.
Bl. 91.
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... Of, ontbrak het deze leere aan genoegzaam gezag? ... Of, ontbrak het deze leere
aan genoegzame zekerheid?’ Van dit alles toont hy het tegendeel; maar, waarom
voegde hy 'er niet nog ééne vraag by: Of, ontbrak het deezen menschen ook aan
die krachtdadige roepinge, die inwendige werkinge van den H. Geest, zonder welke
niemand de uitwendige roepinge kan gehoorzaamen? Wy willen ons niet bemoeien
met godgeleerde geschillen: maar een voldoend antwoord op de gemelde, of eene
diergelyke, vraage zouden wy toch gaarne gezien hebben; te meer daar de
(*)
hooggeleerde Schryver, in het Derde Deel , over HOOFDD. III: vs. 1 onder anderen
zegt: ‘Op dat nu ellendige stervelingen ... dezer [door CHRISTUS] verworven zaligheid
zouden deelächtig worden, laat hy [GOD] aan hun, door de prediking van het
Euängelie, zyn genadig voornemen bekend maken, en hen nodigen, om, door geloof,
deel te nemen, in het heil, dat de gezegende Verlosser, door lyden en
gehoorzaamheid, verworven heeft. - Dan, hier toe zyn zy, van natuur, onvermogend,
niet alleen, maar ook onwillig. Hun ontbreken zelfs toereikende natuurkrachten, om
zich, op eenigerhande wyze, voor te bereiden, tot de genade. God moet, door zynen
geest, hun hart, krachtdadig, openen, op dat zy achtgeven, op de leere der zaligheid,
met zulk een gevolg, dat zy waarlyk geloven, in den naam van zynen Zoon.’
Misschien zal de Schryver zeggen, dat de zwaarigheden, tegen deeze leere, door
de voorstanderen der algemeene genade, ingebragt, menigmaalen door de
verdedigers van de stellingen zyner Kerke zyn beantwoord. Het zy zo. Maar zekerlyk
heeft de Hoogleeraar zich niet willen bepaalen tot het schryven van zaaken, die te
vooren niet geschreven waren. Zyne Verklaaring zoude dan niet tot zulk eene lengte
zyn uitgedyd als nu gebeurt. Veelmeer brengt hy uit zynen schat oude en nieuwe
dingen voort, en, misschien, wel meest de eerstgenoemde. Zoude dan eene
voldoende beantwoording van eene zo gewichtige, eene zo natuurlyk, by den
nadenkenden, opryzende vraage, hier niet wel gepast hebben, al ware zy ook
duizendmaal te vooren gegeven? En veroorzaakt het achterlaaten van die vraage
niet eene soort van onvolkomen optellinge?

(*)

Bl. 6.
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Het 10de vers van het II Hoofddeel wil de Hoogleeraar, met sommige anderen,
(*)
liever vertaalen : Want het betaamde hem, om welken alle dingen zyn, en door
welken alle dingen zyn, dat hy hem, die vele kinderen tot heerlykheid leidt, den
oversten leidsman hunner zaligheid, door lyden zoude heiligen. Hy oordeelt, dat in
de gewoone vertaalinge ‘zich eene letterkundige zwaarigheid opdoet, om dat het
(†)
woord leidende , hier, eenen anderen naamval heeft, dan het hebben moest, als
(‡)
het slaan zou op het eerste het betaamde hem .’ Wel erkent hy ‘dat eene
samenvoeging van verschillende naamvallen, omtrent hetzelfde onderwerp, by
Grieksche en Latynsche Schryvers, gantsch niet ongewoon is.’ Maar dit merkt hy
aan als eene uitzondering op den algemeenen regel, waarvan men zich niet ‘moet
bedienen, wanneer men, volgends het regelmaatige, eenen goeden zin behouden
kan, gelyk het is in dezen Tekst, alwaar het woord, leidende, denzelfden naamval
heeft, met het woord, overste leidsman, en zeer wel daar mede kan saamgevoegd
worden.’ Dit allerlaatste is ons twyffelachtig. Onzes bedunkens zoude dan het
lidwoord moeten herhaald zyn om de woordvoeging recht regelmaatig te maaken,
en 'er zoude moeten staan ἔπρεπε γὰρ αὐτῷ ... τὸν πολλοὺς νἱοὺς εἰς δόξαν
ἀγαγόντα, τὸν ἀρχηγὸν ϰ. τ. λ. En alle zwaarigheid tegen de gewoone vertaaling
verdwynt, zonder dat men eenige afwyking van het regelmaatige in de woordvoeginge
behoeft te onderstellen, wanneer men enkel in aanmerking neemt, dat, volgens de
taal der Grammatici, hier de accusativus met den infinitivus gesteld wordt, in plaatze
van den nominativus met het verbum finitum, eene zeer gewoone en regelmaatige
woordschikking.
Dit bericht van het Tweede Deel deezes Werks is reeds zo verre uitgedyd, dat
wy van het Derde alleenlyk zullen zeggen, dat hetzelve, op denzelfden uitvoerigen
trant, evenwel, de verklaaring van Twee Hoofddeelen, het Derde en het Vierde,
bevat. Verhinderde de zo evengemelde reden ons niet, dan zouden wy gaarne den
Leezer iets mededeelen raakende des Schryvers verklaaring

(*)
(†)
(‡)

bladz. 186, env.
ἀγαγόντα.
ἔπρεπε γὰρ αὐτῷ, waarop, naar des Schryvers gedachten, zoude moeten volgen ἀγαγόντι.
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van HEB. III:14. waarop nog al eenige aanmerkingen zouden te maaken zyn; vooral
in de onderstellinge, welke de Hoogleeraar is toegedaan, dat deeze Brief
oorspronglyk in het Hebreeuwsch geschreven wierd.
Maar eer wy afbreeken moeten wy nog den Leezer verwittigen, dat de
hooggeleerde Schryver duidelyk verklaart het gevoelen te zyn toegedaan, dat deeze
aarde, maar vernieuwd, en tot veel grootere volmaaktheid gebragt, namaals, ten
minsten gedeeltelyk, de verblyfplaats der gelukzaligen zal uitmaaken. Spreekende
(*)
over HEB. II:5. zegt hy : ‘Na veel onderzoeks, is ons niets zoo aanneemelyk
voorgekomen, dan, door de toekoomende wereld, te verstaan, de nieuwe aarde en
nieuwen hemel, in welke gerechtigheid zal wonen, volgens 2 PETR. III.... Nemen wy
nu deze verklaring aan ... het onderwerp is dan, hier, de eigenlyke aarde, die, na
haare vernieuwing, in de volëinding der eeuwen, ook de verblyfplaats der gezaligden
(†)
zal zyn.... Dat hy nu, hier van ... het toekomend aardryk, spreekt, en dat, elders,
van den Hemel, als de plaats der gezaligden, gesproken wordt, zulks is, in geenen
deele, strydig met elkanderen. Wy weten niet, onderscheidenlyk, hoe het zyn zal,
in de toekomende eeuwe, maar, zoo veel kunnen wy afnemen, uit vergelyking van
verscheiden plaatzen in des Heeren woord, dat aarde en hemel naauw met den
anderen zullen verëenigd zyn, en, dat ook deze benedenwereld de verblyfplaats
(‡)
der verlosten zal wezen.’ Elders leest men: ‘Denken wy, hier, dan, onder het woord,
heerlykheid, aan dien gelukkigen ... staat der verlosten, na den algemeenen
oordeelsdag; en aan alle ... die zaligheden, die zy, niet alleen, in den hemel, maar
ook, by aangename verwisseling, op deze aarde, eindeloos, genieten zullen.’ Ook
(§)
de Dieren sluit hy niet uit van deeze toekomende waereld: ‘In de vernieuwde
wereld, zal geen overblyfzel van vyandschap ... plaats vinden; het zal een ryk des
vredes zyn, waar in het redelyke, en redeloze schepzel, elk, in onderscheiden rang,
aan het einde zyner schepping zal beantwoorden,

(*)
(†)
(‡)
(§)

Bl. 111.
Bl. 113.
Bl. 197. Z.o. bl. 117. 134. 136. 148. 195. 369.
Bl. 169.
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tot volmaking, niet alleen, van 's menschen geluk, maar ook, tot vermeerdering van
dat genoegen, waar voor andere schepzelen vatbaar zyn.’ En hierop zeggen wy,
HET ZY ZO!

Nederlands Zedenbederf, de bronnen van hetzelve en de middelen
tot verbetering en hervorming, voorgesteld by wyze van eene
Bededags Redenvoering, door A. Ledeboer, A.L.M. Phil. Doct. en
Rustend Predikant te Haastrecht. Te Amsteldam, by M. de Bruyn,
1797. In gr. 8vo. 64 bl.
‘Is het voornaame oogmerk, waartoe algemeene Bededagen worden uitgeschreven,
om op de hervorming van zeden aan te dringen, en zal de uitschryving van zo eenen
dag in ons Nederland denkelyk in dit jaar geen plaats hebben: ik dacht, (schryft de
Eerw. LEDEBOER) dat het, om aan de begeerte van zeer veelen in deezen eenigzins
te gemoet te koomen, niet onvoegzaam zoude zyn, hun dit Geschrift, by wyze van
eene Bededags-Redenvoering, ter ernstige overweging, en ter beoefening van de
daar in voorgestelde pligten, aan te bieden. - Ik zal eerst den toestand van ons
Vaderland, ten opzichte van deszelfs zedelyke gesteldheid, aantoonen, - dan de
bronnen van het zedenbederf zoeken op te spooren; - en eindelyk de middelen tot
verbetering en hervorming aan de hand geeven.’
Na dus het oogmerk zyner Verhandeling te hebben opgegeven, gewaagt de
verdienstlyke Schryver eerst kortlyk van Nederlands zonden in het gemeen; waarna
hy voords in het byzonder gaat aantonen, in welke opzigten onze zedelyke
gesteldheid, meer dan die onzer Vaderen, verbasterd is, en dat die verergering
zodanig is, dat, indien de bronnen van dezelve niet gestopt worden, wy onvermydelyk
onzen ondergang bewerken, en te gemoet snellen. - Onze meerdere verbastering
acht hy gesproten te zyn uit de Weelde, het Ongeloof, de Ontrouw, Haat en
Wraakzucht. Opmerklyk is hetgeen onze Schryver hier van het Ongeloof zegt: ‘De
Openbaring, het kostelykste geschenk, waarmeede God ons land begunstigd heeft,
en welkers licht zo helder op onzen kandelaar scheen, wordt veracht, bespot,
verguisd. ...... Onze eeuw is te verlicht om met het domme gemeen op de-
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zelfde wyze te denken. Onze hedendaagsche Vernuften hebben, door hunne
meerdere schranderheid en dieper doorzicht, den weg gevonden, om de banden
te slaaken, en zich te bevryden van de kluisters, waaraan de menschen door het
geloof aan eene Openbaring zich zo slaafachtig geboeid hebben. Nieuwe
tegenwerpingen tegen de Openbaring, vooral geestige slagen tegen dezelve te
doen, hoe ontbloot ook van wezenlyke kracht, zyn de grootste bewyzen van vernuft.’
Tot zoverr' hebben wy nog niets aan te merken. Maar nu .... ‘Dan hoeverre ook de
Geest van het Deïsmus in onze eeuw toegenomen zy, hebben evenwel veelen van
onze hedendaagsche Vrydenkers begreepen, dat hetzelve geen stand kan houden.
De schynredenen en tegenwerpingen, die zy tegen de Openbaring hebben ingebragt,
zyn te duidelyk wederlegd, en het laffe, het zoutelooze, van hunne spotternyen te
klaar ten toon gesteld; daar te boven alle verpligting tot Godsdienst los te maaken,
en daar door het onderscheid tusschen zedelyk goed en kwaad weg te nemen, is
al te onbestaanbaar met de inspraak van ons geweten. Men heeft daarom eenen
anderen weg uitgevonden: men geeft voor, hoogachting te hebben voor het
Euangelie, en aanklevers te zyn van den Christlyken Godsdienst, maar dat men
tracht de leere van het Christendom van alle onnnutte en schadelyke byvoegselen
te bevryden, en dezelve tot haare eerste eenvouwigheid weder te brengen; maar
intusschen monstert men niet alleen uit de bybelrolle uit alle verborgenheden,
waardoor men de Openbaring uit de Openbaring wegneemt, maar men bestrydt
ook de meeste wezenlyke Leerstukken der H. Schrift, als de Val van den mensch
- de algemeene natuurlyke Verdorvenheid en Erfzonde - de Verzoening door den
Middelaar - de inwendige Genadewerkingen van den H. Geest - de Eeuwigheid der
straffen, en meer andere; en terwyl evenwel alle deeze Leerstukken in de Schrift
duidelyk geleerd worden, zo verklaart men geheele gedeeltens van de Schrift voor
onecht, of men wil, dat de Schryvers niet in al hetgeen zy ter neergesteld hebben
onfeilbaar geweest zyn, maar zich geschikt hebben naar de vooroordeelen van
hunnen tyd, of men verdraait den zin der Schrift, en geeft een geheel andere
uitlegging aan denzelven.’ Hoezeer wy ook van dit alles voor een gedeelte de waar-
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heid inzien, komt het ons evenwel duidlyk voor, dat des Schryvers vrome yver hem
ten minste tot ene hevigheid vervoerd hebbe, welke den Kristenleeraar, wiens pligt
het is de dwalingen van anderen, zoveel hy kan, verschoonbaar uit te leggen, niet
zeer betaamt. Hoe! zouden allen, die tegen hem en zyne geloofsgenoten de
onderwerpen bestryden, welke hy opgeeft als wezenlyke Leerstukken der H. Schrift,
zodanigen zyn, die alleen voorgeven hoogachting te hebben voor het Euangelie,
en aanklevers te zyn van den Kristlyken Godsdienst? Wy kennen 'er onder hun, die
Jesus diep in hunne harten eerbiedigen, zyne lere naarstig onderzoeken, en
oprechtlyk pogen de voetstappen van dezen hunnen geliefden Heiland te drukken.
Hartlyk wenschen wy, dat de Eerw. LEDEBOER, die zich in het algemeen zo wel
voordoet als een man van gezond verstand en verlichte denkbeelden, spoedig in
zoverr' van alle vooroordeel zal ontheven worden, dat hy zodanige vereniging van
den oprechtsten eerbied voor God en Jesus met hetgeen in zyn oog dwaling, ja
misschien wezenlyk, zelfs grove dwaling is, niet langer als ene openbare
tegenstrydigheid zal behoeven aan te merken. - Na verder het onbetaamlyke der
genoemde ondeugden en het gevaarlyke van ons bestaan met nadruk betoogd te
hebben, gaat de geachte Schryver over tot het onderzoek der bronnen, waaruit
onze zedelyke ongesteldheid is voortgevloeid. Hier brengt hy vooreerst in aanmerking
onze inwendige verkeerde gesteldheid, onze natuurlyke traagheid tot het goede,
en overheerschende zinlykheid; dan de Opvoeding, de kracht der Verleiding,
Navolging van slegte voorbeelden, en schadelyke Boeken. Tot de middelen ter
verbetering overgaande, merkt hy te recht aan: ‘Het moeten geene dwangmiddelen
zyn. Redelyke en vrywerkende wezens kunnen niet gedwongen worden; het is geen
waare deugd, welke niet uit een inwendig beginsel door vrye neigingen van den wil,
volgends de overtuigende redenen des verstands, geoefend wordt. Menschen met
het zwaard te bekeeren, is eene vruchtelooze onderneming geweest van het doldriftig
bygeloof. Eene rechtbank op te werpen, waarin men eene burger straffe, om dat hy
niet erkentelyk - niet mild - niet edelmoedig genoeg geweest is, enz. is een
herssenschim, omdat dit den Rechteren aan oneindige moeilykheden zou
onderwerpen, en zo is het ook gelegen met alle andere
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middelen van dwang. - Het moeten geen onuitvoerlyke middelen zyn. Men kan hier
fraaie plans opgeeven, aangenaame schilderyen ophangen; maar kan het niet in
het werk gesteld worden, is het vruchtelooze moeite; echter mag men middelen
voorstellen, van welken men voor uit kan zien, dat ze niet ligtelyk zullen gebruikt
worden; omdat dezelve ten minsten den een' of ander kunnen opwekken, om ze te
betrachten.’ Dit vooraf gesteld hebbende, geeft hy eerst op de byzondere middelen,
welke een ieder voor zich zelven te betrachten heeft, en dan de openbare of meer
van buiten aankomende middelen. Tot de eerste brengt hy in het algemeen de
Verlichting des Verstands, en de Verbetering der Wilsneigingen, en hetgeen onze
Schryver hieromtrent in de 17de § zyner Verhandeling zegt is in de daad der
aandachtige lezing en naauwkeurige beoefening overwaardig. Onder de openbare
middelen betrekt hy zowel de byzondere als openbare Opvoeding, de Catechisatiën,
de Predikatiën, de Huisgodsdienst en de Voorbeelden. Zeer gezond wordt hier over
deze onderwerpen gesproken, zodat wy alle reden vinden om deze Verhandeling
van den Eerw. LEDEBOER vrome en godsdienstige harten aan te pryzen. Nieuws zal
men juist in dezelve niet veel aantreffen. De Schryver zelf verklaart openhartig, dat
hy zyne waarheden veelal uit andere Schryveren ontleend, en met hunne
bewoordingen voorgesteld hebbe, omdat hy dezelve krachtiger oordeelde, dan de
zyne. Niet te min zyn de voorgestelde waarheden gewigtig en van een algemeen
belang, en de voordragt houden wy volkomen geschikt voor die lezers, op welken
LEDEBOER by de bearbeiding van dit Stukje alleen kon en moest denken. Voor 't
overige heeft zyn Werkje nog dit eigen, dat in hetzelve geen de minste zweem van
haatlyke partyzucht te vinden zy. Hoe weinige Bededags-Redenvoeringen hadden,
vooral in de laatstverlopen jaren, deze schone verdienste! Mogt het modél van onzen
waardigen Schryver vele Kristen - leeraren over hunne onbedagtheid en schadelyke
driftvervoering beschaamd doen staan! Mogt het hun tegen het toekomende meerder
gematigdheid en behoedzaamheid leren!
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A. Brink Eenvoudig Onderwys in den Godsdienst. Te Leeuwarden,
by C. van Sligh, 1797. In 8vo. 42 bl.
- het Eenvoudig Onderwys in den Godsdienst verkort. Te
Leeuwarden, by Denzelven, 1797. In 8vo. 22 bl.
Handleiding voor myne Leerlingen, door den zelfden. Te
Leeuwarden, by Denzelven, 1797. In gr. 8vo. 226 bl.
Een nieuw Leer- en Leesboek voor hun, die de waarheden van den Godsdienst
onpartydig, en met een godvruchtig gemoed, willen onderzoeken, door den Eerw.
Schryver, ten dienste zyner Leerlingen en tot zyn eigen gemak in het byzonder
onderwys, in druk gegeeven: waarvan men zich ook elders met vrucht zal kunnen
bedienen.
‘Niet het schryven van een Godgeleerd samenstel of uitgebreide Zedenkunde,’
zegt de Eerw. BRINK, in het Voorbericht voor het grootere Werk, ‘maar kort en
eenvoudig de waarheden van onzen Godsdienst te behandelen, zoo te behandelen,
dat men overtuigd worde, hoe belangryk dezelve voor ons zyn, is het doel, 't welk
ik my heb voorgesteld.’ En een weinig laager. ‘De ondervinding heeft my geleerd,
dat sommige menschen veel weten te spreken van geschillen, welke in en buiten
onze Kerk plaats hebben, daar zy dikwerf niet in staat zyn, om de eenvoudigste
waarheden van onzen gezegenden Godsdienst grondig te bewyzen. De ondervinding
heeft my geleerd, dat sommige menschen vervuld zyn met Godsgeleerde
kunsttermen, waarvan zy de klanken alleen bevatten, terwyl zy daardoor verhinderd
worden, om de zuivere waarheid in het rechte daglicht te beschouwen. De
ondervinding eindelyk heeft my geleerd, dat zeer weinige menschen een recht
denkbeeld hebben van den invloed, welke elke waarheid van onzen Godsdienst op
ons hart en wandel moet te weeg brengen. Dat ik deze gebreken heb trachten te
vermyden, zal elk onpartydig Lezer rasch bemerken.’
Men zal reeds uit deze erinnering, niet zonder grond, opmaaken, dat de wyze der
behandeling van godsdienstige
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waarheden, door den Schryver gevolgd, van de meeste tot hiertoe, uit den schoot
der Hervormde Kerk, gemeen gemaakte Onderwysboeken eenigzins afwykt. Het
geheele onderwys loopt in deze orde af, dat 1. gehandeld wordt over den Godsdienst.
2. Over den Bybel. 3. Over de Schepping en Voorzienigheid. 4. Een nader onderricht
van God. 5. Over de Engelen en Menschen. 6. Over de Verlossing door Jesus
Christus. 7. Over het Geloof, de Bekeering, en de Heiligmaking. 8. Over onze
verpligting omtrent God. 9. Over de zorg voor zich zelven. 10. Over de pligten, welke
wy aan anderen verschuldigd zyn. 11. Over de Kerk, den Doop, en het Avondmaal.
12. Over den toekomenden stand. Hoofdstukken over den Raad des Vredes, de
Voorverordineering, het Werkverbond, Genadeverbond en anderen, die men nog
al geduurig, ook in nieuwe Leerboeken, vindt, zal men hier te vergeefsch zoeken.
En evenwel is dit Werk, uit naam der E. Classis van Leeuwarden, gevisiteerd en
geapprobeerd door M. Eppens en C. Jongsma. Aan de rechtzinnigheid des
eerstgenoemden, die door deszelfs antwoord op den Brief der Remonstrantsche
(*)
Broederschap is bekend geworden , zal ten minsten niemand twyfelen. Men zal 'er
ook het gezond verstand, en den warmen, doch altyd gemaatigden, godsdienstyver
des Eerwaardigen Schryvers wyd en zyd in zien doorstraalen. Het eenvoudig
onderwys bevat zoo wel, als het eenvoudig onderwys verkort, ook twaalf
Hoofdstukken, waarin eerstbeginnenden, door Vraagen en Antwoorden, kortelyk
over dezelfde hoofdzaaken onderhouden worden, die de Leeraar, in de Handleiding
voor wat meer gevorderden, (een nuttig Leesboek), op een eenvoudigen trant,
bepraat met zyne Leerlingen.

De Behandeling der Ingeënte, op de Natuurlyke Kinderpokjes
toegepast; door B. Tersier. Te Haarlem, by F. Bohn, 1797. In gr.
8vo. 76 bl.
De kundige Haarlemsche Geneesheer, B. TERSIER, tracht in dit Stukje te bewyzen,
dat de Ingeënte en Natuurlyke Pokjes volkomen van denzelfden aart zyn, dat de
redenen door HUFELAND en anderen aangegeeven,

(*)

Zie Alg. Vad. Letteroef. 1797, bl. 201.
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om een wezenlyk onderscheid, tusschen de beide zoorten van Pokjes, te betoogen,
ongegrond zyn, en dat, zo men in de natuurlyke Pokjes, van derzelver eerste begin,
maar gebruik maake van eene geduurige vernieuwing en vervrissching der lucht,
men derzelver menigvuldigheid en kwaade toevallen zal kunnen voorkomen, en ze
zo gunstig en gemakkelyk maaken, als de Ingeënte.
Tot bevestiging deezer leere beroept zich onze Schryver op de proeven door
DIMSDALE en BUCHHAVE genoomen; en voegt daar by, op pag. 47: ‘Althans heb ik
zelf in een vry aanzienlyk getal van voorwerpen, waarby ik de behandeling der
Inenting, aanstonds na de gelegenheid der natuurlyke besmetting, of na het eerste
vermoeden van dezelve, heb kunnen in acht neemen, wel bestendig een gewenscht
gevolg daar van gehad, maar tot nog toe geene zamenvloeijende pokjes
waargenoomen; 't welk met verscheidene voorbeelden van STOERK instemt, die
EICHEL bybrengt, en tevens verzekert, dat hy nimmer enige natuurlyke
zamenvloeijende Pokjes, in lyders, die, van het eerste begin der ziekte af, in de
opene lucht verkeerd hadden, heeft zien ontstaan.’
Hoe zeer wy het gebruik der vrissche en dikwyls vernieuwde lucht in de natuurlyke
Kinderpokjes hoog schatten, vreezen wy echter, dat de gevolgtrekkingen uit de tot
hier toe genoomene proeven te gunstig zyn berekend. Het tegenwoordig zo ruim
gebruik der vrissche lucht in deeze ziekte is het eerst aangepreezen door de
Suttonianen; vóór dien tyd was hetzelve, zo in de natuurlyke als in de Ingeënte
Pokjes, zeer spaarzaam, en wierd in beide ziekten op denzelfden voet in het werk
gesteld. Met dit alles was echter, ook in die tyden, de ziekte, door de Inenting
bekomen, veel gemakkelyker, en aan veel minder gevaar onderworpen, dan de
natuurlyke Pokziekte, het geen genoegzaam doet zien, dat de beide ziekten merkelyk
in haaren aart verschillen. Wanneer wy verder overweegen, dat in de Ingeënte
Pokjes het vergift zeer langzaam in het bloed wordt gebragt, na dat hetzelve door
de werking der Axelklieren eene merkelyke verandering heeft kunnen ondergaan:
terwyl hetzelve in de natuurlyke Pokjes onmiddelyk de geheele inwendige, zo tedere,
vaatryke en gevoelige oppervlakte der Maag of der Longen, of van
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beiden, kan beroeren; zo schynt 'er ook nog al zeer veel reden te zyn, om een
verschillende uitkomst van deeze beide zoorten van besmetting te mogen verwagten.
Voorts is de Heer TERSIER van oordeel, dat het groot nut der geduurige
verversching der lucht niet bestaat in derzelver koude; dewyl men, zo wel in heete
Jaargetyden en Gewesten, de Inenting met de gezegendste uitkomst heeft in het
werk gesteld, als in koude luchtstreeken en zaizoenen. Met reden klaagt Zyn Ed.,
benevens veele andere door hem aangehaalde Geneesheeren, over de groote
nadeelen, welke door eene te koele behandeling van veele lyders der Kinderziekte
zyn veroorzaakt. Zynde hy daarentegen (zie pag. 37 en 38) van gevoelen, ‘dat het
poksmet na de huid gevoerd wordt, dewyl het aldaar Pokjes doet uitbotten, waar in
dit smet voorhanden is; dat dit poksmet zich door de huid, dat is door alle de
bekleedzels des lichaams, die gemeenschap met de lucht hebben, op eene
onzichtbaare wyze ontlast, en door de lucht, misschien, gelyk HAYGARTH beweert,
Scheidkundig ontbonden of opgenoomen wordt, zo als de besmetting door die lucht
duidelyk aantoont, enz.’
Het gewigt der zaake verdient voorzeker nadere vergelykende proeven, en zo de
lucht in dit geval waarlyk werkt als een Scheikundig ontbindmiddel, moet die kragt
voorzeker alleen worden toegeschreeven aan derzelver Gedephlogistizeerd gedeelte.
Dan daar dit voor de Ademhaaling en het leven eeniglyk geschikte deel des
Dampkrings maar ongeveer een vierde van het geheel uitmaakt, is het te vermoeden,
dat de inademing van Gedephlogistizeerde lucht, of eene overvloedige ontwikkeling
van dezelve, in de nabyheid der lyders, in de Kinderziekte niet zelden zeer nuttig
zoude kunnen zyn.
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Bedenkingen voor en tegen het Rapport van Professor S.J.
Brugmans, wegens den staat der Veeziekte, waargenomen in de
Maand December 1796, in de Landen tusschen Maas en Waal en
in den Lande van Cuyk. In Holland, 1797. In gr. 8vo, 87 bl.
Uit den titel van dit naamloos Werkje, onder het welk niet eens de naam van den
Drukker vermeld staat, zoude men verwagten, dat deeze Bedenkingen behelsden
een onpartydig vertoog, aangaande de aanmerkingen, welke men ten voordeele of
ten nadeele van het Rapport van den Heer BRUGMANS zoude kunnen maaken, dan
het behelst niets dan een Hekelschrift, opgesteld om, gemelde Rapport, en deszelfs
steller, belachelyk te maaken, waarom hy ook zyne Verhandeling sluit met de
bekende spreuk: Ridendo dicere verum, quis vetat?
De eerste achttien bladzyden van dit Werkje behelzen een schertzend vertoog,
over de noodzaakelykheid, om, tot het opmaaken van zodanig een Rapport, een
Professor, en wel inzonderheid den Professor BRUGMANS, uit te kiezen, met eenige
belachelyke aanmerkingen, over de Professorale deftigheid, en de uitsteekenheid
van Hoogleeraaren boven andere Geneesheeren. Met recht kon men iets van dien
aart verwagten van iemand die de Professorale plak wat te ras ontloopen is, en dus
wel zoude doen, om, in plaats van zulke aartige Satyres op te stellen, nog eens een
ziektekundig Collegie te hooren, blykens het belachelyke het geen hy pag. 19 meent
te vinden in de stelling van den Hoogleeraar, dat zeer dikwyls in Epidemien derzelver
aart met de Jaarsaisoenen verandert. Stellende de Schryver der Bedenkingen, dat,
daar het Miasma, of Smetgift, altoos hetzelfde blyft, de aart der ziekten, door eenig
Smetgift voortgebragt, insgelyks altoos dezelfde moet blyven. Had de Schryver in
zyne Pathologische leerjaaren zo veel eerbied gehad voor de hooge Professorale
wysheid, als thans schynt plaats te hebben, mogelyk zoude hy dan naauwkeuriger
hebben opgemerkt, de gewoone leerstellingen en onderscheidingen, ten opzichte
van de Oorzaaken der ziekten in 't algemeen, en van het onderscheid der
Voorbeschikkende en Verwekkende Oorzaaken der ziekten (Causae
Praedisponentes & Occastonales); mogelyk zoude hy dan hebben

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

618
kunnen begrypen, dat eene bepaalde toevallige oorzaak, alhier het Smetgift, op
verschillende wyzen met verschillende voorbeschikkende oorzaaken, als het verschil
der Zaizoenen, enz. verbonden, in aart merkelyk verschillende ziekten kan
voortbrengen. Het smet der Kinderpokjes, by voorbeeld, aan iemand, onder de
gunstigste omstandigheden, medegedeeld, verwekt tien of twaalf pokjes, zonder
eenig onaangenaam toeval, hoe genaamd; hetzelfde vergift aan een anderen
medegedeeld, onder een zamenloop van de ongunstigste omstandigheden,
veroorzaakt kwaadaartige zamenvloeijende pokjes, die hem met een reeks van
geweldige en verschrikkelyke toevallen ten grave sleepen. Zal wel iemand, die zyn
gezond verstand bezit, kunnen staande houden, dat de aart of hoedanigheid dier
beide ziekten dezelfde is geweest?
Veel zoude men kunnen aanmerken, aangaande het geen, na het oordeel des
Aanmerkers, gerapporteerd zoude zyn geweest, zo men de Commissie had
opgedraagen aan een gemeenen Boer, of aan een gewoonen Doctor in de
Medicynen, niet voorzien met de hooge Professorale Wysheid; doch om ons met
zulke niets betekenende uitweidingen niet op te houden, gaan wy liever over tot
pag. 26, alwaar hy den Professor van ongeleerdheid beschuldigt, om dat hy, een
wezenlyk onderscheid tusschen deeze en de voorige Veeziekte willende aantoonen,
geene andere dan slechts toevallige byzonderheden opgeeft, die alleen uit
bykomende oorzaaken ontstaan. Heeft de Schryver deezer Bedenkingen, zo als
wy even toonden, het Pathologisch onderwys nog hoognoodig, niet minder dienstig
zoude voor hem zyn het hoogwys Onderwys, van den een of anderen Hoogleeraar,
in de Semeiotica, of kennis van de Tekenen der ziekten. De Heer BRUGMANS zegt
immers, dat de Pols in deeze ziekte niet zo zeer zwak was, dan in de voorige
Epidemie, ja zelfs zomwylen eenigzins hard. Had nu onze Aanmerker zyne
Semeiotica richtig geleerd, hy zoude de eigenschappen des Polsslags niet gebragt
hebben onder de toevallige byzonderheden, dewyl de Polsslag in de Tekenkunde
der ziekten de hoofdrol speelt, en vooral in de Catarrhale ziekten wel voornaamelyk
den meerderen of minderen graad van kwaadaartigheid moet beslissen.
Verder redeneert de Schryver der Bedenkingen vry omslagtig over de
eigenschappen der Catarrhale ziekten,
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en spot geweldig met de stelling van den Heer BRUGMANS, dat de Veepest eene
Catarrhale ziekte zoude zyn. Inzonderheid beroept hy zich, om die leer te wraaken,
op twee omstandigheden. 1. Dat de Veeziekte kan worden ingeënt, 't geen niet het
geval is eener Catarrhale ziekte. 2. Dat de Veeziekte eenmaal geneezenen niet
wederom aantast, terwyl de Catarrhale ziekten dikwyls wederkeeren. De Schryver
verwart hier wederom met elkanderen de goedaartige en de kwaadaartige
Verkoudheids- en Zinkingskoortzen. Het is wel niemand in de herssens gekomen,
eene goedaartige Verkoudheid in te enten, doch is het daarom onmogelyk? in
tegendeel, zoude in aanhoudende Epidemien niet zomwylen eene door inenting
aangebragte besmetting gunstiger kunnen zyn, dan eene natuurlyke, en zoude men
dan niet beschouwenderwyze weldoen, met zodanig eene ziekte, door het spog,
enz. gelyk men de Mazelen kan doen, in te enten? Het tweede kenteken doet ook
weinig af. Schoon wel de ordinaite Verkoudheid geduurig wederkeert, zo is dit toch
niet zo ligt het geval der kwaadaartige Zinkingskoortzen. Waarom kan 'er ook geen
merkelyk verschil zyn in den aart van verschillende Catarrhale ziektestoffen? Waarom
zoude de eene zoort niet veel geschikter kunnen zyn, om het lichaam wederom te
beledigen, dan de andere?
Van pag. 47 tot pag. 64 handelt de Aanmerker over het gevoelen van den Heer
BRUGMANS, aangaande de waarschynelyk geringe geschiktheid der lyken van
gestorvene beesten, en hunner gedeelten, om de besmetting voort te planten. De
Aanmerker staat in een tegengesteld gevoelen, en betoogt, dat in veele ziekten
eene besmetting na den dood plaats heeft; doch aangaande de zaak in verschil
beslist hy niets volkomens.
Niet weinig spot de Aanmerker met de hoop, welke de Hoogleeraar uit zyne
Theorie heeft opgevat, om eene bekwaame geneeswyze voor de zo verderffelyke
Veepest uit te denken. Het is waar, alles, wat tot hier toe ten dien einde is in het
werk gesteld, heeft weinig gevolg gehad; doch dit bewyst niets voor het toekomende.
Dan inzonderheid vindt de Aanmerker het onvoorzichtig en gevaarlyk, dat de
Leidsche Hoogleeraar de tegenwoordige ziekte heeft opgegeeven, als minder
besmettelyk en verwoestend, dan de voorige Veepest. Nader zoekt
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hy zulks aan te dringen in een Postscriptum, in hetwelk hy den hoofdzaakelyken
inhoud van de Memorie der Harderwyksche Medicinale Faculteit, ten opzicht van
deeze zaak, mededeelt, waar uit blykt, dat de Harderwyksche Hoogleeraaren hebben
geoordeeld, dat de tegenwoordige Veeziekte wel degelyk dezelfde was, als die
geene, die voorheen zulke groote verwoestingen heeft aangerecht. Wy willen de
Harderwyksche Hoogleeraaren in deezen geenzins taxeeren. Doch de meerdere
kragt van den Polsslag, en andere omstandigheden, door den Heer BRUGMANS
waargenomen, schynen toch zyne stelling, aangaande de mindere kwaadaartigheid,
niet weinig te begunstigen. En wordt dezelve niet allerwaarschynelykst gemaakt
door de uitkomst? Voorige besmettingen der waare Veepest hebben immers niet
opgehouden, voor dat zy Jaaren lang alomme de geweldigste verwoestingen hadden
aangerecht; terwyl de tegenwoordige zich maar geduurende eenige Maanden by
ons heeft doen gevoelen, en daarop van zelven is verdweener.

Verhandeling over den voordeeligsten Hoek, onder welken men
de Puntdeuren eener Sluize kan zaamenvoegen; door C. Brunings
Junior, Oud-toeziener van Rhynland in het Kwartier van
Spaarndam, Directeur-Generaal der Droogmaakeryen van
Nieuwkoop en Zevenhoven, Lid van de Hollandsche Maatschappy
der Weetenschappen en van het Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelyke Wysbegeerte. Te Haarlem, by J. van Walré
en Comp., 1797. In gr. 8vo. 59 bl. met een uitslaande Plaat.
De Conceptvraagen van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen voor
het jaar 1796 gaven den Heere BRUNINGS aanleiding tot het uitwerken deezer stoffe,
waar in dezelve meesterlyk geslaagd is. Het Werkje is ten dien einde afgedeeld in
drie Afdeelingen, wier eerste bevat eene Analytische ontleding der werking van
stilstaand water op Sluisdeuren, en de daar uit afgeleide bepaaling der beide
uitersten, tusschen welke de voordeeligste hoek noodzaakelyk liggen moet. De
tweede Afdeeling bevat de Theorien van BELIDOR, LECCHI en anderen, over deeze
stoffe. Terwyl de Schryver in de
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laatste Afdeeling uit zyne beginselen den voordeeligsten hoek opmaakt, dien
Puntdeuren met elkanderen maaken kunnen. Hy bewyst ten dien einde in § 48, dat
de hoek, die, volgens de beste Wiskundige beginsels, aan dit oogmerk moet voldoen,
o

zy een hoek van 150 , en dus een veel stomper hoek, dan men tot hiertoe had
gemeend; dewyl BELIDOR den besten hoek der sluiting had geoordeeld dien van
o

o

135 , en anderen ten dien einde zelfs een hoek van 109 , of daaromtrent, hadden
verkoozen.
Daar nu de zogenaamde sprong der Sluis, die, volgens BELIDOR, een vyfde deel
der wydte van de Sluis zoude moeten uitmaaken, volgens de leere van BRUNINGS,
tot op een zevende van dien afstand wordt verminderd, bekomt men een merkelyk
voordeel, doordien de deuren thans veel kleiner en dus ligter en minder kostbaar
worden, dan volgens de stellingen van anderen plaats zoude moeten hebben.
Eindelyk bewyst de Heer BRUNINGS zyne stelling niet alleen Wiskundig, maar
bevestigt dezelve ook Proefondervindelyk, met het voorbeeld der groote of
Schoutssluis te Spaarndam, die nog veel kortere sprongen en dus nog veel stompere
hoeken van aanslag heeft, dan de beste Sluis, volgens de Theorie van den Heer
BRUNINGS, zoude moeten bezitten, en desniettegenstaande, geduurende meer dan
twee Eeuwen, de zwaarste stormvloeden ongekrenkt heeft verdraagen.

Romeinsche Geschiedenissen, door M. Stuart. Met Kaarten en
Plaaten. VIIde Deel. Behelzende de Geschiedenis van het
Gemeenebest, van den Dood van Koning Hiëro tot aan de
Nederlaag en Dood van Hannibal's Broeder. Te Amsterdam, by J.
Allart, 1796. In gr. 8vo. 571 bl.
In twee Hoofdstukken van het vervolg des Vierden Boeks deezes uitgebreiden
(*)
Werks , wordt de Romeinsche Geschiedenis, in het Tydvak op den Tytel aangeduid,
voortgezet. Krygsverrigtingen by Krygsverrigtingen. Nu en dan afgewisseld door
Beschryvingen van Plaatzen en treffende Characters.
Zonder ons met den welbekenden draad der Geschiedenissen hier voorkomende
op te houden, zullen wy het

(*)

Zie hier boven, bl. 254.
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een en ander van onderscheide soort, uit dit Deel, onzen Leezeren ter proeve
aanbieden.
Eerst valt ons hier onder 't oog de strengheid der Censors. ‘In plaats van hun
bestuur, naar gewoonte, met de aanbesteeding van 's Lands Werken te beginnen,
wyl de ledigheid der Schatkist dezelve geenzins toeliet, maakten deeze
Schatmeesters terstond hun werk, met als Zedenmeesters tevens het gedrag der
onderscheidene Burgeren te beoordeelen, en derzelver wangedrag te straffen. Zy,
die na den slag van Cannae te Canusium het ontwerp beraamd hadden, om Italie
te verlaaten, werden het eerst door hun ter verantwoording van hun oogmerk
geroepen, en schoon L. CAECILIUS METELLUS, de aanlegger van dat verydeld ontwerp,
thands zelf Penningmeester was, werd hy met de zynen van kwaade raadslagen
tegen het Gemeenebest overtuigd gehouden, en, voor zo verre zy Ruiters waren,
ontridderd, door de ontneeming van hun paard, voorts als Burgers buiten hunne
(*)
wyk geslooten, en tot Lastdraagers van den Staat vernederd . Dezelfde straf werd
door hun gesteld op de zulken, die even als één der tien Romeinsche
Krygsgevangenen, dien HANNIBAL eens na Rome had gezonden, zich door slinksche
wegen van hun woord, aan den vyand gegeeven, zouden willen ontslaan. Voorts
onderzogten zy de naamlysten der geenen wier ouderdom hun reeds tot den
Krygsdienst geroepen had, vonden over de tweeduizend naamen, die zints vier
jaaren niet op de oorlogslysten stonden, zonder dat ziekte of eenige andere wettige
reden voor derzelver verlof kon bygebragt worden, en vernederden alle derzelver
persoonen tot denzelfden staat van bloote lastdraagers.’
Strenge maatregels, in de daad, door de tydsomstandigheden gebillykt, en
volgenswaardig in gelyksoortige gevallen; maatregels, die niet alleen voorgesteld,
maar uitgevoerd, werden; want, vervolgt onze Geschiedboeker,

(*)

‘Men is het niet eens onder de Oudheidkundigen over de eigenlyke vernedering tot bloote
Lastdraagers van den Staat. Het komt my voor, dat dezelve daar in bestondt, dat men zyne
schatting in evenredigheid zyner inkomsten bleef opbrengen, zonder den Rang dier Classe
te behouden, waarin men in gevolge van die inkomsten gesteld was geweest. Zie voorts
BEAUF, Rep. Rom. T. III. p. 89.’
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‘de Raad, wel verre van deeze strengheid der Censors af te keuren, nam tegen
allen, die door hun dus schandelyk getekend waren, het besluit, dat zy als
voetknegten naar Sicilie by het overschot van de benden by Cannae zouden
gezonden worden, om aldaar met dezelven te dienen, zo lang HANNIBAL in Italie zou
zyn.’
Schoon de Burger STUART niet schaars is in ophelderingen aan
Natuurverschynzelen te geeven, van welke de Oudheid gewaagt, doet hy het niet
altoos; gaarne zouden wy iets van dien aart aangetroffen hebben by de vermelding,
dat op het Eiland by Syracusen, Nasos, en ook wel Ortygia, geheeten, ‘de beroemde
en door de Dichters vereeuwigde Fontein van Arethusa was, welke om de vyf jaaren,
en wel gelyktydig met de Olympische Speelen, een onzuivere lucht als van
paardenmest van zich gaf, waar door men zich verbeeldde, dat zy gemeenschap
met de Grieksche Rivier Alpheus hadt.’
Snoode inhaaligheid, onder den schyn van Vaderlandschgezindheid, speelde ook
te Rome haare rol. ‘Zo loflyk,’ vinden wy aangetekend, ‘onlangs de algemeene yver
was om het behoeftige Vaderland door verleende uitstellen van betaaling en rentlooze
voorschotten te hulp te komen, zoo verfoeilyk was thands het snoode oogmerk der
doemwaardigste eigenbaat voor den dag gekomen, om de edelmoedigste
verbintenissen zelve door bedekten handel tot voedzel der inhaaligste schraapzugt
te doen dienen. Onder allen, die zich verbonden hadden om de uitlandsche Legers
van noodwendigheden te voorzien, zonder eenige betaaling voor na het einde van
den oorlog, onder voorwaarde alleen van schadelooshouding voor schipbreuk en
vyandlyken aanval, was 'er één inzonderheid, M. POSTUMIUS PYRGENSIS genaamd,
wiens inhaaligheid en schelmery, geduurende veele jaaren, geene wedergade onder
alle pachters en aanneemers gevonden hadt, dan alleen in L. POMPONIUS, die in den
voorleden jaare, als opgeworpen Veldheer, in Brutium sneuvelde. - Het schandelykst
misbruik maakende van hunne bedongene schadeloosstelling voor schipbreuk,
hadden zy beiden leugenachtige verliezen opgegeeven, of zelve de schaden
moedwillig veroorzaakt, welke zy in rekening bragten, door oude en naauwlyks
zamenhangende schepen, met eene weinigbeduidende laading, in zee te zenden,
en, naa dat

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

624
het volk zich in welvoorziene booten hadt geborgen, ze moedwillig te laaten zinken,
om daar voor eene kostbaare laading vergoed te krygen.
De Stadpraetor ATILIUS des voorigen jaars hadt zyne bekomene onderrigtingen
van zulk een snood bestaan den Raad reeds medegedeeld; doch dezelve hadt zich
tegen dien snooden handel niet durven verzetten, uit vrees van met alle de leveraars
van den Staat in den tegenwoordigen tyd oneens te zullen worden. Twee
Gemeensluiden riepen POSTUMIUS voor de rechtbank des Volks, 't welk het onrecht
zonder omzien wreekt, en deeden tegen hem een eisch van honderd duizend Ponden
Kopers. (6000 Guldens).’ - Hoe veel moeite men zich ook gaf om hem des te
ontheffen, en dit een opstand dreigde, werd hy in 't einde ingedaagd, om, indien hy
vóór den bestemden tyd niet kwam, of zich niet zuiverde, hem als balling te
beschouwen, zyne goederen verbeurd te houden, en hem alle water en vuur te
ontzeggen; welke ontzegging het daadlyk vonnis eener ballingschap was, gelyk in
eene Aantekening wordt opgemerkt, wyl niemand zonder die noodwendigheden in
zyn Vaderland leeven kan.
De zegeviering van MARCELLUS over Syracusen, naa zo veel Krygs, beschreeven
zynde, treffen wy deeze verademende uitweiding aan. ‘Te recht kenmerkt men
deezen tyd als dien der geboorte van Fraaije Kunsten en Weetenschappen by het
Romeinsche Volk, wiens smaak de fynere prikkeling der weelde nog niet gekend
hadt, en wiens gevoel voor het bevallige tot nog door het onophoudelyk voeren des
krygs onaandoenlyk gehouden was. Het nabuurig Etrurie hadt te vergeefsch haare
bouworde en vaatwerk aan Rome's Tempels en Huizen geleend; nimmer hadt men
de eenvoudigheid haarer zuilen, de ronding en doorsnede haarer vaten, den vasten
omtrek haarer beelden, opgemerkt. Het dagelyks oplettend aanschouwen van de
regelmaatige voortbrengzelen der elders vergevorderde kunst en edelen smaak
had Rome alleen voor eenen wansmaak in het schoone bewaard. MARCELLUS was
het, die, in zyne vroege jeugd reeds met het synst gevoel vóór het schoone, uit de
geschriften der Grieken, bezield, door zyne zorgvuldige vervoering en prachtige
vertooning van de onderscheidene voortbrengzels der beeldende kunsten, aller
oplettenheid het eerst op derzelver beto-
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verend schoon wekte; hy was het, die door den smaakvollen opschik der tempels
en algemeene gebouwen met de verrukkende cieraaden der Grieksche vinding de
gewekte opmerking tot eene naauwkeurige beschouwing bevestigde, en die alzo
in Rome de eigenlyke gronden voor dat ryk des zinnelyken schoons legde, het welk
zich eerlang met mededingenden naaryver naast dat van geheel Griekenland verhief,
en eenmaal in grootschheid won, het geen het in bevalligheid te kort mogt schieten.
Maar was deeze prikkeling en opwekking van het fyner gevoel voor het zinlyke
schoone even behaagelyk aan den schranderen Staatsman, wiens geest de gevolgen
der weelde voor de burgerlyke vryheid eenigzins kon berekenen, als voor den
beminnaar der Fraaije Kunsten? - Schoon de Geschiedenis zelve ons van alle
wysgeerige aanmerkingen en berekeningen hierover ontslaan zal, willen wy echter
de verlichtste mannen van den ouden, ja van denzelfden, tyd ons in voorraad op
deeze vraag wel laaten antwoorden.’
't Zal ons niet verdrieten, 't geen POLYBIUS en PLUTARCHUS des aanmerken, en
hier door den Burger STUART wordt bygebragt, af te schryven. ‘Of de Romeinen
wyslyk, dan wel verkeerdlyk, handelden, zegt POLYBIUS, met hunne veroverde Steden
van alle Kunstwerken te berooven, en dezelve naar hunne Stad over te brengen,
heeft wederzyds veel voor en tegen zich; evenwel zyn de meeste redenen daar
voor om zulks weleer en thands nog af te keuren. Was hun Gemeenebest door
dergelyke Kunstwerken tot deszelfs tegenwoordigen roem gesteegen, dan mogt
niemand twyfelen of zy wel deeden, met dien roem door den nieuwveroverden schat
té vermeerderen; maar is het waar, dat zy, wanneer hunne leevenswyze
allereenvoudigst en hun smaak van die kieschheid en grootschheid nog geheel
vreemd was, juist die Volkeren hebben te ondergebragt, by wien alle die fraaiheden
het veelvuldigst en schitterendst waren, wie kan dan ontkennen, dat zy daar mede
kwaalyk hebben gehandeld? - Het pronken met geroofde kostbaarheden en
kunstwerken wekt vreemdelingen ter beschouwinge, wier medelyden met de
geplunderde Volkeren eenen afkeer van de Veroveraars verwekt, en lokt eindelyk
de voorige bezitters zelve ter bezigtiging hunner vroegere welvaart,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

626
waar van het grievend gevoel eene eeuwigduurende vyandschap en wraakzucht
voortbrengt tegen derzelver verwoesters. - Goud en Zilver te vervoeren had eenen
geheel anderen grond; hunne heerschzugt moest de magt van anderen fnuiken,
die by gebrek aan geld hunne oorlogszenuwen misten, en moest zelve zich in staat
houden om het verkreegen gezag te bewaaren en uit te breiden; maar alles, wat
geenzins ter ondersteuning, maar veeleer tot verzwakking, van zulk en gezag
gediend had, moest diezelfde heerschzugt den overwonnenen hebben laaten
behouden, daar toch de roem huns Vaderlands geenzins van schilderyen en beelden,
maar van de deftigheid der algemeene zeden en van hunne byzondere grootheid
van geest afhing.
MARCELLUS mogt door zyne invoering van Grieksche Kunstwerken, zegt
PLUTARCHUS, der menigte behaagen, gryze Staatsluiden keurden het gedrag van
FABIUS beter, die, twee jaaren daarna, by zyne herovering van Tarentum, geene
hand aan dergelyke Kunstwerken sloeg; alleen het Goud en Zilver vervoerde, en
zelfs verbood het geringste Standbeeld weg te haalen; zeggende, laat ons den
Tarenters deeze vertoornde Goden laaten!’
By Geldgebrek in Rome, door het voeren der kostbaare Oorlogen veroorzaakt,
by het gemor des Volks over den last der Opbrenginge, en de verlegenheid des
Raads, bragt men vry veel in voor de gegrondheid van 's Volks beklag; doch
beweerde men tevens, dat den byzonderen Burgers die billyke of onbillyke last
behoorde opgelegd te worden; dewyl de Schatkist uitgeput, en eene welbemande
Vloot eene volstrekte behoeste was om Sicilie te behouden, PHILIPPUS in zyne eigene
Staaten op te sluiten, en de kusten van Italie te dekken. Terwyl de neteligheid deezer
zaake goeden raad zeer duur maakte, en eene raadelooze verlegenheid schier elk
bevong, liet zich de Consul LAEVINUS in deeze te recht vereeuwigde woorden hooren:
‘Munten de Overheden boven den Raad, de Raadsheeren boven het Volk, in aanzien
uit, ook moeten zy hetzelve voorgaan in alles, wat hard en moeilyk valt. Volbrengt
gy met de uwen zelve het geen gy uwen minderen wilt opleggen, en elk zal u
gehoorzaam zyn. De last zal een iegelyk ligt vallen, waar aan hy elken Raadsheer
vrywillig de hand ziet slaan. Willen wy dus welbemande Vlooten hebben voor den
Staat, en
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den Burger ons gebod niet zien wederstreeven, dat wy dan onszelven het eerst
onderwerpen aan dien last. Laat ons, Raadsheeren, morgen al ons goud, zilver en
gemunt koper, in de schatkist storten; behoudende alleen de ringen van ons en de
onzen, het halscieraad onzer jonge Zoontjes, en eene once gouds voor den opschik
onzer Vrouwen en Dogters. Zy, die reeds den yvoiren zetel bekleeden, kunnen het
zilvertuig hunner paarden en zo veel zilvers te rug houden, als zy noodig hebben,
om daar van een zoutvat en offerschaal voor den dienst der Goden te doen
vervaardigen. Alle de overige Raadsheeren behouden voor zich één pond zilvers
en vyfduizend gemunte stukken kopers voor hun huisgezin. Laat ons, voorts, al het
ander goud, zilver en kopergeld, zonder eenig verder voorafgaand Raadsbesluit,
by 's Lands Penningmeesters brengen, om door deeze vrywillige gift geheel
onverwagt eenen algemeenen naaryver by den Ridderstand en alle de overige
Burgers te verwekken. Dit eenige middel tot 's Lands behoud vond ik met myne
Amptgenooten uit; aanvaard het onder der Goden zegen! Het algemeen welzyn is
de waarborg van elks eigene welvaart; maar elk, die zich aan het Vaderland onttrekt,
verraadt zyn eigen belang.’
Treffende voorslag, schoone woorden, door Vaderlandsliefde ingeboezemd,
gevolgd van daar aan beantwoordende daaden. ‘Immers,’ vervolgt onze
Geschiedboeker, ‘de Consuls hadden niets met deezen voorslag by den
Romeinschen Raad gewaagd; dezelve werd niet slechts met toejuiching omhelsd,
maar de voorstellers zelve hartlyk bedankt. De Vergadering ging terstond uit een;
elk keerde met zyn Goud, Zilver en Koper, op de markt weder, en wierp zyn offer
met zoo grooten naaryver, om toch de eerste op de lyst van 's Lands
Penningmeesters te zyn, in de algemeene Schatkist, dat deeze Amptenaars te kort
schooten om alles te ontvangen, en hunne Schryvers om alles aan te tekenen. De
Ridders volgden den Raad met dezelfde eenstemmige geestdrift, waar na de
Burgerstand zich met den edelsten yver van dien zelfden pligt kweet. Het Land had
voor roeijers noch voor maandgeld gebrek: de geheele Krygstoerusting was weldra
voltooid, en de Consuls begaven zich naar hunne Gewesten.’
De treffende Schets van SCIPIO's Onthouding by de
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aanprikkelendste gelegenheid, en het uitmuntend Character van MARCELLUS, twee
mede door ons aangestipte stukken, moeten wy, onzes ondanks, om niet te breed
te worden, onafgeschreeven laaten.

R.L. Bouwens, Lid van de geweezene Commissie van vier en
twintig, tot onderzoek na het Politiek en Financieel gedrag der
Leden en Ministers van het voorige Bewind, aan zyne
Committenten. Te Amsterdam, by C.N. Guerin en W. Vermandel,
1797. In gr. 8vo. 630 bl.
Met de Verantwoording van den Burger G. PAAPE, Lid van dezelfde Commissie als
BOUWENS, op den Tytel van het thans aangekondigd Stuk vermeld, en door ons
(*)
beoordeeld , staat het Boekdeel, thans voorhanden, in eene naauwe betrekking;
waarom ook de Burger BOUWENS, aan de Burgers van Amsterdam, zyne byzondere
Committenten, verslag doende van de vernietiging der hun opgedraagene
Commissie, en het Werk, 't geen hy hun aanbiedt, schryft: ‘Ik zal, Medeburgers! om
aan ulieder gemanifesteerden wil, billyken eisch en afvordering te voldoen, my aan
die Verantwoording, welke gy van my begeert, ja eischt, niet onttrekken, maar aan
dezelve, zo veel mogelyk, beantwoorden - even als myn geweezen Medelid G.
PAAPE; die, in zyne Verantwoording aan zyne Committenten, de Burgers van
Dordrecht, zegt, dat hy ook maar gedeeltlyk, voor zo verre hy in die Commissie
werkzaam is geweest, het door hem aangetekende mededeelt, echter niet twyfelende
of zyne geweezen Medeleden denken daar over als hy, vertrouwende, dat, zo zy
hunne aantekeningen en afschriften desgelyks publiek maaken, het Volk van Holland
als dan een vry goed geheel zal bekomen. Ik zal dan aan Ul. voorleggen, het geen
door my aangetekend is geworden; uit welke Annotatien het volgend Rapport,
zodanig als het door my in 's Haage is gesteld geworden, en aan myne Medeleden
ter beoordeeling overgegeeven is, ten einde daar uit over te neemen,

(*)

Zie onze Vaderl. Letteroef. voor 1796, bl. 599.
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het geen in 't groot Rapport moest komen, en zo als het zelve door ons gezamenlyk
aan de Provisioneele Representanten van het Volk van Holland, op den 11 Jan.
1796, is overhandigd. Gylieden zult daar uit ontwaaren, dat wy alle de
Staats-Resolutien, naar ons beste weeten, gerangschikt hebben onder diversche
Capittels, welke by ons geheele Committé aangenomen waren; zo als men dezelve
vinden kan in de algemeene inleiding tot het gedeeltlyk Rapport in de Verantwoording
van den Burger PAAPE, na welke ik ulieden verwyze, om onnoodige herhaaling te
vermyden.’
De Burger BOUWENS beklaagt zich, dat de Provisioneele Representanten de
Commissie in 't midden van haare werkzaamheid uit elkander heeft doen gaan, en
daar door veroorzaakt, dat zy nooit een geregeld Rapport heeft kunnen uitbrengen,
te meer, daar zy reeds door de Propositie van den Burger OLIVIER zo merklyk verkort
was in den tyd, die haar allernoodzaaklykst was, om uit alle de losse en separaate
Staatsstukken en Aantekeningen een geheel te kunnen formeeren. ‘Hier door,’
schryft hy, ‘ben ik en zyn alle myne Medeleden buiten staat, om aan Ulieder billyke
begeerte, van onderrigt te worden omtrent onze verrigtingen en werkingen in deeze
Commissie, niets anders te kunnen voorleggen, dan een ruuwe schets van
Aantekeningen, zo uit de Notulen van hun Ed. Groot Mog. en uit die van hun Ed.
Hoog Mog. voor zo verre wy die hebben kunnen magtig worden, als uit eenige
stukken en papieren van BENTINCK, en zommige andere raakende den geweezen
Raadpensionaris L. VAN DE SPIEGEL, getrokken - en dus niets anders dan eene party
ruuwe bouwstoffen, uit welke het generaal groot Rapport, (indien wy by den anderen
hadden gebleeven,) met gemeenschaplyk overleg, hadt moeten te voorschyn komen
en opgebouwd worden. - Deeze stukken nu niet aan elkander hangende, zullen
minder voldoen, ja zommige zullen beschouwd worden als onnoodig en overtollig,
en als niets afdoende, of geene genoegzaame beschuldigingen tegen de Regenten
en Ministers van het voorig Bestuur inhoudende, of aan den dag leggende; doch
welke stukken echter door ons moesten aangevoerd worden, om niets over 't hoofd
te zien, en het Committé van alles grondig te onderrigten, 't welk daar uit zyne
gevolgtrekkingen en
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beschuldigingen tegen dezelve Regenten en Ministers had kunnen haalen.’
De stukken, waar toe de Commissie, in 't eerst, haar onderzoek oordeelde te
moeten bepaalen, waren, op dat wy dezelve verkort opgeeven, (1) Het naspeuren
wie de oorzaaken waren van en opstookers der oproerige beweegingen in den Jaare
1787. (2) Wie de Persoonen waren, die de inrukking der Pruissische Troepen
bewerkten. (3) Na te gaan met hoe veelerlei soort van Belastingen en
Geldafpersingen men de goede Ingezetenen bezwaard hadt. (4) Te onderzoeken,
wie de geenen waren, die, door de zaak van den Stadhouder de hunne te maaken,
en den oorlog met Frankryk te voeren, het Land op zodanig eene enorme uitgave
van Penningen gejaagd hebben, en (5) In 't algemeen eenige bedenkingen op te
geeven, betrekkelyk de verdere politieke gedraagingen der Leden van het voorig
Bestuur, in verscheide voor den Lande zeer gewigtige opzigten, zo het
binnenlandsche als het buitenlandsche betreffende. Waar by zy vervolgens meenden
te moeten voegen alles wat maar eenigzins betrekking hadt tot eenigerlei aart of
soort van bezwaar, en dit aan de Natie te moeten openbaaren.
Breedspraakig is het onderzoek omtrent het gebruik van 's Lands penningen,
geduurende het bekende Tydvak van zeven jaaren; sterk de aanwyzingen van
gepoogde en deels gelukte verdonkeringen in deezen, 't welk op den voorgrond
komt, en naderhand nog meer byzonder aan den dag gelegd wordt in de ontvouwing
der aangeduide hoofdzaaken. - Veel bekends komt 'er noodwendig in voor; de
Verzameling der Stukken by DE CHALMOT, de Zaaken van Staat en Oorlog by ALLART,
bragten reeds veel aan 't licht, en de Schryvers van het Vaderlandsch Huisboek
hebben, wat ten bezwaar des Stadhouders en diens Partye kon dienen, goeddeels
opgezameld. Meer zouden deeze Onderzoekers hebben kunnen leveren, indien
geene Papieren voorbedagtlyk verdonkerd, of hun by het doen des onderzoeks
onthouden waren, waar over herhaalde en gegronde klagten in den loop deezes
Rapports worden uitgeboezemd. Met dit alles komt 'er veel in voor, 't geen of geheel
onbekend, of niet zodanig ontwikkeld was, als wy het hier aantreffen; de overvloed
van stoffen van deezen aart is zo veelvuldig, dat wy het optellen en aanwyzen niet
durven onderneemen, vooruitziende,
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dat wy tot eene verveelende lengte zouden vervallen. Met stilzwygen kunnen wy
niet voorbygaan de Annotatien uit de Papieren van den geweezen Griffier FAGEL,
de gedraagingen ontvouwende van den Raadpensionaris VAN DE SPIEGEL, van den
Griffier FAGEL, VAN WELDEREN, BRANTSENBURG, VAN LYNDEN VAN BLITTERSWYK, en
andere Staatsleden. Zy loopen van 8 Dec. 1787 tot 18 May 1788. In deeze ten eigen
gebruike en herinnering opgestelde Aantekeningen komt zeer veel voor 't welk
toelicht, zeer veel 't geen men 'er niet in zou verwagten.
Hoe zeer ons de lust bekruipt om 'er niet weinig uit over te neemen, moeten wy
ons tot een enkelen trek bepaalen. 1 January 1788, schryft de jonge Griffier FAGEL.
‘Niet lang geleden zeide de Raadpensionaris (V.D. SPIEGEL) tegen myn Grootvader,
dat 'er twee partyen aan 't hof waren, de eene van den Prinse, en de andere van
de Prinsesse; en dat men zich moest wagten van de eene zo wel als de andere te
mishaagen; dat de Prinses zeker eene Vrouw van verstand was, die fermiteit bezat,
en orde hieldt in de zaaken, welke zy behandelde; maar dat, met dit alles, men zich
wel wachten moest haar te verheffen op de puinhoopen van den Prinse; en dat
deeze, niettegenstaande alle zyne gebreken en zwakheden, moest gehandhaafd
en ondersteund worden; want eindelyk, voegde de Pensionaris 'er by, is hy toch
altoos de geene die Prins van ORANJE is, het Volk bemint dien naam, en eene Prinses
van Pruissen moet ons niet regeeren. - Het is opmerkelyk dat eenige Patriotten
geduurende een tyd lang dezelfde taal gevoerd hebben.’
Laag zette VAN DE SPIEGEL hier zyne Hoogheid; doch in een Gesprek, op 31 Maart
1788, vinden wy iets meer uit den mond van dienzelfden Raadpensionaris, die, als
'er van den Prins en diens Character gesprooken werd, zeide: ‘Hy is al een zeer
raar Heer, en die geenen, die zich verbeelden dat hy geen systhema heeft, zo als
veele menschen denken, bedriegen zich zeer; hy heeft wel degelyk een systhema;
maar het is een systhema van verwarringe en desordre. Zyne Politique is van de
dingen zo veel in de war te helpen als maar doenlyk is.’
In de daad, een Vorst, die door de hand zyner Vrien-
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den dus wordt afgemaald, heeft geen vyandig penceel noodig om ongunstig getekend
te worden.
Verders komen, volgens dit Onderzoek, veelen van 's Prinsen Voorstanders en
Gunstelingen, benevens hunne afhangelingen, 'er mede gansch ongunstig af.
Eene menigte van Bylagen vergezellen dit Werk, doormengd met aanduidingen
van gepleegde misdryven. Eene Recapitulatie van Tien Staaten willen wy nog plaats
geeven.
A

Oorlog met Frankryk

f 59692905-15-8 1/7

B

Financie

f 278873787-17-8

C

Misbruik van 's Lands
Penningen

f 7260022-18-2

D

Onkosten der Pruissen

f 1915025-8-6

E

Onkosten van Willem den f 40748770-10-:
V

F

Staat van de O.I. Comp.

f 92221525-2-:

G

Subsidie aan dezelve tot
1794

f 8275000-:-:

H

De Onkosten der
Admiraliteiten

f 75902320-14-2

I

Het beloop van eenige
Onkosten

f 2852537-3-6

K

Op Ordonnantie van
f 22994035-17-1 1/7
Gecomm. Raaden betaald
_____
f 579706131-6-1 2/7
De geheime Uitgaven

f 20002562-11-2

De Petitie voor de O.I.
Comp.

f 30000000-:-:
_____
f 629708693-17-3 2/7

Hier by 't geen door Willem f 24000000-:-:
den V is medegenomen, 't
geen volgens publieke
gerugten zou zyn geweest
eene somma van
_____
f 653708693-17-3 2/7
Ten aanziene van de som door WILLEM DEN V medegenomen, vinden wy 'er by
aangetekend; ‘doch waar aan wy weinig of genoegzaam geen geloof kunnen slaan,
dat het zo veel zou hebben kunnen beloopen; aangemerkt de uitgeputheid en den
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te dier tyd genomen, hebben kunnen ontwaar worden.’
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Aanspraak van J. van der Roest, Leeraar der Hervormden te
Haarlem, aan syne Kerkgenooten. Gevolgd van eene Leerreeden
over Jeremia II. vs. 31, 32. In gr. 8vo. 24 bl.
Uit de Nieuwspapieren zyn genoeg bekend, de Adressen, door Leden van het
Hervormde Kerkgenootschap ter Nationaale Vergadering ingeleverd, betrekkelyk
de Kerkelyke goederen. De vreeze, dat het daaromtrent bepaalde in het onlangs
afgekeurde Plan van Constitutie, in het Plan, waaraan thans wordt gearbeid, mogt
herhaald worden, gaf aanleiding tot die Adressen. Over de waarde of onwaarde,
het tydige of ontydige, dier Vertoogen zullen wy ons niet uitlaaten, maar alleen
aanmerken, dat de Aanspraak van den Eerw. VAN DER ROEST uit haaren aart geschikt
is, om zeer veel te hebben kunnen toebrengen om het getal der Onderteekenaaren
tot het aanzienlyk getal te doen aangroeien, welk wy onlangs openlyk vonden
aangekondigd. Gemaatigdheid, ernst en wegsleepende schryfstyl wedyveren hier
met elkander. Zo wel de zulken, die het oude, als die het tegenwoordige, Bestuur
zyn toegedaan, indien hun de zaak van den Hervormden Godsdienst, en de
standhouding daarvan, ter harte gaa, tragt hy hunne verpligting op het hart te
drukken, om niet stil te zitten, maar aan den opgeworpen maatregel deel te neemen.
VAN DER ROEST begeert niet het geheel, maar een gedeelte, der Kerkelyke goederen
voor de Hervormden; waaromtrent hy zich aldus uitlaat: ‘Veel is te zeggen voor 't
recht der hervormden op alles, dan ik erken, 't geen naar de beginselen der
Rechtsgeleerdheyd het hoogst recht is, is soms voor de vierschaar van 't geweeten
het uiterst onrecht. Het waaren, vervolgt hy, zoo wel de Voorouders van onse in
den Godsdienst van ons verschillende Landgenooten, als de onse, van welke de
meeste goederen der Kerk afkomstig zyn, en indien den Hervormden de helft dier
goederen wierd toegeweesen, sou dit wel niet toereykend zyn om alles by hen in
dien staat te doen blyven, waar in het nu is, maar (zegt hy) 'er konden ook
verscheydene veranderingen gemaakt worden, en men
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bezat dan een fonds, 't welk, onder den Godlyken zeegen, van tyd tot tyd kon
vermeerderd worden.’
Om den spoed, welken, naar de meening van den Eerw. V.D. ROEST, het werk
vereischte, heeft hy deeze Aanspraak afzonderlyk afgegeeven; niet oorbaar agtende,
daar mede te toeven, tot dat de Leerrede was afgedrukt. Tot nog toe is deeze ons
niet ter hand gekoomen.

Request voor Gecommitteerden der Doopsgezinde Gemeente te
Leeuwarden, ingeleverd by de Nationale Vergadering,
représenteerende het Volk van Nederland. Alomme te bekoomen.
In gr. 8vo. met de Bylagen, 52 bl.
Eenig in zyne soort, voor zo veel wy van de Geschiedenisse der Doopsgezinden
kundschap draagen, is het hoofdonderwerp van dit Geschrift. Zeer bekend, by
veelen, is de naam van Abraham Staal, zints meer dan elf jaaren. Het Leeraarampt
in de Doopsgezinde Gemeente te Goes, in Zeeland, bekleedende, speelde hy, in
den Jaare 1786, een aanzienlyken rol onder den Patriotschen aanhang van dien
tyd, en liep dermaate in het oog by de Vrienden van Oranje, dat deeze, in een
geduchten opstand te dier Stede, hem na 't leeven stonden. Zeeland verlaaten
hebbende, beriep hem vervolgens de Doopsgezinde Gemeente te Leeuwarden tot
haaren Leeraar. Vuurig van aart en driftig Patriotsgezind, nam Staal van nieuws
ryklyk deel in de openbaare zaaken, naa de Omwenteling van den Jaare 1795, niet
slegts als werkend Lid eener Volks-Societeit te Leeuwarden, maar ook als
Afgevaardigde in de Centraale Vergadering in 's Hage. Hoe zeer ook, voor verre
het grootste gedeelte, de nieuwe orde van zaaken toegedaan, vatte, egter, de
Gemeente merkelyk ongenoegen op over het gedrag van haaren Leeraar. Door
meer of min ernstige maatregelen tragtte men hem daar van te rug te brengen.
Vergeefs. Zedert tot Raad in het Provinciaale Hof van Justitie verkozen, groeide de
verwydering tusschen Staal en zyne Gemeente, alzo deeze van oordeel was, dat
de dienst, welken hy aan haar verschuldigd was, daar by merkelyk nadeel leedt.
Het gevolg was, dat men, eindelyk, te raade wierdt, Abraham Staal van zynen post,
als Leeraar der Ge-
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meente, vervallen te verklaaren, volgens besluit van 18 April deezes jaars. Thans
wendde zich Staal tot den Raad der Gemeente, met een Verzoekschrift, waarin hy,
zyne remotie niet op rekening der Gemeente, maar van den Kerkenraad, stellende,
verzogt, dat het gedrag, ten zynen opzigte gehouden, van onwaarde verklaard, en
hy in zyn werk niet mogt geturbeerd worden. Een gunstig verhoor vondt dit verzoek,
en wierdt overeenkomstig daar mede een besluit genomen. Nog al, evenwel, konde
Staal zyn oogmerk niet bereiken, om den Predikstoel te beklimmen. Andermaal
moest hy daartoe den Raad der Gemeente in den arm neemen. Het zonderling
Appoinctement, om het by geen anderen naam te noemen, welk hier op volgde,
willen wy hier overschryven: ‘De Raad auctoriseert den Executeur deezer Stad, C.
Seth, om den Suppliant 't effect te doen genieten van haar Disposityf in deezen
voorkomende, de dato den 14 July 1797, op des Suppliants nademiddagsdienst,
den 24 September 1797 aanstaande, en vervolgens, des nodig met middelen van
Executie, en adsumtie van de noodige adsistentie, den Kerkenraad van de
Doopsgezinde Gemeente alhier te constringeeren, ten einde de Deuren der Kerke,
en den toegang van dien, behoorlyk, anders Via Facti, geopend werden,’ enz. Dit
gewelddaadig openen der Kerke geschiedde ook met 'er daad op den genoemden
Zondag, en wierdt alzo aan Staal de weg na den Predikstoel gebaand, voor welken,
alzo de gewoone Voorzanger zynen post hadt nedergelegd, een Man in Burger
Sergeants Uniform, met den Houwer op zyde, zich plaatste, om dat werk te verrigten;
onder 't welk hy, egter, zyn zydgeweer afleide. Op den 1 October wierdt het
aanstootelyk, gewelddaadig, Kerkschenden herhaald. - Zie daar het hoofdbeloop
der veel gerugts maakende gebeurtenisse, om welker verdere heillooze gevolgen
te voorkomen, Gecommitteerden der Gemeente noodig geoordeeld hebben, in een
uitvoerig en bondig beredeneerd Request, zich te vervoegen by de Nationaale
Vergadering, ten einde de Doopsgezinde Gemeente by haare Regten gehandhaafd,
aan Staal bevolen worde, zich naar het besluit der Gemeente van 16 April 1. 1. te
gedraagen, en aan den Raad der Gemeente van Leeuwarden, om de gemelde
Gemeente ongemoeid te laaten. Bezwaarlyk valt het voor ons, in deeze zaak, een
vonnis op te maaken, dat in allen deele met de waarheid overeenstemt. In de
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hoofdzaak schroomen wy niet ons voor de Requestranten te verklaaren. De
beoordeeling van de handelingen van den Raad der Gemeente en van Staal aan
de eene zyde, en de verdeediging van hun eigen gedrag aan den anderen kant,
doen ons die party kiezen; nog meer daartoe bewogen door eenige Getuigenissen
en Verklaaringen, welke wy onder de Bylagen aantreffen.

Reizen door Zwitserland, Italien, Sicilien en de Grieksche Eilanden,
naar Konstantinopolen, en van daar te rug door een gedeelte van
Griekenland, over Ragusa en de Dalmatische Eilanden, in de Jaaren
1787, 1788 en 1789. Door Thomas Watkins. Uit het Engelsch
vertaald. Vde Deel. Te Haarlem, by F. Bohn. In gr. 8vo. 144 bl.
Niet dan noode verlaat men eenen onderhoudenden Vriend, niet dan noode dien
bovenal wanneer hy ons zeer weetenswaardige berigten mededeelt van Reistochten
in door ons onbezogte Landen, en die hy met het oog eens menschkundigen, en
in allen opzigte toegerusten, Waarneemers doorkruiste. Dit viel ons in by het digtdoen
van het laatste Deeltje deezer Reizen van WATKINS, door de op den Tytel gemelde
Landen. Een Reiziger, die ons, van tyd tot tyd, eerst by een en ander Stuk in het
Mengelwerk onzer Vaderl. Letteroefeningen, en vervolgens by het beoordeelen der
Nederduitsche Vertaaling van de geheele Reize, menig aangenaam en onderwyzend
uur verschafte.
(*)
De eerste vyf Brieven, in dit laatste Stukje , loopen, naa eene onderhoudende
Beschryving van de Reize derwaards, over Constantinopel, en de omliggende
Landstreeken, door den Reiziger bezogt, en op zynen bekenden onderhoudenden
trant beschreeven; met aanmerkingen over het Character der Turken. De
Nederduitsche Vertaaler, ten wiens opzigte wy reeds aangemerkt hebben, dat hy
overvloediger werd met zyne Aantekeningen, is het ook in dit Deeltje, en schynt in
de gelegenheid geweest te zyn, om eenige byzondere naarigten, de Turken
betreffende, op te doen, welke hy te deezer gelegenheid mededeelt, en

(*)

Zie ons verslag van het IV Deel, bl. 125 hier boven.
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tot verbetering deezes Reisverhaals strekken. WATKINS merkt op: ‘'Er is geene Natie
in Europa, welker zeden zo barbaarsch zyn, als die der Turken. Dit moet men
toeschryven aan hunnen Godsdienst, die, om zich staande te houden door de
onkunde van deszelfs belyderen, hen leert, dat het afwyken van de gewoonte hunner
Voorouderen afval, en het omhelzen van die der Kristenen zonde is. Men
versmaadde de beschaafdheid der Grieken, toen men deeze overwonnen en in
slaaverny gebragt hadt, zo dat de Turken nog even ruuw en ongeletterd zyn als in
de dagen van OTHMAN. Hunne betere hoedanigheden zyn geenzins toe te schryven
aan eene redelyke overtuiging of een bezef van zedelyke deugd; want alhoewel zy
de regtvaardigheid en liefddaadigheid voor noodzaaklyke deugden houden, bepaalen
zy derzelver uitoefening alleen tot de hunnen; geloovende, gelyk gy uit hunne
geschiedenis zien zult, dat geen overeenkomsten met Ongeloovigen voor hun van
eene verbindende kragt zyn.’ - Op deeze laatste byzonderheid vinden wy deeze,
den Turken tot eere strekkende, Aantekening des Vertaalers: ‘Dit wordt ons verzekerd
dat 'er zo verre af is, dat de Turken, zelfs boven veele Kristenen, in goede trouw
uitmunten; in zo verre, dat zy nimmer in gebreke blyven, de door hun opgenomene
penningen promt te verintresten, en op zyn tyd af te lossen, schoon zy 'er geen
handschrift van geeven.’
Smyrna, vervolgens door den Reiziger bezogt, wordt beschreeven, en in die
beschryving aangemerkt: ‘De Pest heeft in den laatstvoorleden Zomer, (deeze Brief
is gedag- en gejaartekend 21 Nov. 1788,) heviger gewoed te Smyrna dan in eenig
ander deel van Turkyen Mejuffrouw HAYES (de Vrouw van den Engelschen Consul)
verhaalde my, dat zy het eerst ruchtbaar gemaakt wierd door het toeslaan der deuren
in de straat, met zo veel geweld, dat zy nooit een verschriklyker geluid gehoord
hadde. Voor zes weeken kon 'er byna niemand uit zyn huis komen, zo groot was
de verwoesting. Zy kreegen hunne Leevensmiddelen van luiden, welke de Italiaanen
Expeditori heeten, en die zich, in zulke tyden van verslaagenheid, daarop in 't
byzonder toeleggen. De mondkost wordt in korven ontvangen, die men met een
touw uit de vengsters nederlaat, en die, zo dra zy opgehaald is, terstond in 't water
gezet wordt,
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om de besmetting te voorkomen.’ Op die laatstgemelde byzonderheid treffen wy
deeze Aantekening des Vertaalers: ‘Hieromtrent schynt onze Reiziger niet wel
onderrigt geweest te zyn; zynde ons van goeder hand verzekerd, dat, in tyden van
Pest, de mondbehoeften en andere noodwendigheden tot binnen het hek, 't welk
voor ieder huis staat, gebragt, en aldaar in een tobbe met water, steeds gereed
staande, geworpen wordt.’
Op Smyrna volgt de Reis na Athenen. Een storm, die schipbreuk en dood dreigde,
ontliepen zy in een stillen inham van Chios. Het Schip eenige kalafatering noodig
hebbende, hieldt hy zich eenige dagen aldaar op, en hadt gelegenheid om verscheide
oorden van dat Eiland te zien, en zich over de schoonheid der Vrouwen, waarin
Chios onder de Grieksche Eilanden zo zeer uitsteekt, te verwonderen.
Door een labber koeltje de reis weder aangevangen hebbende, werd hy gevoerd
op den Sinus Saronicus, of Golf van Engia. Hier voelde zich de Grieksche
Oudheidkundige Reiziger dermaate getroffen, dat hy schryft: ‘Onmogelyk is het my
u den gloed van geestverrukking en het genoegen te beschryven, welken ik gevoelde
onder de beschouwing van het omliggend land, 't geen my de daaden in het
geheugen riep, welken aldaar, in de heldentyden van Griekenland, verrigt werden.
- Aan de eene zyde lag Argolis, het oude Ryk van AGAMEMNON; aan den anderen
kant deeden zich de stranden van Attica op, waar op ik my verbeeldde het
Atheensche Volk te zien, onder het naöogen en vaarwel zeggen door menigerleie
tekens van die vermaarde krygstoerusting, waar mede NICIAS en ALCIBIADES
vertrokken om Sicilien te heroveren. Welk eene uitmuntende Schildery heeft
THUCYDIDES van dit tooneel gegeeven! Voor ons lagen AEgina en Salamis, en aan
de andere zyde van de Golf verhief zich het hoog gebergte der Korintische landtong.
Daar wy langzaam zeilden, had ik een geheelen dag tyds, om deeze verrukkelyke
voorwerpen te beschouwen, en tegen den avond lieten wy het anker vallen in de
haven van Piraeus.’
Van de oude gesteldheid deezer Haven, in vergelyking met de tegenwoordige,
geeft WATKINS verslag. Te Piraeus stapte onze Reiziger aan land, en verklaart:
‘Mogelyk
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zult gy meesmuilen op myn schryven, dat ik, dit doende, den grond kuschte, en
echter zult gy myne geestvervoering niet weinig inschikken, wanneer gy bedenkt
hoedanig een Volk deeze grond weleer opleverde.’
Verstommende verrukking beving onzen Reiziger toen hy Athenen zag opdaagen.
Zyn Reisgenoot meende, dat twee dagen genoeg waren om haare Oudheden te
bezigtigen, en drong 'er sterk op, dat hy met hem vertrekken zou; maar niets kon
hem beweegen om eene Stad te verlaaten, die, om zyne eigene woorden te bezigen,
‘weleer de beroemdste van Griekenland en heel de Waereld was, en elk voorwerp
daar in, 't welk oplettendheid verdiende, zoo gemeenzaam aan myn oog geworden
was, om 'er, by u in myn land te rug gekeerd zynde, nog veele gelukkige uuren aan
te kunnen gedenken.’
Dit vertoeven geeft WATKINS gelegenheid om de fraaije Ruïnen dier Stad te
beschryven, als mede van de ommestreeken, die hem in de vroegere tyden te rug
voeren. Welke oudheidkundige bydragen voorts afgewisseld worden met eene
beschryving van het hedendaagsch Athenen; van de Leevensmanier aldaar; van
de schranderheid van het Volk, en het Character der Grieken. Byzonderheden
moeten in de Reis zelve geleezen worden. Een algemeen overzigt kan hier alleen
plaats vinden, en is hetzelve begreepen in deeze bewoordingen: ‘Thands alles, wat
Athenen en Attica bezienswaardig oplevert, gezien en herzien hebbende, de minst
bezogte plaatzen doorsnuffeld, en, in één woord, elk pleje ten diepsten in mynen
geest ingedrukt hebbende, beklom ik ten laatsten den Berg Ancesmus, liggende
aan den noordkant der Stad, alwaar ik voor de deur van eene kleine kapél ging
zitten, om, op myn gemak, het uitzicht van alle kanten te bekyken. Over Athenen
zag ik heen met eene gemengde aandoening van toegenegenheid en droefheid;
van toegenegenheid, als voorheen de eerste van de Steden, de wieg en bakermat
der Letterkunde en beschaafdheid geweest zynde, hebbende, van byna alle konsten
en weetenschappen, de grootste Mannen, welke de waereld ooit kende, opgeleverd;
en van droefheid, als thans in barbaarschheid en ellende gedompeld liggende. Moet
men niet verbaasd staan, dat zelfde Athenen, 't welk alles voor de vryheid en
behoudenis van
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Griekenland opzettede, dat zo wel den haat als gunst van een Despoot, die met
millioenen van Krygsknegten tegen haar optrok, met eene grootmoedige veragting
behandelde, thans onderworpen te zien aan den Kislar. Aga, een ontmanden zwarten
Slaaf van het Serail? Haare tempels vergaan onder de knaagingen des tyds, en
mogelyk zullen in eene volgende eeuw alle de overblyfzels van haare schoonheid
voor altoos verlooren zyn.’
Eene droeve voorspelling, bekragtigd door de daar op volgende beschryving van
de nieuwe of hedendaagsche Stad; en geeft hy de volgende characterschets der
tegenwoordige Inwoonderen: ‘Ik zou bykans gelooven, dat de hooge maate, in welke
de oude Atheniensers alle andere Volken van hunnen tyd, in konsten en
weetenschappen, overtroffen, grootendeels aan natuurkundige oorzaaken moet
toegeschreeven worden; want hunne nakomelingen munten nog uit in schranderheid.
Waarschynlyk zult gy wel eens gehoord hebben, dat zy zelfs de Jooden, in slimheid,
op het stuk van den Handel, den loef afsteeken; en 't geen daar van verhaald werd
is waar. Zo veel kunnen opvoeding en regeeringsvorm op het nationaal karakter
uitwerken, dat de Grieken, die het beste Volk weleer waren, tegenwoordig het
slegtste geworden zyn; want over 't geheel genomen zyn zy de trotschste,
laagzieligste, baatzugtigste, bedrieglykste, wraakgierigste en verraaderlykste
weezens, die de menschheid ontluisteren.’
Hoe zeer steeken hier by af de Ragusanen, vervolgens door WATKINS bezogt?
immers van hun schryft hy: ‘Van de Ragusanen kan ik u niet te veel goeds melden,
byzonderlyk van den Adel en de hoogere klassen van Burgeren, die over 't algemeen
alle goede hoedanigheden bezitten, welke een deugdzaam voorbeeld, en eene
beschaafde opvoeding, kan opleveren, zonder die ondeugden, welken in landen de
overhand hebben die voor de verkeering met vreemdelingen meer open liggen, en
waar men, gevolglyk, meer op bedrog is afgerigt. Zy zyn geleerder, zonder zich
echter daar op iets te laaten voorstaan, beleefder jegens elkanderen, minder nydig
dan eenig ander Volk. In gastvryheid omtrent vreemdelingen kunnen zy met geene
mogelykheid overtroffen worden; met één woord, 'er zyn zo weinig gebreken in hun
karakter, in 't algemeen geno-
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men, dat ik geenzins aarzele, om hen, voor zoo ver ik over andere Natien, by
ondervinding, kan oordeelen, voor het verstandigste, beste en gelukkigste, Volk te
verklaaren.’
Op zyne te rug reize na Venetien hadt hy dikwyls gelegenheid om zo wel aan het
Vasteland, als op de Eilanden, te stappen, en, gelyk hy zich laat hooren, ‘te zien,
hoe nutteloos de weldaadigheid der Natuur aldaar gemaakt wordt, door het averechts
bestuur der Venetiaanen, in hunne Barnebotti, of eerlooze Edelluiden, derwaards
te zenden, om de ingezetenen te plonderen. Welk een verschil tusschen hen en de
Burgers van Ragusa, die onder eene veilige bescherming leeven, en van alle
schattingen vry zyn; terwyl deezen naauwlyks kunnen bestaan in het ryke land, dat
zy bewoonen, als geplaagd wordende door allerlei soorten van knevelary, welke
gierigheid in staat is uit te denken, en magt te bewerkstelligen.’
Eindelyk ontmoeten wy den Heer WATKINS weder te Venetien, waar hy, volgens
ons berigt in de Beoordeeling van het voorgaande Deeltje, zo wel getoefd werd.
Hier woonde hy het Karneval by; de Verkiezing van een nieuwen Doge, en van
eenen Procureur van St. Marcus. Welke laatste byzonderheden, naa de jongste
Omwenteling in dat Gemeenebest, nu onder de oudheden behooren. - De
schitterende Casini van Venetien en haaren eeuwigduurenden kring van
vermaaklykheden verlaatende, begaf zich onze Reiziger, noode van Venetien zich
als afrukkende, na het stille Padua, 't welk, gelyk ook Vicenza en Verona,
beschreeven wordt. Een Characterschets der Italiaanen, die, schoon niet zeer
uitvoerig, voor ons ter overneeming te breed is, besluit eene Reize, waar van wy in
onze berigten een zeer gunstig en welverdiend verslag gegeeven hebben.

Livre de Lecture, á l'usage de la Jeunesse Hollandoise, traduit du
Hollandois en François, par jos. Ph. Dellebarre, Maitre d'Ecole
dans ces deux Langues, établi a Leyde. a Leyde, chez D. du Mortier
& Fils, 1797. In 8vo. 82 bl.
Dit Leesboek voor Kinderen, hetgeen wy van den burger DELLEBARRE uit zyn
Voorbericht met genoegen vernemen, dat, in het oorspronglyke, in onze
Nederduische Scholen vry algemeen gebruikt wordt, is geheel der moeite waardig,
welke
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de Fransche Schoolleeraar aan zyne Vertaling van hetzelve besteed heeft. Het
behelst naamlyk een onderwys der zeden door voorbeelden, die allen naar de
kinderlyke behoeften en vatbaarheid zeer wel zyn uitgekozen. Het is dus evenzeer
geschikt om den leeslust op te wekken en gaande te houden, als om het jeugdig
verstand en hart voor zyne pligten te vormen. Om onze lezers over de wyze van
voordragt, en ook enigzins over de waardy der Fransche Overzetting. te doen
oordelen, geven wy hun tot ene proeve het volgend stukjen, getiteld:

On ne croit plus celui qui manque á sa parole.
Un enfant, qui manque á sa parole, a beaucoup de ressemblance avec celui qui
ment: l'histoire suivante suffit pour prouver cette vérité.
Jean, fils d'un paysan, voyant que son camarade avoit deux pommes, lui promit
un liard s'il vouloit les lui donner: ce bon garçon y conjentit & lui donna les deux
pommes; sur quoi Jean lui ria au nez, mangea les pommes, & ne lui en donna rien.
Cette conduite injuste & malhonnête de Jean envers son petis voisin fit verser á ce
dernier bien des larmes, de quoi le pere de Jean s'étant apperçu, il voulut en savoir
la cause, & il n'eus pas de peine á comprendre que, pour n'avoir pas tenu sa parole,
son fils avoit causé tout le mal; c'est pourquoi il le reprit & Jean promit de se corriger.
Peu de temps après arrive la foire, & le pere de Jean prit avec lui le garçon du
voisinage, pour lui faire voir ce qu'il y avoit de plus beau & de plus curieux: vous
avez, dit le pere á son fils, trompé cet enfant, & pour réparation de cette faute, je le
ménerai avec moi, & vous, vous resterez á la maison. Jean se mit á pleurer
amérement, & promit á son pere de n'y plus retomber, s'il vouloit aussi lui permettre
de l'accompagner. Non, dit-il, il faut réparer votre faute envers l'enfant que vous
avez attristé & trompé, il faut rester au logis; & quoi que vous promettiez maintenant
de vous corriger, comment voulezvous qu'on ajoute foi á vos promesses; car celui
qui, dans une chose ne tient pas sa parole, mérite bien de n'être pas cru aussi dans
les autres: il faut donner des preuves de votre amendement, avant que je puisse
croire á vos promesses. Jean resta au logis, & le petit voisin se divertit toute la
journée á la foire.
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Koenraad Kiefer, of Aanleiding tot een Verstandige Opvoeding
van Kinderen. Een Boek voor het Volk; van C.G. Saltzman. Uit het
Hoogduitsch vertaald. Te Amsteldam, by de Wed. J. Dóll, 1797. In
8vo. 332 bl.
Meerder goedkeuring en lof zal niet ligt iemand der genen, die in dit tydvak over de
Opvoeding geschreven hebben, van het onpartydig publiek kunnen genieten, dan
de geëerde SALTZMAN met reden verdient. Zyne gehele werkzame ziel is met dit
onderwerp ingenomen, en de blyken van zyn helder doorzicht, en die van zyn
mensch- en kinderlievend hart, welke in zyne geschriften overal doorstralen, maken
hem, om stryd, aller achting waardig. Voor enige jaren schreef hy een Werkjen, dat
ook spoedig in het Nederduitsch werd overgezet, onder den titel van Aanleiding tot
ene Onverstandige Opvoeding van Kinderen, waarin hy met een groot aantal
voorbeelden de verkeerde manier aantoonde, op welke vele Ouders gewoon zyn
in de behandeling van hun kroost voort te gaan. De krachtige uitdrukking dezer
voorbeelden moest strekken om hun hunne verkeerdheid te doen gevoelen, en
daarvan af te schrikken. Zyn Koenraad Kiefer, of Aanleiding tot een Verstandige
Opvoeding van Kinderen, is daarby rechtstreeks geschikt om de Ouders een wyzer
gedrag te leren houden. Dit Boek beschryft de gewigtigste delen der natuurlyke en
zedenlyke Opvoeding, op enen zeer aangenamen en onderhoudenden trant.
Rechtschapen Ouders zullen de geschiedenis der Opvoeding van Koenraad Kiefer
met genoegen, dikwyls met aandoening, en altyd tot hunne léring en opwekking,
kunnen lezen. De eenvoudigheid der schryfwyze maakt dezelve ook genoegzaam
voor alle standen geschikt.

Zedelyk Schouwtooneel der Menschelyke Hartstochten en Daaden,
of Tooneelstukken van Vernauft en Smaak. Met Kunstplaaten. IIde
Deel. Te Amsterdam, by de Wed. J. Dóll, 1796. In 8vo 424 bl.
Met geen minder genoegen, dan wy het eerste Deel deezer Verzameling van
(*)
Toneelstukken, 't welk wy voorheen aankondigden , lazen, hebben wy ook dit Deel
geleezen. Hier krygen wy weder drie Toneelspelen, van onderscheiden Autheurs.
- Het eerste, naar het Fransch van PIGAULT LE

(*)

Zie onze Alg. Vad. Lett. voor 1796. bl. 350.
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is genoemd Carel en Carolina, en vertoont den Leezer de standvastigheid in
Huwlyksliefde, niettegenstaande het gebrek en de nooddruft aau de eene zyde, de
verleiding, en bovenal de wrok des Vaderlyken gezags, aan den anderen kant,
samen scheenen te spannen, om hen aan 't wankelen te brengen. De edelmoedige
rondheid en de kragt der vriendschap van eenen Man van een laag beroep, die,
zonder belang, zich de zaak der deugdzaamen aantrekt, contrasteert hier, op 't
sterkst, tegen de laage, valsche en ontuchtige eigenbaat van eenen Slegtaart van
hooge Geboorte. Terwyl de Ouder- en Kinderliefde, met treffende couleuren gemaald,
zegepraalen over alle vooroordeelen van rang en grootheid.
Het tweede Toneelspel, de Lasteraar, van den meermaalen door ons, en met
regt, gepreezen A. VON KOTZEBUE, geeft ons een natuurlyk tafereel van den
verpestenden invloed des Lasters op het geluk van 't Menschdom. - Albrand, in
schyn de Boezemvriend van den Syndicus Moorland, op wiens deugdzaame
Huisvrouw hy door eene onkuissche drift smoorlyk verliefd was, vergiftigt eerst het
huislyk geluk deezer braave Echtgenooten, door jalouzy verwekkende
inboezemingen; en naderhand berokkent hy het ongeluk van den burgerlievenden
Moorland, door eerst denzelven, by den Minister, wiens Geheim-Secretaris hy was,
in verdenken te brengen, van ontwerpen te smeeden, die de burgers tegen de
belangen van den Vorst zouden ophitzen; en vervolgends (by toeval gewaar
wordende, dat de Vrouw van Moorland van het duistere van den nagt gebruik maakte,
om een ongelukkig huisgezin by te staan,) den Minister in 't oor te blaazen, dat
Moorland, des nagts, heimelyke byeenkomsten hield, en aanslagen, voor de rust
van den Staat nadeelig, smeedde: terwyl hy den Syndicus diets maakte, dat zyne
Vrouw geheime samenkomsten met den Vorst hield. Het gelukte hem, om, een
bevel tot Arrest van den Syndicus verkreegen hebbende, denzelven tot het bespieden
van de gangen zyner Huisvrouw te beweegen, en hem by die gelegenheid gevangen
te doen neemen; op dat hy gelegenheid hebben mogte, zyne Vrouw, in zyn afweezen,
tot voldoening zyner onkuissche liefde te beweegen. Doch hy werd, op 't einde, door
de trouwhartigheid van eenen vermomden Engelschen Lord, die Moorland's Zuster
beminde, ontdekt, en de Syndicus ontslagen, en in eer, en 't vertrouwen van den
Minister, hersteld.
Het laatste Stuk, de Onbekende, of het overwonnen Vooroordeel, is van COLLOT
D'HERBOI. - De Onbekende, ongelukkig de Broeder van eenen befaamden Roover,
Craus, die door het Geregt veroordeeld en gestraft was, vond zich in de
noodzaaklykheid, om de schande en eerloosheid, door
BRUN,
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het vooroordeel, op hem, als Bloedverwant, nederdaalende, te ontwyken, zyn
Vaderland te verlaaten; ontmoette, toevallig, op zyne reize, een op het Land, met
zyne Dogter, stil levenden Baron, die hy uit de handen der Roovers verlost: de
dankbaarheid voor deezen dienst verbindt den Baron en zyne Dogter, by welke ook
de liefde in 't spel kwam, ten sterksten aan hem; en hun sterk aandringen, om by
hen te blyven, brengt hem in de noodzaake, om zyne maagschap aan den gestraften
Roover te ontdekken: doch dit verhindert nogthans niet, dat het edeldenkend
Huisgezin, zich boven allen vooroordeel verheffende, hem te sterker perst, om by
hen te blyven; en hy wordt de Echtgenoot van des Barons Dogter. - Mogt eenmaal
het denkbeeld, dat de eerlooze Deugniet alleen zichzelven, en nooit zyne braave
Bloedverwanten, die geen deel hebben in zyne snoodheid, schande aandoet, boven
het vooroordeel, dat ook deezen in zyne eerloosheid betrekt, zegepraalen!

Rondenstein, of het Vaderlyk geluk; Tooneelspel; door M.
Westerman. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek, 1797. In 8vo. 121
bl.
Rondenstein is in het bezit van zyne beide kinderen, Sofia en Ferdinand, een gelukkig
Vader. Bovendien had hy nog, op de dringende bede zyner Dochter, ene, haar
waardige, Vriendin onder zyne weldadige zorge opgenomen. Paulina (zo heette
deze Vriendin) was een arm, maar deugdzaam, meisje. Door hetgeen zy met vele
zorgen en moeiten van harer handen arbeid saamvergaarde, had zy een geruimen
tyd in de daaglyksche nooddruft harer Ouderen voorzien. Na dezer Ouderen dood
was zy, ten einde zich een ruimer bestaan te bezorgen, naar Amsteldam gekomen.
Aldaar verwierf zy door haar' gevoeligen inborst de vriendschap van Sofia, met
welke zy, door voor haar te werken, bekend werd, spoedig zozeer, dat deze, het
byzyn van hare Vriendin niet kunnende ontberen, eerlang de inwoning in haars
Vaders huis voor Paulina verzogt en verkreeg. In het huis van Rondenstein verwierf
nu Paulina metterhaast elks achting en genegenheid. De goede Vader opende haar
geheel zyn hart, Sofia beschouwde en behandelde haar niet anders dan als ene
tederbeminde Zuster, terwyl haar de jeugdige Ferdinand spoedig de oprechtste, de
vurigste liefde zwoer. Daar het meisje dezen Jongeling met dezelfde drift beminde,
vervielen zy in ene misdadige zwakheid, welke het jonge paar in de uiterste
verlegenheid, en Paulina byna tot vertwyfeling, bragt. Ferdinand had bezwaarlyk
moeds genoeg om zyns Vaders stem tot een ongelyk huwlyk te vragen, ter-
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wyl even wel de bedenklyke toestand zyner beminde hem daartoe ten sterkste
verpligtte. Hoezeer Sofia met den hartlyksten drang en het edelmoedigst aanbod
om een gedeelte van haar aanzienlyk erfgoed voor hare Vriendin af te staan zyne
bede ondersteunde, Rondenstein achtte zich nogthans in het eerst gehouden een
afwyzend antwoord te geven. Hy vermaande zynen Zoon met moed zyne hartstocht
te bestryden, wyl hy verpligt was het heerschend vooroordeel te ontzien, en de
gevaren te vrezen, welke zyne vereniging met een arm meisje hem en zyne, nu
beminde, Paulina ligt eerlang zou kunnen doen lyden, wanneer de bedwelming der
liefde voor bedaarde redenering zou hebben plaats gemaakt. Midden onder deze
gesprekken laat zekere Vreemdeling, Bergval genaamd, zich by Rondenstein
aandienen. Bergval was vóór vyf jaren naar Amerika vertrokken. Nadat hy aldaar
vruchtloos zyn fortuin in den handel had beproefd, had hy het geluk gehad een'
Vriend te vinden, die hem, onder beding van voordaan zynen naam te voeren, zyn
geheel aanzienlyk vermogen had nagelaten. Het verlangen naar ene brave Zuster,
die hem en zyne behoeftig geworden Ouders weleer de daadlykste liefde bewees,
had hem, na den dood zyns Vriends, weder naar het Vaderland gevoerd. Dikwyls,
maar altyd zonder vrucht, zyne Zuster geschreven hebbende, hoopte hy haar nu
zelf te vinden, en zyn' verkregen' schat met haar te delen. Bergval had even dit
verhaal aan Rondenstein gedaan, wanneer Sofia op het toneel verschynt, en hem
door hare eenvoudigheid en onschuld derwyze bekoort, dat hy aanstonds besluit
zyn hart en hand haar aan te bieden. De edele Sofia weigert dit aanbod niet, maar
onder volstrekt beding, dat Bergval zich het lot van hare Vriendin zal aantrekken,
het zyne doende om 's Vaders toestemming voor haar en haren Broeder te bewerken.
Ten einde hy, om daartoe met vrucht te werken, het voorwerp, waarin zy zoveel
belang stelde, vooraf enigzins zou leren kennen, zendt zy hare Vriendin by hem,
hetgeen gelegenheid geeft, dat Bergval in Paulina zyne Zuster, en deze in hem
haren Broeder, wedervindt. Deze herkenning is door den Aucteur allertreffendst
uitgedrukt. Op het ogenblik, waarin dezelve voorvalt, verschynt Ferdinand, en ziet
Bergval en zyne beminde in elkanders armen. De achterdocht maakt zich eensklaps
meester van zyne ziel, en hy slaat tot de gevaarlykste woede over. Deze
omstandigheid brengt in het stuk menig aandoenlyk en belangryk toneel. Ferdinand
gaat in zyne dwaze drift zoverr', dat hy Bergval uitdaagt tot een twégevecht, waarvan
de smattlyke gevolgen alleen door een gelukkig toeval worden voorgekomen. Eindlyk
schikt zich alles ten beste. Bergval vraagt en verkrygt van Rondenstein de hand
van Sofia. Te gelyk smeekt hy hem, terwyl hy hem nopends
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den elgenlyken toestand van Paulina onderricht, dat hy ook in haar huwlyk met
zynen Zoon bewillige. Nadat hy deze bewilliging voor het arme meisje verkregen
heeft, ontdekt hy zich eerst als Paulina's ryken Broeder, die zyne bezitting ook
geheel de nare acht. Deze ontdekking van maagschap maakt, dat Ferdinand zich
in het diepst zyner ziel' over zyne dwaasheid moet schamen. Hy ontvangt Paulina
van haars Broeders hand tot bruid, en Rondenstein, die zich in de blyde uitkomst,
en het geluk zyner kinderen, hartlyk verheugt, gevoelt daardoor zyn eigen vaderlyk
geluk volmaakt.
Wy hebben dit Toneelspel met aandoening en met genoegen doorgelezen. Hoe
wenschlyk ware het, dat de heerschende toon van hetzelve, welke ons zozeer aan
het vaste karakter en de deugd onzer Vaderen herinnert, nog in vele Nederlandsche
huisgezinnen heerschte. Wat de kunstbewerking aanbelangt, hierover zou veel tot
roem gezegd kunnen worden. De Schryver verstáat zich de kunst om aandoeningen
te verwekken zeer wel, waartoe hy duidlyk blykt de natuur en de ondervinding
geraadpleegd te hebben. Gene zyner haudelende personen zyn overtollig, aan alle
heeft hy enige interessance verleend. Zyne tonelen lopen zeer natuurlyk en geregeld
af, en, niettegenstaande de menigte tusschengevallen, welke aan zyn stuk ene
gepaste en aangename verscheidenheid geven, heeft hy de eenheid van het geheel
zorgvuldig bewaard. Wy vinden dus alle reden te berusten in de aanmoediging,
welke wy den jongen Schryver reeds by zynen Eersteling gegeven hebben.

Het Vaderlandsch Huisgezin. Burgerlyk Tooneelspel in drie
Bedryven. Te Rotterdam, by J. Meyer, 1797. In 8vo. 144 bl.
Wy hebben dit Vaderlandsch Stuk met genoegen doorgelezen. Hetzelve is voor
yverige Patriotten, echte Voorstanders der Vryheid en van de Rechten des Burgers,
geschikt. De zodanigen zullen 'er ook zeker veel vermaak in vinden. De karakters,
die uit den tegenwoordigen tyd genomen zyn, en waarvan de meesten zich van ene
edele zyde vertonen, zyn allen natuurlyk geschetst. Goedman, de Vader des
huisgezins, is een braaf mensch, een best Vader, een rechtschapen Patriot. Zyne
Vrouw bezit met hem gelyke beginselen. Uitgenomen één Zoon, wiens ziel, geheel
aan het Komptoir en Koopmansleven verslaafd, daardoor voor zachte, gezellige
aandoeningen min vatbaar is, geven alle zyne Kinderen blyken van de uitstekendste
braafheid en een edel gevoel. Vooral maakt zyn Zoon Jan door zyne onbedwingbare
zucht voor Vryheid en Vaderland een allerbeminlykst voorkomen.
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Hy is een oprecht en gul Jongeling, van een allerlevendigst gestel, daardoor een
revolutionair Patriot; dit woord in den besten zin gebezigd. Niet minder schittert in
dit Toneelspel het karakter van een' verlichten Turk, die zich met de Nederlandsche
Patriotten over hunne verkregen Vryheid hartlyk verheugt. Zyne dankbaarheid en
edelmoedigheid omtrent Goedman, die hem voorheen door weldaden had verpligt,
kunnen den indruk verlevendigen, welke de overtuiging bewerkt, dat onder alle
Natieën en Godsdiensten mannen gevonden worden, die zich door hunne uitstekende
deugden de achting hunner natuurgenoten waardig maken.

De Huwlyksgift, Tooneelspel. Naar 't Hoogduitsch van A.W. Iffland.
Door G.J. Hammius. Te Amsteldam, by P.J. Uylenbroek, 1797. In
8vo. 159 bl.
‘Wat mag de reden zyn, (vroeg de Nederduitsche Vertaler van dit Toneelspel aan
zichzelven) dat vele Toneelstukken van IFFLAND onvertaald blyven?’ Wanneer de
meeste stukken van dien Autheur met zyne Huwlyksgift gelyke waarde hebben, had
hy waarlyk grond voor deze vraag. De goede smaak vordert dan van hun, die zich
bevlytigen door het geven van Vertalingen voor het Toneel werkzaam te zyn, dat
zy op de werken van IFFLAND zozeer als, ja ligt meerder dan op die van KOTZEBUE,
of menig ander Duitscher, hunne aandacht vestigen. IFFLAND vertoont ons in zyne
Huwlyksgift ene alleraangenaamste verscheidenheid van karakters, die allen
interesséren. Dit stuk draagt zovele blyken van zyn vernuft en smaak, 'er heerscht
in hetzelve zoveel zacht en fyn gevoel, dat het boven vele anderen op ons Nationaal
Toneel ook ene plaats verdient.

Het Geschenk, of de Gelukkige Misvatting; Blyspel. Naar het
Fransch van Patrat; door H. Ogelwight, Junior. Te Amsteldam, by
P.J. Uylenbroek, 1797. In 8vo. 46 bl.
Wy hebben uit dit Blyspel den zeer vluggen en vindingryken geest van den Autheur
leren kennen. Hetzelve verdient by uitstek den naam van een geestig stukjen, dat
met veel vermaak kan gelezen worden, en by welks vertoning de toejuiching der
menigte ongetwyfeld in een luid geschater bestaan zal. Vermids dan ook dit stukjen
niets onzedelyks bevat, en wy het eens zyn met den Vertaler daarin, dat velen in
dezen tyd het lagchen hoognodig hebben, moeten wy hetzelve den Bestuurderen
van het Toneel aanpryzen.
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Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.
Kristelyk Leerboek voor de Jeugd, door J.G. Rosenmuller. Uit het
Hoogduitsch. Te Amsteldam, by W. van Vliet, 1797. In 8vo. 430 bl.
Met het uiterst genoegen hebben wy dit Leerboek in onze moedertale ontvangen.
- De wezenlyke gebreken, in alle, zelfs de beste, proeven opgemerkt, bevestigen,
dat het zo moeilyk als gewigtig zy enen Kristlyken Katechismus voor de Jeugd te
schryven. ROSENMULLER, die dit gevoelde, heeft daarom zyn Leerboek, waartoe hy
reeds voor vele jaren het plan ontworpen had, niet eer ter drukpers willen geven,
dan nadat hy hetzelve herhaalde reizen had nagezien en verbeterd. Deze kieschheid
is dan ook ongetwyfeld de oorzaak geworden, dat wy de juistheid, volkomenheid
en naauwkeurigheid, van zyn opstel hebben kunnen bewonderen. Daar dit Leerboek
niet geschreven is voor eerstbeginnenden, maar voor zulken, die reeds ene
genoegzame kennis van de eenvoudigste Godsdienstwaarheden hebben, zo als
die in des Schryvers eenvoudig onderwys voor Kinderen, (een Werkjen, dat ook
reeds in 't Jaar 1792 vertaald is) zyn voorgedragen, is het ook veel uitgebreider,
dan een Katechismus voor Kinderen moet wezen; bevattende hetzelve een geheel
geregeld samenstel der Kristlyke Godsdienstlere. De orde, waarin ROSENMULLER
dit samenstel voor de Jeugd gebragt heeft, zullen wy volgends de lyst der
Hoofdstukken kortlyk opgeven. Na in de Inleiding van den Godsdienst in 't algemeen
gesproken te hebben, handelt hy in het eerste Hoofdstuk van God en de Schepping,
van de Voorzienigheid en van Gods Eigenschappen. Het twede Hoofdstuk gaat
over de goede en kwade Engelen. Het derde, over den Mensch, beschouwd in zyne
natuur en bestemming, naar zynen oorspronglyken en tegenwoordigen staat. Het
vierde, over Jesus Kristus,
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den Verlosser der menschen. Het vyfde, over de laatste dingen. Onder deze worden
begrepen de dood des menschen, de opstanding der doden, het algemeen oordeel,
en het einde der wereld; de eeuwige gelukzaligheid der ware Kristenen, en de
verdoemenis, of het eeuwig verderf der Godlozen. In het zesde Hoofdstuk gaat de
verdienstlyke Schryver over tot hetgeen wy op Gods eisch betrachten moeten, indien
wy zalig wenschen te worden. In het zevende handelt hy in het brede, en zeer
schoon, van de pligten eens Kristens. Het achtste Hoofdstuk bepaalt het recht
gebruik der genademiddelen. Eindlyk wordt in het negende, zoveel ieder Kristen
daarvan behoort te weten, gesproken over het onderscheid der Godsdiensten en
over de voornaamste Kristen Godsdienst-sekten. Dit Leerboek bevat alzo ene
menigte belangryke onderwerpen, welke door den geachten Schryver over 't geheel
zeer schriftmatig worden voorgedragen. Tot bevestiging van hetgeen hy over de
voornaamste geloofslessen en levenspligten stelt, heeft hy achter iedere Afdeling
geschikte teksten, waaruit den onbevooroordeelden in de meeste gevallen duidlyk
zal blyken, dat zyne lere op de lere des Kristendoms volkomen gegrond, en alleen
bybelsche waarheid zy. Om onze Lezers met ROSENMULLER's eigene voordragt
enigzins bekend te maken, willen wy hun hetgeen hy in de vierde Afdeling van het
zesde Hoofdstuk van de bekering der godlozen zegt hier tot ene proeve geven.
‘Wanneer 'er van de bekeering van godlooze menschen gesproken wordt, zo wil
bekeeren zo veel zeggen, als van hart en leeven te veränderen, en een beter mensch
worden, dan men te vooren was. - Het woord bekeeren en bekeering is daarvan
afkomstig, dat het leeven van een mensch in de Heilige Schrift by een' weg wordt
vergeleken, die ons tot zekeren eindpaal brengt. - De godlooze bevindt zich op een'
weg, die hem tot het rampzaligst verderf brengt. - Indien hy dus te regt gebragt zal
worden, moet hy van deezen weg te rugge keeren. - Deeze kristlyke bekeering
wordt ook genoemd de verlichting d.i. de opklaaring des verstands, de waare kennis
van het goede en kwaade. - Dus wordt de bekeering genoemd, omdat waare
Godsdienstkennis voor de bekeering den weg baant. - Zy wordt anders ook genoemd
de wedergeboorte. - Deeze naam wordt aan de bekeering gegeeven, omdat
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'er by eenen godloozen, die zich bekeert, zulk eene verändering plaats heeft ten
aanzien van zyne denkwyze en leevensmanier, dat hy niet meer het voorige, maar
een gansch ander mensch schynt te weezen. - Daarvan worden bekeerde Kristenen
genoemd nieuwe Schepselen.
In deeze bekeering wordt gevorderd, dat de godlooze zyne zonden kenne, vermyde
en betreure. Hy moet naamlyk erkennen en inzien, dat zyn tot hiertoe gehouden
leevensgedrag niet goed, maar schandelyk, en strafbaar geweest zy. - Niet goed,
omdat hy Gods wetten overtreeden heeft. - Schandelyk, omdat hy de weldaaden
van God en den Verlosser met de grootste ondankbaarheid beandwoord heeft. Strafbaar, omdat hy zichzelven en andere menschen op meenigerlei wyze schade
gedaan heeft, en die schade of geheel niet, of ten minsten zeer moeilyk, vergoeden
kan. - Hy moet tevens erkennen, dat hy zich door het aan de hand houden der zonde
meer schade doet, en de zaligheid geheel verwaarloost, en dat hy zichzelven op
deeze wyze voor eeuwig ongelukkig zal maaken. Wanneer hy daar eens regt van
overtuigd is, zo zal 'er eene groote verandering in zyn hart plaats grypen. - Hy zal
zich over zyne zonden schaamen, zich over dezelven bedroeven, en vuurig
wenschen, dat hy beter geleefd mogt hebben. - Doch hy zal ook wenschen, dat God
zich over hem erbarmen, hem helpen, zyn hart gerust stellen, en hem weder op den
weg der deugd en des geluks brengen mooge. - Wanneer deeze wensch opregt is,
zo mag de zondaar een vast vertrouwen op God hebben, dat God hem alle zyne
begaane zonden om Jesus Kristus wil vergeeven, en hem weder in genade
aanneemen zal. - Want God heeft het beloofd, dat hy allen zondaaren, die in
opregtheid des harten voorneemens zyn, zich te beteren, en te bekeeren, vergeeven
wil, zonder van hun eenige boetvaardige werken of genoegdoeningen te vorderen.
- Hieruit volgt dan, dat elk mensch, die zich bekeert, hoop heeft om zalig te worden,
en zyne bekeering niet vruchtloos zyn zal. - Dit vertrouwen op God, dat hy ons alle
onze zonden om Jesus Kristus wil vergeeve, wordt in 't byzonder ook het geloof in
Kristus genoemd. - Dit geloof, of dit vertrouwen,
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is een weezenlyk stuk der bekeering, en is daarom noodzaaklyk, wyl het den mensch
met zyne bekeering nooit in waarheid ernst zyn zal, wanneer hem dit geloof
ontbreekt. - Want byaldien hy den goeden God niet toevertrouwt, dat hy hem alle
zyne begaane zonden vergeeven, en hem in genade aanneemen zal, zo kan hy in
zyn gemoed niet gerust worden, wyl hy altyd nog vreezen moet, dat God hem eens
straffen zal of hier of in eeuwigheid. - En wie eene slaaffche vreeze voor God heeft,
die bemint hem niet opregt en kinderlyk: by gevolg heeft hy ook geen lust of
geneigdheid, om hem eenige gewillige en kinderlyke gehoorzaamheid te bewyzen.
Zonder eene gewillige en kinderlyke gehoorzaamheid jegens God kan toch geene
waare bekeering plaats grypen. - Wie daarëntegen zeker gelooft, dat God hem zyne
zonden vergeeven heeft, die zal ook het werk zyner bekeering met moed en yver
by de hand vatten. - Deeze weldaad der zonde-vergeeving-wordt anders genoemd
de Rechtvaardiging: en sluit veel in zich. - God heeft my myne zonden vergeeven,
wil zo veel zeggen als: God zal my wegens myne begaane zonden niet meer straffen.
Hy zal als een genadig en wys Vader in dit tegenwoordige leeven voor myne
weezenlyke welvaart zorgen. Hy zal my het lyden, 't welk ik my voor een gedeelte
door myne te vooren gepleegde zonden heb op den hals gehaald, en 't welk my
voor een groot gedeelte nog bejegenen zal, verzachten en draaglyk maaken, en
my eindelyk de door Kristus beloofde eeuwige zaligheid zeker deelachtig doen
worden. - Al wie dit alles opregt van ganscher harte gelooft, zal zynen God ook regt
liefhebben, en 'er zich met allen yver op toeleggen, om zyne dankbaarheid en liefde
jegens hem door eene gewillige en kinderlyke gehoorzaamheid in het betrachten
van zyne geboden openlyk te toonen. - Hy zal alle heerschende en bekende zonden
myden, ten einde hy de genade van God en de zaligheid niet weder verbeure en
verroeklooze. - Hy zal zo veel goed doen, als in zyn vermogen is, naardien hy weet,
dat zyn yver in het goede niet vruchtloos is, maar dat hem dezelve van God uit
vaderlyke genade op het heerlykste in de eeuwigheid zal vergolden worden.’
Hoe geheel instemmend met de eenvoudige lere des By-
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bels is deze voordragt! Hoe uitmuntend is dezelve geschikt voor het oogmerk van
den Schryver en dat van ieder verstandig en rechtschapen Leeraar, om naamlyk
het opkomend geslacht tot verlichte en werkzame Kristenen te vormen! Hartlyk
wenschen wy dan, dat dit Leerboek by velen spoedig de plaats vervulle dier
spitsvindige Godgeleerde samenstellen, welke de Jeugd meestal zo nutteloos bezig
houden, haar dikwyls ellendig verwarren, of ook wel een volkomen afkeer van all',
wat haar verder onder den naam van Godsdienstig onderwys voorkomt, inboezemen.
Hoezeer ook dit Leerboek, met een wys oogmerk, niet geschreven is in den gewonen
trant van Vragen en Antwoorden, durven wy hetzelve nogthans niet alleen aan
Predikanten, maar ook aan min ervaren opzieners der Jeugd, aan Ouders of
Schoolleeraars, tot een leiddraad aanpryzen, vermids de schrandere Opsteller, om
het gebruik daarvan gemaklyk te maken, zichzelven de moeite heeft gegeven, om
de Vragen, die natuurlyk uit iedere Afdeling vloeien, achter dezelve te plaatsen.

De Toets steen der Waarheid, of Proeve, waarin men ten
duidelykste tragt aan te toonen, welke de eerste en voorname
oorzaak der verschillende gevoelens en de daaruit ontstaane twist
en oneensgezindheid kan geweest zyn, en thans nog is, en - hoe
de oorzaak dezer twisten zouden kunnen worden weggenomen,
op dat de haat en vyandschap, die uit dezelve zyn ontstaan,
vermindere of geheel ophoude, ten einde, de Menschen
verdraagzamer omtrent elkanderen wierden. Alles toegepast op
de verschillende denkwyze in het Godsdienstige. En eindelyk twee
Stellingen getoetst, naamlyk: De Godsdienst is de grondslag van
alle deugd en goede zeden. En de mensch is van nature geneigd
God en zyne naasten te haten. Te Rotterdam, by N. Cornel, 1797.
In gr. 8vo. 100 bl.
In het eerste gedeelte dezer Proeve, die het voorkomen heeft van een Toetsteen
der Waarheid, wordt onderzoek gedaan naar de oorzaaken der geschillen,
verdeeldheden en twisten, over Godsdienstige waarheden, die de Schryver meent
te kunnen vinden, door de waarheid in
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drie Classen te verdeelen, en de kenmerken dezer waarheden ieder afzonderlyk
op te geeven, en door voorbeelden aan te toonen. Hy onderscheidt volstrekte en
opzichtelyke waarheid, en verstaat door de eerste de onveranderlyke en bestendige
waarheid van eenige zaak, die men voorstelt; en die dus altoos maar één is. b.v.
God is geen mensch, en een mensch is geen God. Goud is geen koper, en koper
is geen goud. Een vyand is geen vriend, en een vriend is geen vyand. Men noemt
dit anders axiomata, die elk moet toestemmen. ‘De opzichtelyke waarheidis,’ zegt
hy, ‘even zoo menigvuldig, als 'er gezigtpuncten zyn, waaruit men een zaak kan
beschouwen. Deze laatste soort van waarheid kan nog tweezins zyn. 1. 'Er zyn
opzigtelyke waarheden, die in veele opzigten kunnen worden beschouwd, maar
waarvan nogthans één gezigtpunct de volstrekte waarheid is. 2. Dezulken, die uit
alle hunne gezigtpuncten opzigtelyke waarheden blyven. De opzigtelyke waarheden,
zoo van de eerste, als tweede soort, worden, by de geleerden, ook genaamd
betrekkelyke, of ook wel schynbaare waarheden; zy zyn, of schynen de volstrekte
waarheid te zyn, met betrekking tot een zekere plaats of gezigtpunct,’ b.v.
opzichtelyke waarheid van het eerste soort zyn, ‘God houdt zig verre van de
godloozen. De maan schynt niet altoos met vol licht. Iemand, die een schuit
voortduuwt met een haak of boom, gaat voort.’ Van het tweede soort, ‘het minste
getal der menschen zyn uitverkooren. In den dampkring hangt een zwaare donkere
wolk. Het is een groot kind.’ Een volstrekte waarheid kan te gelyk geen opzigtelyke
waarheid zyn. Twee opzigtelyke waarheden van de eerste soort van eenige zaak
kunnen, in woorden, regelregt tegen elkander stryden. Alle opzigtelyke waarheden
van de tweede soort kunnen, in woorden, voorstellingen of uitdrukkingen, merkelyk
van elkanderen verschillen, nadat de gezigtpuncten of betrekkingen verschillend
zyn.
Deze onderscheiding van drie Classen van waarheid wordt vervolgends, in het
tweede gedeelte, toegepast op de Godlyke Waarheden van den Gereformeerden
Godsdienst. Volstrekte waarheden zyn, ‘'er is een God. God is een volmaakte en
oneindige geest. Gods besluit gaat over alle dingen. De Drieëenige God is de
Schepper van 't heelal. De mensch is zedelyk bedorven, en wordt in dezen staat
van verkeerdheid geboren. Je-
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sus geboorte, lyden en dood, is alleen de verdienende oorzaak van des menschen
eeuwige gelukzaligheid.’
In het derde gedeelte wordt een aantal bybelplaatsen te berde gebragt, die zeer
vele opzichtelyke waarheden van de eerste soort zullen bevatten. (De gewoone
systhematische bewysplaatsen, en daaronder ook dezulken, die reeds lang door
de kundigste voorstanders der leerstellingen, die 'er uit afgeleid worden, zyn
opgegeeven.) Alles wordt besloten met eene zonderlinge toetsing van twee betwiste
stellingen, die op den tytel vermeld worden.
De Autheur mag wel lyden, dat men dit zyn geschrift, waarvan hy zich anders nog
al veel goeds belooft, slechts by een kaarslicht vergelyke; ‘in vergelyking namelyk,’
gelyk hy zich in de voorrede uitdrukt, ‘van het licht, welk grootere verstanden zouden
kunnen verspreiden, welke als zonnen aan den hemel der wetenschappen zouden
kunnen praalen, maar die nu, door de driestheid der tyden, hun licht niet laten
schynen, terwyl het glansryk licht van eenige enkelde der thans nog schynende, of
voormaals gescheenen hebbende, nu bezwalkt wordt, door een bedwelmenden
damp, welke als uit eenen onderaardschen kolk van den afgrond opryst, of welker
licht geëklipseerd wordt door de duistere zyde van het maanlicht der rede; waarby
nog komt, dat, de minste menschen gestudeerde of geleerde lieden zynde, het
algemeen te zwak van gezigt is, om de heldere glans van een groot zonnelicht te
kunnen verdragen; terwyl een kaarslicht verdragelyker voor zwakke en teedere
oogen is.’
Wy beklaagen allen, die zich met zoodanig kaarslicht moeten of althans willen
behelpen. Wy, die 'er niet aan gewoon zyn, hebben 'er ter waereld geene opheldering
omtrent over en weder betwiste leerstellingen, noch de minste aanwyzing ter
wegneeming of vermindering van daaruit ontstaane oneenigheden, door kunnen
verkrygen.
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Lofzangen in Prosa, voor Kinderen. Naar den derden Druk uit het
Engelsch vertaald. Ten gebruike van Schoolen. Te Middelburg, by
H. van Osch en J.J. van de Sande, 1797. In 8vo. 52 bl.
Dat het Godsdienstig gevoel, om deszelfs onmischbaren en krachtig-werkenden
invloed ten goede, reeds vroegtydig in de harten der Kinderen behoort te worden
opgewekt, is algemeen, en met reden, erkend. Van hier dan ook de zeer wettige
gevolgtrekking, dat het onderwys in den Godsdienst in de Scholen niet mag verzuimd,
maar alleen naar de behoeften van het kinderlyk verstand verbeterd, en zodanig,
dat alle Kristen-Gezindheden zich daarmede kunnen verenigen, moet ingericht
worden. Naarmate het getal der uitgekomen werkjens, die aan deze nodige
vereischten van Godsdienstig Schoolonderwys wezenlyk beantwoorden, nog zeer
gering is, ontvangen wy met meerder graagte ieder boekske, dat daaraan geheel
of grotendeels voldoet, hetgeen van weinige misschien met zoveel recht, als van
de Lofzangen, welke wy hier aankondigen, kan gezegd worden. De gevoelens, in
deze Lofzangen vervat, zyn zo duidlyk in de natuur gegrond, dat zy ongetwyfeld de
geschiktheid hebben om op kinderzielen te werken. Zy zyn verbonden aan
voorwerpen, die geheel onder het bereik der zinnen vallen, en welker gedurige
wederontmoeting de kracht van den gemaakten indruk telkens onderhoudt en
versterkt. De voordragt is zo treffend als eenvoudig. Volkomen geschikt om den
smaak en het gevoel voor de goedheid en grootheid Gods te ontwikkelen en te
besturen, heeft dezelve tevens niets, waaraan enige Godsdienstige gezindheid zich
met den minsten schyn van recht zou kunnen ergeren. Onze lezers mogen uit den
derden Lofzang, welken wy hun tot ene proeve geven, over het een en ander nader
oordelen.
‘Aanschouwt den Herder van de kudde, - hy draagt zorg voor zyne schaapen, hy geleidt ze aan klaare beeken, hy brengt ze in versche weiden; - zo de jonge
lammeren moede zyn, draagt hy dezelven in zyne armen; - zo zy doolen, brengt hy
ze terug.
Maar wie is des herders Herder? - Wie draagt
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zorg voor hem? - Wie geleidt hem in het pad dat hy moet betreeden? - En zo hy
afdwaait, wie zal hem te rug brengen?
God is des herders Herder! - Hy is de Herder over alles; - Hy draagt voor alles
zorg; - de gansche aarde is zyne schaapskooi: wy allen zyn zyne kudde; - en ieder
groen kruid, en elk groen veld, is de weide, die hy voor ons bereid heeft.
De Moeder bemint haar kindje; - zy kweekt het op haare knieën; - zy voedt het
lichaam met voedsel; zy vervult het gemoed met kennis: - wanneer het ziek is, past
zy het op met tedere liefde; - zy waakt over hetzelve als het slaapt; - zy vergeet het
geen oogenblik; - zy onderwyst het hoe het zoet moet zyn; zy verheugt zich daaglyks
in het oppassen van het wichtje.
Maar wie is de Vader van de moeder? - Wie voedt haar met goede dingen, en
waakt over haar met tedere liefde, en denkt aan haar, ieder oogenblik? - Wiens
armen omringen haar om haar voor kwaad te bewaaren? - En, zo zy ziek is, wie zal
haar geneezen?
God is de Vader van de moeder; - Hy is de Vader van alles, want hy heeft alles
geschaapen. - Alle de mannen, en alle de vrouwen, die in de wyde waereld leeven,
zyn zyne kinderen; - Hy bemint ze allen; - Hy is aan allen goed.
De Koning regeert zyn volk; - hy heeft een goude kroon op zyn hoofd, en de
koninglyke scepter in zyne hand; - hy zit op een' troon, en zendt zyne bevelen uit;
- zyne onderdaanen vreezen voor zyn aangezicht; - wanneer zy goeddoen,
beschermt hy dezelven voor 't gevaar; en zo zy kwaad doen, straft hy hen.
Maar wie is des Konings Opperheer? - Wie gebiedt hem wat hy doen moet? Wiens hand is uitgestrekt, om hem voor 't gevaar te beschermen? - En, zo hy kwaad
doet, wie zal hem straffen?
God is de Opperheer van den Koning; - Zyn kroon is van straalen des Lichts, en
zyn Troon is tusschen de Starren. - Hy is de Koning der Koningen, en de Heer der
Heeren: - wanneer Hy wil, dat wy leeven, dan leeven wy; - en wanneer Hy
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wil, dat wy sterven, dan sterven wy; - Zyne heerschappy is over alle waerelden, en
het Licht van zyn aanschyn is over alle zyne werken.
God is onze Herder, daarom zullen wy hem volgen: - God is onze Vader, daarom
zullen wy hem beminnen: - God is onze Koning, daarom zullen wy hem gehoorzaam
zyn.’
Wenschelyk ware het, dat deze Lofzangen, op gemaklyke wyzen gestemd, alzo
ook daadlyk tot een gemeenschaplyk-godsdienstig Gezang voor Kinderen bruikbaar
konden gemaakt worden. Zulk een Gezang, wanneer het, wel onderwezen zynde,
met eerbied en gevoel wierd aangeheven, zou op onbedorven kinderzielen zeker
ene treffende werking doen.

Prysverhandelingen, over den invloed der Naarstigheid.
Uitgegeeven door de Maatschappy: Tot Nut van 't Algemeen. Te
Amsterdam, by H. Keyzer, C. de Vries en H. van Munster, 1796. In
8vo. 226 bl.
Onder de menigvuldige Vragen, welke de loflyke Maatschappy: Tot Nut van 't
Algemeen, aan hare kundige Landgenoten, die tevens hunne talenten ten algemenen
nutte wenschen aan te wenden, van tyd tot tyd ter beantwoording voorstelt, verdiende
zeker gene geringe aanmerking de Vraag, door haar in den Jare 1793 opgegeven:
‘welken invloed heeft de naarstigheid, zo op den voorspoed en het waar geluk van
ieder mensch in 't byzonder, als op het welzyn der Maatschappy in 't algemeen? En
welke zyn de meest geschikte middelen, om dezen pligt, door lieden van allerleien
rang, meer en meer te doen betrachten?’ Van de vier ingekomen Antwoorden op
deze Vraag werden twe Verhandelingen, die thans in énen bundel het licht zien, op
den 11den van Oogstmaand 1795, door de algemene Vergadering bekroond. De
eerste Verhandeling, aan welke de Gouden Ereprys werd toegewezen, was
geschreven van wylen WILTETUS BERNARDUS JELGERSMA; eertyds Phil. Doctor en
Predikant te Boxum en Blessum, in Friesland; naderhand Secretaris der
Representanten van Friesland; doch vervolgends, tot smart van allen, die hem in
zyne uitgebreide kundigheden, in zynen werkzamen aart, en in zyn edel karakter,
enigzins kenden, op
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den 22sten van Sprokkelmaand 1796, te Amsteldam overleden. De Verhandeling,
met den Zilveren Penning bekroond, is van den Amsteldamschen Burger JOHANNES
VAN LAAR. Beide Verhandelingen hebben wy met veel genoegen en goedkeuring
voor onszelven gelezen. By vergelyking nogthans schynt ons de eerstbekroonde
het verr' te winnen, zodat wy de keuze der Prysuitdelers in dezen zeer moeten
billyken. Het Antwoord van JELGERSMA is waarlyk een geheel voortreflyk Stuk. Het
bevat zovele vruchtbare waarheid, zodanigen rykdom van juiste en treffende
denkbeelden, in zulk ene schone orde, zo net en naauwkeurig, en tevens met alle
die duidlykheid en op dien echten toon van overreding voorgedragen, welken de
behoefte van den minvermogenden Burger volstrekt vordert, dat wy niet weten, in
welke van de genoemde opzichten hetzelve den meesten lof verdient. De
Verhandeling zelve is in drie Hoofdstukken afgedeeld. In het eerste geeft de Schryver,
volgends de orde, welke hy zich in de behandeling zyns onderwerps had voorgesteld,
de nodige opheldering van den pligt der naarstigheid. Om zyne lezers aangaande
den aart en de uitgestrektheid van dezen pligt bepaald en juist te leren denken, stelt
hy enige voorbeelden, zeer geschikt eensdeels ter waarschuwing voor de
gemeenzaamste misvattingen omtrent denzelven; anderdeels om het onderzoek
der naarstigheid zo niet geheel te voldingen, ten minste gemaklyk te maken. De
gevolgen, uit elk dezer voorbeelden afgeleid, kortlyk byeentrekkende, bepaalt
JELGERSMA zelf de naarstigheid in dezer voege: ‘De naarstigheid bestaat niet alleen
in eene geduurige inspanning van onze ziel- en ligchaamsvermogens, niet in eene
bloote rusteloosheid, en zorgvuldige vermyding van een lui en ledig leven, maar in
eene vlytige en volstandige beöefening van die pligten, tot dewelken de mensch op
aarde verbonden is. Hy, die zynen yver slechts aan een gedeelte van zyne roeping
besteedt, en dien aan de overige deelen onttrekt, komt, omtrent het voorschrift der
naarstigheid, veel te kort; zyne tekortkomingen zyn groover en gevaarlyker,
naarmaate de pligten, welken hy dus opoffert, van meerdere aangelegenheid zyn.
Eene verkeerde drift, uit misverstand omtrent onze pligten geboren, moet met de
deugd der naarstigheid nooit verward worden; zy is, of bloote onbezonnenheid, of
snoode verstoktheid.
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- De naarstigheid heeft, zo wel als elke andere deugd, haare maat en perken; zo
rasch zy deeze te buiten gaat, wordt zy meer of min gevaarlyk, en het duurt niet
lang, of men ontdekt aan de eene zyde nadeelen, die de winsten, welken zy aan
eene andere zyde veroorzaakte, rykelyk opweegen kunnen. Dit echter belet niet,
dat zy in verschillende gevallen ook een' verschillenden trap van levendigheid moge
hebben; wy behoeven, by voorbeeld, niet zo naauwgezet te zyn op onze
uitspanningen, als op onze Godsdienst-pligten: de natuur en het gewigt der zaaken,
waar mede wy ons bezig houden, moet de maate en de werking der naarstigheid
bepaalen. Waarheid en liefde vorderen, beiden, onze meeste oplettenheid en vlyt.
Wanneer wy deeze van elkanderen afscheiden, en in het benaarstigen van de ééne
boven de andere de voorkeuze geeven, wordt onze naarstigheid straks misdaadig,
en niet zelden, gelyk wy in het laatste voorbeeld (dat van Paulus vóór zyne bekering)
zagen, eene bronwel van de wreedste mishandelingen. - Zonder dat een mensch
zyne geheele bestemming overdacht hebbe, en van de natuur en het aanbelang
der pligten, tot wier vervulling hy geroepen wordt, behoorlyk onderricht zy, kan hy
den pligt der naarstigheid niet naar vereisch volbrengen; hy zal dikwyls of op de
onrechte wyze yveren, of zynen meesten yver aan de onrechte voorwerpen en
bezigheden besteeden.
Uit alle het bovenstaande (gaat de Schryver voort) blykt dan, dunkt my, zeer klaar,
dat de naarstigheid van den mensch en Christen bestaan moet: “in eene algemeene
bereidwilligheid en bevlytiging, om alles, wat onze hand op aarde vindt om te doen,
vaardig en gelukkig ten uitvoer te brengen.”’ Om voorts aan zyn voorstel alle
mooglyke klaarheid te geven, eindigt hy dit deel met de beschryving van een
huisgezin, welk den pligt der naarstigheid, zoveel de menschlyke zwakheid gedoogt,
naar den eisch volbrengt. Gaarn zouden wy, zo ons bestek dit maar enigzins toeliet,
deze uitvoerige, maar keurige, beschryving voor onze lezers van hem overnemen.
- In het twede Hoofdstuk komt de Schryver tot het eigenlyk onderwerp, welks
opzetlyke behandeling door de Maatschappy van den Dinger naar den Ereprys was
gevorderd. Hetzelve handelt over den invloed der naarstigheid op het menschlyk
geluk. Om de-
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zen invloed aan zyne lezers duidlyk voor te stellen, achtte JELGERSMA het nodig,
hun vooraf van het byzonder geluk van elk mensch en van het algemeen welzyn
ener gehele Maatschappy rechte en regelmatige denkbeelden te verschaffen. Hy
stelde zich daarom voor, eerst het waar geluk van elk byzonder mensch duidlyk te
beschryven, in de twede plaats over de welvaart ener gehele Maatschappy te
spreken, en eindlyk het vermogen aan te tonen, welk de naarstigheid ter bevordering
van deze byzondere en algemene welvaart der menschen bezit. In zyne beschryving
van het wezen des menschlyken geluks vermydt hy met opzet een te ingewikkeld
betoog. Uit de onlochenbaarste, en voor elk gezond menschenverstand duidlyke,
waarheden alléén trekt hy dit algemeen gevolg: ‘Het waar geluk der menschen
bestaat in het genot van zulke vermaaken, welken met eene juiste kennis en vlytige
vervulling van alle onze pligten bestaanbaar zyn, of daaruit onmiddelyk geboren
worden.’ Deze stelling wordt, ten slotte, met het treffend voorbeeld van Felix ook
weder zeer naauwkeurig opgehelderd. In zyne beschouwing van de algemene
welvaart van een geheel Volk of Maatschappy bouwt JELGERSMA evenzeer enkel
op algemene, bevatlyke en onbetwistbare, waarheden. ‘Het komt my voor, (schreef
hy) dat de beschryving, welke boven reeds van het byzonder geluk van elk mensch
gegeeven is, ook over dit stuk veel lichts verspreiden kan. Immers, even gelyk eene
Maatschappy of Natie uit een grooter of kleiner aantal van afzonderlyke menschen
is te samengesteld, zo bestaat ook het waar geluk der gansche Maatschappy in de
geheele som van aangenaame gewaarwordingen, welken het wezenlyk geluk van
elk haarer leden uitmaaken, en die, uit kracht van de nieuwe vereeniging en den
wederzydschen invloed, welken tusschen alle leden plaats vinden, als het algemeen
en onbetwistbaar eigendom van de geheele Maatschappy mogen aangemerkt
worden. Het algemeen geluk van veelen is dan van eenerlei aart met het byzonder
geluk van elk byzonder mensch. Een geheel Volk en een enkel burger kunnen
beiden, slechts op dezelfde wyze, langs dezelfde wegen, en in dezelfde genoegens,
hun waar geluk vinden. Intusschen hangt de grootheid van de welvaart eener
Maatschappy eensdeels af van het aantal der waarlyk gelukkige leden, welken zy
bevat, en anderdeels van de ver-
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schillende betrekkingen, waarin zy tot andere Maatschappyen staat.’ Deze
denkbeelden worden vervolgends nader ontwikkeld, en voor alle enigzins
opmerkende verstanden aanschouwlyk gemaakt. Om nu elk een', als in een ogenblik,
den invloed te doen kennen, dien de naarstigheid op het byzonder geluk der
menschen en op het algemeen belang der Maatschappyen heeft, behoefde
JELGERSMA zyne lezers slechts de opgehelderde denkbeelden nogmaals te
herinneren. De deugd der naarstigheid, volgends zyne bepaling, gelegen zynde ‘in
eene algemeene bereidwilligheid en benaarstiging, om alle pligten, tot wier vervulling
wy op aarde geroepen worden, vaardig en geregeld ten uitvoer te brengen,’ terwyl
het hoogst geluk van byzondere personen en ook de meeste voorspoed van gehele
maatschappyen bestond ‘in een overvloedig en aanhoudend genot van zulke
vermaaken, welken met eene stipte pligts betrachting bestaan kunnen of verbonden
zyn,’ trekt hy uit deze beide stellingen dit rechtmatig gevolg: ‘Een mensch en Volk
zyn dan gelukkiger, naar maate zy zich meer beyveren om de geneuchtens en
voorrechten der verlichting en der deugd te bezitten, en naar maate zy tegen alle
overmaat der zinnelyke genietingen, - tegen eene schadelyke verfyning van smaak
en zeden, en tegen het heilloos genot van onstuimige hartstochten, zorgvuldiger
op hunne hoede zyn. Maar deeze yver en behoedzaamheid zyn echte vrugten der
naarstigheid; zonder haar verslauwt of feilt de mensch in beiden spoedig; luiheid
en averechtsche bemoeijingen zyn voor der menschen deugd en welzyn even
doodelyk; de naarstigheid is dan voor beiden volstrekt noodzaaklyk, en heeft op het
geluk van menschen en maatschappyen eenen zeer wezenlyken invloed.
Naarstigheid en welvaaren zyn altyd en overal elkanders gezellinnen, gebrek aan
naarstigheid sleept alom verval en rampspoed naar zich.’ Dit kort en duidlyk betoog
hebbende laten voorafgaan, ontvouwt hy verder den weldadigen invloed der
naarstigheid in de volgende byzonderheden.
1. De naarstigheid bevordert de ontwikkeling en volmaaking van 's menschen
ligchaams- en zielsvermogens.
2. Door naarstigheid trekt de mensch de meeste winsten uit zyn onzeker en
kortstondig leven.
3. Door naarstigheid wordt de deugdzaame man ge-
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vormd, en door haar verkrygt zyn Character die vastheid en waarde, waarvan de
mensch en ook de maatschappy zich, billyk, de grootste voordeelen mogen belooven.
4. Door naarstigheid worden de bezigheid en geneuchtens der onsterflyken
vervroegd; de naarstige man verheft zich, reeds aan deeze zyde van het graf, tot
den rang en het genot der Hemellingen.
In het derde Hoofdstuk, dat over de hulpmiddelen der naarstigheid handelt, maakt
de Schryver aanstonds de aanmerking, dat deze hulpmiddelen, in 't gemeen
beschouwd, van tweërleien aart zyn. ‘Zommigen, zegt hy, staan haare belangen
met daaden voor, anderen zyn haar slechts met woorden behulpzaam. Die van het
eerste soort behelzen alle zulke voorschriften, inrichtingen en gewoontens, welken
in eene welingerichte Maatschappy kunnen plaats vinden, en van dewelken men
eenen gewenschten aanwas van naarstigheid by haare burgeren mag verwachten.
Het laatste soort bestaat enkel in redeneeringen of beweegredenen, ingericht om
lieden van allerleien aart op de naarstigheid en haare winsten te doen verlieven.’
Onder de eerste, de daadlyke hulpmiddelen der naarstigheid, betrekt hy
1. Zulke wetten, waardoor de naaryver ontvonkt, en de naarstigheid tot eenen
onvermydelyken burgerpligt gemaakt wordt, terwyl luiheid en beuzelaary daardoor,
op de nadrukkelykste wyze, worden te keer gegaan.
2. De opvoeding en het onderwys der kinderen door hunne ouderen en
leermeesteren.
3. De openbaare feesten en verlustigingen der Natiën.
4. De waare verlichting.
Eindlyk deed de verdienstlyke JELGERSMA zelf ene treffende poging om zyne
lezers de kracht dier hulpmiddelen, welke hy woordlyke noemt, te doen gevoelen,
en aan dezelve enen gewenschten invloed op hunne harten te schenken. De
nadruklykste voorstellingen en vermaningen ter betrachting der naarstigheid, zowel
die algemeen voor ieder mensch geschikt zyn, als die meer byzonder voor de
verschillende betrekkingen voegen, waarin hy zyne lezers, in onderscheiden klassen
afgedeeld, beschouwt, geven een uitmuntend slot aan zyne schone Verhandeling.
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Het twede Antwoord, dat van den burger JOHANNES VAN LAAR, is in vier Hoofdstukken
verdeeld, waarvan het eerste beschryft: ‘wat in het gemeen naarstigheid is; waarin
de hier bedoelde naarstigheid niet, en waarin die al, bestaat.’ Het twede Hoofdstuk
handelt, ‘over den invloed der naarstigheid op den voorspoed en 't waar geluk van
ieder mensch in 't byzonder.’ Het derde, ‘over den invloed der naarstigheid op het
welzyn der maatschappy in het algemeen.’ Eindlyk bevat het vierde, ‘de
meestgeschikte middelen om den pligt der naarstigheid door lieden van allerleien
rang meer en meer te doen betrachten.’
De beschryving van den pligt der naarstigheid, welke VAN LAAR tot zynen grondslag
legt, is deze: ‘de naarstigheid is die werkzaamheid, waardoor men in alle zyne
verrichtingen den toeleg heeft, om, zo veel mogelyk, bevorderlyk te zyn, zo aan zyn
eigen belangen, als aan het algemeen belang der gansche maatschappy der
menschen.’ Om het duidlyk te maken, wat de bedoelde naarstigheid niet, en wat
die al is, bedient hy zich mede van enige, waarlyk gepaste, voorbeelden. Met de
bepaling van den voorspoed en 't waar geluk van ieder mensch houdt hy zich niet
lang op. ‘Als uwe kinderen, (zegt hy) gezond zyn en wel groeien, dan zegt gy: ze
zyn voorspoedig; als gy uw werk, of uwe onderneemingen, wel ziet gelukken, tot
uw voordeel, dan zegt gy terecht: 't gaat voorspoedig. Maar (vervolgt VAN LAAR) wat
is waar geluk? of liever: wat is het, hier, in de Vraag, bedoelde waar geluk? Dit is,
in verband met den voorspoed, en in opzicht tot de naarstigheid, in betrekking tot
de geheele Vraag, myns achtens, tydelyk geluk, 't welk daarin bestaat, dat men zich
in zynen staat, stand en beroep, oprecht, eerlyk, braaf en yverig gedraagt, en tevens
te vreden leeft: of, met andere woorden: Het waar geluk van een mensch is gelegen,
- in naar pligt te bestaan, te handelen, vergenoegd te zyn.’ Na voorts den invloed
der naarstigheid op de verkryging van aardsche goederen, als daar is geld en goed,
ere en achting, gezondheid en vergenoegdheid, kortlyk te hebben aangewezen,
schetst hy dezen invloed breder en meer byzonder door zyne lezers voor hunne
aandacht te brengen de voorbeelden van een naarstig Huisvader, ene naarstige
Huismoeder, een naarstig Jongeling, een naarstig Meisjen, een Dienstknecht,
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een Ambachtsman, een Landman, een Veeman, een Winkelier, een Koopman.
Deze personen met daartegengestelde karakters vergelykende, geeft hy hun
gelegenheid daaruit het eigenaardigst besluit te trekken. Daar VAN LAAR den invloed
der naarstigheid op het welzyn der maatschappy in het algemeen beschouwt, spreekt
hy bepaaldlyk met opzicht tot ons Vaderland. Hy schetst deszelfs wonderbare
opkomst, spoedigen aanwas en vroegen bloei, als vruchten, uit den voorbeeldigen
vlyt der ingezetenen grotendeels voortgesproten. Hy toont aan, dat alleen door de
verenigde werkzaamheid der onderscheiden standen dit Land weder in zyn' vorigen
bloei geraken, en alzo kan blyven bestaan. - Tot de meestgeschikte middelen, die
van invloed kunnen zyn op de betrachting der naarstigheid, brengt VAN LAAR de
opvoeding der jeugd tot werkzame en naarstige burgers, het bezorgen van wezenlyk
eigendom aan allen, zelfs aan den geringsten inwoner, de bevordering der huwlyken,
en eindlyk dat vermogenden aan eerlyke en werkzame behoeftigen, 't zy
ambachtslieden of handelaars, die, by gebrek aan een genoegzaam fonds, niet
voort kunnen komen, voor niet, of voor ene geringe intrest, het nodige geld lenen.
De aanwyzing van het eerste middel geeft den Schryver in het byzonder gelegenheid
tot schone uitweidingen, nuttige bedenkingen, en het doen van voorslagen, die zeer
verdienen in aanmerking te komen. Voorts besluit hy met het loflyke der naarstigheid
en het verachtlyke der luiheid voor zyne lezers te schetsen.
Wy wenschen hartlyk, dat ene algemene lezing en behartiging dezer beide
Verhandelingen aan het edel doel der Schryveren, en dat der Maatschappy tot Nut
van 't Algemeen, zeer moge bevorderlyk zyn.

Verhandeling over de Ziekten der Kinderen, en derzelver
Natuurkundige Opvoeding, door Christoph Girtanner, Doctor in
de Genees- en Heelkunde, Lid van de Koninglyke Maatschappye
der Wetenschappen te Göttingen. Uit het Hoogduitsch. Te Leyden,
by A. en J. Honkoop, 1797. In gr. 8vo. 578 bl.
Schoon wy het uitmuntend Werk van den Heer ROSEN VAN ROSENSTEIN, over de
Ziekten der Kinderen, ook in onze taal overgezet, bezitten, schynt echter de Ver-
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taaling van dit Werk van GIRTANNER niet geheel overtollig, dewyl in hetzelve nog al
veele nuttige waarneemingen, uit laatere Schryvers byeen verzameld, voorkomen,
die in de beoeffening der Geneeskunde van nut kunnen zyn. Voor 't overige is het
oorspronglyke Werk in de Duitsche Journalen zeer verschillende beoordeeld; zynde
hetzelve, door zommige, met de grootste loftuitingen verheven, en door andere, als
van geringe waarde, verworpen. Onpartydige beoordeelaars zullen voorzeker
hieromtrent een middelweg kiezen, dewyl 'er wel veel onzekers en overtolligs, maar
ook veel nuttigs, in dit Werk gevonden wordt.
Schoon de Vertaaler zyn naam niet voor dit Werk heeft gelieven te plaatzen,
schynt hy echter een man van bekwaamheid te zyn, en tot de uitvoering eener
zodanige taak zeer wel berekend. Om de manier van schryven, zo van den Steller
als van den Vertaaler, te doen kennen, zullen wy als eene proeve mededeelen een
gedeelte van het elfde Hoofdstuk, 't geen handelt over de Vondelinghuizen. ‘Van
101000 Kinderen, (zegt de Schryver p. 98-100) die, zedert den Jaare 1774, in het
Vondelinghuis te Parys wierden opgenoomen, waren 'er in den Jaare 1790 slechts
15000 overig.
By veelen van deeze Kinderen vertoont zich, kort na de geboorte, het Venerisch
gift, van hunne Ouders overgeërft. Voor Kinderen, by welke zich Venerische toevallen
vertoonen, heeft men, te Vaugirard, by Parys, een byzonder Hospitaal opgericht,
waar in zy behandelt worden, maar met een slegt gevolg. Zedert tien jaaren zyn in
dit Hospitaal 19059 Kinderen ingebracht, en van dezelven zyn niet 'er niet meer dan
440 Kinderen genezen geworden.
De ziekte, welke in het Vondelinghuis te Parys het grootste getal van Kinderen
wegraapt, is de Vondelinghuis-ziekte (le Muguet) eene zoort van boosaartige
zweeren. Men bespeurt eerst roode vlakken aan het verhemelte en op de tong;
vervolgens verschynen kleine puistjes, die in korten tyd den geheelen mond en het
verhemelte inneemen, en van daar in de keel komen, en het slikken beletten; zy
planten zich zelfs tot in de Maag voort. De Kinderen teeren uit, en sterven, de een
vroeger, de ander laater. Voegt zich daar een buikloop by, een toeval in deeze ziekte
zeer gewoon, zo sterft het Kind reeds op den derden dag.
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De puisten zyn of wit, of graauw van couleur. De laatste worden weldra naderhand
zwart, en 'er voegt zich een doodelyk vuur by; de witte puisten vallen als schubben
af, en gaan weg.
De Kinderen, die in het Vondelinghuis blyven, wanneer zy deeze ziekte hebben,
sterven alle; maar van die geenen, welke alsdan uit het Huis op het Land gebragt
worden, geneezen 'er veelen.
Alle Kinderen, die in het Hotel Dieu te Parys gebooren worden, krygen deeze
ziekte. Zomtyds reeds op den derden dag na de geboorte. De Minne, welke een
Kind, met deeze ziekte behebt, zuigt, schynt niet besmet te worden. 'Er vertoont
zich wel eene ligte ontsteeking aan de borsttepel; doch deeze laat zich, door een
omslag van warmen Wyn, gemakkelyk geneezen. Daarentegen word een gezond
Kind, 't welk alsdan te gelyker tyd de Minne zuigt, besmet. Ja, men wil zelfs
opgemerkt hebben, dat zulk eene Minne, nog een geheel jaar naderhand, een
gezond Kind zoude kunnen besmetten.
In andere Vondelinghuizen is de sterfte niet minder groot, dan te Parys. Te
Perpignan worden van honderd Kinderen, in het Vondelinghuis opgekweekt,
naauwlyks twaalf of vyftien Kinderen vyf jaaren oud.
In een aanzienlyk Duitsch Vorstendom, het welk omtrent zedert twintig jaaren een
Wees- en Vondelinghuis in zyne Hoofdstad heeft opgericht, is tot nu toe slechts een
enkele Vondeling tot mannelyke jaaren gekomen. Dit mensch alleen heeft dus
jaarlyks aan den Lande ten minsten 20000 Ryksd. gekost: eene somme, welke de
opvoeding van een Erfprins niet gekost zoude hebben.
In het Vondelinghuis te Kassel wierden, van den Jaare 1763 tot den Jaare 1781,
in 't geheel 740 Kinderen ingebragt. Van dezelven stierf de helft onder de acht jaaren,
en naauwelyks tien derzelven bereikten het veertiende jaar, enz.’
Over de Kinderziekte handelt de Heer GIRTANNER zeer uitvoerig, en ook in het
byzonder over de Inënting der Kinderpokjes, welke hy voor zeer nuttig houdt en
verdedigt, hoewel met minder vuur dan doorgaans by de hedendaagsche Schryvers
plaats heeft. Onder anderen, merkt hy aan, dat hoewel de Inënting oneindig minder
kinderen ten grave sleept, dan de natuurlyke Pokziekte, echter
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dit voorrecht zo groot niet is, dan doorgaans door de driftige voorstanders deezer
konstbewerking wordt voorgegeeven. Verder, dat schoon de bewerking voor de
ingeënte voorwerpen zelve zeer voordeelig is, zy echter, over het algemeen
genoomen, veel meerder nadeel dan voordeel voor de zamenleving bewerkt, en
zal blyven bewerken, zo lang deeze konstbewerking niet algemeen is aangenoomen,
dewyl de herhaalde Inëntingen de ziekte in de groote Steden, door het steeds doen
voortduuren der besmetting, als altoos duurende maaken. Deeze ook door andere
Geneesheeren gemaakte aanmerking steunt op de sterflysten, die in de groote
Steden, en vooral te Londen, jaarlyks worden opgemaakt, volgens welke het getal
der jaarlyks aan deeze ziekte gestorvene persoonen op eene ontzettende wyze is
toegenoomen, met het meer en meer algemeen worden der Inënting. Want vóór de
tyden der Inënting stondt het getal der aan de Pokjes gestorvenen tot het geheel
jaarlyks getal der dooden, als twee en zeventig tot duizend, dat is, van de duizend
dooden rekende men, dat 'er twee en zeventig aan de Pokjes waren overleden;
doch naauwlyks was men met yver begonnen in te enten, of deeze evenredigheid
veranderde op eene verbaazende wyze, zo dat dezelve eerlang wierd, als van acht
en negentig, en zelfs van honderd en negen, tot duizend. Waarlyk een bewys, dat
niets van meerder nut voor de vermenigvuldiging van het menschdom zoude zyn,
dan het beraamen van middelen, welke de algemeenheid deezer heilzaame
konstbewerking zouden kunnen ten gevolge hebben, 't geen echter meerder te
wenschen dan wel te verwagten is.
Het is bekend, dat de Heer GIRTANNER een liefhebber is van veelerlei gewaagde
stellingen, met welke hy, na het oordeel der bezadigdste Geneesheeren, veel te
hoog loopt, en door welke hy, in de beoeffening der Geneeskunde, tot zeer
ongunstige gevolgen aanleiding zoude kunnen geeven. In de Duitsche Tydschriften
meermaalen over deezen trek tot nieuwigheden gehekeld, heeft hy dezelve in dit
Werk spaarzaamer voor den dag gebragt, dan wel elders. Hy heeft met dit alles
zyne geliefkoosde begrippen niet alle kunnen achterwege laaten: blykens het
negende Hoofdstuk, p. 78 en volg. in het welk hy de ongegrondheid der stelling
beweert, dat de melk in de eerste wegen der Kinderen zuur verwekken, en dat dit
zuur de oorzaak van veele Ziekten wezen zoude. Tot

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

669
het valsch verklaaren deezer algemeen aangenoomene leere, op welke een zeer
aanmerklyk deel der Kinderpraktyk gebouwd is, beroept hy zich, onder anderen, op
eene verzekering van NAVIER, zonder ons echter te zeggen, waar men dezelve kan
vinden, volgens welke vrouwen-melk drieënveertig dagen lang zoude kunnen worden
bewaard, zonder zuur te worden. Doch wie ziet niet het dwaaze van eene zodanige
stelling: een zo lang bewaarde vrouwen- of andere melk zoude immers al lang vóór
het einde van dien tyd tot verrotting zyn overgegaan. Tot meerder staaving van dit
gevoelen, beweert hy, dat de vrouwen-melk door geene middelen tot stolling is te
brengen: doch deeze stelling is onwaar, want, volgens de waarneemingen van
ARNEMAN, en anderen, stolt deeze melk, binnen den tyd van achtënveertig uuren,
in eene warmte van honderd graaden van FAHRENHEIT, gelyk ook, door het bydoen
van hoogst gerectificeerden Wyngeest. Vooral moet dienaangaande ook worden
aangemerkt, dat, schoon gezonde vrouwen-melk niet ligt zuur wordt, het tegendeel
in ziekelyke melk plaats heeft, hetgeen dus ook in de gezondste Vrouwen, door
ieder geweldige hartstocht, of een ongepasten leeftrant, ligtelyk kan gebeuren, gelyk
maar al te veel door de ondervinding wordt bevestigd. Om andere redenen van
minder klem voorby te gaan, beroept de Schryver zich eindelyk op de geringe
uitwerking, welke doorgaans by de Kinderen, tegen het onderstelde zuur, door het
gebruik der zogenoemde zuurtemperende middelen, wordt waargenoomen.
Zomwylen is voorzeker de geneigdheid tot verzuuring in de maagen der Kinderen
zo groot, dat de middelen dezelve bezwaarlyk kunnen overwinnen. Dikwyls worden
ook die middelen in eene veel te geringe hoeveelheid, tot dat oogmerk, of met te
veel zoete en anderzins wederom tot zuur overgaande middelen vereenigd,
voorgeschreeven. Wanneer dezelve daarentegen in eene behoorlyke hoeveelheid,
en met de vereischte niet zuur wordende zeepachtige en ontlastende middelen
vereenigd, worden gebezigd, helpen zy de Kinderen dikwyls zeer spoedig, en
bewyzen dus ten klaarsten, dat de Leere, aangaande de verzuuring der melk in de
eerste wegen, en de daar uit voortvloeijende Ziekten der Kinderen, geenzins een
hersenschim, maar wel zeer wezenlyk op de waarheid en ondervinding is
gegrondvest.
Onder anderen, heeft de Schryver zeer wel gedaan,
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van meermaalen aan te tekenen, welke verschynselen 'er in de lyken der Kinderen,
aan de door hem beschreevene Ziekten gestorven, zyn waargenoomen. Dus zegt
hy, onder anderen, p. 347, ten opzichte der Kinkhoest: ‘De inwendige deelen zyn
ontstooken, en gedeeltelyk met koud vuur; de Lever is groot; de Galblaas met eene
witachtige gal opgevuld; in de Long bespeurt men veele kleine knobbels. De overige
deelen zyn gezond, en schynen zich in den natuurlyken toestand te bevinden.’
Zodanig eene beschryving verspreidt voorzeker veel licht over deeze geweldige
Ziekte, en bewyst ten klaarsten, dat zy van een waaren ontstooken aart is; gelyk
ook, dat haare zitplaats niet in de maag, gelyk veele willen, maar zeker in de longen
en derzelver zo gevoelig inwendig vlies moet gezogt worden.
Het Werk eindigt met een Aanhangzel van negenëndertig Geneeskundige
Voorschriften, tot welker nummers men, daar zy te passe komen, in het Werk zelve,
wordt geweezen. Dezelve zyn alle zeer eenvoudig, en bestaan uit de kragtigste
middelen. Onder anderen, komt daar in voor, het geroemde middel van Percival,
tegen de kwaadaartige Mazelen, 't geen wy, om zyne zonderlingheid, zullen
mededeelen.
℞. Lixiv. Tartar. Ʒiij.
Succ. Limon. q.s. ad saturat.
Aq. Cinnam. Ten. ℥ij.
Elix. Paregor.
Vin. Antimon. Huxham. ãƷiβ.
Extr. Cort. Peruv.
- Glycyrrh. ã ℈iv.

M.S. Aan een kind van vier tot zes jaaren, alle twee uuren een eetlepel vol in te
geeven.
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Vaderlandsch Huisboek, of de Verklaaringen, Betuigingen en
Beloften, van den Stadhouder der Vereenigde Nederlanden,
vergeleeken met zyne Daaden, meestal getrokken uit echte
Stukken, en verrykt met de Characters der voornaamste
Persoonen, die in de Staatsgeschillen den byzondersten rol
gespeeld hebben. Door een Genootschap van Liefhebbers der
Vryheid. Vde Deel, 1793. In gr. 8vo., 741 bl.
(*)

Dit Vyfde en grootste Deel deezes Werks behelst by den Aanhef een korte en
treffende Schets van de Omwenteling in den Jaare 1787. De Schryvers onderzoeken,
of door de weldenkende Leden der Hollandsche Staatsvergaderinge; door de
Staats-Commissie te Woerden; door de Commissie ter Verdediging van Amsterdam,
alles gedaan is om den ramp der Omwentelinge van de Republiek af te weeren? Een onderzoek, waarin alles, wat ter verdediging dienen kan, wordt bygebragt.
In 't byzonder wordt beweerd de regtmaatigheid dat deeze Party geene Omkooping
heeft in 't werk gesteld. Ten deezen aanziene vinden wy het volgende vermeld.
‘Dikwyls heeft men de voornaamste Staatsleden hooren beschuldigen, om dat zy
zich van het middel van Correspondentie en Omkooping, zo binnen als buiten 's
Lands, niet bediend hebben. Dan, gesteld eens, dat zy het middel van
Correspondentie aan de vreemde Hoven, zonder Omkooping, niet beproefd hebben,
volgt dan daar uit nog, dat zy daar toe in de mogelykheid geweest zyn? Of waren
niet alle onze buitenlandsche Ministers, behalven de braave D. VAN LYNDEN, door
toedoen van den Stadhouder en zynen Aanhang by hun Hoog Mog. of onverschillig
omtrent onze waare Vryheid, of meest allen verkogt aan de verdervende hand: en
hadden zy geene werktuigen genoeg aan die Hoven, alwaar zy zig bevonden, om
de onder-

(*)

Waar onze Beoordeelingen der voorgaande Deelen te vinden zyn, hebben wy opgegeeven
aan den voet des blads 76 hier boven, ter gelegenheid der Aankundiginge van het Vierde
Deel; en moeten wy ook hier, gelyk wy meermaalen gedaan hebben, onze Leezers herinneren,
dat dit Werk in 't Jaar 1793 gedrukt is.
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handelingen, door de Patriotten, het zy met het zy zonder omkooping, begonnen,
te ontdekken en te verydelen? Of wie is zulk een vreemdeling in de Staatkunde van
de Hoven, vooral van die, alwaar onze weldenkende Staatsleden werken moesten,
dat hy niet weet, dat geene redelyke vertoogen, of zelfs aanbiedingen, hoe groot
ook, by de Staatsdienaars dier Mogenheden, dat zelfde zouden hebben kunnen
uitwerken, het welk zy, zonder de minste omkooping, gaarne zouden gedaan hebben
voor de kabaal, door welkers boosheid te ondersteunen zy ook des te meer de
dwinglandy of alleenheersching hunner eigene meesters, en dus ook van zigzelven,
die op naam hunner meesters regeerden, hielpen staande houden? En waren niet
de Huizen van Hanover en Brandenburg voor hunne eigene Familie-belangen te
zeer op de hand van dat van Nassau, dan dat zy zig, het zy dan door eenen
welmeenenden, het zy door eenen gekogten raad hunner Ministers, zouden hebben
laaten afbrengen van het voorneemen om dat heerschzugtig Huis te handhaaven?
- Van binnenlandsche omkoopingen kon onze Party zig even weinig goeds belooven,
als van buitenlandsche, om dat schurken om te koopen voor eene goede zaak
oneindig moeilyker valt dan voor eene kwaade zaak: vermids zy voor de laatste
terstond uit eigene beweeging party kiezen, maar hunne omkooping voor eene
goede zaak slechts korten tyd werkt, en hunne vriendschap in tyden van nood nog
gevaarlyker is, dan hunne vyandschap. - Hier komt by, dat dit middel voor
openhartige en edele zielen byna altyd te laag is, om 'er aan te denken, veel meer
dan, om 'er aan iemand een voorstel toe te doen. - Eindelyk zou onze Party zigzelven
daar door hebben schuldig gemaakt aan die zelfde godlooze middelen, welke zy
zo zeer, en te regt, aan de kabaal verweet. Om niet te zeggen, dat die zelfde
omkoopingen, met nalaating van eerlyke middelen, waar van de Patriotten zig
ongetwyfeld bediend hebben, en die hen by de kabaal nu als dwaasheden heimlyk
verweeten worden, juist aanleiding zouden gegeeven hebben, om die verzonnen
leugens en opzettelyke lastertaal te wettigen, die men niet slechts in de gesprekken
der Oranjevrienden, maar zelfs openlyk in zoogenaamde Staatsbesluiten, na de
omkeering in het licht verscheenen, ongestraft moet
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zien voorkomen; doch alleen toepasselyk zyn op de tegenwoordige overheerschers
en hunne werktuigen.’
Even ongegrond keuren deeze Schryvers de verwyting aan de voornaamste
Staatsleden, dat zy zich niet op de belofte der Fransche hulp hadden moeten
verlaaten, en, zo zy die gewantrouwd hadden, in tyds het oor hadden moeten leenen
aan schikkingen. ‘Want omtrent het eerste konde men van vooren niet anders, dan
de voldoening van die belofte, verwagten, vermids (om niet te spreeken van de
voorige allersterkste toezeggingen dier hulp,) de Heer DE BOURGUIN nog op Saturdag
den 15 September, de vervulling daar van, uit naam van zyn Hof, aan de
Staatscommissie te Woerden kwam bevestigen; vermids de Koning van Engeland
door zynen Minister aan het Hof van Brussel, op 24 Sept. en in zyn aanspraak aan
het Parlement op 25 November daar na, aankondigde dat de Koning van Frankryk
hem kennis gegeeven hadt van zyn voorneemen, om het verzoek van bystand hem
door Holland gedaan in te willigen; en vermids eerstgem. daarop eene Vloot deedt
uitrusten, en zyne Landmagt vermeerderde, door een Verdrag te sluiten met den
(*)
Landgraaf van Hessen Kassel . Of de voldoening aan deeze belofte des Konings
van Frankryk, door vrees voor een dubbelen oorlog met Engeland en Pruissen, of
door inwendige kabaalen, of door onvermogen en ongereedheid, verhinderd zy, zal
(†)
altyd wel een geheim blyven voor het Publiek . Maar, al hadden die Staatsleden
de toezegging dier hulpe niet gehad, of zig daar op niet willen verlaaten, zoude het
immers de Burgeryen nergens te beduiden geweest zyn, dat men, uit eenen of
anderen hoofde, zig in zulke waarlyk vernederende schikkingen, als 'er geëischt
werden, moest inlaaten, daar de hoop der meeste Ingezetenen op Fransche hulp
het wantrouwen aan dezelve voor openbaar verraad zoude hebben doen houden.’

(*)
(†)

Verzameling van Stukken by J.A. DE CHALMOT, I D. bl. 181-183 en III D. bl. 54-56.
Men slaa hier over na, 't welk eenig licht geeft, de Memorie van CAPELLEN TOT DE MARSCH, bl.
91 en 92, en de Vaderl. Hist ten vervolge van WAGENAAR, by ALLART, XV D. bl. 114. Aant. van
den Redacteur.
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Fraai, mensch- en geschiedkundig, is de Schets, in 't breede opgehangen, hoe het
by Staatsomwentelingen veelal toegaat; de opgave der oorzaaken van het niet
slaagen veeler welbedoelde Omwentelingen; en hoe de Oranje Party zich ten onregte
beroemt de in 1787 volbragte Omwenteling door wettige middelen daargesteld te
hebben.
‘Men zou,’ schryven de Opstellers, naa dit afgehandeld te hebben, ‘nog naar
aanleiding van het geen men, nu en dan, van zommigen hoort, kunnen vraagen, of
het niet wenschlyker geweest was, dat onze Volksgeschillen geen plaats gehad
hadden, dan dat dezelve op eene zo treurige wyze, als wy verhaalen moeten,
geëindigd zyn? Indien men deeze vraag enkel beschouwde van den kant der
bejammerenswaardige slachtoffers van de Revolutie, zoude geen menschenvriend,
of rechtgeaart Nederlander, kunnen nalaaten te wenschen, dat die Staatsgeschillen,
indien ze tot zo veele rampen moesten uitloopen, nimmer voorgevallen waren. Maar
beschouwd men de zaak uit het wezenlyk gezigtspunt, waar uit alle gebeurtenissen
van die natuur behooren bezien te worden, dan kan en moet men, behoudens een
billyk afgryzen van de gepleegde ongeregtigheden, dezelven aanmerken, als die
donderslagen, blixems, en stormwinden, die de weldaadige Voorzienigheid zo
dikwyls op den aardbodem zendt, om de lucht te zuiveren van schadelyke dampen,
die aan een groot gedeelte van het menschdom anders het leeven kosten zouden,
hoewel zy voor deezen en geenen rampzalige spooren agterlaaten. - Misschien
behaagde het aan het alwys Opperweezen, dat thans geene wonderwerken meer
doet, om door eene aaneenschakeling van Staatsomwentelingen, waar van de onze
slegts een klein gedeelte uitmaakt, het menschdom voor te bereiden tot het verdryven
der vooroordeelen van allerleien aart, die de ondeugden der Volksbestierders, en
de onkunde en bygeloovigheid van den grootsten hoop der Natien, in eene reeks
van eeuwen, voor eeuwige waarheden wilden doen houden en aanzien, en om in
de Nieuwe Wereld een voorbeeld te stellen, naar welks modél Europa zig eenmaal
vormen zal. - Misschien moest ook onze Revolutie dienen, om de afgryslykheid der
heerschzugt, waar van het Huis van Nassau met zyne
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kabaal steeds zyn hoofdwerk maakte, buiten alle tegenspraak te stellen, om zelfs
by zyne eigene voorstanders alle verschooning voor zyne misdryven weg te neemen,
althans om een groot gedeelte onzer Natie grondig te geneezen van die slaafsche
liefde voor een Huis, waar mede veelen vóór en in onzen tyd in de wieg gelegd en
ten grave gebragt zyn. - En, zo de Algoedheid dit einde bedoelt, zoude 'er zich veel
grooter hoope opdoen, dat wy, of onze nazaaten, de vrugten van alle de geleden,
en nog fel drukkende, rampspoeden eenmaal smaaken zullen, dan wanneer, met
het niet plaats hebben dier rampspoeden, ook derzelver gevolgen zouden zyn
agtergebleeven. In deezen zin behoort nog elk Vryheidlievend Nederlander met
zekeren Poolschen Landbode te zeggen: Malo periculosam Libertatem, quam
(*)
quietem Servitium ! - Men houde dan voortaan op, om de rampzaligheden van
Burgerverschillen in het algemeen te wyten aan die geenen, die de oogen der Natien
openden, en aan die Natien zelven, die niets te dierbaar agteden, om hunne
natuurlyke en burgerlyke regten uit dien algemeenen brand te redden. Maar men
wyte die, veeleer, en eeniglyk, aan die wangedrogten, welke door hunne voormaalige
bedriegeryen, door hun wederstand tegen billyke hervormingen, of door nieuwe
kunstgreepen, onder de gedaante van Engelen des lichts, de volkeren in
eeuwigduurende kluisters zoeken te boeijen. - Deeze ophelderingen oordeelden
wy hier aan onze waarde Landgenooten nog schuldig te zyn, daar wy hun voor de
netten wilden waarschouwen, die voor alle waare Vryheid van alom gespannen
worden; daar wy hun een afkeer wilden inboezemen van alle Vaderlandsliefde, die
in iedel geschreeuw bestaat, dagelyks van grondbeginzels en form verandert, en
alle menschlievenheid, en het waar geluk der Volken, versmaadt, daar wy hun hunne
waaragtige Vrienden van hunne valsche vleijers wilden leeren onderkennen; daar
wy eindelyk de mogelykheid wilden aantoonen om vry te worden zonder traanen
en bloed van onschuldigen, en zonder zelfs in nog on-

(*)

Ik begeer liever eene gevaarlyke Vryheid, dan eene geruste Slaaverny!
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draaglyker boeijen gekneld te worden. - Mogten onze oogen dit ons Vaderland op
die wyze eens vry zien, hoe vergenoegd zouden wy ze sluiten, en, over het
toekomend lot onzer nazaaten gerustgesteld, ten grave daalen!’
Wy wilden deeze aanmerkingen en bedenkingen wel afschryven, dewyl men
zodanige niet zelden ontmoet in dit Werk, en dezelve den anders eenigzins vreemden
Tytel van Vaderlandsch Huisboek regtvaardigen. - Voorts vinden wy hier, met veele
byzonderheden, vermeld de verrigtingen der Pruissische Troepen. Dit vangt aan
met Overyssel, en toont, hoe dit Gewest by den Intocht deezes Krygsvolks wel had
kunnen vermyd worden; doch 'er egter in moest deelen. Hoe Gelderland niet vry
bleef; dan wel inzonderheid hoe het Holland verging. Gornichems lot. Hier vinden
wy opgetekend ‘dat de eerste daad van geweld tegen dat Frontier van Holland door
de Gravin van Nassau zo voortreffelyk en aangenaam gevonden werd, dat zy aan
eenen VAN HOEY, Officier in Nederlandschen dienst, en zoon van den
Gornichemschen Burgemeester van dien naam, een goud Horlogie tot present gaf,
om dat hy, zich onder de Pruissischen gemengd hebbende, het genoegen verzogt
hadt, om den eersten vyandlyken kogel van eene Pruissische battery op deeze zyne
Geboorte-Stad te schieten.’
Wy treffen hier een omstandig Verhaal aan van het gebeurde te Rotterdam,
Gouda, Schoonhoven, en Alphen, van 's Hertogs verblyf aan den Overtoom, van
de Dankbetuigingen en Eerpenningen den Hertog geschonken.
Breedvoerig schetzen de Schryvers de Omwenteling onmiddelyk voorgaande
handelingen ter Staatsvergadering van Holland, in al derzelver onregtmaatigheid
afgemaald. De byzonderheden van het beleg der Stad Amsterdam worden niet
vergeeten. De begeerde Satisfactie van haare Hoogheid in een sterk licht gezet.
Hoe de Alkmaarsche Heeren, daar in vermeld, met lof ontslagen werden; hoe
CARBASIUS te Hoorn zich gedroeg, en dit gedrag hem waarlyk tot eere strekte.
Byzonder staan de Opstellers stil by de Capitulatie der Stad Amsterdam, en de
bezwaaren, die Stad, door den Hertog van BRUNSWYK, opgelegd.
Jammer is het, dat een Werk van die uitgestrektheid,
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en zulk eene menigte van zaaken bevattende, geen Register of iets van dien aart
hebbe, 't welk ons den Inhoud aanwyst.
Veele, zeer veele, byzonderheden, die men elders vergeefsch zal zoeken, zouden
wy uit dit Vde Deel nog kunnen mededeelen; doch plaatsruimte voor andere nieuwere
Boeken doet 'er ons van afzien. - Wy wyzen dan den Leezer tot het Werk zelve.

Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankryk. IVde Deel. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1797. In gr. 8vo. 244 bl.
Wederom heeft het verstand zich mogen verlustigen in dit IV Deel deezer Tafereelen,
(*)
altoos met welverdienden lof door ons vermeld . - Het eerste, hier voorkomende,
voert ten Opschrift: Toestand des Franschen Ryks. - II. Geestdrift der Parysenaars.
- III. Arbeid der Nationaale Vergadering. - IV. Poogingen der Staatsvyanden. - V.
Optocht na Versailles. Wederom heeft ons oog voldoening gevonden in de Plaaten,
verbeeldende de gewigtige en woelige Gebeurtenissen: De overgave van het eerste
Vaderlandsche Geschenk, door eenige Parysche Vrouwen. - De uitbundige vrolykheid
van de Lyfwagten des Konings. - De Optocht der Parysche Vischvrouwen na
Versailles, en de Beeldtenissen DE LALLY TOLENDAL; CLERMONT-TONNERRE; en den
Hertog VAN AUGUILLON.
Moeilyk is de taak van Tafereel-beschryvingen; over het geheel kwyt zich de
Schilder meesterlyk, hoe zeer hy blykbaar de bezwaarlykheid ondervindt om
allerwegen het Schilderagtige te behouden, en niet tot de peil eens Verhaals af te
daalen.
Schoon en treffend is de voorgrond van het tweede aangeduide Tafereel. ‘Midden
in den felsten storm, die eerlang stondt uit te barsten, na eene doodelyke stilte, waar
by alle de wederstreeving van de vyanden der Staatshervorming haare kragten tot
op het bestemde oogenblik scheen te verzamelen, moest ook de hou-

(*)

Zie van het III D. hier boven bl. 119.
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ding beslissend zyn, welke de Nationaale Vergadering zoude aanneemen. Nimmer
toch konde het Schip van Staat, door de woeste baaren heen en weder geslingerd,
in een veilige haven gestuurd worden, dan waar de Stuurlieden, wakker op hunnen
post, kundig omtrent de diepten, en oplettend op wind en weer, het geklots der
golven durfden braveeren, en te gelyk de gevaaren der branding zorgvuldig wisten
af te keeren. Even als de Zon, wanneer zy haare straalen tot eene verdubbelde
snelheid schynt te roepen, om door de dikste nevels heen te breeken, en het aardryk,
door dampen verpest, haare zuiverende warmte mede te deelen, zo moest ook het
Lichaam der Vertegenwoordigers zynen weldaadigen invloed tot den geheelen Staat
overbrengen, om denzelven, zo min aan de losbandigheden eener regeeringloosheid,
als aan de woede van een dolzinnig verraad, ten prooi te geeven. Na eenen
stikdonkeren nagt, waar mede het leenroerig stelzel de gansche oppervlakte des
Ryks overdekt hieldt, had zy, reeds gelukkig, de vervaarlyke nevels weggevaagd,
welke nog gestadig uit den afgrond waren opgereezen. Thands moest zy de gronden
daarstellen, waar op het gebouw eener verbeterde Staatsregeling gevestigd, en
naderhand, door eene behoorlyke zamenvoeging der deelen, opgetrokken, en
voltooid zou kunnen worden. Reeds had zy aan het Fransche Volk de weldaad
toegezegd, om de Rechten van den Mensch en Burger, by eene plegtige
aankondiging, kenbaar te maaken. - Alle beschaafde Volken van den aardbodem
staarden, met verrukking, op het verschiet van den vrolyken dag, die thands zou
aanbreeken. De verkondiging van zulke regten, midden in eene gevestigde
Alleenheersching, trok aller eerbiedige verwondering tot zich. Het bleef haare
verhevene taak, aan deeze wyduitgestrekte verlangens te voldoen. - Zoodanig werk,
- niets anders, zo het scheen, dan de ontvouwing van eeuwige waarheden, die op
den onveranderlyken aart der dingen berusten, en slechts naar de
tydsomstandigheden behoefden gewyzigd te worden, - beval zich, gereedlyk, door
zyne eenvoudigheid. Eeuwige waarheden scheenen niet wel aan twyfelingen, of
tegenspraak, onderhevig te kunnen weezen. En echter bevestigde de ondervinding,
dat geen arbeid van meerdere zwaarigheden omgeven was. - Eene Natie, geboeid
aan
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de slaaverny van veele eeuwen, en daar door van veele regten en pligten der
gezelligheid ontaart - eene Natie, als 't ware, grys geworden in de onderwerping
aan éénen tevens, en van veelen, - uit haaren slaap op te roepen, haar den
bygeloovigen eerbied voor gewoonten, haar het vooroordeel omtrend de gevestigde
wanorde, haar het gezag van den ouden dag te beneemen, en, met het vuur eener
prille jeugd, een ander leeven te willen schenken, bleef in het oog des nadenkenden
meer de droom van eenen Menschenvriend, dan een waarschynlyk uitwerkzel, zelfs
der beste Staatkunde. Welke struikelblokken zouden niet eigenliefde en baatzugt
in den weg werpen! In welk een tweestryd geraakte, welhaast, de waarheid en de
voorzigtigheid - de eerste, om niets te verzwygen wat 's menschen adel verhoogt de laatste, om enkel te verlichten, niet om te verblinden, en geen opening aan een
nog niet genoegzaam verlicht Volk te geeven, waar door de menigte haare wapenen
tegen zich zelve zou keeren! En hoe eigenaartig was, zelfs, niet de vrees van den
moedigsten Staatsman, daar hy, de Regten van den Mensch verzekerende, aan
alle Tyrannen van den aardbodem eenen openbaaren oorlog verkondigde!
Deeze zwaarigheden, gevoeld by allen, die de tegenwoordige gesteldheid van
zaaken naauwkeurig beoordeelden, hadden geenen geringen invloed op de
onderhandelingen, wegens dit belangryk onderwerp. Van daar de menigvuldige
ontwerpen wegens eene verklaaring, welke gewis aan het hoofd eener verbeterde
Staatsordening moest geplaatst worden. Die van LA FAYETTE, van SIEYES en van
MOUNIER, onderscheidden zich byzonder door hunne volledigheid.’
Deeze drie worden vervolgens beoordeeld, en naar derzelver waarde geschat.
Gelyk wy, niet lang geleden, over dat eigen onderwerp in ons Vaderland de
verschillende oordeelen deswegen zagen, zo ook had dit in Frankryk plaats; doch
derzelver bepaaling greep stand, en lag den grondslag eener Staatsordening, van
welke de algemeene Welvaart haaren steun, de inwendige Verdeeldheden en
geheime Verraderyen haare teleurstelling, zouden ontvangen.
Van de ontwerping eener Acte van Constitutie, op die grondslagen gebouwd,
geeft voorts dit Tafereel eene
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schets, als mede van de geschillen, over de wyze van ontwerping - en merkt te recht
op: ‘Met zodanige verschillende begrippen kon het geenzins missen, of het werk
der Staatshervorming zelve had den hevigsten tegenstand te duchten. Juist in
denzelven vondt het verraad zyn gereedste voedzel. De verwydering tusschen de
Leden der Vergadering zelven zo veel mogelyk te vergrooten, haare magt daar door
te verdeelen, de partyschappen te vermeerderen, en door het versterken van elken
afzonderlyken aanhang het eene begrip boven het andere, door geweld, als 't ware,
te doen zegevieren, - zie daar het heilloos oogmerk, van welks bereiking de
Staatsvyanden zich de voordeeligste uitwerkingen belooven konden. - Van deeze
onzalige geschillen begint de dagtekening van alle die geweldige orkaanen, die het
Fransche Gemeenebest, in laater dagen, zelfs op zyne hegtste grondslagen, hebben
doen daveren, en wier rampzalige gevolgen nog zullen voortduuren tot in de laatste
Naakomelingschap.’
Het gebeurde te dier gelegenheid en de gereezene Partyschappen worden
afgemaald; welk een leerzaam Tafereel! dat de Nederlander 't zelve in zyn geheel
beschouwe! Hoe zeer ook onze gesteltenisse van die der Franschen verschillen
moge, is 'er voorbeeldlyke leering uit te raapen; en zal deeze het gemis van het
schilderagtige in dit gedeelte kunnen vergoeden - hoewel het ook in dit Tafereel niet
aan schilderagtige Vertooningen ontbreekt. Hiervan kan de afbeelding van de
Opofferingen der afzonderlyke Burgeren ten voorbeelde strekken. ‘Geene zitting
der Nationaale Vergadering liep voorby, zonder het eerwaardigst getuigenis der
edelmoedigste opofferingen ter reddinge van den Staat. Noch stand, noch rang,
noch leeftyd, noch kunne, maakte hier uitzondering. De kindsheid gaf haar speelgoed,
de grysaart zyn geliefdsten schat, van overoude tyden hem by erfenis aangebragt,
en door het vooroordeel der oudheid geheiligd, de jeugd en de schoonheid haare
vercierselen, de ryke van zynen overvloed, de behoeftige van zyne armoede, ten
gemeenen beste. Hier, offerde de gegoede honderd duizend Guldens op het Altaar
des Vaderlands. Elders, dwong eene arme Vrouw de Afgevaardigden van haar
District, welken zy, op hunne reis na Versailles, toevallig ontmoette, om ook de helft
van haare geheele bezitting, die in vier en
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twintig stuivers bestondt, als het offer van haaren Burgerpligt, by hunne verzamelde
schatting te voegen. Geen betoog, dat zy het haare zoo volstrektlyk behoefde, was
in staat, om haar te bedwingen. Met traanen in de oogen, beroept zy zich op haaren
hoogsten pligt, en belooft zich van haare volvaardigheid, indien slechts door anderen
naagevolgd, den besten zegen voor het Vaderland. Huisbedienden, Daglooners,
maakten een onderling verdrag, waarby zy een evenredig gedeelte hunner geringe
inkomsten voor den Staat bestemden.’
Allertreffendst is de Schildery van Vaderlandsche Geschenken door eenige
Vrouwen in de Nationaale Vergadering; doch te onzer overneeminge te breed. Doch kunnen wy niet voorby ten Tegenhanger van het even geplaatste af te
schryven. - ‘Dan ook deeze toelaagen, hoe welmeenend aangebragt, waren geenzins
vermogend genoeg om het plaatsgrypend gebrek te vervullen. Duisenden volvoerden
wel hunnen burgerlyken pligt, daar het de redding van den Staat betrof. Doch ook
duisende anderen, en wel de vermogendsten, bekreunden zich aan denzelven zeer
weinig. Waar het hart door geenen inwendigen en zuiveren gloed verwarmd wordt,
heeft het geenen pligt te vervullen, dan aan zich zelven. De Gierigaard kent geen
hooger genoegen, dan in het opeenstapelen zyner schatten. De Ryke, aan weelde
overgegeeven, weet geene andere bevrediging, dan die haar ten voorwerpe heeft.
De dwaaze verbeelding hecht hem aan het denkbeeld, dat hy reeds alles gedaan
beeft, wat zyne betrekking vordert, wanneer hy de dienstbaarheid ten zynen behoeve
bezoldigd en de bepaalde lasten bereidwillig voldaan heeft. Geen bezef, dat, in
dagen van oud-adelyken trots, de belastingen oneenpaarig geheeven, en juist aan
den eerwaardigsten stand, den werkzaamen Burgerkring, zyn opgelegd, is in staat
om hem boven de gewoonte te verheffen. Ieder voorslag van verandering, waar
door hy slechts meer zal moeten mededeelen tot de algemeene behoeften, noemt
hy onregtvaardig. Geen denkbeeld van Gelykheid kunnende dulden, verzet hy zich
tegen alles wat zyne weelde beperkt. Vrywillige bydraage .... boven deeze acht hy
zich verheven. Hy houdt zyne handen t'huis, daar zy alleen weldaadig konden en
moesten werken. En, zo
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nog de vrees hem bevangt, dat de som zyner inkomsten, of de waarde zyner
goederen, by den Staatsonspoed zal verminderen, dan wordt hy een wederstreever
van alle maatregelen, die met zyn afzonderlyk belang stryden. Zynen staat moetende
verminderen, wanneer hem de openbaare wet tot schattingen dwingt, neemt hy zyn
geld uit den daaglykschen omloop, en laat het liever in zyne koffers verroesten, dan,
door eene ruimer mededeeling, de orde te herstellen, welke toch, by de uitkomst,
voor hem even voordeelig werken moet als voor zyne Medeburgers.’
Zulk een gedrag maakte dringender maatregelen noodig, die voorts afgeschetst
worden, met alle de wendingen. Moedig was het gedrag der Vertegenwoordigers
van het Fransche Volk, om, te midden van den nood, den Staat te behouden; doch
onophoudelyk waren ook de poogingen der Vryheidsvyanden, ‘om het Volk tot
oproer en de Krygsmagt tot ongehoorzaamheid aan te hitzen, door het vooroverlegd
ontwerp, om het geheele Staatsweezen, by eenen veragterden opbrengst van
schatting, of ook by de verregaandste sluikeryen, tegen welker uitvorsching eene
genoegzaame voorzorg beraamd was, in wanorde en werkloosheid te brengen, en
daar door het algemeen misnoegen te werpen op onschuldige voorstanders der
Vryheid, wier aanhoudende arbeid de redding alleen des Vaderlands beoogde.’ Dit
alles schetst ons het Tafereel, getyteld: Poogingen der Staatsvyanden.
Woelig is het Tafereel van den Optocht na Versailles, dat dit Stuk besluit. Vreemd
is de Vertooning; maar gegrond 's Schryvers aanmerking, die wy alleen afschryven;
want het Tafereel moet in zyn geheel overgezien worden. ‘Zo ooit één dag de
heiliging tot een Feest verdiende, dan moest het zeker die van den 5den van
Wynmaand zyn, als welke ook aan de tedere Sexe van onze dagen, hoe warsch
anders van krygszugtige bemoeijingen, het edelst getuigenis geeft, dat zy aldaar,
waar het Vryheid en erkende Regten geldt, voor den heldenmoed haarer Zusters
uit de hooge Oudheid (de Amazoonen) geenzins behoeft te zwigten.’
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Reize van den Jongen Anacharsis door Griekenland. Uit het
Fransch van den Abt Barthelemy, door M. Stuart. Vierde Deel. Te
Amsterdam, by J. Allart, 1796. In gr. 8vo. 382 bl.
Omringd met zo veele Tooneelen van den Tyd, als zich staag, by afwisseling, aan
ons oog opdoen, en ons in onzen Letterkundigen en Boekbeoordeelenden arbeid
voorkomen, willen wy niet ontveinzen, dat elk Deel van de schoone Vertaaling der
Reize van den Jongen Anacharsis, 't welk vertaald ons ter hand gesteld wordt, ons
hoogst welkom is - ons uuren van afwisselende Leezing niet alleen, maar van
Leering, schenkt. Met genoegen leggen wy iets anders, dat niet dringende is, ter
zyde, om ons te verlustigen in de beschouwing van vroegere Eeuwen, van de Volken,
van de byzondere uitmuntende Persoonen, die in dezelve leefden, die Griekenland,
de Moeder der Wysheid, bewoonden.
Dit genoegen verleende ons het vierde Deel, thans het voorwerp onzer
(*)
Aankundiginge, op nieuw . De Hoofdstukken, die ons gemelde voldoening schonken,
voeren de volgende opschriften. Reize door Baeotie; het Hol van THROPHONIUS;
HESIODUS; PINDARUS. - De Amphictijons; de Toveressen; de Koningen van Pherae,
en het Dal van Tempe. - Reize door Epirus, Acarnanie en AEtolie. De Godspraak
van Dodona. De Leucadische Sprong. - Reize na Megara, Corinthus, Sicijon en
Achaje. - Reize na Elis. De Olympische Spelen. - Vervolg der Reize door Elis.
XENOPHON te Scillus. - Reize door Messenie. - Reize door Laconie. - De Inwoonders
van Laconie. - Algemeene schets der Wetgeeving van LYCURGUS. - Het Leeven van
LYCURGUS.
Stap voor stap deezen Reiziger te volgen, zou ons te wyd heenen voeren. Hier
en daar met hem mede trekkende, een Bloempje, voegende aan onzen Letterarbeid,
te plukken, is alles wat wy doen mogen. De Dichters

(*)

De Beoordeelingen van het I D. is te vinden in onze Vaderl. Letteroef. voor 't Jaar 1795, bl.
349 en wegens het II D. in die voor 't Jaar 1796, bl. 288 - en het IIIde ald. bl. 458.
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en PINDARUS kunnen wy niet ongemerkt voorby treeden. Ten aanziene
van den eersten vinden wy, onder andere, vermeld: ‘Hy reisde niet; maar beoefende
de Dichtkunst tot in hoogen ouderdom. Zyne bevallige en welluidende styl streelt
het oor op eene aangenaame wyze, en heeft den smaak dier oude eenvoudigheid,
welke niet anders is, dan eene juiste betrekking tusschen het onderwerp, de
denkbeelden en de uitdrukkingen.’
Muntte HESIODUS uit in eene Dichtsoort, welke geringe verhevenheid vordert,
PINDARUS deedt zulks in eene andere, welke zeer groote eischt. PINDARUS en de
schoone CORINNA waren beide Kweekelingen van MYRTIS, door kunstmin op 't
naauwst verbonden: ‘PINDARUS, veel jonger dan CORINNA, maakte zich haare
raadpleeging ten pligt. Van haar geleerd hebbende, dat de Dichtkunst zich met de
verciering der fabel moet verryken, begon hy een zyner stukken in deezer voege:
Zal ik den vloed ISMENES bezingen, of de Nymphe MELIA, CADMUS, HERCULES of
BACCHUS? Aan elk dier naamen hadt hy bynaamen gegeeven. CORINNA voegde hem
grimlachende toe: Gy hebt eenen zak zaads genomen om een stuk Lands te
bezaaijen, en in plaats van met de hand te strooijen, hebt gy, by uwe eerste schrede,
den geheelen zak uitgeschud.’ Welk eene eenvoudige maar veel betekenende Les
voor jonge Dichters!
‘PINDARUS oefende zich in allerleije Dichtmaaten, en was voornaamlyk zynen
roem verschuldigd aan de Lofzangen, die men van hem vroeg, het zy ter eere van
de Feesten der Goden, het zy tot luister van de zegepraalen in de Spelen van
Griekenland. - Niets is misschien moeilyker dan zulk een taak. Het lofoffer des
Dichters moet op den bepaalden dag gereed zyn; hy heeft telkens dezelfde tafereelen
af te maalen, en loopt altyd gevaar zich te ver boven zyn onderwerp te verheffen,
of te diep beneden 't zelve te daalen; maar PINDARUS was van eenen dichtgeest
bezield, die niet een dier kleene hindernissen kende, maar hem blikken deedt
werpen, verre buiten de grenzen, waar ons gezigt eindigt. - Zyn sterke koene geest
laat zich niet, dan in regellooze trotsche en onstuimige beweegingen, hooren. Zyn
de Goden de voorwerpen zyner zangen? Hy snelt als een Adelaar tot aan den voet
hunner throonen. Zyn zy menschen? Hy stort als een brieschend
HESIODUS
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rosch ter renbaan in. In de hemelen zo wel als over de aarde, wentelt hy, als 't ware,
eenen stroom van verhevene beelden, stoute leenspreuken, krachtige denkbeelden,
en hel fonkelende zedelessen.’
Dit alles wordt breeder ontwikkeld, en beslooten met de aanmerking: ‘ondanks
de diepte zyner gedachten, en de schynbaare ongeregeldheid van zynen styl,
draagen zyne Vaersen by alle gelegenheden de goedkeuring weg. De menigte
bewondert ze, zonder ze te verstaan, om dat zy genoeg heeft aan het voorby vliegen
der leevendigste beelden als weerlichten voor haare oogen, en aan het treffen
haarer ooren door de verdubbelde slagen van zwellende en hoogdraavende woorden.
Bevoegde Regters wyzen hem den eersten rang onder de Lierdichters toe, en de
Wysgeeren haalen reeds zyne Grondlessen met eerbied voor zyn gezag aan.’
Voorbeelden van de edele gevoelens, in zyne Gedichten doorstraalende, vinden
hier plaats; en in de daad, PINDARUS verdient, van de zyde zyns Harten beschouwd,
zo wel onze hoogagting, als onze verwondering, van de zyde des Vernufts bekeeken.
Wy voegen 'er met wellust eenige trekken hier by uit zyn Leeven en Character. De
voornaamste, schryft de Abt BARTHELEMY, heb ik ontleend uit zyne eigene Schriften,
waar in de Thebaanen verzekeren, dat hy zich zelf heeft afgemaald.
‘'Er was een tyd, waar in het vuil belang de taal der Dichtkunst niet bezoedelde.
Dat anderen thands de glans van het goud verblinde, dat zy hunne bezittingen verre
uitstrekken; ik stel geen prys op schatten, dan wanneer zy, door deugden besteed
en verfraaid, ons in staat stellen, om ons met onsterflyken roem te bekroonen.
Nimmer verschillen myne woorden van myne gedachten. Ik bemin myne vrienden,
ik haat mynen vyand; maar ik val hem nooit met de wapenen des lasters of der
beschimping aan. De wangunst wekt by my eene vernederende verachting; in plaats
van wraake, laat ik haar over aan de etterbuil, welke haar het hart verteert. Nimmer
zal het magtloos geschreeuw van vreesachtige en nydige vogels den stouten Adelaar
wederhouden, die hoog in de lucht zweeft.
Wie kan zich, by den eb en vloed der vermaaken en smarten, die over het hoofd
der Stervelingen gaan,
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met het genot van eenen bestendigen voorspoed vleijen? Rondom my ziende, en
meer geluks in den middelstaat, dan in de andere standen, vindende, beklaagde ik
het lot der magtigen, en bad ik de Goden, my nimmer onder den last van zulk een
voorspoed te verpletteren. Ik bewandel eenvoudige wegen. Vergenoegd met mynen
staat, en van myne medeburgers bemind, strekt myne eerzucht alleen om hun te
behaagen, zonder van het voorrecht af te zien, om my vryelyk te uiten over zaaken,
die eerlyk of oneerlyk zyn. Met zulk eene gesteltenis verwacht ik gelaaten den
ouderdom; gelukkig, wanneer ik, aan de donkere grenzen des leevens genaderd,
mynen Kinderen de onwaardeerbaarste erfenis van een goeden naam agterlaate.’
- PINDARUS zag zyne wenschen vervuld, hy leefde in den schoot der ruste en des
roems.
Nevens deeze Persoonlyke kenschets hangen wy een Landtafereel, het Dal van
Tempe, waar van, naa eene bepaalder plaatslyke aanduiding en beschryving, de
Schryver dit schilderagtig verslag geeft. ‘De bergen zyn bedekt met populieren,
platanen, en verwonderlyk schoone esschenboomen. Aan derzelver voet ontspringen
bronnen van cristal helder water, en van tusschen de toppen stroomt eene frissche
lucht door, welke men met innigen wellust inademt. De Rivier vertoont schier overal
eenen stillen vyver, die, op zommige plaatzen, kleene eilandjes omspoelt, wier
jeugdig groen zy vereeuwigt. Eenige grotten in de zyden der bergen, en grasheuvels
aan de boorden der rivier, schynen de wykplaatzen der rust en des vermaaks te
zyn. Het geen ons meest verbaasde was zeker overleg in de verdeeling deezer
eenzaame streek. Elders put de kunst zich uit om de natuur naar te bootzen, alhier
schynt de natuur de kunst te hebben willen volgen. De laurieren en verscheidene
soorten van heesters vormen uit zichzelven loofwelfzels en boschjes, en doen eene
schoone tegenwerking tegen de groepen van boomen aan den voet van den Olympus
geplaatst. De rotzen zyn met eene soort van eiloof behangen, en de boomen met
planten vercierd, die rondom den stam kruipen, zich tusschen de takken vlechten,
en dan weder als bloemsnoeren afhangen. Alles, in één woord, vertoont in dit
verrukkelyk oord de vrolykste verciering, van alle zyden schynt het oog zelf koelte
in te ademen en
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de ziel nieuwe leevensgeest te ontvangen. - De Grieken zyn zo leevendig van
gewaarwording, en woonen onder zulk eene warme luchtstreek, dat men zich
geenzins verwonderen kan over hunne aandoeningen by zulk een gezicht, zelfs
niet by hun aandenken aan dit verrukkend Dal. By het door my slechts flaauw
geschetst tafereel voege men nu nog, dat het in de Lente geheel gebrandverfd is
van bloemen, en wedergalmt van een oneindig aantal vogelen, aan wier zangen de
eenzaamheid en het jaargetyde veel tederer en treffender toonen schynen te leenen.’
Van Burger- en Staatslessen vloeit dit Boekdeel over. Over Epirus en de
bewoonders van verscheide streeken daar in handelende, gewaagt de Schryver
van veertien oude Volken, onder deezen van de Molossers, het oudste en
beroemdste van geheel Griekenland, die zints negen eeuwen aan Vorsten van 't
zelfde huis hebben gehoorzaamd. ‘Wysgeeren,’ dus laat zich onze Schryver hooren,
‘schryven de duurzaamheid van dit Ryk aan de kleene uitgestrektheid van deszelfs
Staaten, in vroegere tyden, toe. Zy beweeren, dat de Koningen, hoe geringer hunne
magt is, te minder eerzucht en neiging tot willekeurig gezag hebben. De
bestendigheid van dit Ryksgebied wordt voorts door een standvastig gebruik
bevestigd. Wanneer een Vorst ten throon komt, verzamelt zich het Volk in een der
Hoofdsteden, en, naa het verrigten van Godsdienstig voorgeschreevene
plegtigheden, verbinden zich de Koning en de Onderdaanen, door het afleggen van
eenen eed by de altaaren, de een om overeenkomstig met de wetten te regeeren,
de anderen om het Koningschap overeenkomstig met dezelfde wetten te verdedigen.
Dit gebruik werd in de voorige eeuw ingevoerd, wanneer eene aanmerkelyke
omwenteling in het Staatsbestuur en de zeden der Molossers plaats greep. Een
hunner Koningen hadt by zynen dood slechts eenen Zoon agtergelaaten. Het Volk,
overtuigd, dat het algemeen welzyn het hoogst belang by deszelfs opvoeding hadt,
droeg de zorg daar voor aan wyze mannen op, die het ontwerp beraamden, om
hem ver van vermaaken en vleijery op te voeden. Zy bragten hem naar Athenen,
en alzoo leerde hy in een Gemeenebest de wederzydsche pligten van Vorsten en
Onderdaanen kennen. By zyne tehuiskomst in zyn Vaderland gaf hy een
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grootsch voorbeeld; tot zyn Volk zeggende: Myne Magt is te groot; ik wil ze bepaalen!
Hy voerde eenen Raad, Wetten en Overheden, in. Weldra bloeiden de Letteren en
Kunsten door zyne zorge en voorbeeld. De Molossers, van wien hy aangebeden
werd, beschaafden hunne zeden, en namen over de barbaarsche Volken van Epirus
die meerderheid aan, welke het eigendom der Verlichting is.’
Wysgeeren van verschillenden stempel krygen lof en blaam. Men zie een
voorbeeld te Megara. ‘In deeze Stad,’ dus laat zich onze Reiziger hooren, ‘is eene
vermaarde Wysgeerige School. Haar Stichter, EUCLIDES, was een der yverigste
Leerlingen van SOCRATES, ondanks den verren afstand zyner woonplaats en de
doodstraf door de Atheners op elken Megarer gesteld, die over hunne grenzen
durfde komen; menigmaal zag men hem des avonds als eene Vrouwe verkleed
uitgaan, om eenige oogenblikken met zynen Leermeester door te brengen, en met
het krieken van den dag te rug keeren. Zy onderzogten te zamen, waarin het waar
geluk bestondt. SOCRATES, wiens onderzoek zich alleen tot dat punt bepaalde,
bediende zich, om 't zelve te treffen, niet dan van eenvoudige middelen; doch
EUCLIDES, al te gemeenzaam met de Schriften van PARMENIDES en de Eleïsche
School, nam vervolgends toevlucht tot het afgetrokkene, eenen meestal gevaarlyken,
en doorgaans ontoeganglyken, weg. Zyne beginzelen komen genoegzaam met die
van PLATO overeen; hy beweerde dat het waare goed één, altyd het zelfde, altyd
eenzelvig, zyn moet. Voords moesten deszelfs verschillende eigenschappen bepaald
worden, en nu werd de belangrykste zaak der geheele waereld de onverstaanbaarste.
Tot derzelver duisterheid bragt de wyze zeer veel by, welke men reeds hadt
aangenomen, om tegen zeker voorstel een strydig voorstel over te stellen, en zich
met derzelver bloote vergelyking eenen geruimen tyd bezig te houden. Een toen
uitgevonden gereedschap vermeerderde vaak deeze verwarring, ik bedoele de
sluitreden, wier slagen, even ontzettend als onvoorzien, den bestryder, die op
dezelve niet gevat was, ter nederwierpen. Weldra ondersteunden de kunstgreepen
der Redenkunst de scherpzinnigheden der Bovennatuurkunde, de woorden
vervongen de zaaken,
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en de jonge kweekelingen zoogen in de schoolen niet dan den geest van bitterheid
en tegenspraak in.’ - Zou 'er thans, viel ons dit afschryvende te binnen, niet wel iets
daar op gelykende in de Wysgeerige wereld plaats vinden? Hoe gepast eene
gelegenheid tot vergelyking; maar wy schryven eene Boekbeoordeeling.
De Olympische Spelen worden op eene treffende wyze beschreeven; men is 'er
als by tegenwoordig, en de trant waarop zy voorgesteld worden doet ons deelen in
het lot der overwinnaaren en der overwonnelingen. - Doch wy bedwingen onze zugt
ter overneeminge. - Gaarne zouden wy anders ook iets ophaalen uit de drie
Klaagliederen tot de Messenische Oorlogen betrekkelyk, kunstig gelegd in den mond
van eenen na Libye gevlugten Messenier, die, zich de rampen van zyn Vaderland
herinnerende, deeze Klaagliederen aanheft, over de drie Oorlogen, die hetzelve ten
ondergang hadden gebragt. Waarin hy de hoofdbedryven met de meest mogelyke
naauwkeurigheid behandelt, en voorts eenige verdichting bezigt, over welke hy
geene toegeevenheid behoeft te vraagen, gelyk de Schryver doet in eene zyner
Aanmerkingen agter aan gevoegd.
Het ontbreekt in dit Boekdeel, behalven deeze wydluftiger behandelde stoffen,
geenzins aan korte tusschenvallende puntspreuken en geestige gezegden. Wy
schryven 'er twee tot voorbeelden af. ‘De Jonge ANACHARSIS ontmoette een Ioniër,
die, met middelmaatige bekwaamheden, wel geslaagd was in eene kleene
onderhandeling, waar mede hem zyn Vaderland belast had. Hy voedde thans voor
zich zelven al die achting, welke de zotten den gelukskinderen bewyzen. Een zyner
Vrienden verliet zyn gezelschap, om my in te fluisteren: Ik had nooit geloofd, dat
het zo gemaklyk was een groot Man te worden!’ - Hoe veele Ioniërs wandelen op
de straaten van ons Gemeenebest!
Van de Eurotas, die Laconie doorstroomt, gewaagende, tekent de Schryver op.
‘Deeze Rivier is altyd vol van zeker Riet, 't welk sterk gezogt wordt, uit hoofde van
deszelfs rechtheid, hoogte, en verscheidenheid vankleuren. Onder ander gebruik,
't welk de Lacedaemoniërs van dit riet maaken, vervaardigen zy 'er matten van, en
bekroonen 'er zich ook mede op zommige feesten.
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Ik herinner my by deeze gelegenheid, dat een Athener, tegen den hoogmoed der
menschen uitvaarende, my eens zeide: Men behoeft slegts eene zwakke Rietstaf,
om hun te onderwerpen, te verlichten, en te vertederen. Ik verzogt hem nadere
opheldering; hy gaf ze my in deeze woorden: Van deeze brooze stof maakt men
pylen, schryfpennen, en speeltuigen.’
De twee laatste Hoofdstukken, der naagedagtenisse van den Wetgeever LYCURGUS
toegeheiligd, geeven ons een algemeen Verslag van zyne Wetten en van zyn
Leeven. Oudheid- mensch- en oordeelkunde voeren hier het woord, en in een
beknopt begrip ontmoeten wy daar in, wat van deezen Man en diens hoofdbedryf
verdient geweeten te worden. Ten slotte vinden wy vermeld, dat zyne
Bloedverwanten en Vrienden eene maatschappy uitmaaken, welke nog bestaat, en
van tyd tot tyd byeenkomt om aan zyne deugden te gedenken. Eenmaal, wanneer
deeze vergadering byeen was in den tempel, richtte EUCLIDES tot den Beschermgeest
dier plaats de volgende reden.
‘Wy vereeren U, zonder te weeten, welken naam wy U zullen geeven; PYTHIA
twyfelde of Gy meer een God, dan een sterveling waart; in dien twyfel noemde zy
U een vriend der Goden, om dat Gy een vriend der menschen waart.
Uwe groote ziel zou verontwaardigd zyn, wanneer wy 'er iets groots in U van
durfden maaken, dat Gy de kroon niet kocht voor eene misdaad; zy zou nog minder
gevleid zyn, wanneer wy 'er byvoegden, dat Gy uw leeven waagde en uwe rust
opofferde om wel te doen. - Men moet geene offers pryzen dan die duur zyn.
De meeste Wetgeevers dwaalden van 't spoor door het volgen van den gebaanden
weg: Gy oordeelde, dat men, om een Volk gelukkig te maaken, het langs ongewoone
wegen moet leiden. Wy pryzen U, dat Gy, in den tyd der onweetendheid, het
menschlyk hart beter kende, dan de Wysgeeren in deeze verlichte eeuw.
Wy danken U, dat Gy het gezag der Koningen, de onbeschoftheid des Volks, den
waan der Ryken, onze driften en deugden zelve, beteugeld hebt.
Wy danken U, dat Gy boven ons hoofd eene Op-
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permagt hebt geplaatst, welke alles ziet, alles vermag, en onomzetlyk is. Gy stelde
de Wetten ten throon, en de Overheden aan haare voeten, terwyl men elders eenen
mensch op den Rykszetel en de Wet onder zyne voeten plaatst. De Wet is een
dadelboom gelyk, die over allen, die onder zyne schaduw liggen, gelyklyk zyne
vruchten verspreidt; de willekeur gelykt eenen boom, op eenen berg geplant, om
wien zich niet dan gieren en slangen verzamelen.
Wy danken U, dat Gy ons slechts een kleen aantal juiste en zuivere denkbeelden
gelaaten, en verhinderd hebt, dat onze begeerten ooit talryker, dan onze behoeften
worden.
Wy danken U, dat Gy hoog genoeg van ons hebt gedacht, om te vertrouwen, dat
wy de Goden om geenen anderen moed zouden te bidden hebben, dan om dien,
tot het verdraagen van ongelyk, wanneer zulks zyn moet.
Wanneer uwe Wetten, van grootheid en schoonheid schitterende, geheel alleen,
om zoo te zeggen, voor U uitgaan, zonder te stooten of zich van een te verwyderen,
dan smaakt Gy, als het ware, eene zuivere vreugde, aan die van het OpperstWeezen gelyk, wanneer Hy het gansch Heelal, pas uit zyne handen gekomen,
deszelfs beweeging overeenstemmend en regelmaatig zag volvoeren.
Uw pad hier beneden was kennelyk aan weldaaden. Gelukkig, wanneer wy, ze
ons bestendig herinnerende, dien schat even onverminderd voor onze naneeven
kunnen agterlaaten, als wy dien van onze Vaders ontvongen!’
In de aangetoogene plaatzen uit dit Deel hebben wy, om dezelfde reden als in
voorgaande Aankundigingen, de veelvuldige aanhaalingen agterwege gelaaten: en
ons op nieuw moeten verwonderen over des Schryvers bekwaamheid om uit zo
veele brokken een zo schoon geheel te vormen.
Een achttal Kaarten dient tot opheldering van dit Deel. Wy leggen het ter zyde,
in verlangen na een volgend; en zal het onzen Leezeren, zo wy hoopen, eenig
genoegen verschaft hebben, dat wy 'er ons zo lang mede bezig hielden: schoon wy
hun durven verzekeren niet lang genoeg naar onzen smaak. Bezwaarlyk - onmogelyk,
zullen wy uit den voor ons liggenden Boeken-
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stapel 'er een opvatten, waar uit wy ons zo veel voldoenings, en den Leezer zo veel
weezenlyk nuts, durven belooven.

Reize in de Binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede
Hoop, in de Jaaren MDCCLXXX tot MDCCLXXXV gedaan, door Le
Vaillant. Uit het Fransch door J.D. Pasteur. Met Plaaten. IIIde Deel.
Te Leyden, by A. en J. Honkoop, en te Amsterdam, by J. Allart. In
gr. 8vo. 332 bl.
Wanneer men eens genoeglyk en leerzaam met iemand gereisd heeft, verheugt
men zich, dus een Reisgenoot, schoon het lang daar naa zy, aan te treffen.
Genoegen schiepen, leerzaam onderhoud hadden wy in overvloed, den
onverschrokken en vreemde avontuuren zoekenden VAILLANT vergezellende langs
(*)
de Oostkust van de Kaap landwaards in . Thans worden wy uitgenoodigd om hem
langs de Westkust tot het Land der groote Namaquas te vergezellen. Van welken
tocht dit Derde Deel een aanvang maakt.
Herhaalen zullen wy niet, 't geen wy ter boven aangetoogene plaatzen, wegens
den Reiziger en diens Reisverhaal, gezegd hebben. Alleen kunnen wy niet voorby,
met den aanvang deezes Berigts, eene oordeelvelling, die LE VAILLANT van zyn eigen
werk geeft. Eenen uitstap gedaan hebbende, verklaart hy (bl. 83). ‘Hoe men dit
(myn) werk ook noemen wil, daar behoeft geene schoolsche orde in te heerschen,
en het is hier geene konst, die ik vertoonen wil; maar het is waarheid, duidelykheid;
ik praat met myne vrienden, en ben in 't geheel niet bezig eene rol op het letterkundig
toneel te speelen.’ En (bl. 329.) eenige byzonderheden van zyn Aap Kees vermeld
hebbende, schryft hy: ‘Deeze byzonderheden zullen misschen beuzelagtig
voorkomen aan veele myner Leezeren, die myn werk slegts leezen om het te
berispen, als zy het nog eerst leezen; maar mogelyk zullen zy voor veele anderen
nuttiger zyn dan die ver-

(*)

Zie ons Berigt wegens het Eerste Deel, in onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1791, bl. 618.
- Van het Tweede Deel, in die voor 1792, bl. 201.
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veelende beschryvingen, die omstandigheden zonder eind, waar mede men hen
maar al te dikwyls ophoudt by gelegenheid van een Insect, van een gedeelte van
een Insect, van de ontelbaare afmeetingen van een Dier. Het is voor my zeer
aangenaam myne Reis dus andermaal aan te vangen, weder te denken en te
gevoelen alles wat ik gezien, gedagt en gevoeld heb. Ik laat het voor groote vernuften
over die beuzelingen te veragten, en ik schep 'er des te meer behaagen in om dat
zy my juist op myne eigenlyke hoogte houden. Ten minsten zodanig is altyd myn
plan geweest; wat zeg ik, ik heb geen plan; ik heb zelfs geen denkbeeld van de
weetenschap, welke in 't maaken van een boek gelegen is; maar myn boek, als het
een boek is, zal altoos, dunkt my, een groot voordeel hebben, dat is dat het niet met
opzet gemaakt is, en dat is ook de reden dat ik 'er zelfs niet eens aan wil denken.
Ik heb myne Reizen zo dikwyls verteld, dat het my niet moeilyk valt die te schryven,
en iemand onder myne Vrienden, die een goed geheugen en het verhaal van my
gehoord hadt, zou dezelve gemaklyk op dezelfde wyze in myne plaats kunnen
schryven; dit is al wat ik 'er my op laat voorstaan.’ - Nederig genoeg waarlyk. En
zou die nederigheid den Heere LE VAILLANT beter staan, indien dezelve niet gepaard
ging met versmaading van anderen, in het vak der Natuurlyke Historie, op eene
andere wyze, ten algemeenen nutte werkzaam. Dit laat de Vertaaler niet
onopgemerkt aan den voet van bl. 331.
Dan des genoeg. De Inleiding is belangryk door de byzonderheden de Kaap
betreffende, en het gedrag der Franschen aan dien uithoek. Wie onthoudt zich van
lachen als hy van de oefening der Hottentotten in den Wapenhandel leest. ‘Heeft
iemand op een kermis aapen gezien, die onder de zweep van een hansworst de
exercitie verrigten, zich door verkeerde beweegingen stooten, verkeerd draaijen,
springen of op hunne hurken gaan zitten als zy marcheeren moeten, of eene
beweeging moeten ter uitvoer brengen, dan zal hy een denkbeeld hebben van de
krygsoefeningen van onze halve Wilden. Naardien geen hunner zyne regterhand
van zyne slinker kon onderscheiden, kan men denken hoe zy aan het commando
van den officier gehoorzaam-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

694
den. Alle hadden zy met een mal gezigt de oogen strak op hem gevestigd; maar
naauwlyks gaf hy een commando, of het was of zy alle te gelyk een stuip kreegen,
en elk deedt eene verschillende beweeging. Alles wat men hun leeren kon was in
eene linie en digt tegen elkanderen geschaard te blyven staan. Misschien hadden
zy, als zy dus in een lichaam en van een zekeren afstand uit zee gezien werden,
voor eenige oogenblikken voor het Engelsch Esquader eenige vertooning kunnen
maaken; maar die dwaaling zou niet lang geduurd hebben. Op den eersten kogel,
en zelfs slegts op den eersten slag van het kanon, zou de troep als eene vlugt
spreeuwen uit een gevlogen zyn, en nooit zou men hen weder hebben kunnen
verzamelen.’
Een daad van onverschrokkenheid door onzen Nederlandschen Zeebevelhebber
STARING, op de Kaapsche reede het commando voerende, kunnen wy niet nalaaten
hier af te schryven. ‘Daar was een schip onder Deensche Vlag in de baai van de
Kaap komen ankeren, en men had meer dan eene reden, om te vermoeden, dat
het of een Engelsche Spion, of ten minsten een Transportschip met Oorlogs
ammunitie voor den vyand was. STARING, die het commando over de ree voerde,
meende, dat het, in die hoedanigheid, zyn pligt was zulks zelf te gaan onderzoeken,
en met dat oogmerk bemande hy zyne sloep, en ging aan boord van het schip om
het te onderzoeken. Dat was juist het geen de Deen vreesde. Naauwlyks zag hy
den Kapitein in zyne magt, of hy gaf bevel om het anker te ligten, gong onder zeil
en wilde zee kiezen. Maar STARING, die dit verraad voorzien hadt, had ook, voor hy
de haven verliet, voorzorgen gebruikt om het te beletten. Hy gaf van het verdek van
het schip een afgesprooken sein, en op 't zelfde tydstip gong de westlyke battery,
die hy hadt laaten aanleggen, en die zynen naam droeg, los, en vuurde op het schip.
Te vergeefsch vaart de Deen tegen hem uit, en dreigt hem, als hy geen strydig teken
geeft, en het vuur van de battery doet ophouden, hem aan de groote mast te binden,
en hem bloot te stellen om door het kanon, dat hy doet afvuuren, dood geschooten
te worden; niets maakt hem vervaard, en, verre van het lafhartig voorstel in te
willigen, herhaalt hy zyn sein, dat een verdubbeld vuur veroor-
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zaakt. Op dit gezigt wordt het scheepsvolk woedend; men valt op hem aan, men
mishandelt hem, men bindt hem aan de mast; maar STARING steekt in het midden
der gevaaren nog den spot met zyne moorders. Gy weet niet wat gy doet, zeide hy
hun al lachende: Hoe! ziet gy dan niet dat die kogels op myn last komen, dat zy my
kennen, en my geen leed zullen doen?
Zyne spotterny werd gelukkig bewaarheid. De kogels vloogen rondsom hem
heenen, en hy werd niet geraakt. Maar het schip werd zo gehaavend, dat men het
welhaast zag stryken, en schandelyk komen ankeren onder de battery, die het
beschooten hadt. Ondertusschen deedt deeze onderneeming, die byna in een
oogenblik beslist was, den Held, die haar bestierd hadt, veel eer aan, naardien het
in de daad een smokkelaar was, die goede prys verklaard, en, zoo ik geloof, ten
voordeele der Maatschappy verkogt werd. Men sprak geduurende eenigen tyd aan
de Kaap niet dan van de onverschrokkenheid van STARING’ wiens volgend lot en
dood hier vermeld wordt.
Voorts meldt ons deeze Inleiding eenige belangryke Waarneemingen de Natuurlyke
Historie betreffende, met welke LE VAILLANT zich eenigen tyd aan de Kaap onledig
hieldt.
By den aanvange der Reize zelve vinden wy een verslag van de Bezorging zyns
Kabinets ten huize van den Heer BOERS, in een Museum veranderd.
Naa het vermelden van eenige byzonderheden, zyne voorige Hottentotsche
Reisgenooten betreffende, doet hy eerst een klein Tochtje rondsom de Kaap, door
Hottentotsch Holland en den Franschen Hoek. Hoe treffend is de beschryving deezer
Fransche Afstammelingen! en hoe naleezenswaardig op welk eene wyze het in dien
oord met de Landvergunningen toegaat! Dan wy kunnen 'er ons niet by ophouden.
Plaats moeten wy inruimen voor de beschryving der streek van de Vier-en-twintig
Rivieren, volgens 's Reizigers getuigenis, ‘zonder tegenspraak, de aangenaamste
van geheel de Hollandsche Volkplanting. Zy is haaren naam verschuldigd aan de
meenigvuldige beeken, waar door zy besproeid wordt; men kan aan den overvloed
van haar water gemaklyk oordeelen hoe vrugtbaar en aangenaam de grond is. Nog
meer, de voornaamste kanaalen brengen, door schrander
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aangelegde aftappingen, den overvloed en de vrugtbaarheid tot op de beploegde
landen van alle de boeren-wooningen in den omtrek; de boeren weeten met veel
beleid de hoeveelheid van dat water, dat zoo goed is voor het veldgewas, te
vermeerderen of te verminderen. Nergens in de Volkplantingen vertoonen de weiden
zulk een schoon groen; daar heerscht eene aangenaame frisheid, welker gezigt
alleen, in dat verzengd land, het oog van den reiziger streelt, zyne verbeelding
bekoort en zyne vermoeienissen wezenlyk doet ophouden. De Vier-en-twintig
Rivieren zyn het Paradys van Africa; men wandelt 'er door boschjes van oranjecitroen- en pompelmoesboomen; de geur der bloemen doet den reuk op eene
aangenaame wyze aan; eene ligte schaduw noodigt tot rust, tot mymering, tot
overdenking. Alles, wat die betoverende tuinen omringt, vermeerdert nog de
beguicheling; het oog weidt van verre over een pragtig verschiet; een kring van
heuvelen verfraait en verleevendigt die verschillende vakken, die eindelyk bepaald
worden door hooge bergen, welker kruinen zich in de wolken verheffen. In die
betoverende streek ontmoet men alles wat tot de behoeften en aangenaamheden
des leevens dient. Naauwlyks doet zich de aanloklykheid dier plaats gevoelen of
men zou 'er wel voor altoos zyn verblyf willen vestigen: de wooningen staan 'er
digter by elkanderen; het wordt 'er ongevoelig vol van; en ik heb hoop dat zy welhaast
eene tweede Stad in de Volkplanting vertoonen zullen, en dat eindelyk de Valei der
Vier-en-twintig Rivieren nog eens het rykste en meestbevolkte land van de
ommestreeken van de Kaap zal worden.’
Op dit onderwerp komt onze Reiziger vervolgens weder, en brengt redenen by,
die zyn hier uitgeboezemde hoop doen zinken. Hy schryft: ‘door den overvloed van
weiden in de streek der Vier-en-twintig Rivieren zou men 'er eene groote menigte
Vee kunnen fokken. Dat vrugtbaar en door de natuur begunstigd land zou ook veel
timmerhout leveren, aangezien de boomen in die streek zoo veel niet te lyden
hebben van de hevigheid der Zuid Oosten Winden, en dus zeer wel zullen groeijen,
als men slegts de moeite nam om 'er goede plantsoenen aan te leggen. De
Saldanha-baai zou ook tot stapelplaats kunnen dienen voor het geheel gedeelte
van
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het Zwarte Land, dat 'er aan grenst, en zou te verre van de Berg-Rivier afzyn om
de graanen in dezelve te doen afzakken; deeze stapelplaats zou zelfs, behalven
het nut, dat zy de Volkplanters van de binnenlanden zoude aanbrengen, tot een
weezenlyk voordeel zyn voor de schepen van alle natien, die, door de winden
gedwongen, de Tafel-baai niet kunnen bereiken, en de Saldanha-baai aandoen
zouden; verzekerd zynde van 'er de noodige ververschingen te zullen vinden.
De wensch, dien ik hier vorm, tot gemak van de Volkplanters en het algemeen
voordeel van alle zeevaarers, zal zonder twyfel nog lang nutloos zyn; want heeft de
handeldryvende staatkunde der bevoorrechte Maatschappyen ooit haar byzonder
belang met het belang van alle geweeten te verbinden, daar die brandende goud
dorst, die de kooplieden van alle natien zo sterk bezielt, hen zo kragtig beveelt hun
eigen belang alleen te behartigen, en zich te verzetten tegen alles wat niet strekt
om de voordeelen te vergrooten, welke hunne greetige gierigheid verwagt? Het is
dan zeer waarschynlyk dat de Maatschappy nimmer de hand zal leenen tot deeze
inrigting.’
Hoogst characteristiek is VAILLANT'S beschryving van de Volkplanters of Boeren
van de Kaap, door hem in drie classen verdeeld - die in den omtrek van de Kaap
tot op een afstand van vyf of zes mylen woonen - die verder af en in de binnenlanden
gezeten zyn - en die, nog verder af leevende, zich op de uiterste grenzen der
Volkplanting onder de Hottentotten bevinden; dan het moet in het Werk zelve
geleezen worden. Men zal, het geleezen hebbende, met ons uitroepen: Menschen!
overal Menschen! inzonderheid by het opmerken van den beurtlings elkander
vervangenden gezwollen trots en kruipende laagte by de eerstgemelden.
De beraamingen om den Heer BOERS met zich na het Kafferland te krygen, het
aanvangen der Reize, het wederkeeren, het scheiden van BOERS by diens vertrek
na 't Vaderland, levert alles belangryke Tooneelen, en onder deeze zeer
aandoenlyke.
Op dit alles volgt de Tocht na den Tafelberg; onder veele andere door hem
waargenomene byzonderheden, hadt hy het geluk om getuigen te zyn van een
belangryk Ver-
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schynzel, dat de nieuwsgierigen dikwyls getragt hebben op den Berg te zien, doch
zich niet altoos met dezelfde pragt aan het oog der waarneemeren vertoont; de
vorming, naamlyk, van eenen van die Zuid-Oostlyke Stormen, die voortgebragt
worden door de opstapeling der wolken op de kruin van den Tafelberg, en die men
gewoonlyk de Paruik noemt. De beschryving is treffend, en wordt het verschynzel
wel beredeneerd. Zyne onderrigtingen wegens den Leeuwenkop, en den valschen
Leeuwenkop, zyn voor de zeevaarenden belangryk. Op deezen Berg, ‘misschien,
gelyk hy schryft, op de gunstigste plaats van de aarde voor de grootsche tooneelen,
die de natuur oplevert, geplaatst, had ik aan myne regterhand den Atlantischen
Oceaan, aan myne slinker de Indische Zee, en regt voor my de Zuidzee, die, met
gedruisch voor myne voeten breekende, de keten der bergen scheen te willen
sloopen, en geheel Africa scheen te willen inzwelgen. Om de verheeven uitwerking
van dat tafereel nog pragtiger te maaken, had ik nog maar eenen wensch te doen,
naamlyk van getuigen te mogen zyn van eenen dier Stormen, die het voorgebergte
zynen eersten naam (van Storm-Kaap) deeden verkrygen. Ik had 'er eenige uuren
hoop op, op hetzien van die strooken mist, welke de wind van de oppervlakte der
zee deedt opryzen; maar ik wierd welhaast in myne verwagting bedroogen, en de
lucht wierd zo zuiver en stil, dat ik aan de Oostlyke punt van Baai Fals zeer duidelyk
die vermaarde Kaap Aguillas onderscheidde, die de Stuurlieden, als zy het ongeluk
hebben zich in de rekening van hunne Lengte te vergissen, aan eene zekere
schipbreuk blootstelt.’ Dan de stille lugt gaf hem gelegenheid tot andere hier geboekte
waarneemingen. Welke hy voortzette op zyn reisje na de Barak by Simonsbaai, die
hy vol vermoeienis, doch niet zonder nutte waarneemingen, volbragt.
Dus verre deedt onze Reiziger slegts kleine Tochtjes. Nu bereidde hy zich tot den
grooten. Alle de toerustingen, waar in hy met veel bereidvaardigheids van allen
werd geholpen, moeten ons verbaazen. Hy hadt, om van den verderen Reistoestel,
hier breed beschreeven, niet te reppen, by zich ‘negentien Persoonen, dertien
uitgezogte Honden, één Bok en tien Geiten, drie Paarden, drie Melkkoeijen, zes en
dertig Ossen, als
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voorspannen voor zyne drie Wagenen, veertien Wisselossen, en twee om het goed
van zyne Hottentotten te draagen.’
Wy moeten wegens den optocht en voortgang, van den beginne af met ongelukken
vergezeld, tot het Werk zelve wyzen, waar van de Reis na den mond van de
Olyphants-Rivier het overige gedeelte deezes Deels beslaat. Nimmer verloor onze
Reiziger, onder veele moedbeneemende omstandigheden, het hoofddoel zyns
Tochts, de uitbreiding der Natuurlyke Historie, uit het ooge; telkens als hy eenig
nieuw voorwerp aantrof was hem zulks een schat, geschikt om zyne verzameling
te vermeerderen. Wy zouden te lang worden met alles van dien aart over te neemen;
doch willen, ten voorbeelde zyner Dierbeschryving, het berigt plaatzen van een
fraaijen door hem nieuw ontdekten Vogel. ‘Deeze was omtrent drie voeten hoog.
Zyn kop en zyne keel, geheel vederloos, waren bedekt met eene huid van het
schitterendst rood, omzoomd met eenen band van fraai citroengeel, die het kaal
van het gepluimd gedeelte afscheidt; de dekvederen der vleugelen, met breede
streepen van eene schoone paersche kleur, die fraai gewolkt is, gestreept, hebben
eenen band van witte franje, welker dikke zydachtige baarden, afzonderlyk van
elkander staande, volmaaktlyk eene ryke franje vertoonen: de pennen der vleugelen
en de staartpennen zyn groenagtig zwart, met een paerschen of purperen weêrschyn,
naar zy het licht min of meer schuinsch ontvangen; de overige vederen zyn fraai
wit; de bek is lang, wat krom, en geel van kleur, gelyk ook de pooten. Deeze Vogel
behoort tot het geslacht van de Ibissen.’
Eene onderneeming, die VAILLANT zelve buitenspoorig noemt, om de
Olyphants-Rivier over te trekken, doet ons voor 't verlies van 's Reizigers leeven
vreezen, en wordt, schoon in 't eerst grappig, in 't vervolg met alle de akeligheden
beschreeven, en verheugt zich de Leezer in de ontkoming des dreigenden gevaars
van den waagzieken Reiziger, by het verlies van zo veel Vees, en een reeks van
bedroefde voorvallen, die hem noodzaakten drie wagens te verlaaten, en zyn Volk
met het hem nog overgebleeven Vee in 't veld agter te laaten, om te midder van
veel ongemaks, en steeds vol vrees voor Boschmannen, ergens een verblyf van
Menschen, en wel
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die van KLAAS BASTER, in deezen verlaaten oord te vinden.
In 't einde, naa het uitstaan van veelvuldige moeilykheden en gevaaren, treft hy
de half Hottentotsche Hollanders, Broeders, KLAAS en PIET BASTER, aan, die hem
gul ontvingen, Hollandsch spraken, en op zyn Hollandsch de hand gaven, door een
vriendelyk onthaal het voorig leed verzagtten, en ter hervatting zyns tochts in staat
stelden. Met genoegen zullen wy het onthaal leezen, hem door onze Landgenooten
aangedaan.
Natuurlyk verlangen wy te weeten, hoe deezen daar in eenen zo afgescheiden
oord kwamen; als mede haare Zuster, die op 't onverwagtst hier ook op 't tooneel
komt, die nog eene Vryster was, en in eene Horde verre van die haarer Broederen
woonde, en, door deezen verwittigd van VAILLANT's aankomst, na die haarer
Broederen snelde, geheel op de wyze der Hottentotten gekleed. Hy beschryft haar
in deezer voege. ‘Zy zag 'er zeer fraai uit; zy had, wel is waar, noch die losse gestalte,
noch die eenvoudige openhartigheid van NARINA (die het voorgaande deezer Reize
geleezen hebben is deeze Schoone nog niet vergeeten); een weinig lyvigheid
hinderde de vlugheid haarer beweegingen. Maar zy had in Coquetterie en
aanvalligheid alles wat de bewustheid van eene hoogere afkomst geeven kan; want
zy was geen wilde van geboorte, en zy dagt ongetwyfeld dat zy van eene oneindig
veel verheevener natuur was.’ - Eene verdere beschryving stelt haar, die VAILLANT
op allerlei wyzen aanhaalde, en hem, zo zy zeide, fraaijer vondt dan den fraaisten
Hottentot, in deezer voege voor: ‘Ik vond haar zeer fraai voor het land daar wy waren,
en zy was in de daad de Venus van de landstreek: haare wat dunne kleederen lieten
een groot gedeelte van haare schoonheden bloot; maar zy gebruikte niet meer
onbetaamelykheid in dezelve te toonen, dan zy schaamte zou gesteld hebben in
dezelve te verbergen. Een man, minder ingetoogen dan ik, zou geene gunst hebben
behoeven te vraagen, en zou ook voor geene weigering hebben behoeven te
vreezen.’ - Vervolgens meldt hy eenige trekken van haar verstand en geestigheid.
Natuurlyk, schreeven wy, verlangen wy te weeten, hoe deeze half Hottentotsche
Hollanders daar kwamen. VAIL-
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Vader was een Europeaan, die in zyne jeugd na de Kaap
was overgestooken, en die, eerst een Boerenknegt, vervolgens in dienst der
Maatschappy, door arbeid en nyverheid zo verre gekomen was, van zich
vyf-en-twintig uuren verder, aan den oever der Groene Rivier, eene vry aanmerkelyke
wooning te stichten. Eerst had hy met eene Hottentotsche Vrouwe huisgehouden,
en het was uit deeze vereeniging dat KLAAS BASTER, PIET BASTER en hunne Zuster,
gebooren waren. Maar trotsch geworden zynde naar maate hy ryk wierd, had hy
zich over zyne Vrouw geschaamd, en zich van haar gescheiden om eene Blanke
te trouwen. Deeze had hem verscheide kinderen gegeeven, onder welke twee
Jongens, die, de een twintig en de ander twee en twintig jaaren oud zynde, met
hunnen Vader op zyne wooning woonden, en die, zo wel als hunne Moeder, zyne
vyanden geworden zynde, hem het leeven ongelukkig maakten. - Deeze jonge
lieden hadden zich niet alleen geschaamd, dat zy Broeders hadden, die Mulatten
waren; maar zy hadden hen zelfs zoo vervolgd en zoo gekweld, dat die ongelukkigen
genoodzaakt geweest waren te vlugten. De Zuster had zich onder de Hottentotten
van de Horde van haare Moeder begeeven. De twee BASTERS, door vriendschap
aan elkanderen verknogt, en die elkaêr niet wilden verlaaten, hadden zich meer
zuidwaards in de vlakte ter nedergezet. Zy hadden reeds twee zeer goede gronden,
den een na den anderen, ontgonnen, en telkens waren zy door hunne Ouders met
openbaar geweld van daar gejaagd, die ook een gedeelte van hun Vee gedood
hadden; zy hadden zelfs verscheiden reizen de wreedheid gehad KLAAS te slaan,
want het was voornaamlyk op hem dat zy gebeeten waren. - Om zich aan hunne
woede te onttrekken, was hy zich met zyn Broeder in het hoog gebergte komen
nederzetten, daar hy zich vleide gemaklyker verborgen te zullen kunnen blyven.
Beiden met Hottentotsche Vrouwen getrouwd, maakten zy met hun gezin, en het
volk dat zy by zich hadden, en die alle hunne nabestaanden waren, eene Horde uit,
bestaande uit vyftien of achttien Hutten. KLAAS leefde egter in eene gestadige
ongerustheid, altoos vreezende door zyne wreede Broeders ontdekt en verrascht
te zullen worden, 't welk de oorzaak was van de verlegenheid,
LANT geeft dit berigt. ‘Hun
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die hy had laaten blyken toen ik hem met myne bende genaderd was.’
Het aanbod van VAILLANT, om hun met de Broeders en Ouders in Namero, waar
hy door moest trekken, te verzoenen, wees KLAAS geheel van de hand, en verzogt
hem, geheel niet van hun te reppen, en te verbergen dat hy hun gezien hadt.
Genoeglyk was het verblyf by deeze Broeders; een Olyphants-jagt en vangst gaf
een heerlyke uitspanning, en VAILLANT gelegenheid tot Aanmerkingen over de
Olyphanten hier en op Ceylon, en wel byzonder over die men Poeskoppen noemt,
een Ras dat geen slagtanden heeft. Doch wy moeten, de breedheid van ons verslag,
uit het verlokkende des Werks gebooren, bemerkende, des even min overneemen,
en ook de anders door ons beoogde plaatzing van den Klipspringer, een nergens
beschreeven Dier, agterwege laaten; met de betuigde hoope van eerlang in staat
gesteld te zullen worden om weder Reisgenooten van LE VAILLANT te weezen.

Reizen door Switserland, in een reeks van Brieven, geschreeven
aan William Melmoth, Schildkn., door William Coxe, M.A. Predikant
te Bemerton; Lid van de Keizerlyke OEconomische Maatschappy
te St. Petersburg, en van de Koninglyke Akademie der
Wetenschappen te Koppenhagen, benevens Kapellaan van den
Hertog van Marlborough. Naar het Engelsch. IIIde Deel 1ste Stuk.
Te Utrecht, by B. Wild en J. Altheer, en te Rotterdam, by J.P. van
Heel. In gr. 8vo, 211 bl. - Dezelfde IIIde Deel 2de Stuk, 240 bl. met
den Bladwyzer.
Graauwbunderland, by de Franschen le Pais des Grisons geheten, waarover het
Derde Deel deezer Brieven van den achtenswaardigen COXE handelt, bestaet uit
drie Bundten, het Graauwe Bundt, het Godshuis-Bundt, en het Tien Gerichten Bundt.
Ieder van deeze is verdeeld in etlyke hooge Gerichtsbannen, en deeze bevatten
elk ééne of meer Gemeenten, zonder dat hieromtrent juist de stiptste gelykheid of
evenredigheid schynt bewaard of bedoeld te weezen. Eene Tafel deezer verdeelinge
is het eerste, dat wy in het Eerste Stuk des Derden Deels aantreffen. Hierop volgen
de Brieven, en eerst
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LXVII. COMO - MENDRISIO - Het meir COMO - PLINIANA - Het fort FUENTES - Laghetto
di CHIAVENNA - Komst in het GRAAUWBUNDERLAND. Como, oudtyds Comum, is de
geboorteplaats van PLINIUS den JONGEN: Mendrisio een der Italiaansche Bailliuwagien,
die in het Jaar 1512 aan de twaalf Cantons (Appenzel was toen nog niet in het
Bondgenootschap) door MAXIMILIAAN SFORZA afgestaan werden. - Niet verre van
Como ligt Pliniana, en daarby eene beurtelings vloeiende en ebbende fontein, welke
(*)
reeds door PLINIUS beschreven is, en nog volkomen dezelfde eigenschap behoudt .
LXVIII. PLURS - Haare verwoesting in de voorige eeuw door het vallen van eenen
(†)
berg - Valley van PREGALIA . ‘Plurs was eene groote en welvaarende Stad.’ Eenige
regels laager, zegt de Schryver, dat ‘haare bevolking ten minsten op 1500
Inwoonders beliep.’ Indien hier geene drukfeil is, begrypen wy niet hoe zy groot kan
genoemd worden. Zy werd op den 25 Augustus 1618 geheel bedolven door den val
van den berg Conto, aan den voet van welken zy gebouwd was. Weinige ruïnen
(‡)
zyn alles, wat men van haar vindt . - De valley Pregalia is eene der hooge
Gerichtsbannen van het Godshuis-Bundt, en bestaet uit twee Gemeenten. Haar
regeeringsvorm is democratisch. De straffen zyn ongemeen zwaar, maar de rechters
kunnen ze, gelyk zy veelal doen, in geldboeten veranderen, waardoor de arme
misdaadiger de straf ondergaet, welke de ryke afkoopt, volgens den ouden regel,
qui non habet in aere, luat in pelle.
LXIX. Beschryving van den Marmot.
LXX. Togt over den MALOGGIA - Het Meir SI-

(*)

(†)

(‡)

Dit Pliniana wordt hier eene Stad genoemd, en terstond daarop gesproken van den huisheer.
Vermoedelyk staet in het Engelsch Villa, en heeft dit den Vertaaler in de war gebragt. Pliniana
schynt eerder een buitengoed te zyn.
Boven deezen Brief staet, in plaatze van de laatste drie woorden, komst in Graauwbunderland.
Dan dit is duidelyk eene fout, ingeslopen uit het opschrift van den naastvoorgaanden Brief.
De Inhoud der Brieven (voor het Stukjen geplaatst) wyst dit aan.
Op gelyke wyze werd het oude Velleja verwoest. Zie VOLKMAN'S Reisboek door Italien, II D.
bl. 37.
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GLIO - SELVA PIANA en ST. MOREZZO - Uitstap naar de Juliaansche colommen - BEVIO.

De zogenaamde Juliaansche Colommen, welke, volgens sommigen, door JULIUS
CAESAR zouden ‘zyn opgericht, ten einde de grenzen zyner overwinningen aan
deezen kant af te bakenen, ..... zyn van eene ronde gedaante ... op den afstand
van omtrent 40 voeten den eenen van den anderen geplaatst. Derzelver hoogte is
van omtrent vier voeten boven den grond .. zy scheenen omtrent eene voet diepte
... te hebben; de omtrek is omtrent vyf voet. Zy hebben noch voetstukken noch
kapiteelen.... Zy werden door de konst, doch ruw en plomp, gemaakt.’ De Schryver
konde geen de minste overblyfsels van eenig Opschrift ontdekken, wat ook anderen
daarvan gezegd hebben. Zodat 'er voor de straks gemelde overlevering ten minsten
geen bewys is.
LXXI. OPPER - ENGADINA - BEVER - ZUTZ - SCAMPF. Opper - Engadina is een hooge
Gerichtsban van het Godshuisbundt; de landstreek schilderachtig schoon en
vruchtbaar; de inwoonders werkzaam, zindelyk en welvaarende. Naby Zutz, de
hoofdplaats, vertoont men de overblyfselen eener legerplaatze van DRUSUS, zo het
heet, maar welke den Schryver voorkwamen van veel laateren tyd te weezen. - Te
Scampf maakte de Schryver kennis met den geestelyken der plaatze, den geleerden
APORTA, welke zich, behalven andere Werken, heeft beroemd gemaakt door zyne
Geschiedenis der Hervorminge onder de Graauwbunders, in twee Deelen in quarto.
LXXII. NEDER - ENGADINA - CERNETZ - HULDRIC CAMPEL - TRASP - REMUS - Komst
in het Tyrolsche - SANTA MARIA. Neder - Engadina, een andere Gerichtsban van
hetzelfde Bundt, wordt door eene brug, over eene vervaarlyke diepte gelegd, en
Pont Alta genoemd, van Opper - Engadina afgescheiden (bl. 47), en bevat drie
Gemeenten; de regeeringsvorm is 'er zeer zamengesteld; de Schryver tracht 'er
nogthans eenig denkbeeld van te geeven (bl. 57.) De voornaamste Geslagten zyn
die van DE SALIS en PLANTA, en tusschen deezen is het land verdeeld in twee partyen
(bl. 59.) De Inwoonders zyn 'er minder beschaafd, minder arbeidzaam, dus armer
dan in Opper Engadina (bl. 60). HULDRIC CAMPEL was een der voornaamste
voorstanders der hervorminge in dit land. Hy heeft eene Beschryving van het
Graauwbunderland nagelaten, welke nooit gedrukt is. De Schryver
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geeft 'er eenig bericht van; want hy vond een exemplaar in de Boekverzameling des
Heeren PLANTA te Cernetz, in drie groote folianten, en ‘besteedde het grootste
gedeelte van eenen morgen’ om daaruit uittreksels te maaken, waartoe hem te
Milaan in eene andere Boekery de tyd ontbroken had.
LXXIII. Togt over den berg BRALIO - Het Graafschap en de Stad BORMIO. Deeze
Brief behelst eene belangryke beschryving van de regeeringswyze van het
Graafschap Bormio, dat, te vooren een gedeelte van het Milaneesche uitmaakende,
in het Jaar 1512 onder de beheering der Graauwbunders kwam, maar nog zeer
aanzienlyke voorrechten geniet, ‘uit welken hoofde de inwoonders van de
knevelaryen, die door de landvoogden der Graauwbunders in de andere onderhoorige
landschappen zo straffeloos worden uitgeoeffend, bevryd zyn’ (bl. 71). De Schryver
noemt de voornaamste dier voorrechten op, en verzwygt tevens niet, zeer
aanmerkelyke gebreken, vooral in het stuk van lyfstraffelyke rechtspleeging.
LXXIV. TIRANO - Korte schets der geschiedenis van VALTELINE. Leezenswaardige
voorbeelden van de ellenden, welke staatzucht, bedrog, gierigheid, knevelaary,
onderdrukking, wraaklust, verkeerde godsdienstyver, onder welke benaaming ook,
en andere harpyen over het menschdom brengen. Maar eene korte schets is niet
vatbaar voor een Uittreksel.
LXXV. Regeeringsform van VALTELINE. Zo veel zullen wy hiervan zeggen, dat
Valteline- verdeeld is in vyf landvoogdyen; dat de landvoogden door de
Graauwbunders, die hier het oppergezach voeren, worden aangesteld; dat deeze
bedieningen genoegzaam openlyk aan de meestbiedenden verkoft worden; dat de
Landvoogden altoos Graauwbunders zyn; dat zy hunne voornaame besolding krygen
uit de boeten in crimineele zaaken; dat zy, door ingeslopen gewoonte, genoegzaam
de geheele rechterlyke magt alleen in handen hebben, en daar by nog het recht om
de by vonnis opgelegde ‘straf kwyt te schelden of te verminderen, uitgezonderd in
hoogverraad, voorbedachten moord, of diergelyke zwaare misdaaden.’ De Leezer
brenge deeze byzonderheden byeen, en gisse het overige! Hy loopt niet veel gevaars
van zich grovere buitenspoorigheden te verbeelden, dan hier geboekt staen.
LXXVI. TEGLIO - SONDRIO - Byzonderheden omtrent
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den schilder LIGARIO - MORBEGNO - DELEBIO. PIETRO LIGARIO is bykans de eenige
schilder van aanbelang, welken Valteline heeft voortgebragt. Ongelukkiglyk ‘altoos
zeer behoeftig zynde, was hy dikwils genoodzaakt zyn werk met zo veel spoed af
te maaken, dat het onmogelyk werd om daar aan die volmaaktheid te geeven, waar
toe hy anders in staat was.... De marteldood van den H. GREGORIUS, in een der
kerken te Sondrio, en van den H. BENEDICTUS .... waaren zyne laatste werken, en
daar die tegen zyne gewoonte met grooten arbeid en naauwkeurigheid voltooid zyn,
mag men dezelven als den toetssteen aanmerken, waarna men zyne begaaftheid
... moet beoordeelen’ (bl. 128) Van de gemelde stukken geeft de Schryver een zeer
voordeelig bericht, en zegt nog vervolgens, dat, ‘behalven in het schilderen, LIGARIO
ook ervaaren was in de toonkunst, werktuigkunde en landbouw, en ongewoone
blyken zyner bekwaamheid in deeze kunsten heeft agetergelaaten.’
LXXVII. Koophandel - Voortbrengsels - Bevolking - van VALTELINE. ‘De meeste
uitvoer van het land bestaat in wyn en zyde ... dit stelt de inwoonders in staat om
zonder eenige fabrieken te leeven, en hier door word het geld aangebragt het geen
de landvoogden afperssen. ... Behalven deeze zaaken voert het Valteliensche
planken, kaas, boter en vee uit .... de geheele bevolking is 62000 inwoonders.....
Mogelyk brengt geen land van Europa meer vrugten des aardryks voort dan Valteline,
en echter is 'er geen land bekend, waar in de boeren armer zyn. ... De eerste en
voornaamste oorzaak is in de regeeringsform gelegen. ... Eene andere oorzaak
hunner ellende spruit uit den tegenwoordigen staat der eigendommen, [zynde door
twee eeuwen onderdrukkinge de goederen allengskens gevallen in handen der
edelen en der Graauwbunders] ... By de bovengemelde oorzaaken .... kan men nog
voegen de natuurlyke zorgeloosheid van het volk, en deszelfs overhellende neiging
tot bygeloovigheid’ (bl. 134-139.)
LXXVIII. CHIAVENNA - Valley van ST. GIACOMO - Kapel van ST. GULIELMO. ‘Het
Graafschap Chiavenna geraakte onder de opperheerschappy der Graauwbunders
op dezelfde wys en ter zelfder tyd als Valteline’ (bl. 143.) en ondervindt daarvan
dezelfde gevolgen. ‘Digt by Chiavenna is eene rots van asbest’
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(bl. 146.) ‘De valley van St. Giacomo is een gedeelte van het Graafschap Chiavenna
... maar bezit verscheiden ... voorrechten, die de inwoonders voor de onderdrukking
bevryden, welke hunne nabuuren moeten verduuren’ (bl. 147.)
LXXIX. SPLUGEN - Het GRAAUWE BUNDT - RHEINWALD - VIA MALA - TUSIS - NICOLAAS
RUSCA. ‘Het ... Graauwe Bundt ... beslaat de geheele Oostetelyke streek van dit
bergachtig landschap .. [en] is .. zo in uitgestrektheid als bevolking ver het
aanzienlykste van de drie Bundten. De betekenis van het woord Grigia of Graauw
... is ... onzeker’ (bl. 153.) De Schryver tekent aan, dat de naam van zeer hooge
oudheid moet zyn, daar men 'er reeds spooren van vindt by TACITUS en by AMMIANUS
(*)
MARCELLINUS . Voor deezen werden de Graauwbunders door hunne Opperheeren
onderdrukt. Te zeer geplaagd, stelden zy zich in vryheid. Op hunne beurt verdrukken
zy nu hunne onderzaaten, de inwoonders van Valteline. Zoude dit niet wel, vroeg
of laat, dezelfde gevolgen kunnen hebben? - NICOLAAS RUSCA was in het laatste der
16de eeuwe een geleerd Roomsch Priester in Valteline, een yverig voorstander van
zynen Godsdienst, door de Protestanten beschuldigd van onbewezen misdaaden,
en, om hem tot bekentenis te dwingen, gepynigd tot dat hy bezweek onder de
handen der beulen. Zyn dood vuurde de wraak der Roomschgezinden aan tot het
gruwzaame vermoorden van alle Protestanten in Valteline. Zie Brief LXXIV.
LXXX. De Valley TOMLIASCA - RETZUNS - REICHENAU. Retzuns is een oud Kasteel
en Baronnie, waarvan de bezitter (tegenwoordig de Keizer) uit hoofde van vroegere
overeenkomsten eenen aanmerkelyken invloed heeft op het Staatsbeleid der
Graauwbunders (bl. 171.)
LXXXI. Het GODSHUIS-BUNDT - De Stad en het Bisdom CHUR - Het Klooster van
ST. LUCIUS. Het Godshuis-Bundt, dat weleer onder de heerschappy des Bisschops
van Chur behoorde, ‘ontleent deeze benaaming van de

(*)

[Te vergeefs hebbe ik na de bedoelde, maar niet aangehaalde, plaats van TACITUS gezocht,
zo by dien Schryver zelven, als by CELLARIUS. Deeze laatste haalt wel, Geogr. Ant. T. I. p.
427, eene plaats uit AMMIANUS aan; maar daar leest men camposcaninos, niet canos. Rec.]
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Domkerk in de hoofdplaats, en van deszelfs voormaalige onderhoorigheid’ (bl. 177.)
‘De regeeringsform van Chur is gemengd, gedeeltelyk aristocratisch en gedeeltelyk
democratisch’ (bl. 179.) Tot de byzonderheden kunnen wy ons hier niet inlaaten.
‘De Bisschop is Prins van het Duitsche Ryk ... Zyne inkomsten beloopen omtrent
.... 22000 Guldens 's jaars. ... Hy ontvangt ook ... omtrent 770 Guldens uit de
tolrechten van Chiavenna. ... De eenigste hem overgeblevene voorrechten bestaan
in het recht om geld te munten, en een volstrekt rechtsgebied ... binnen het kleine
district waarin zyn paleis en het kapittel beslooten is. Buiten dit ... heeft hy geen
gezag, [en] ... zo weinig invloed op de zaaken van de Stad, dat hy daar zelfs niet
binnen kan komen, wanneer de inwoonders niet verkiezen hem binnen te laaten,
enz.’ (bl. 184.)
LXXXII. Het Kasteel HALDENSTEIN - Kweekschool voor de Geleerdheid. - De
Baronnie Haldenstein is klein. De Baron een man van verstand. Op het Kasteel
werd door denzelven ‘en eenige andere persoonen van aanzien onder de
Graauwbunders, na dat zy de goedkeuring van den ... landdag ... in den Jaare 1761
... verkreegen hadden,’ op hunne eigene kosten een kweekschool, volgens een
uitgebreid en nuttig ontwerp, opgericht, maar hetgeen, zo door de weinige
begunstiging der geleerdheid, als door de geschillen tusschen de Hoogleeraars,
binnen de vyftien jaaren, na den eersten aanleg, weder te niet ging. Dat het met de
zucht tot geleerdheid droevig uitziet onder de Graauwbunders verklaart onze
Schryver, en bevestigt het met eene plaats uit de bovengemelde Geschiedenis van
APORTA.
LXXXIII. Het TIEN-GERICHTEN-BUNDT - FATZEROL - Baden te ALVENEW - DAVOS Valley van PRETIGAU - MALANTZ - MAYENFIELD - Baden te PFEFFERS. Dit
Tien-Gerichten-Bundt heeft tegenwoordig Elf Gerichtsbannen, maar bestond by de
eerste vereeniging uit Tien, waarvan het den naam behouden heeft, schoon één
der Gerichtsbannen naderhand in twee verdeeld is. - Het dorp Fatzerol, schoon
zeer gering, ‘is in de geschiedenis des lands vermaard, dewyl aldaar, in den Jaare
1471, het eerste eeuwigduurend verbond door de afgevaardigden der drie Bundten
bekragtigd werd’ (bl. 197.) ‘Deeze afgelegen hoek [zegt de Schryver,
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van het District Davos spreekende] heeft verscheiden zeer geleerde mannen
voortgebragt, en byzonder de twee Geschiedschryvers van het Graauwbunderland,
GULER en SPRECHER:’ van welker Werken vervolgens eenig bericht wordt gegeven,
bl. 201 env.
Wy gaen over tot het Derde Deels Tweede Stuk. Dit begint met den
LXXXIV Brief. VEREENIGING der Drie Bundten - LANDDAG - Congres. ‘De Drie
Bundten vormen te zamen een Gemeenebest. De onderscheidene gemeenschappen
.... hebben elke haare byzondere regeerwyze, worden naar haare eigene wetten
en keuren bestuurd, en zyn ... vry en onafhanglyk van elkander, voor zoo ver
bestaanbaar is met de algemeene Staatsinrichting van het gantsch Gemeenebest,
of de punten van overeenkomst van het byzonder Bundt, waartoe zy behooren’ (bl.
213.) ‘Het verband tusschen de drie Bundten wordt onderhouden door middel van
een jaarlykschen Landdag, van een Congres, en van drie Opperhoofden.... De
Landdag bestaat uit 63 Afgevaardigden en de drie Opperhoofden ... De kiezers zyn,
in de onderscheidene gemeenschappen, alle de Manspersoonen van een bepaalden
(*)
ouderdom . De Landdag vergadert, jaarlyks, in het begin van September, te Ilantz,
Chur en Davos, by beurten.... Het Opperhoofd van 't Bundt, onder welks rechtsgebied
de Vergadering gehouden wordt, is Voorzitter, en heeft, in geval van stem - staaking,
eene beslissende stem. Het hoogst gezag berust niet volstrekt ... by de
Landdags-vergadering ... want, in alle zaaken van belang, ... komen of de
afgevaardigden, met bepaalden last hunner zenderen, of nemen de punten, waarop
zy niet gelast zyn, over. ... Alle voorstellen worden ... goedof afgekeurd, by
meerderheid van stemmen. ... Wanneer de Afgevaardigden uitdruklyken last hebben,
geven zy denzelven schriftelyk aan den Geheimschryver over, die hem overluid
opleest. Is hy in twyfelachtige bewoordingen opgesteld ... zoo beslischt de Landdag,
by meerderheid, hoe men hem verstaan moet, enz.’ bl. 214 env.
Het Congres ‘is eene Vergadering, bestaande uit de drie Opperhoofden, en drie
Gevolmachtigden uit elk

(*)

‘De ouderdom, die in de stemgerechtigden vereischt wordt, is niet .. dezelfde in alle
gemeenschappen, enz.’
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Bundt ... Dit Congres koomt, doorgaands, in February, of Maart, en altoos te Chur,
byeen. ... Deszelfs werk is het verzamelen der stemmen van de ... gemeenschappen,
met betrekking tot de zaaken, die, op den laatsten Landdag, aan derzelver beslissing
zyn overgelaten. ... Als het antwoord dubbelzinnig is, doet de meerderheid van 't
Congres uitspraak over deszelfs meening, enz.’ (bl. 216.)
‘De drie Opperhoofden vergaderen gewoonlyk driemaalen 's jaars te Chur... De
voornaamste Vergadering wordt in de maand Mey gehouden, wanneer rondgaande
brieven aan de onderscheidene gemeenschappen worden geschreeven, over de
punten, die aan den gemeenen Landdag zullen worden voorgesteld’ (bl. 218.)
De Schryver beweert, dat omkooping en verkeerde invloed onder de
Graauwbunderen meer openbaar werken dan in het Engelsche Parlement, en
bedient zich van deeze stelling tegen zulke ‘Staatkundige beschouwers, welke zoo
veel op hebben met het ontwerp, om het Huis der Gemeenten in Engeland te
hervormen, door aan het volk de verkiezing van deszelfs vertegenwoordigers in het
Parlement volkomen toe te staan.’ Doch het bewys, waardoor hy zyn gezegde tracht
goed te maaken, moet men by hemzelven zoeken.
LXXXV. Valley van SOPRA SELVA - ILANTZ - TRUNS - DISENTIS - TAVETSCH. De
voorgaande Brief heeft ons zo lang opgehouden, dat wy hier, en vervolgens, ons
moeten bekorten. Te Truns werd ‘de onafhanglykheid van het [Graauwe] Bundt
allereerst erkend,’ en wordt nog jaarlyks de Landdag van dit Bundt gehouden, op
welken het Huis van Oostenryk, als Baron van Retzuns, ook zitting heeft. ‘Ter deezer
zelfder plaatze vergadert ook een Hoogen Raad, bestaande uit zestien gemagtigden
[welkers afzenders in eene aantekening worden opgegeven] met den Landrichter,
die eene beslissende stem heeft’ (bl. 226.) Dit is, in burgerlyke zaaken, het hoogste
Gerechtshof. - De Abt van Disentis had voormaals het oppergezach over dit deel
van het Graauwe Bundt, en behoudt 'er nog zeer grooten invloed.
LXXXVI. Algemeene schets van de GERICHTSHOVEN - den GODSDIENST - de
INKOMSTEN - de BEVOLKING. Van de Gerichtshoven der Graauwbunderen en de wyze
van rechtshandel wordt hier maar geheel geen gunstig be-
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richt gegeven: in het byzonder niet van het zogenaamde Straff-gericht, eene
buitengewoone rechtbank, die, ‘als de gemeene rust verbrooken is, en de zaaken
in gevaar zyn, met toestemming van den algemeenen Landdag, wordt ingesteld,
en, geduurende deszelfs zittingen, rechtspraak heeft over alle drie de Bundten’ (bl.
236.) De Schryver haalt aan wat BURNET en PASCHAL 'er van zeggen; waarover de
Vertaaler met recht uitroept: ‘Ziet daar een echt Tribunal Revolutionaire, met alle
zyne verfoeilyke en verschriklyke gevolgen!’ - Het is, evenwel, thans genoegzaam
geheel in onbruik, schoon niet uitdrukkelyk afgeschaft.
‘Ten aanzien van den Godsdienst zyn de Graauwbunders verdeeld in Roomsch
Catholyken en Hervormden, de twee eenigste gezindten, welke onder hen geduld
worden’ (bl. 237.) De laatsten maaken omtrent twee derden van de Inwooners uit.
De algemeene inkomsten zyn niet groot, en ‘het getal der Inwoneren zal
bezwaarlyk het getal van 200,000 te boven gaan’ (bl. 245.)
LXXXVII. Koophandel der Graauwbunderen - Waterleiding der ADDA. Koophandel
en fabrieken worden in dit land niet begunstigd, onder voorwendsels, welker
nietigheid de Schryver duidelyk aantoont. Ondertusschen vermoedt men de waare
reden te zyn ‘de vrees, dat, wanneer het volk welvaarend wierdt door den handel,
het niet zoo vatbaar zou zyn, om door invloed bestuurd te worden, als thands, en
dat als dan de vermogende familien, die nu de zaaken des lands regelen, haare
meerderheid zouden verliezen’ (bl. 247.) - De beschryving van de waterleiding der
Adda is niet vatbaar voor verkortinge.
LXXXVIII. Verbindtenissen der Graauwbunderen met de Zwitsersche Cantons Vrankryk - Venetie - en het Huis van Oostenryk.
LXXXIX. TALEN der Graauwbunderen - inzonderheid het ROMANSCH - deszelfs
oudheid - oorsprong - en twee voorname dialecten. ‘De taalen der Graauwbunderen
zyn het Italiaansch, Hoogduitsch en Romansch’ (bl. 265.) Het laatste ‘verdeelt zich
in twee voornaame Dialecten, waar van het ééne wordt gesproken in het Graauwe
Bundt, en het andere in het Godshuis - Bundt’ (bl. 269.) Over den oorsprong en aart
deezer taale heeft de Schryver zeer fraaije aanmerkingen, welker hoofdsom
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hier op uitkomt: Dat de Rhaetische of Romansche taal afkomt van het Latyn, waarvan
de bewyzen ontleend worden uit de geschiedenis van het land, uit de naamen veeler
plaatzen, die onbetwistbaar van Latynschen oorsprong zyn, en uit de gelykvormigheid
met het Latyn. De naamen zelve der taale, Romansch en Ladin of Ladyn, zo als
men de Dialect van Engadina noemt, strekken om dit te bevestigen. Men beweert
hiermede niet, dat deeze taal voortkomt van het zuivere Latyn, zo als het de Auctores
Classici schreeven, maar veeleer dat het afstamt van het geene in den dagelykschen
omgang, en wel onder het gemeen, of ten platten lande, werd gesproken, en veel
van het andere verschilde. Zulk een verschil tusschen den schryftrant van goede
Schryveren, en de uitspraak in de verkeeringe, vooral onder hen, welken geenerlei
taal regelmaatig geleerd hebben, vindt men by alle beschaafde Volken. En dat het
ook by de Romeinen plaats had, wordt getoond uit gezegden van GICERO, SUETONIUS
en anderen. ‘Voor de invoering der hervorminge onder de Graauwbunderen, werdt
het Romansch voor zulk een onbeschaafd mengelmoes gehouden, dat men het
geheel ongeschikt oordeelde, om aan vaste taalregelen onderworpen te worden’
(bl. 281), en voor de zestiende Eeuwe poogde niemand in die taal te schryven. De
eerste, die het ondernam, en met lof uitvoerde, ‘was JAN DE TRAVERS, een man,’
zegt de Schryver, ‘die, de hoedanigheden van Krygsman, Staatkundigen, Wysgeer
en Godgeleerden, in zich vereenigende, aan zyn vaderland de wezenlykste diensten
gedaan heeft, door zyne dapperheid, zyn beleid in onderhandelingen, zyne
aankweeking en zynen voorstand van geleerdheid, en zyne begunstiging en
bevordering van de invoering des hervormden Godsdiensts.’ Eenige
leevensbyzonderheden van deezen waardigen man worden opgegeven. Zyn
voorbeeld volgden verscheidene anderen. In hetgeen van eenen deezer, PHILIP
SALUTZ, gezegd wordt, is eene zonderlinge misstelling, het zy van den Schryver,
het zy van den Vertaaler, volgens welke hy, onder anderen, ‘het Geloofsformulier
van ATHANASIUS NB. uit het Hebreeuwsch’ in de taal van Neder - Engadina zoude
overgebragt hebben. - In het slot van deezen Brief is een Naschrift, bevattende
eenige woorden van het Romansch, zo als het in Opper - Engadina gesproken
wordt, en de Titels van de oudste Boeken en van de Bybels in het
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Romansch gedrukt, uit een van welken de Schryver, tot eene proef, het zogenaamde
Symbolum der Apostelen opgeeft.
XC. Over de ITALIAANSCHE BAILLUWAGIEN van Zwitserland - Reis van den top van
Sint Gothard naar Milaan - De LEVANTYNSCHE VALLEY - BELLINZONE - LOCARNO - Stad
en Meir van LUGANO - LAGO MAGGIORE - BOROMEAANSCHE EILANDEN. Deeze Brief is
niet van den Schryver, maar van DAVID PENNANT aan denzelven, en welke hier is
bygevoegd om de beschryving van Zwitserland volkomen te maaken. De
Borromeesche Eilanden schynen deezen Reiziger niet zo goed behaagd te hebben
als wel aan anderen. Doch ieder heeft zynen smaak. Dien het lust kan met hetgeen
PENNANT zegt vergelyken VOLKMAN's Reisboek door Italien, D. I, bl. 347, env.
Op de Brieven volgt eene FAUNULA HELVETICA, gerangschikt naar het zamenstel
van LINNAEUS, en vermeerderd [waarschynelyk door den Vertaaler, die daarmede
zynen Landgenooten dienst heeft gedaan] met de naamen en verwyzingen naar
Dr. HOUTTUIN's Natuurlyke Historie.
Hierachter is gevoegd een Aanhangsel, bestaande uit eene Tafel van den
tegenwoordigen rang der dertien Cantons, en den tyd van derzelver aanneeming
in het Zwitsersch Bondgenootschap - eene andere van het getal der Manschappen,
welken elk Canton tot het gemeenschappelyk Leger leveren moet - een Bericht
wegens de Landkaart, by dit Werk gevoegd, en de Kaarten, welken men by derzelver
(*)
vervaardiging gebruikt heeft - en eenen Dagwyzer van vier Reizen door Zwitserland,
in de Jaaren 1776, 1779, 1785 en 1786. Alles wordt besloten met eenen vry
uitvoerigen Bladwyzer voor de drie Deelen.

(*)

[Deeze Kaart is, zo veel wy kunnen oordeelen, ongetwyffeld veel naauwkeuriger dan eenige
andere, welke wy gezien hebben. In de meeste schynt de tekenaar of plaatsnyder hier en
daar, om het zo eens uit te drukken, maar eene handvol bergen gestrooid te hebben; in deeze
wordt de loop, het afneemen en toeneemen der gebergten naauwkeurig aangewezen; alleenlyk
zoude men kunnen vraagen, of door de uitvoerige schaduwing der bergen de Kaart niet wat
vol, en daardoor de gedrukte naamen van Landen en Plaatzen somtyds bezwaarlyk te
onderscheiden zyn?]
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Vaderlandsch Woordenboek; oorspronklyk verzameld door
Jacobus Kok. Met Kaarten, Plaaten en Pourtraiten. XXXI en XXXII
Deel. W. Te Amsterdam, by J. Allart. Het een 336 en 't ander 359
bl., in gr. 8vo.
Met het verslag deezes staag voortgezetten Werks zyn wy eenigzins ten achteren
geraakt. Wy zullen dit agterweezen eenigzins inhaalen, en ten dien einde twee
Deelen te gelyk neemen. Een voortzettenden stap, dien wy te eer kunnen doen,
daar wy in de Letters des Woordenboeks tot de W gevorderd zyn, en wel tot die
hoogte waar op wy WILLEMEN aantreffen, en onder deezen Graaven en Prinsen, van
welken veel gezegd is, en weinig nieuws te zeggen valt, en die zich hier in volle
lengte vertoonen; doch geen hunner in een nieuw gezigtpunt. Zo is het ook met de
DE WITTEN, die geen gering gedeelte van het XXXI Deel beslaan.
Onder andere, zommige breede, Geslacht vermeldende Artykelen, is ons het
meest opmerkenswaardigste voorgekomen, het Verslag van PIETER ADRIAANSZOON
VAN DER WERF, waaromtrent wy aan den voet der bladzyde vinden: ‘Met dankbetuiging
aan den geëerden Zender plaatzen wy dit oorspronglyk Stuk, zo als wy hetzelve
hebben ontvangen, zonder eenige verschikking of verandering in taal of spelling.
Om redenen ons daar toe beweegende, hebben wy zulks dienstig geoordeeld.’
Schoon des dubbel waardig, is het ons geheel ter overneeminge te lang. Wy
moeten 'er eene en andere byzonderheid uit aanstippen. Van 's Mans Vader wordt
by den aanvange dit berigt gegeeven. ‘Deeze was bekend met den Naam van
ADRIAAN VERMEER, wiens Vader was LAURENS MARTENSZ. Hy was een Zeemtouwer
te Leyden, en onder de Protestanten, volgende de gevoelens van MENNO SIMONSZ.
meer dan wel anderen van die Gezinte geoefend zynde in den Christlyken
Godsdienst naar de leidraad van MENNO, by welke Gezinte men voorheen niet
zodanige vaste Leeraars, dan wel in deeze dagen, vondt, nam hy dikwyls den
Godsdienst by die Gezinte waar als Vermaaner, welken naam men eertyds gaf aan
dezulken van die Gezinte, die zich daar op toeleiden, om hunne medebroeders door
eenige Leerredenen of andere Godvrugtige oefeningen, ook catechisatien, en
gepaste gebeden, te onderwyzen en te stichten, en ook wel de Heillge Bondzegelen
te bedienen, terwyl zy egter hunne burgerlyke Neeringen of Ambachten bleeven
waarneemen, en zich dezelve geenzins schaamden, en dit gebruik heeft nog zeer
langen tyd in de Gemeente der Doopsgezinden (immers te Leyden) plaats gehad,
naardien ik zelfs meer dan eenige zodanige Vermaaners te Leyden heb gekend,
welke of het Ambagt van Broodbakker,
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(*)

of het Ambagt van Blikslaager, of eenige andere Burgerlyke Neering, exerceerden ;
onder dewelke egter een of andere in 't vervolg hunne neeringen lieten vaaren, en
zich gemeenlyk in 't openbaar op de straaten met Mantel en Rabat of Bef (de
gewoone kleeding onzer Protestantsche Leeraars) als Leeraars vertoonden, daar
een Vermaaner anderzins die kleeding alleen gebruikte op zodanige tyden als hy
zich by de Gemeente vervoegde in haare Vergaderingen, om dezelve te onderwyzen
en te stichten, zo als gezegd is. - Men heeft doch onder de Doopsgezinden het
gebruik van gestudeerde en in de Taalen onderweezene Persoonen tot Leeraars
onder die Gezinte op te kweeken en aan te stellen, eerst in laateren tyde naar het
voorbeeld van andere Protestantsche Gemeentens ingevoerd, en daar mede is ook
de naam van Vermaaner verdweenen.
Onze ADRIAAN LAURENS MARTENSZ. VERMEER, wanneer hy zich als wel meermaals
na Haarlem hadt begeeven, om aldaar voor die van zyne Gezinte te prediken, of
op eenige andere wyze zyne Christlyke Medebroeders te stichten, werd aldaar in
't Jaar 1537 in de furie tegen de Doopsgezinden, en dus ter zaake van zyn geloof,
onthalst, naalaatende eene Weduwe en vier Kinderen.’ Deeze hebben naderhand
den naam van VAN DER WERF gevoerd, gelyk het voorwerp van dit Artykel, ook wel
voorkomende onder den Naam van PIETER ADRIAANSZ. of PIETER ADRIAANSZ.
ZEEMTOUWER, naar het beroep 't welk hy hanteerde.
In den Jaare 1568 ontweek onze VAN DER WERF de Vervolging van ALBA na
Embden: doch kwam in dat zelfde jaar in stilte weder na Holland, om met Jonkheer
ADRIAAN VAN ZWIETEN (wien Prins WILLEM van Oranje eene geheime Commissie hadt
vertrouwd) iets ten nutte van de algemeene zaak te verrigten; doch 's Prinsen toeleg
niet slaagende, begaf VAN DER WERF zich weer uit den Lande, alwaar hy niet zeker
was, want de Bloedraad hadt hem uit den Lande verbannen, by Vonnis van 31 Aug.
1568, met verbeurtverklaaring van alle zyne Goederen.

(*)

De Opsteller van dit Leevensberigt moet reeds oud, of hetzelye van eene ons onbekende
jaartekening zyn; dewyl de Leydsche Gemeente der Doopsgezinden, reeds in 't midden deezer
Eeuwe, eenen Leeraar gehad hebbe, in het Kweekichool te Amsterdam, by den eersten
Hoogleeraar onder die Gezindheid, TJERK NIEUWENHUIS, onderweezen. lets toelichtends
omtrent de aankweeking van Leeraaren onder de Doopsgezinden, uit de Broederen verkoozen,
treft men aan in het Leevensverhaal van den Eerw. ADRIAAN LOOSJES, door PETRUS LOOSJES
Adz. geplaatst voor de Beschryving der Zaanlandsche Dorpen, in den Jaare 1794, by F. BOHN
en A. LOOSJES Pz. te Haarlem uitgegeeven. Aant. van den Redacteur.
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Vervolgens werd hy door den Prins, die op hem veel vertrouwen stelde, met de
noodige Commissien voorzien, om verscheide zaaken van aanbelang, hier breeder
omschreeven, in Holland te verrigten; als het verzamelen van Penningen tot vordering
der gemeene zaake, en het spreeken met Regenten, der goede zaake toegedaan,
en uit Holland gevlugt, In Wezel, waar hy zich in 't Jaar 1570 met zynen Broeder
hadt nedergezet, was zyn huis de Vergaderplaats van veelen, ten dienste van den
lande af- en aanreizende.
Wanneer alle Hollandsche Steden, (Amsterdam uitgezonderd,) zich onder het
Stadhouderschap van WILLEM DEN I hadden begeeven, was hy dien Prins behulpzaam
in den aanslag op Zutphen; en vondt zich voorzien met eene breede Commissie
van den Stadhouder, om overal, waar zulks vereischt werd, en inzonderheid in
Holland, de zaak der Vryheid te bevorderen, ‘als mede de noodige Contributien en
gelden te ligten en te ontvangen, met byvoeging dat allen en een iegelyk aan hem
PIETER ADRIAANSZ. in alles wilden geeven zodanig geloof, als men aan hem Prinse,
zelf tegenwoordig zynde, geeven zoude.’ De gewigtigste en geheimste handelingen
werden hem toevertrouwd, hier breeder vermeld.
Van al dit verrigtte den Prins te Dillenburg verslag gegeeven hebbende, zondt
deeze hem weder na Holland af: ‘om by de Regeeringen van Dordrecht, Leyden,
Gouda, en andere Steden, uit te werken, dat de Staaten van Holland toch wilden
Staatsgewyze vergaderen; en voorzag hem verder van eene zeer breedvoerige
Instructie, om aan die Regeering en de Staaten veele zaaken van het uiterste gewigt
open te leggen. Schoon deeze Commissie aan veele kwaalykgezinden niet zeer
behaagde, en hy ook in de uitvoering hier en daar sterk werd gedwarsboomd, zo
benaarstigde hy zich nogthans met allen vlyt, om dezelve naar 's Prinsen genoegen
te volbrengen, waar door hy ook dikmaals in gevaar zyns leevens geraakte.’ - Dit
gevaar dreigde hem in het hier beschreevene geval, toen hy, by de Zandpoort, den
Colonel LAZARUS MULDER, door zyn yver en beleid, van eenen gewissen dood
bevrydde, - toen hy, in 1572, van de Staaten uitgezonden werd, om het Volk onder
den Graaf VAN DER MARK, tusschen Sassenheim en Haarlem gelegerd, te betaalen:
‘want,’ meldt onze Leevensbeschryver, ‘omtrent Hillegom gekomen zynde, wierd
het Volk, 't geen hem escorteerde, overvallen door een party Spanjaarden, die het
Legertje onder den Graaf VAN DER MARK hadden verslaagen, wanneer het hem
medegegeeven geld byna was verlooren geraakt, alzo de Voerman der Wagen, op
welke zich onze PIETER ADRIAANSZ. bevondt, doodlyk gekwetst werd, indien niet 's
Mans prompti-
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tude en cordaatheide en der geenen, die hem secorteerden, met beloften en
dreigementen hadt gedwongen om het leidzel der Paarden aan te tasten en de
wagen te mennen: waar door hy met het Geld te Leyden aankwam. Alwaar het
verlies van het Geld wederom naby scheen, aangezien het Volk van MULDER by de
Zandpoort geslaagen, en zich na Leyden geretireerd hebbende, dit Geld ziende;
eene volle betaaling van hunne agterstallige leening eischten, en zulks met zodanig
een drift en woede, dat niemand tot hun durfde gaan om hun neder te zetten, waar
toe zich nogthans onze PIETER ADRIAANSZ. aanboodt; doch het Volk hoorende het
woord van Uitstel werd zo verbitterd dat ze op hem aandringende zyn leeven
dreigden; zo dat hy ter naauwernood uit hunne handen werd gered door den Colonel
MULDER, die hem in zyne handen nam, en het Volk voorhieldt dat hy PIETER
ADRIAANSZ. de Man was, die hun leven by de Zandpoort hadt behouden. Dit zeggen
bragt het Volk tot bedaaren, te meer toen daar by eenig Geld ter rekeninge werd
beloofd; zo dat zy met een klein gedeelte genoegen namen.’
Onze VAN DER WERF werd in Mey 1573 aangesteld tot Burgemeester der Stad
Leyden, waar hy met zyn Broeder ADRIAAN, zo door hun voorbeeld als door hunne
aanmoedigingen, verscheide Leydsche Burgers en Ingezetenen overhaalden tot
het opbrengen van geen gering Ruitergeld; dan wel inzonderheid stak zyn gedrag
in de beide belegeringen dier Stad uit; daaden, door veele hier opgetelde Schryvers
vereeuwigd.
‘In deeze benauwende omstandigheden,’ merkt de Leevensberigter op, ‘kwamen
hem zeer wel te pas, behalven alle de andere deugden en bekwaamheden, waar
mede de goede God hem had begaafd, byzonderlyk zyne groote kloekmoedigheid
en zonderlinge bedaardheid van geest, welk laatste hy zonderling deedt blyken,
wanneer hy de drift van Secretaris JAN VAN HOUT (een alzins groot, en der goede
zaake met alle mogelyke trouw toegedaan man) gaande geraakt, wegens de zeer
gestrenge en gansch ongepaste uitdrukkingen van de Predikanten, tegens het
Omschrift van het Papieren Geld, zeer wyselyk te nederzette: daar anderzins de
uitvoering van die ontsteeke drift van bittere gevolgen (immers zeer waarschynlyk)
zou geweest zyn. - Terwyl ook zyne kloekmoedigheid inzonderheid doorstraalt in
dat zeer bekende antwoord aan de muitende Burgers, hem Brood afeischende
geduurende de grootste benaauwdheid der Belegeringe, wanneer hy tot hun
uitgaande zyn eigen Lighaam ten spyze aanboodt. - In dit beleg ook stak VAN DE
WERF uit in het manmoedig voorstaan van onze Vryheid en des zuiveren Godsdiensts
tegen de listige aanslagen der zich in de Stad bevindende Spaanschgezinden,
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verre boven het laffe en schandelyke gedrag der drie andere nevens hem regeerende
Burgemeesteren, en der meeste Leden van den Raad en Vroedschap, onder welker
veertigtal in die benaauwde dagen naauwlyks zeven Persoonen wierden gevonden,
die, volgens Eed en Pligt, de Stad wilden helpen bewaaren, daar zommigen, welker
harten, (schoon ze een uiterlyken schyn van Godsvrugt en yver voor de Vryheid,
en voor de Gereformeerde Leering betoonden,) met slaafsche en Pausgezinde
denkbeelden waren vervuld, door allerhande listen en heimlyke verwekte muiteryen,
alles tragteden te vervaaren, en dus de Stad by een Verdrag aan de trouwlooze
Spanjaarden te doen overgaan; terwyl anderen omtrent den Godsdienst en de
Vryheid geheel indifferent zich der gemeene zaak niet bekommerden.’
Naa het opbreeken van het beleg betoonde zich VAN DER WERF een yverig
Voorstander der Regten en Privilegien van de Stad, volgens den pligt van een braaf
Magistraatspersoon. Dit betoonde hy: ‘Wanneer de Prins, als Stadhouder, in 1574
de Magistraat wilde veranderen, en het getal der Leden van de Vroedschap
verminderen, protesteerde hy, nevens DIRK GERRITSZ. SMALING, op het sterkste daar
mondeling tegen, 't geen hy naderhand voor de Nakomelingschap in geschrifte
stelde.’
Ten blyke welk een vertrouwen men in deezen Vaderlander stelde, werd hy door
Staaten van Holland benoemd, en by opene Brieven van den Stadhouder in den
Jaare 1574 aangesteld, tot Commissaris Generaal van de Vivres ten dienste van
's Lands Krygsvolk zo te water als te land. En daar men zich op zynen yver en
trouwe geheel kon verlaaten, werd hy, zo wel door 's Lands Staaten als door de
Vroedschap en Magistraat der Stad Leyden, van den Jaare 1575 tot 1580 gebruikt
ten welzyne van de gemeene zaak; het zy in het opneemen en ligten van benoodigde
Penningen; het zy in het handelen en verdraagen met de kooplieden, wegens aan
den Lande geleverde, en by gebrek van penningen onbetaald gebleeven graanen;
het zy in het uitvinden en bezorgen van middelen dienstig ter bylegging van Kerkelyke
twisten, tot voorkoming van te duchten scheuringen; het zy in het verkoopen van
eenige Lands Domeinen en aangeslaage Geestlyke Goederen ten dienste van den
Lande, enz.
Zyne bekwaamheden en goede trouwe deeden hem in 1585 plaats krygen in het
Collegie van Gecommitteerde Raaden. Met veel nadruks verzogten 's Lands Staaten
dien veel betrouwden Man, om met Prins MAURITS te trekken na Geertruidenberg,
en aldaar den Prins met raad en daad te ondersteunen in het doen van een Exploict
tegen de Landen, Dorpen en Huizen in Brabant onder 's Lands vyand gelegen. Twee jaaren laater werd hy door 's Lands Staaten
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afgevaardigd om binnen de Stad Delft en het Quartier dier Stad te helpen op te
neemen en schikken de Capitaale zetting, en de aanstaande Verpagting der
Gemeene Middelen aldaar.
Zo veel deedt die trouwe en werkzaame Man in en buiten Leyden. Schoon hy in
de Regeering dier Stad bleef tot den Jaare 1572, werd hy in 1574, wanneer de Prins
de Regeering, gelyk vermeld is, veranderde, en hy daar tegen protesteerde, op zyn
verzoek van de post van Burgemeester ontslaagen, schoon hy naderhand nog tien
maalen het Burgemeesterschap bekleedde, en tusschen beiden het Schepensampt
vier jaaren waarnam.
Deeze verdienstlyke Man was te Leyden in het Jaar 1529 gebooren, en overleedt
in zyne geboorte-Stad in 1604. Hem is een Marmeren Gedeukteken in de
Hooglandsche Kerk door zyne kleinkinderen opgerigt. Twee Gedagtenis-penningen
zyn te zyner Eere geslaagen.
Met recht tekent onze Schryver op: ‘VAN DE WERF's kloekmoedigheid heeft veel
toegebragt tot behoud der Stad Leyden, en ook tot verkryging van die gelukkige
Vryheid in den Burgerstaat en den Godsdienst: want indien Leyden voor het geweld
der Spaansche Wapenen hadt moeten bukken, zo was waarschynlyk geheel Holland
verlooren en onder de magt der Spaanschen vervallen geraakt, zo dat men deezen
PIETER ADRIAANSZ., wiens naam in de harten aller braave Leydenaaren eeuwig zal
leeven, en nooit dan met den uitersten eerbied kan worden genoemd, niet ten onregt
met den naam van VADER DES VADERLANDS zou mogen vereeren.’ - Dubbel verdiende
hy het openbaar Getuigschrift van de Leydsche Magistraat, by 't welk hy werd erkend
te zyn ‘een vroom en eerlyk Man, die het gemeene welzyn des Vaderlands en deezer
Stad Leyden, en inzonderheid de zuivere Leer des Euangeliums, naar zyn uiterste
vermogen hadt helpen handhaaven.’
Wy namen gaarne deeze gelegenheid waar, om dien Burger aan onze
Medeburgeren te herinneren; en kunnen, op hem rugwaards ziende, ons der
aanmerkinge niet outhouden, dat Lieden uit den Burgerstand, die kundig en braaf
zyn, den Lande van onbeschryflyk grooten dienst kunnen weezen, schoon zy
oorspronglyk geenen aanleg hadden om in Stads- of Staatsposten van zo veel
gewigts bevorderd te worden.
Nog leeven 'er Naazaaten, schoon de Naam is uitgestorven, van dien Braaven.
Mogten 'er onder gevonden worden, die zyne voetstappen drukten! Mogt het den
Lande nooit aan VAN DER WERVEN in de daad ontbreeken!
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Lierzang aan de Burgerye van Amsteldam. Door G. Brender á
Brandis. By gelegenheid van den Zeeslag tegens de Engelschen,
op den 11den van Wynmaand, 1797, voorgevallen; en by het
geeven van twee Repraesentatien, ten voordeele van de
Nederlandsche Gekwetsten en de Weduwen en Kinderen der in
dien Slag overledene Vlootelingen, in den Nationaalen Stads
Schouwburg, den 26sten en 31sten van die maand, door den
Burger S. Cruys, Junior, uitgesprooken. Gedrukt ten Voordeele
van genoemde Gekwetsten, Weduwen en Kinderen. Te Amsteldam,
by J. Helders en A. Mars.
Een schoon Vaderlandsch Vaers, dat den betoonden heldenmoed onzer dappere
Vlotelingen naar waarde verbeft, ene blakende zucht voor den roem en het heil van
Nederland, in iederen regel, uitdrukt, en in 't geheel zeer geschikt was voor de
gelegenheid, voor welke de verdienstlyke Maker het vervaardigde. Wanneer hetzelve
met den vereischten nadruk is uitgesproken, waaraan de bekende talenten van den
burger Cruys ons verbieden te twyfelen, heeft het zeker niet kunnen nalaten vele
harten te roeren, en ene edele geestdrift te verwekken.

Welkomstgroet, aan den Vice-Admiraal J.W. de Winter. Met Zang.
Door G. Brender á Brandis. Te Amsteldam, by J. Helders en A.
Mars, 1797.
Het is uit de Nieuwspapieren bekend, dat de Raad der Gemeente van Amsteldam,
op de aankomst van den Vice-Admiraal DE WINTER in die Stad, zich spoedig gereed
maakte dien Held in 't openbaar te huldigen, en enige treffende blyken van
hoogachting en erkentenis te schenken. Onder de plechtige verordeningen, welke
dezelve tot dat einde maakte, behoorde mede, dat op den Nationalen Stads
Schouwburg het bekend Vaderlandsch Toneelspel Jacob Simonszoon de Ryk
vertoond, en de Admiraal tot het bywonen dier vertoning zoude genodigd worden.
Na het afspelen van gemelde Stuk, ontving DE WINTER deze Welkomstgroet, ten
dien einde door den burger BRENDER á BRANDIS vervaardigd.
Het toneel verbeelde toen ene opene plaats, hebbende in 't verschiet een dorp,
by de zee gelegen. Een Rei van mannen en vrouwen, waaronder verscheiden
Matrozen en andere zeevarenden, opende hetzelve; komende, met een' statigen
tred, uit het dorp, tot vooraan op het toneel, onder het spelen van de Bataafsche
Marsch. De Aanspraak aan den Admiraal, en in hem aan zyne Togtgenoten gedaan,
werd voorgegaan door een beurtgezang, en gevolgd van een Choor. Daarna keerde
de Rei, met denzelfden statigen tred, onder het spelen van de Utrechtsche Marsch,
weder terug naar het dorp; en eindlyk volgde een groot Matrozen-Ballet. Wy
verbeelden ons, dat deze schikking op het toneel een goed effect gedaan, en aan
het oogmerk zeer wel zal beantwoord hebben.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Winst-doen, der menschen algemeen heerschende drift.
Maxima pars haminum morbo jactatur eodem.
HORATIUS.

De zugt om Winst te doen is eene drift zo algemeen by alle Volken der aarde, en
door alle eeuwen heen zo sterk geweest, dat het wel twyfel zou kunnen baaren of
de Geldzugtigen zich daar op niet mogen beroepen als een Natuurlyk beginzel, ter
verschooninge hunner onaflaatende poogingen om schatten op schatten te stapelen.
Deeze drift volgt, gelyk veele andere, ongetwyfeld de gewoonte der Eeuwe en
des Volks, by welke dezelve plaats grypt; zy wordt daar door gewyzigd, en zal zich
met meer sterkte vertoonen in een Koophandel dryvend Land, dan in een, waar de
Rykdom het Erfgoed is in weinige Familien, en niet vatbaar voor groote
vermeerdering. - Daarenboven is 'er een groot onderscheid tusschen den Gierigaart
van den ouden tyd en eenen hedendaagschen. De wyze van Geldbeleggen brengt
dit onderscheid te wege. De eerstgemelde moest onophoudelyk blyven schraapen
om zyn goudhoop te vermeerderen; de laatstgenoemde kan stil by zyne Papieten
nederzitten, en de ophooping der Intrestgelden afwagten. - In 't voorbygaan, de
ouderwetsche Geldverzamelaar had het wisser, en niet te vreezen voor het instorten
van een Papieren Kredit-gebouw.
Wanneer wy zeggen, dat een Mensch zugt om Winst te doen bezit, of, zo gy wilt,
begeerte na Geld heeft, willen wy hem zulks tot geen verwyt duiden; dewyl, volgens
de algemeene betekenis aan die spreekwyzen gehegt, daar in eene Onmaatige
Geldzugt ligt opgeslooten;
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letterlyk betreft zulks geen verwyt; althans geen, of alle Menschen deelen 'er
eenigermaate in.
De zugt om Winst te doen, behoorelyk geregeld, is een der hegtste schakelen
van de Menschlyke Maatschappy, brengt de Menschen in gemeenschaplyke
zamenleeving byeen, en verspreidt over den aardbodem, by het verleenen van de
leevensnoodwendigheden, veelvuldige vermaaken en genietingen, anders te
vergeefsch gezogt.
Een staat van Armoede, hoe zeer door eenige Dichters als een Gelukstaat
beschreeven, is in geenen deele een wenschlyke staat. De waarheid hiervan leert
de ondervinding ten onwedersprekbaarste; dewyl dit een staat is, welken iedereen
zoekt te ontkomen. Geen blaam kan deswegen op iemand kleeven, mits hy agtgeeve
op de Middelen, welke hy te werk stelt om dit einde te bereiken; mits hy niemands
eigendom aantaste, en geene erkende zedelyke grondbeginzels van gedrag schende.
De groote Vraag, welke, ten opzigte van dit stuk, langen tyd gehangen heeft, en
die, niettegenstaande de wyd verschillende gevoelens deswegen opgegeeven, ten
deezen opzigte nog onbeslist blyft, kan in deeze drie woorden begreepen worden.
Wat is genoeg? - Een myner Kennissen bepaalde genoeg door ‘iets meer dan een
Mensch volstrekt noodig heeft.’ Maar indien wy in de Maatschappy rondzien, en de
met Geld bedeelde lieden in opmerking neemen, zullen wy, in de meeste gevallen,
in bekooring komen om te denken, dat ‘zeer veel minder, dan de Menschen hebben,’
genoeg is. - Een ander myner Vrienden, die wat korzel valt, was gewoon te zeggen,
dat een Man, die in den Handel 1100,000 Guldens gewonnen hadt, moest
opgehangen worden; dewyl hy het onmogelyk rekende, dat dit, in 's menschen
kortstondigen leeftyd, geschieden kon, zonder oneerlyke en schelmagtige middelen
in 't werk te stellen. Ik laat dit voor zyne rekening, en aan de overweeging der
Leezeren over.
Wat my betreft, ik denk dat 'er geen juiste paalen gezet kunnen worden aan de
verkryging van Rykdom langs eerlyke wegen; en dus geene bepaaling van genoeg
gesteld kan worden voor een Man, die zyn staat, door eenen geoorlofden en eerlyken
handel, verbetert; en dit, onder andere, om reden, dat wy zullen bevinden, hoe zulk
een Man, de waarde der Rykdommen kennende uit de moeite, welke hy ter
verkryging heeft moeten aanwenden, zelden
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een kwaad gebruik van het gewonnene zal maaken, en dat, van het welaangelegd
gebruik der Rykdommen, het welzyn der Maatschappye, zo als dezelve tegenwoordig
gesteld en ingerigt is, afhangt. Harssenschimmen van het volzalig Herderlyk leeven,
waar van boven aangeduide Dichters droomden, zyn goed op het papier, en om
ons by bespiegeling te verlustigen. Den daadlyken staat der dingen mogen en
moeten wy nimmer uit het oog verliezen.
Nogthans kan men niet nalaaten te erkennen, dat Geld de wortel van allen kwaad
is, en dat, tot welke goede einden eenigen de schatten ook mogen gebruiken, wy
de meeste misdryven, in de Maatschappy gepleegd, tot dien heilloozen oorsprong
kunnen brengen.
Deeze zugt tot Geld schynt in de daad een der grootste en sterkste verzoekingen,
waaraan de Mensch zich vindt blootgesteld. Dezelve dient, om hun geduld en hun
deugd te beproeven, en strekt ten maatstaf om de Weltevredenheid af te meeten;
verdeelt het Menschdom in twee hoopen, goeden en slegten. Dikwyls hebben wy
geen anderen toets om iemands Character te beproeven, dan het schatten van
iemands Rykdom, de middelen waar door hy denzelven verkreegen heeft, en het
gebruik 't geen hy 'er van maakt. De omstandigheden hebben een zo grooten invloed
op het vormen van iemands Character, dat wy, des onkundig, maar zeer weinig
weeten. Het verschil tusschen de edelmoedigheid van een goed en van een slegt
Mensch maakt zyn deugd of ondeugd uit, en nimmer geeven wy onze goedkeurende
bewondering aan de pragtige leevenswyze, in 't oog loopende uitrusting, en wat van
dien aart meer zy, vóór dat wy iets vernomen hebben van de middelen, waar door
hy zich in staat gesteld vindt om onder zyne Medeburgeten zulk een in 't oog vallend
figuur te maaken. Het onderscheid tusschen den Man, die anderen, door slinksche
streeken, op zyn Koopkantoor zittende, met voorbedagten raade, te kort doet, en
den Straatroover, besstaat enkel hier in, dat de eerstgemelde verreweg de slegtste
van beiden moet gerekend worden.
Dat de Menschen na het doen van Winst en het bezitten van Geld haaken ontstaat
uit veelerlei oorzaaken. - De eerste, de natuurlykste en pryslykste, is de trek om de
Leevensnoodwendigheden te verkrygen; deeze verkreegen zynde, is de begeerte,
om in de genengten der
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zamenleevinge te deelen, geen onvoeglyke dryfveer om meer dan het noodige te
verwerven. Tot dus verre gevorderd zynde, wordt alles gevaarlyk, duister, en
onbetreeden grond; en, schoon wy nimmer de eerlykheid van beginzel uit het ooge
mogen verliezen, kunnen wy niet nalaaten, op de meerderheid, het gezag, de
eerbetooningen, aan grooten Rykdom toegebragt, het oog te slaan: wy kunnen niet
nalaaten, als wy het groote Huis, het lustig Buiten, en den weidschen toestel, onzes
ryken Nabuurs beschouwen, te zeggen: ‘Wie onderscheidt ons?’ Dit is een gevaarlyk
oogpunt. Die beschouwing, te verre voortgezet, kan ons tot gevaarlyke dwaaling,
tot slegte stappen, brengen; en, zo deeze de heillooze gevolgen niet zyn, ontstaat
daar uit, niet zelden, te onvredenheid over ons lot, en nyd, die de bron der
genietingen, welke, in de daad, voor ons, in onzen kring, openstaan, vergiftigen; of
ons uit die beroerde bron teugen van misnoegen en kwelling doen drinken.
Ondanks de heerschende zugt na Winst, is het, myns bedunkens, eene der
troostrykste bedenkingen, dat de meerderheid des Menschdoms te vrede is met
het schraale lot hun ten deele gevallen; dat zy, schoon gebooren met dezelfde
neigingen en driften als hunne Medemenschen, zich bepaalen tot leevensbezigheden
van zulk eenen aart, dat het zedelyk onmogelyk is, met de alleruiterste bevlytiging,
Rykdommen te verkrygen. - Deeze overdenking dunkt my zo waarlyk troostvol voor
een welgesteld hart, dat wy veel van de dwaasheid en snoodheid des Menschdoms
moeten vergeeven, en op deezen gunstigen kant van de Menschlyke Natuur, voor
eene wyl, het oog vestigen.
In meest alle handwerken, zyn 'er duizenden, die nooit kunnen droomen, dat zy
ooit Meesters, en, langs dien weg, ryk zullen worden! Slaat het oog op die Millioenen,
die, door alle eeuwen heen, te vrede geweest zyn met het lot van arbeiden, en
anderen dienstbaar te weezen; onder hun moge men slegten en onwaardigen
aantreffen, verre, wyd en verre, de grootste meerderheid bestaat uit eerlyke, vlytige
en maatige, lieden. Hoe veelen deezer zetten zich tot bezigheden van den
gevaarlyksten en schadelyksten aart; hoe veelen winnen hun dagelyks brood in de
morssigste bezigheden; hoe veelen zyn 'er in de Mynwerken als begraaven; hoe
veelen stellen zich bloot aan de ontzettendste Zeegevaaren, aan den wissel-
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beurtigen Oorlogskans; bykans met eene volstrekte zekerheid kunnende vooruit
rekenen, dat zy in de diepte des Oceaans, of op het Slagveld, hun graf zullen vinden?
De voordeelen, door de meesten deezer te behaalen, kunnen niet wel met den
naam van Rykdommen bestempeld worden; zy zyn geschikt, en niet meer, om hun
de leevensnoodwendigheden, en soms eenige aangenaamheden van 't leeven, te
bezorgen; en, doen zy dit, dan hooren wy zelden de weeklagten van te onvredenheid
en het morren des misnoegens.
Aan zulk eene ongelykheid van Staat en Lot onderwerpt zich de Mensch, met
eene grooter gelaatenheid dan wy vooraf zouden berekenen. En schynt het volstrekt
onbegryplyk voor iemand in den zagten schoot des overvloeds gezeten, hoe zo
veele Menschen zich kunnen schikken tot eene leevenswyze, in de beste van welke
hy zich elendig zou agten; en de veelvuldige voorbeelden van wanhoop en
krankzinnigheid, veelal het deerlyk lot der zodanigen, die een groote lotwisseling
van rykdom tot armoede ondergaan hebben, wyzen ten vollen uit, dat dit denkbeeld
niet van grond ontbloot is.
Misschien - want gissing mag verschoond worden ten aanziene eens onderwerps,
uit zynen aart zo vatbaar voor veelvuldige bespiegeling - misschien heeft de Godlyke
Voorzienigheid in de harten van de meerderheid des Menschdoms (en deezen, van
welken ik gesprooken heb, maaken verre de meerderheid uit,) zo een ligt
bovenkomend bezef ingeplant van de gevaaren en de verzoekingen, aan welke
zich de Ryken op deeze wereld blootgesteld vinden, dat hetzelve die
Weltevredenheid baare, welke wy in de laagere leevenstanden zo vaak ontmoeten.
- Een bezef van deezen aart kan zeer ligt sterkte ontvangen door ondervinding van
de waarheid der stellingen eens welspreekenden Schryvers, ‘dat, van de veelvuldige
kunsten om Ryk te worden, de meeste, in den eersten opslag zelve,
onovereenbrenglyk zyn met de voorschriften van deugd; eenige zyn openbaar
schurkagtig, en worden gepleegd, niet alleen met verwaarloozing, maar met uittarting,
van alles wat goede trouw en regtvaardigheid mag heeten; en de overige zyn aan
alle zyden dermaate omringd met gestaage verzoekingen, dat zeer weinigen, zelfs
van de zodanigen, die niet als geheel aan de boosheid overgegeeven beschouwd
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mogen worden, zich in staat bevinden om hunne onschuld te bewaaren.’
Het mag, derhalven, als een byzonder merkteken van de gunst des Hemels
gehouden worden, wanneer een Mensch geene ongeregelde zugt na Rykdommen
in zyn harte gevoelt; geene jalousy opvat omtrent de zodanigen, die, ten deezen
opzigte, zich in voordeeliger omstandigheden geplaatst vinden; en geene van die
zwakheden ontwaar wordt, waar door de Mensch zich laat vervoeren tot alle stappen
van eerloosheid, om dat geen te verkrygen, 't welk zy niet weeten hoe te gebruiken;
en waar van het eenig voeglyk gebruik zou weezen, dezelve te bekeeren tot daaden
van vergelding en boetedoening.
Onder meer andere onheilen, welke Rykdommen, langs een onvoeglyken en
oneerlyken weg verkreegen, en niet tot oorbaare einden aangewend, te wege gebragt
hebben, mag, met het hoogste regt, gerekend worden, het staag toeneemend gebrek
van vertrouwen tusschen de Menschen, 't geen de bron van alle onze gezellige
genietingen vergiftigt. - Dit kwaad onder de zonne zullen wy ook het meest en sterkst
heerschend vinden, waar de Winen Hebzugt het gelukkigst geslaagd zyn. Dit levert
een ander bewys op om ons te overtuigen van het meerder geluk der zodanigen,
die de zoetigheden niet gekend of gesmaakt hebben van welgeslaagde Gierigheid.
‘Indien wy,’ om de woorden des zo even aangetoogenen Schryvers te gebruiken,
‘den tegenwoordigen staat der wereld beschouwen, zal men ontwaar worden, dat
alle vertrouwen van onder de Kinderen der Menschen verbannen is; dat geen
Mensch, in gevallen by welke Geld gewaagd wordt, het laat aankomen op de goede
Trouw van zynen Medemensch. Het is onmogelyk, de breedvoerige Papieren, waarin
elke Verbintenis begreepen wordt, met alle de daar in te nedergeschreevene
betuigingen, met alle de daar aan hangende Zegels, te zien, zonder zich te
verwonderen over de verdorvenheid dier weezens, die van het verbreeken der
gedaane beloften moeten te rug gehouden worden door dusdanige openlyke
bekragtigingen, die zulke middelen noodig hebben, om dubbelzinnigheden en
uitvlugten te voorkomen. Onder alle beschimpingen, door de dwaasheid of snoodheid
der menschen veroorzaakt, is 'er geen sterker en steekeliger, dan dusdanige
Verbintenis-Papieren.’
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Natuurkundige berichten wegens Mexiko, en eenige aldaar
heerschende ziekten.
(Uit het Hoogduitsch.)
Wanneer men van Panama tot Californien, van daar naar Sonora, en weder van
Carthagena tot aan de Missisippi-rivier, een lyn trekken wilde; zo zouden deeze
Spaansche bezittingen veele duizend Quadraat - mylen uitmaaken, en, volgens
deeze groote uitgestrektheid en verschillende ligging, moet ook de gesteldheid des
Bodems en van het Climaat zeer verschillende zyn. Een groot gedeelte hier van
heeft ten Westen hooge bergen, welke, met de Cordilleras vereenigd, echter niet
zo hoog zyn; ten Oosten grenzen deeze landen aan de Golf van Mexiko; zyn zeer
(*)
laag , en naauwlyks boven de oppervlakte der Zee verheven; dit geldt voornaamlyk
ten opzichte van de Honduras, Jucatan, Carthagena, en meer landen, alle zeer aan
overstroomingen blootgesteld; poelen en moerassen zyn hier meenigvuldig,
voornaamlyk by Vera Crux; ook zyn 'er veele zandige streeken, in welke bestendig
een fyn stof door den wind omgevoerd wordt. Aan vruchtbaare gronden is 'er geen
gebrek, en op zommige plaatsen groeijen allerley soorten van vrugten zeer wel; ook
brengt dit land veele uitmuntende Geneesmiddelen, als de Jalappa, Mechoakanna
en meer andere, voort. Eenige boven den Keerkring gelegen landen hebben gebrek
aan regen, en zyn daarom zeer dor; daarentegen worden de naby den Golf gelegen
landen jaarlyks met vreeslyke stormen, overstrooming, onweders en regenbuijen,
(†)
bezogt, en dan begint het ongezonde Jaargety. Eene menigte groote roofgierige
Zeehonden, welke in de haven dringen, en een dikke duistere wolk, die met donder
en blixem langzaam uit het Zuiden koomt, zyn de schriklyke voorbooden der
vreeslyke overstroomingen en regenvloeden, welke, weinig dagen daarna, als 't
ware, van den Hemel storten, en de geheele opper-

(*)
(†)

ULLOA Physik. und Hist. nachrichten von südlichen und nordöstlichen Amerika.
J. LIND Versuch über die krankheiten, denen Europäer in heissen Climaten unterworfen sind.
Leipsig 1773. s. 105.
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vlakte des lands met water bedekken. De Rivieren zwellen hier door dermaate op,
dat het Zeewater tot op verscheiden mylen ver daarvan verzoet, en byna 10 mylen
van de kust noch slykerig is. Het is daarom niet te verwonderen, dat de meeste aan
de Zee en Rivieren gelegen Steden en Havens niet alleen ongezond, maar den
Europeaanen zelfs doodelyk zyn, terwyl eenige van de bergen zodanig zyn
ingesloten, dat hun alle toegang der winden ontbreekt. Aan deeze plaatsen zou het
Zeewater in korten tyd bedorven worden, en den Visschen een waar vergif zyn, als
het niet door zekere winden in eene sterke beweeging gehouden wierd. Van deeze
stilstaande en bedorven lugt worden de lieden, als zy zich hier eenige dagen
opgehouden hebben, eensklaps, met hevige braakingen, hoofdpynen en rillingen,
aangevallen, en in 2 of 3 dagen gaat het geheel lichaam in bederf over, en het
opgeloste bloed dringt door alle de zweetgaten naar buiten. Niet alleen zyn de kusten
zo ongezond, maar men heeft ook opgemerkt, dat de telkens wederkeerende regens,
en de daarmede verzelde besmettende Ziekten, op de heete, moerassige, boschryke
of onbearbeide, plaatsen op het vasteland veel heviger zyn, dan op de omliggende
(*)
(†)
Eilanden . Zelfs de regen heeft aan eenige oorden nadeelige eigenschappen ,
dewyl hy het lichaam uittermaaten verkoelt, en, als zwaare hagel, b.v. in Guaxaka,
op de huid nedervalt. Indien verders allerhande soorten van ongedierte een ongezond
Climaat betekenen, zo kan men, uit hoofde van de menigte derzelven, aan de
schadelykheid van deeze landstreek niet meer twyfelen; want, waar men zich wendt,
(‡)
vind men ze in eene ontelbaare menigte. Panama is vol van Slangen; Carthagena
van Vleermuisen; in Portobello krielt het van Padden, en in Guatimala van
Haagedissen. De hitte is in deeze landstreeken, eenige plaatsen uitgenoomen, waar
geene winden koomen kunnen, geheel niet onverdraaglyk. Want daar 'er, behalven
de N. winden, het meest de O. winden waaijen, zo bren-

(*)
(†)
(‡)

LIND, ter aangeh. plaatze.
THIERY DE MONOVILLE Reise nach Guayaka in N.S. Leipsig 1789.
DE PAUW Wysgeerige berigten over de Egyptenaaren en Chineesen. Deventer 1773. Uit het
Fransch, p. 155.
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gen zy echter, ofschoon door het heetste van AEthiopien getrokken zynde, geene
zeer groote hitte mede, wyl zy door de Atlantische Zee reeds sterk verkoeld zyn;
daar by koomt noch de nabyheid van de groote Zeegolf, en de menigvuldige regens,
welke alle ter verkoeling zeer veel afdoen. Deeze streek lands is dus zo heet niet,
als men, volgens zyne breedte te oordeelen, wel denken zou. Volkryk kan men dit
land tegenwoordig ook niet noemen. Want het geen hier door de ongezonde lugt
niet weggerukt word, gaat, helaas! door de Spaansche Regeering verlooren. Het
volk word hier geweldig onderdrukt, en men staat hun niet toe, van alle die middelen
gebruik te maaken, welke hun door de Voorzienigheid geschonken zyn. Een enkel
(*)
voorbeeld. Te Jucatan groeijen de Cocosnooten zeer menigvuldig; zy zyn den
Inwooners niet alleen ter voeding, maar zy bedienen 'er zich ook van, in plaats van
geld. De Regeering heeft echter op de voortteeling deezes zo nuttigen booms een
streng verbod gelegd. - Industrie te bevorderen, strydt met Spaansche wysheid.
Men zoekt liever den Inwooneren de waardy van hun land te verbergen; weinigen
kennen daarom ook hunne eigen producten. Te Vera Crux, b.v. vond DE MONOVILLE
veel Jalappawortel; dit was hun echter onbekend. Men liet die wortel, niet zonder
groote kosten, van Xalappa koomen; ook wisten veele Inwooners in N. Spanjen niet
eens recht, waar de Cochenille groeide. By zodanige omstandigheden ontstaat in
het land des overvloeds niet zelden eene hongersnood. Het is noch maar weinige
jaaren geleden, zegt de zo even aangehaalde Schryver, dat, uit hoofde van honger
en elende, byna 40,000 menschen te Jucatan om 't leven geraakt zyn. Rekent men
hier by de op veele plaatsen zo ongezonde lugt, en de elende, welke zo veele
duizende menschen in de bergwerken ondergaan moeten, zal men ophouden zich
te verwonderen, dat op deeze uitgestrekte oppervlakte van den aardbodem, over
't algemeen, van Spanjaarden, Indiaanen, Mestizen en Negers, niet meer dan één
(†)
millioen menschen woonen . Ten tyde van MONTEZUMA was de bevolking zekerlyk
veel grooter; daar van daan koomen ook tegenwoordig meer

(*)
(†)

T. DE MONOVILLE, ter aangeh. pl.
Ibidem.
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door Spaansche gierigheid, dan wel door de ongezonde lugt, om.
Na deeze algemeene berichten, zullen wy eenige plaatsen zelve nader
(*)
beschouwen. De Stad Mexiko is gezond , daar integendeel te Vera Crux eene
nadeelige lugt heerscht; dus ook te St. Juan, welk onder den 12den gr. N. Br. ligt.
In 't jaar 1780 wilden de Engelschen deeze Spaansche Vesting veroveren. Men
zond 'er ten dien einde uit Jamaika 1800 man troupen heen; ongelukkig kwamen
deeze te laat; het regenagtig jaargety, welk ook hier, zo als in alle onder de
Keerkringen gelegen landen, plaats heeft, verydelde het welberaamde plan, en men
moest deeze geheele onderneeming opgeeven, na dat 'er 1500 man door ziekten
omgekoomen waren; in 't geheel kwamen 'er maar 300 weder te rug. Het waren
meest kwaadaartige tusschenpoozende Koortsen, in welke men zeer voorzigtig met
(†)
de Kina moest omgaan .
De Engelsche bezittingen in de baai van Honduras, en aan de kust van
Morosquillo, zyn, wel is waar, niet zeer gezond, echter ten opzichte van die aan de
Carpentersrivier en Rio Morte, of Dood-rivier, gezond te noemen. Deeze laatste
word van de Spanjaarden dus genoemd, wegens het wegsterven van alle die geenen
van hunne Natie, welke op verschillende tyden zich daar getragt hebben neder te
zetten. - Guayaquil is, uit hoofde zyner poelen, moerassen en menigte van Insecten,
(‡)
vol van nadeelige dampen . - Op veele andere plaatsen dringt het Zeewater in de
dyken en groeven van het vasteland, vermengt zich met het zoete water, en gaat
tot bederf over: men gebruikt een groot aantal menschen, om dit water door Kanaalen
(§)
af te leiden, en onder dit werk vervallen veele in de hier onder beschreeven Koorts .
- Het Climaat van Guaxaka is niet ongezond, wyl 'er niet veel moerassen zyn; de
nachten zyn 'er echter, vergeleeken met de hitte van den dag, zeer koud: als men
zich hier 's avonds in de open

(*)
(†)
(‡)
(§)

LIND, ter aang. pl.
MOSELY Abhandlung von den Krankheiten zwischen den Wendecirkeln. Nurnberg, 1790, s.
93.
Abt RICHARD's natürliche Geschichte der Luft. 2ter Th. Frankf. und Leipzig, 1773.
CHAPPE D'AUTEROCHE Reise nach Californien.
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lugt nederlegt, worden alle leden styf en onbeweeglyk; ook de regen, die als hagel
(*)
nedervalt, verwekt eene zeer gevoelige koude, en doet ligt nadeel . - Eene der
grootste onaangenaamheden van het Climaat van Mexiko veroorzaakt eene soort
van Vloo (Pulex penetrans,) welke men hier Nigen noemt. Zy houden zich het meest
op in moerassige plaatsen, waarom men ze ook menigvuldig in den omtrek van
Vera Crux vindt. Gewoonlyk dringt dit Insekt door de huid der handen en voeten tot
in het vleesch, waar het een hevig jeuken verwekt. Dit Dier wikkelt zich in eene
kleine ronde blaas, ter grootte van een erwt, en legt daar zyne eitjes. Men moet
door eene insneede de blaas geheel wegneemen; drukt men het echter op eene
ongeschikte wyze in stukken, dan word de geheele blaas met eijeren, en de
naderhand daar uit ontstaande Insekten, aangevuld, waar uit gewoonlyk een
doodelyke brand gebooren word. - In dit geval is men dan gedwongen, het geheel
stuk vleesch weg te neemen. De Indiaanen worden hiervan, wyl zy met ontbloote
voeten gaan, het meest gekweld; getuigen zyn de menigte van lidtekenen, welke
zy aan de voeten hebben. Zy zyn ook tot de operatie de geschiktste, en vullen
oogenbliklyk de opening met talk, om het indringen van het water, welk, volgens
(†)
hun zeggen, van doodelyke gevolgen is, te beletten . FREZIER zag deeze Nigen
ook in Peru.
De Inwooners van Mexiko onderscheiden zich niet alleen door hunne armoede
en onweetendheid; want in Guaxaka weet men naauwlyks, zo als reeds aangemerkt
is, dat hier de Cochenille gevonden word; maar ook zyn ze wegens hunne
morssigheid beroemd, welke zy in hunne spysen, wooningen en kleeding, duidelyk
aan den dag leggen; - van daar huidziekten, welke met de zogenaamde melaatsheid
eenige gelykheid hebben, en die men te Orissava, en meer andere plaatsen, vry
(‡)
algemeen aantreft . Moogelyk zyn ook daarom de Koortsen 'er meer kwaadaartig.
- Want aan de zo even genoemde ongezonde plaatsen zyn de Koortsen en
Buikloopen niet alleen menigvuldig, maar ook voor de Europeaanen zeer gevaarlyk;
voornaamlyk echter zyn de zogenaamde geele Koorts,

(*)
(†)
(‡)

T. DE MONOVILLE, ter aang. pl.
CHAPPE D'AUTEROCHE, ter aang. pl.
T. DE MONOVILLE, ter aang. pl.
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waar aan ook CHAPPE D'AUTEROCHE stierf, en de pekzwarte braakingen, welke in de
landtaal Matlazahualt genoemd worden, de geessels van Mexiko. Deeze ziekte
heeft men hier 't eerst in 1736 bespeurd, toen zy ⅓ der Inwooners wegroofde. In
1761 stierven 'er noch meer aan. Alleen in de Stad Mexiko, stierven hier aan, en
(*)
aan de Kinderpokken, 25000 menschen . Deeze ziekte caracteriseert zich
voornaamlyk door eene schielyke ontbinding van het bloed, welk uit neus en mond
dringt, en waar mede zwarte braakingen verzeld gaan, als ook noch door andere
doodlyke toevallen. Te vooren geloofde men, dat deeze Koorts het eerst met een
Schip uit Siam naar de West-Indien gebragt was, waarom ze ook van veelen de
(†)
Siamsche Koorts genoemd word; de beroemde LIND , echter, is van gevoelen, dat
men den grond hier van in de natuur van het Climaat, en in de leevenswyze veeler
nieuw aangelande Europeërs, op de plaats zelve moet zoeken. Want zo wel de
warme vogtige lugt, als ook het onmaatig gebruik van geestryke dranken, en de
daarop volgende verhitting van het lichaam in de Zon, kunnen het, zonder besmetting,
te voorschyn brengen. - Het zwarte braaken maakt niet zo zeer de natuur der ziekte
uit, maar is veelmeer als een toeval derzelve aan te zien. - Alle ontlastingen van
dikke vogtigheden zyn hierby zeer gevaarlyk, en men heeft voorbeelden, dat zy,
die, uit hoofde van een ander toeval, eene purgatie gebruikt, of zich eene ader
(‡)
hadden moeten laaten openen, in deeze ziekte vervallen zyn . - In Mexiko is verders
(§)
de Waterzugt, waar van ook DAMPIER aangetast wierd, vry algemeen .
Men zegt, dat in dit land het lichaam niet die kragt en sterkte van het voedzel
geniet, die men 'er van verwagt. THOMAS GAGE verzekert, aan zich zelven
ondervonden te hebben, dat men, in Mexiko, 3 uuren na het gebruik van eene goede
maaltyd, uit Schaapen-Ossen- of ander vleesch bestaande, reeds weder honger
heeft, en gevaar loopt in eene flaauwte te vallen, als men niet spoedig chocolade,
beschuit of iets dergelyks, van nieuws

(*)
(†)
(‡)
(§)

CHAPPE D'AUTEROCHE, ter aang. pl.
Ter aang. pl. s. 108.
CHAPPE D'AUTEROCHE, ter aang. pl.
THIERY's Erfahrungen, s. 35.
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(*)

gebruikt . Dus is het waarschynlyk in het binnenste drooge gedeelte des lands niet
gesteld; want de Wilde Mexikaanen, welke verder landwaarts in woonen, zyn meest
alle sterke en gezonde lieden; en, daar zy veel en dikwyls raauw vleesch eeten,
(†)
zyn zy zelfs wreed . Hunne kinderen worden, reeds van de vroegste jeugd af aan,
streng opgevoed, en moeten altoos blootshoofds gaan. Men legt ze in de wieg met
de voeten hooger dan het hoofd, welk tegens een Zandzak steunt, om het daardoor
(‡)
eene platte gedaante te geeven, wyl zy deeze voor schoon houden . Zy wikkelen
ook het geheele lichaam des kinds in sterke windzelen. Het was by de oude
Mexikaanen de gewoonte, dat eene Moeder haar kind vier jaaren lang zelve moest
zuigen. Geduurende deezen tyd moest zy van ééne soort van spys leeven, en mogt
(§)
haaren man niet bywoonen . Gebeurde het, dat men uit nood eene minne moest
neemen, dan wierd haare melk zorgvuldig onderzogt; men liet 'er een weinig van
op den nagel loopen; bleef ze 'er, uit hoofde haarer dikte, op staan, dan wierd de
min aangenoomen. - De kinderen, welke meer jaaren kreegen, en in groei toenamen,
zond men ter schoole, waar zy, wel is waar, in den Godsdienst onderrigt kreegen,
doch, voor 't overige, zich vlytig in schoolsche speelen en dansen moesten oefenen;
de gantsche opvoeding had de verharding des lichaams ten oogmerk. Verder
moesten zy op harde planken slaapen; by andere gelegenheden ontfingen zy maar
weinig spys, en dikwyls moesten zy zich dan weder sterk beweegen. - De Meisjes
wierden nogthans geheel anders opgevoed, en mogten niet uit den huize gaan. In ziekten deed men echter niet, wat men wel doen moest. De geheele Kuur bestond
in Offeren, ter Bedevaart gaan, en in bygeloovige, ja dikwyls wreede, Ceremonien,
welke men, ter eere van hunnen God, Vitzliputzli, in 't werk stelde; en als zy ook
dan noch geneesmiddelen gebruikten, waren deeze zeldzaam met de natuur der
ziekte overeenkomstig. Aan de Kinderpokjes ziek liggende, doopte men eertyds,
en ook

(*)
(†)
(‡)
(§)

THIERY, ter aang. pl. s. 149.
FALCONER Remarks, p. 245.
ADAIR'S Nachrichten von den Amerikanischen Indianern.
Algem. Historie der Reizen, 13 Deel, p. 592.
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noch tegenwoordig, in warme baden, waar door veelen het leven verlooren. In 't
algemeen sterven van deeze Natie de meesten aan pokken en maazelen, en de
oogziekten zyn 'er, van wegens het menigvuldig zand en stof, zeer algemeen.
Onder de Inlandsche Geneesmiddelen behooren de Haagedissen, welke by de
Indiaanen te Guatimala menigvuldig in gebruik zyn. Zo wel die op de boomen als
aan de muuren zitten, worden, zonder eenige dieët daar by in acht te neemen, ten
geneeskundigen gebruike aangewend; zy eeten ze zelfs, noch warm zynde, met
het bloed.
(*)
Don JOSEPH D'ELOSO , een Spaansch Geestelyke te St. Jean d'Amatian, een Dorp
naby Guatimala gelegen, zag, hoe de dáár woonende Indiaanen een Meisje, in den
hoogsten graad Venerisch zynde, alleen door het eeten van raauwe Haagedissen
genazen, en hy zelve redde naderhand door dit zelfde middel een Vriend, welke
van alle dáár ter plaatse woonende Geneesheeren reeds voor ongeneesbaar
verklaard was.
Op den 3den dag, toen hy noch maar eerst drie Haagedissen gebruikt had,
gevoelde hy eene algemeene hitte, zweette zeer sterk, en had een overvloedigen
geelagtigen speekzelvloed. - Na 'er 5 gebruikt te hebben, was hy geneezen. De
Haagedissen worden, na dat 'er de ingewanden uitgenomen zyn, en het vel
afgetrokken is, de kop, staart en pooten afgesneden, en de romp van 1 tot 3 stukken
dagelyks raauw en noch warm gegeeten. - In verscheide landen van Europa heeft
(†)
men naderhand hiermede proeven genomen, en men verzekert, dat de Heer AEPLI
dezelve met nut in een scirrheuse en gangreneuse bal gebruikt heeft.
Uit Mexiko krygen wy de Ipecacuanha, de Contrajerve-wortel; de roode Kina uit
St. Fe; de Banilles; het Sabadillen-zaad; de Cochenille; de Liquid-Ambar; de Storax
liquida;; de Tacamahac-gom; de Gom Caranna, en meer andere. Uit de Honduras
koomt het Campechiehout, de Guajac-gom; en uit de Provintie Tolu, de Tolutanische
Balsem.

(*)
(†)

MICHAËLIS, Med. Pr. Bibl. 1 Th. s. 320.
Ueber den nutzen und den gebrauch der Eidexen. Uebersetzt von J. RÖMER, Leipzig 1788.
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Verslag van het nog bestaande oorspronglyk schaaden-ras.
(Ontleend uit Dr. PALLAS Specilegia Zoologica.)
Weinig denkbeeld hadden wy, dat van het hoogstuuttig zeer oud Huisdier, het
Schaap, 't welk door dien Huislyken staat eene groote menigte van veranderingen
ondergaan heeft, nog heden ten dage ergens in den wilden en oorspronglyken staat
zou voorhanden weezen. Ondertusschen blykt het, dat 'er thans eene soort van
Schaapen gevonden wordt, in den volkomensten staat van Wildheid, niet in ééne
plaats, maar op verschillende plaatzen, en wyd van den anderen gelegene Gewesten.
Aan den zo vlytigen als naauwkeurigen Naspeurder der Natuurlyke Historie, Dr.
PALLAS, zyn wy de Ontdekking verschuldigd van het Dier, door hem Ovis fera, of
het Wilde Schaap, geheeten. 't Welk wy thans onzen Leezeren, op voorgang deezes
Schryvers, nader willen doen kennen; ons egter bepaalende tot eene algemeene
Beschryving van dit Dier, welks Afstammelingen, de wyde Wereld door verspreid,
zo veele gedaantverwisselingen, als wy in dit Dierensoort aantreffen, ondergaan
hebben.
Dr. PALLAS vondt dit Wilde Schaap, in al deszelfs aangeboorene sterkte, wakkeren stoutmoedigheid, als een Bewooner van die ontzaglyke Bergketen, welke door
het midden van Asia tot de Oosterzee loopt, en zich uitspreidt tot Groot Tartaryen,
China en de Indiën.
Het Wilde Schaap, 't welk de Heer PALLAS houdt voor de Musimon van PLINIUS,
en de Ophion der Grieken, draagt by de Inwoonderen van Siberie den naam van
Argali, zo veel als Wild Schaap; de Russen noemen het Kamennoi barann, of 't
Schaap der rotzen; dewyl het zich doorgaans in de rotzen onthoudt.
Dit Wilde Schaap schept vermaak in de barre rotzen van de evengemelde
Asiatische Bergketen, waar men het steeds aantreft, zich in de zon bakerende; het
vermydt de met bosschen begroeide bergen, en alle plaatzen, waar zich voorwerpen
opdoen, die het rechtstreeks ontvangen van de straalen der zonne onderscheppen.
Het Voedzel deezer Wilde Schaapen bestaat in planten
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en heestergewassen, welke het in de zo geliefde rotzen aantreft. Zy geeven de
voorkeuze aan eene gemaatigde Lugtstreek, schoon zy die van het Asiatisch Siberie
niet versmaaden; dewyl zy daar de by hun zo hoog beminde barre rotzen,
onbelemmerden zonneschyn, en Planten vinden, die op hooge Bergen groeijen. De
Wilde Schaapen treft men zelfs aan op den kouden Oostlyken uithoek van Siberie
en Kamtschatka. 't Welk ten overtuiglyken blyke strekt, dat de Natuur aan het Schaap,
in den wilden staat, een zeer ruim perk heeft opengesteld; een perk, dat in ruimte
evenaart de groote uitgebreidheid, welke zy aan den Mensch, den Heer der
Scheppinge, geschonken heeft. Zulks dient ter wederspraake van de stelling, door
veelen beweerd, dat het Schaap een plaatslyk Dier is; of althans tot zekere Breedten
op den Aardbodem bepaald.
De Argali, of Wilde Schaapen, beminnen de eenzaamheid, of misschien volstrekte
vryheid; uit deezen hoofde schuwen zy de alles aan zich onderwerpende Menschen,
en verlaaten allengskens een land naar maate het meer bevolkt wordt, indien geene
onoverkomelyke hinderpaalen de vlugt beletten. Dit gaat zo verre, dat Dr. PALLAS
gelooft, dat niets, dan de omringende Zee, reden kan opleveren, waarom men Wilde
Schaapen op een bewoond Eiland, gelyk zomtyds het geval is, aantreft.
Vóór het smelten der Sneeuw brengt het Wyfje jongen voort. Het Lam gelykt veel
op een jongen Geit, uitgezonderd dat het een plat vooruitsteekend voorhoofd, in
stede van hoornen, heeft, en dat het bedekt is met een wollig kronkelend hair van
een donker groene kleur.
Geen Dier is zo schuw als de Wilde Schaapen; het is bykans onmogelyk dezelve
te agterhaalen op zulk een grond als zy liefst en meest bewoonen. Naagezet, loopen
zy niet rechtuit weg; maar maaken wendingen, even als een Haas; ten zelfden tyde
opklimmende, en, met eene verbaazende vlugheid, de hoogste bergtoppen
beklauterende.
In dezelfde maate als de oude Wilde Schaapen ontembaar zyn, wordt het jong
gereedlyk getemd, eerst met melk gevoed, en voorts met het zelfde voedzel als
andere Schaapen. Hier van heeft men herhaalde proeven genomen in de Russische
Vastigheden te gemelder plaatze.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

17
Dit Dier bewoonde eertyds, in grooten getale, de gewesten omstreeks de
Boven-Irtisch, en eenige andere oorden van Siberie, waar men het niet meer aantreft,
zints 'er Volkplantingen in deeze streeken aangelegd zyn. Het Wilde Schaap is
veelvuldig in de Mongalische, Songarische en Tartaarsche, Gebergten, waar het
de zo geliefde eenzaamheid en vryheid vindt. Men vindt de Wilde Schaapen
desgelyks aan de oevers van de Len, tot de hoogte van 60 gr. Noorderbreedte, en
zy teelen voort in Kamtschatka.
Desgelyks treft men de Wilde Schaapen aan op het Gebergte in Persie. Van
deeze verscheidenheid is een opgezet Dier in het Museum van de Academie der
Weetenschappen van de Keizerin, daar gezonden door den Heer GMELIN, die omtrent
gelyktydig met den Hoogleeraar PALLAS reisde.
Men wil ook, dat dit Wilde Schaap, op de Kuril-Eilanden, zeer groot van gestalte,
en zeer schoon, voorkomt.

Twee waarneemingen, strekkende om opheldering te geeven aan
het verschynzel, hier te lande bekend onder de benaaming van
Opdoemen der Zee; zynde een Extract of a Letter from Andrew
Ellicott to David Rittenhouse, Esq. dated at Pittsburg Nov.. 5, 1787,
containing Observations at the Lake Eric. Ontleend uit de
Transactions of the American Philosophical Society, held at
Philadelphia, for promoting useful Knowledge. Vol. III. 1793.
's Avonds den 12 van Sept. 1787, hadden wy een fraai Noorderlicht. Den volgenden
dag was de lugt betrokken; doch zonder regen. Omtrent den middag kon men het
laage Schier-Eiland, Presque-Isle genaamd, 't welk, daar het op een afstand van
vyf en twintig mylen ligt, doorgaans van den oever des Meirs Eric niet kan gezien
worden, van daar beschouwen, als verre boven den Gezigteinder verheeven. Zag
men na hetzelve door een acromatische Telescoop, dan kon men de boomtakken
duidelyk onderscheiden. - Zonderling was het, by dit
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Verschynzel, waar te neemen, dat men het Schier-Eiland dikwyls dubbel zag; de
onderscheide beelden, boven elkander verheeven, herhaalde keeren zich van een
scheidende en weder zamenvallende. In den avond stak 'er eene frisse koelte op,
die de volgende dagen in een schriklyken storm veranderde.
Deeze Waarneemingen verschaffen eene handleiding ter naspeuring van een
zonderling Verschynzel, 't welk onze Zeelieden Looming noemen. ('t Zelfde, 't geen,
(*)
althans in Noordholland, onder den naam van Opdoemen der Zee bekend is ). Men
zou van 't zelve, tot verklaaring, 't volgende kunnen aanmerken.
Het valt gereedlyk te begrypen, dat, 't geen toegeschreeven moet worden aan de
opeenvolgende toeneeming van de ylheid op onderscheide hoogten in den
Dampkring, de Lichtstraalen, van eenen afstand komende, onveranderlyk geboogen
worden na 's aardryks oppervlakte, en, uit deezen hoofde, aan de Voorwerpen eene
schynbaare opheffing byzetten. Indien deeze toeneeming van ylheid, door eenige
toevallige oorzaak, vermeerderd wordt, zal de Straalbuiging, en het uitwerkzel daar
van voortkomende, naar evenredigheid, grooter weezen. - Dit nu grypt daadlyk
plaats in het evengemelde geval. De bleekheid des uitspanzels, en de storm, die
gewoonlyk volgt, wyzen beide uit, dat op geene zeer groote hoogte de lugt met
vogtigheid vervuld is: deeze verschaft aan die vloeistoffe zulk eene elasticiteit, als
dezelve in staat stelt, om, met eenen minderen graad van digtheid, den daar op
rustenden Dampkring te draagen. - De dubbele vertooning, boven vermeld, mag
toegeschreeven worden aan twee dryvende lugtbeddingen, met eene onderscheide
maate van vogtigheid belaaden, en waarschynlyk veroorzaakt door tegen elkander
overstaande lugtstroomen.

(*)

Zie de Waarneemingen omtrent het Opdoemen der Zuiderzee, door J.F. MARTINET, in onze
Vaderl. Letteroef. VII D. 2 St. bl. 305.
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Breedvoerig verhaal der uitbarsting van den berg Vesuvius, in
zomer- en hooimaand des jaars MDCCXCIV; in eenen Brieve van
den Heer William Hamilton, K.B.F.R.S. aan den Heer Joseph Banks,
Bart. F.R.S. in de Koninglyke Societeit voorgeleezen, den 15 Jan.
1795.
‘Het is de zaak der Nieuwstydingschryveren, de Gebeurtenissen, zo die in de
Natuurlyke als die in de Zedelyke Wereld voorvallen, te vermelden; het is de taak
der Wysgeeren, die Gebeurtenissen op te merken, van naderby te beschouwen,
en deswegen hunne gedagten by een naauwkeurig Verhaal mede te deelen. - De
laatste Uitbarsting van den Vesuvius was niet alleen de geweldigste van welke wy
berigt hebben, behalven die van den Jaare 1779 en 1631; maar ging gepaard met
veele wonderbaare verschynzelen, waarvan het volgende een naauwkeurig en
omstandig berigt behelst. Naardemaal de Heer WILLIAM HAMILTON den tyd van dertig
jaaren zich in de nabuurschap van deezen Berg onthouden, en zo veele
oordeelkundige berigten van de werkingen diens Vuurbergs by voorige Uitbarstingen
gegeeven heeft, dat men hem den naam geeft van de Natuurlyke Historie Schryver
(*)
van den Berg Vesuvius , zal dit Verhaal, zo wy hoopen, belangryk weezen voor het
weetgierig gedeelte onzer Leezeren in dat vak, en aan anderen ook geen ongevallig
onderhoud opleveren.’

Napels, August. 25. 1794.
MYN HEER!
Elke dag brengt eenig nieuw Geschrift in 't licht.

(*)

Met veel vrugts zal men, dit Verhaal leezende, ter vergelykinge en beteren verstande,
raadpleegen, de Waarneemingen over de Vuurbergen, in Italie, Sicilie, en omstreeks den
Rhyn; als mede over de Aardbeevingen, voorgevallen in Italie, 1779 en 1783, door WILLIAM
HAMILTON, by den Drukker deezes, J. YNTEMA, in 1784, uitgegeeven.
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betreklyk de onlangs verschriklyke Uitbarsting van den Vesuvius, zodanig, dat de
veelvuldige verschynzels, welke dezelve vergezelden, in een of ander deezer
veelvuldige Geschriften zullen vermeld weezen, en geen gevaar loopen van over 't
hoofd gezien en vergeeten te worden, gelyk dit, wegens voorige, gebeurde, toen
de Beoefening der Natuurlyke Historie, of geheel verwaarloosd, of op zulk een trant
behandeld werd, dat ze geheel den grooten Maaker der Natuure onwaardig mogt
heeten.
Het smert my, te moeten schryven, dat, zelfs zo laat als in de Berigten der
Aardbeevingen in Calabrie, in 1783, gedrukt te Napels, de Natuur als boosaartig
beschreeven, en afgemaald wordt als op den rand haars ondergangs. In een gedrukt
Verhaal eener andere groote Uitbarsting van den Berg Vesuvius, in 1631, door
ANTONIO SANTORELLI, Doctor in de Medicynen en Hoogleeraar in de Natuurlyke
Wysbegeerte op de Universiteit te Napels, leest men, aan het hoofd des vierden
Hoofddeels, deeze woorden: Se questo incendio sia opera de' demonii? - ‘Of deeze
Uitbarsting het werk der Duivelen zy?’ - Het Verhaal eener Uitbarstinge van deezen
Vuurberg, in den Jaare 1737 te Napels uitgegeeven, door Dr. SERAO, is van eenen
anderen stempel, en strekt zyner naagedagtenis ter eere.
Alle groote Uitbarstingen van Vuurbraakende Bergen moeten natuurlyk bykans
dezelfde Verschynzels opleveren, en in SERAO's Boek zyn bykans alle Verschynzels,
waar van wy getuigen geweest zyn geduurende de laatste Uitbarsting van den
Vesuvius, wonder wel beschreeven en opgelost. De classicaale Verhaalen van de
Uitbarsting deezes Bergs, welke de Steden Herculanoum en Pompeii verdelgde,
en veele van de voorhanden zynde Verhaalen der groote Uitbarsting in 1631 (schoon
de laatstgemelde met kinderagtigheden doormengd zyn), zouden kunnen gaan voor
een verslag van de laatste Uitbarsting, door alleen de jaar- en dagtekening te
veranderen, en het agterwege laaten van de omstandigheid van het afwyken der
zee van de kust, welke by beide deeze groote Uitbarstingen plaats greep, en niet
by deeze. Overzulks zou ik my kunnen vergenoegen met op deeze Verhaalen te
wyzen, en u teffens te verzekeren, dat de laatste Uitbarsting, naa deeze twee, blykt
eene der geweldigste geweest te zyn, in de Geschiedenissen vermeld;
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en zeer veel ontzettender dan de Uitbarstingen van de Jaaren 1767 en 1779, van
welke beide ik de eer gehad heb een byzonder verslag aan de Koninglyke Societeit
te geeven. Nogthans oordeel ik het myn pligt, eer het gevaar te loopen van my
schuldig te maaken aan herhaaling, dan aan verzuim, om u alle voldoening, welke
my mogelyk is, te geeven van de laatste ontzettende werking der Natuur by deezen
zo veel wonders opleverenden Berg.
Gy weet, myn Heer! dat ik, door den vriendlyken bystand van Vader ANTONIO
PIAGGI, behoorende tot de Orde van de Scole Pie, die veele jaaren zich met 'er woon
onthouden heeft te Resina, aan den voet van den Berg Vesuvius, en 'er het volle
gezigt op heeft, in het bezit gesteld ben van een naauwkeurig Dagboek, deezen
brandenden Berg betreffende, van den Jaare 1779 tot heden; vergezeld van
Tekeningen.
Het is openbaar, uit de aanmerkingen in dat Dagboek, dat, vóór deeze Uitbarsting,
eene zeer zwaare werd te gemoete gezien, en dat wy reden hadden om te duchten
voor het onheil, 't geen waarschynlyk het instorten van den Crater of Vuurmond zou
vergezellen. Deeze hadt zich, in 't verloop der twee laatste jaaren, zeer vernaauwd,
door het veelvuldig uitwerpen van Scoriae en Asch, van tyd tot tyd, 't geen dus de
hoogte van den Vulcaan hadt doen toeneemen, en bykans den Crater opgevuld.
De veelvuldige kleine uitstortingen van Lava kwamen van digt by den top, en liepen,
langs enge kanaalen, in onderscheide rigtingen, langs de zyden des Bergs neder;
en, daar zy door overdekte kanaalen liepen, hadden zy dikmaals het voorkomen
als of ze onmiddelyk uit de zyden van den Vesuvius kwamen. Maar dusdanig soort
van Lavas hadden geene genoegzaame kragt om de bebouwde deelen aan den
voet des Bergs te bereiken. - In den Jaare 1779, de geheele hoeveelheid van de
Lava in gesmolten staat, op éénmaal, met geweld, uit den Crater van den Vesuvius
geworpen zynde, en een groot gedeelte daar van op den Kegel vallende en
bekoelende, deedt zulks niet weinig tot de vastheid der wanden of zyden van deezen
ontzettenden Natuurlyken Schoorsteen (indien ik den Vesuvius dien naam mag
geeven), en heeft, in de laatste jaaren, geene genoegzaame ontlasting van Lava
toegelaaten, om die gisting te doen bedaaren, welke, door het onderaardsch
gedruisch, van tyd tot tyd gehoord,
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en door de uitwerping van Scoriae en Asch, bleek te bestaan in de ingewanden van
den Berg; zo dat de Uitbarstingen van de laatste jaaren, gelyk ik gezegd heb, enkel
Lava waren, die over den rand des Craters, als 't ware, heen kookten; de zyden
sterkte genoeg hebbende om die kookende stoffe te bepaalen, zo dat dezelve alleen
daar over kon heen loopen.
De Vesuvius was zeer stil geweest zeven maanden lang vóór de laatste
Uitbarsting, zelfs ging de gewoone Rook niet op uit den Crater; maar van tyd tot tyd
liet dezelve kleine Rookwolkjes uit, die onder de gedaante van kleine boomen in de
lugt bleeven hangen. Het werd opgemerkt door Vader ANTONIO DI PETRIZZI, een
Capucyner Monnik, (die éen Verhaal der laatste Uitbarsting heeft in 't licht gegeeven),
uit zyn Klooster, digt by de ongelukkige Stad Torre del Greco, dat, eenige dagen
vóór deeze Uitbarsting, een dikke nevel den Berg omringde, omtrent een vierde van
een myl beneden den Crater, en werd het door hem en anderen, ten dienzelfden
tyde, opgemerkt, dat en Zon en Maan beide zich dikwyls buitengemeen rood vertoond
hadden.
Het water van de groote Fontein te Torre del Greco begon eenige dagen vóór de
Uitbarsting te verminderen, zo dat de raderen van een Koornmolen, door dat water
omgedreeven, zeer traaglyk gingen. Het was noodzaaklyk, in alle de Putten van de
Stad, en daaromstreeks, de touwen der Put-emmeren dagelyks te verlengen, om
het water te kunnen bereiken: eenige Putten werden geheel droog. Schoon meest
alle Inwoonders dit verschynzel waarnamen, schynt niemand hunner de waare
oorzaak daar van vermoed te hebben. Het steunt op een voldoend getuigenis, dat,
acht dagen vóór de Uitbarsting, een Man en twee Jongens, zich in een Wyngaard
boven Torre del Greco bevindende (en juist ter plaatze waar zich één der nieuwe
Monden opende, waar uit de voornaamste Vuurstroom kwam, die de Stad verdelgde),
zeer verschrikt wierden door eene schielyke Rookuitbarsting, digt by hun uit den
grond komende, gepaard met eene kleine Uitbarsting.
Hadt men deeze omstandigheid, met die der onderaardsche geluiden, twee dagen
vóór de Uitbarsting te Resina gehoord, met de daarby komende bovengemelde
afneeming des waters in de Putten, ten dien tyde medegedeeld, men zou weinig
vooruitzigts moeten gehad hebben, om zich niet verzekerd te houden dat 'er eene
uitbarsting van den Vuurberg
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op handen was; als mede dat de voomaame kragt van dezelve byzonder zou gerigt
weezen na dat gedeelte des Bergs.
Op den twaalfden van Juny viel 'er, in den morgen, een zwaare Regenbui, en kort
daar op hoorden de Inwoonders van Resina, recht boven de oude Stad Herculaneum
woonende, een onderaardsch gedruisch, waar van men te Napels niets vernam.
Zints de maand January tot Mei laatstleden, was de lugt doorgaans bedaard, en
hadden wy bestendig droog weêr. In de maand Mei kreegen wy een weinig regen:
doch het weêr was doorgaans vogtig. - Eenige dagen vóór de Uitbarsting hadt de
Hertog DELLA TORRE, een geleerd en schrander Edelman deezes Lands, en die twee
Brieven, de laatste Uitbarsting betreffende, in 't licht gegeeven heeft, door het
waarneemen zyner Electrometers opgemerkt, dat de Dampkring bovenmaate met
Electrische stoffe vervuld was, en zo bleef, eenige dagen lang, geduurende de
Uitbarsting. 'Er zyn verscheide andere keurige Waarneemingen in 's Hertogs
briefswys Verhaal.
Omtrent elf uuren 's avonds, den vyftienden van Juny gevoelde men te Napels
een geweldigen schok van eene Aardbeeving; de golfswyze beweeging strekte zich
merkbaar van het Oosten na het Westen, en duurde, zo het my toescheen, bykans
een half minuut. De lugt, die geheel helder geweest was, werd, kort daar op, bedekt
met zwarte wolken. De Inwoonders der Steden en Dorpen, die zeer veelvuldig zyn
aan den voet van den Vesuvius, voelden deeze Aardbeeving nog veel merkbaarder,
en vermelden, dat de schok eerst van beneden opwaards kwam, waar op de
golfswyze beweeging van het Oosten na het Westen volgde.
Deeze Aardbeeving strekte zich uit over geheel Campagna Felice, en hunne
Siciliaansche Majesteiten verhaalden my, dat het Koninglyk Paleis te Caserta, vyftien
mylen van deeze Stad gelegen, en een der schoonste en hechtste Gebouwen in
Europa (zynde de Muuren achttien voeten dik), derwyze geschokt was, dat het
groote ontsteltenisse veroorzaakte; alle de kamerschellen hadden aangeslaagen.
Men voelde deezen Aardschok desgelyks zeer te Beneventum, omtrent dertig mylen
van Napels; en te Ariano in Puglia, 't welk op nog veel grooter afstand ligt. Beide
deeze Steden hebben dikwyls deerlyke proeven van Aardbeevingen gehad.
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Op Zondag den vyftienden van Juny, kort naa tien uuren 's avonds, gevoelde men
te Napels eene tweede Aardbeeving; doch scheen deeze zo geweldig niet als die
van den twaalfden, ook duurde zy korter. Op 't zelfde oogenblik zag men een Fontein
van helder vuur, vergezeld van een zeer zwarten rook en een luidklinkenden slag,
voortkomen uit omtrent het midden des Kegels van den Vesuvius. Kort daar op brak
een ander vuur van dezelfde soort uit op een kleinen afstand na beneden; toen, zo
ik veronderstel door het openbarsten van een bedekt Kanaal, vol van gloeiend heete
Lava, hadt dit het voorkomen als of de Lava den loop genomen hadt recht op den
steilen Kegel van den Vuurberg. Nieuwe Vuurfonteinen volgden de een de ander
onophoudelyk, en alle in een rechte lyn, strekkende omtrent één en één halve myl
nederwaards na de Steden Resina en Torre del Greco. Ik kon 'er vyftien van tellen;
doch ik geloof dat 'er meer waren, door den rook bedekt.
Het komt my waarschynlyk voor, dat alle deeze Vuurfonteinen, daar zy in zulk
een rechte lyn gelegen waren, voortkwamen uit één en dezelfde lange spleet aan
de zyde des Bergs, en dat de Lava en andere stoffen des Vuurbergs zich een weg
baanden uit de wydste deelen van deeze spleet, en daar kleine bergen en craters
vormden, die ik te voegelyker plaatze zal beschryven.
Onmogelyk is het, dat eenige beschryving een denkbeeld kon geeven van dit
Vuurtooneel, of van de verfchriklyke geluiden, welke deeze groote werking der
Natuure vergezelden. Het was gelyk aan een mengzel van de schorste donderslagen,
met de onophoudelyke losbrandingen van een groot aantal zwaar geschut, gepaard
met een aanhoudend hol geraas, gelyk aan dat van den Oceaan, geduurende een
zwaaren Storm; hier by kwam nog een ander ontzettend geluid, gelyk aan het opgaan
eener menigte van vuurpylen. Dit bragt my voor den geest de werking van de
verbaazende blaasbalgen in de Carron-Yzergietery in Schotland, waar op het
volmaakt geleek.
Het geduurig vallen van groote Steenen en Scoriae, die, tot een ongelooflyke
hoogte, na boven gesmeeten werden, uit eenige der nieuwe Monden, en een van
deeze, naderhand gemeeten door den Abbé TATA (die een Verhaal van deeze
Uitbarsting gegeeven heeft), was tien voeten hoog, en vyf en dertig in den om-
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trek, bragt ongetwyfeld zeer veel toe tot het doen daveren van den grond en van
de lugt, 't welk al de Huizen in Napels, eenige uuren lang, in eene geduurige
schudding hieldt; elke deur en venster rammelde onophoudelyk, en de schellen
klonken.
Dit was een ontzaglyk oogenblik! De lugt, daar, wernig tyds te vooren, een heldere
volle Maan met de Starren scheenen, begon verdonkerd te worden. De Maan
vertoonde zich thans als by eene taaning, en werd, kort dáár op, geheel verduisterd.
Het gemurmel der gebeden, doormengd met de klagten van talryke volksmenigten,
die in de straaten veelvuldige Ommegangen deeden, dienden tot vermeerdering
van het schrikbaarende deezes tooneels.
Naardemaal het my toescheen, dat de Lava nog geene genoegzaame ruimte ter
loozinge hadt, en het nu bleek, dat de Aardbeevingen, welke wy reeds gevoeld
hadden, veroorzaakt waren door de lugt- en vuurstoffe, beslooten in de ingewanden
des Bergs, en waarschynlyk niet tot eene groote diepte (de uitgestrektheid deezer
Aardbeevingen in aanmerking genomen zynde), wilde ik, dat het gezelfchap, 't geen
ik by my had, en zeer bevreesd begon te worden, zou heengaan, en liever den Berg
op een grooter afstand in de open lugt gaan zien, dan in het huis blyven, 't welk aan
den Zeekant stondt, en in dat gedeelte van Napels, 't welk naast aan den Vesuvius
is, en meest aan deszelfs woede blootgesteld.
Wy gingen, derhalven, na Posilipo, en zagen de Ontbranding, nu nog veel grooter
geworden, van zee - zyde, beneden den Berg; maar, 't zy ter oorzaake van het
toeneemen der Uitbarstinge, 't zy van wegen de schriklyke slagen der Vulcanische
Uitbarstingen, door den Berg agter ons te rug gekaatst, het geluid was veel sterker
en ontzettender, dan wy 't zelve op onze eerste standplaats vernomen hadden, die
ten minsten ééne myl nader aan den Vesuvius lag.
Naa eenigen tyd toevens, omtrent twee uuren in den morgenstond, op den
zestienden, waargenomen hebbende, dat de Lavastroomen vrylyk vloeiden, in groote
hoeveelheid en met eene verbaazende snelheid; als mede dat deeze sterk genaderd
waren aan Resina, de Stad, eerst daar door bedreigd; en dat de voorheen
bedwongene vuurige dampen nu meer ruimte verkreegen hadden, door veele deelen
van een spleet, meer dan één
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en eene halve myl in de lengte, 't welk bleek uit de hoeveelheid van brandende
stoffe en zwarten rook, die onophoudelyk uit bovengemelde nieuwe Monden opsteeg;
besloot ik, dat te Napels alle vrees voor Aardbeevingen, welke my het ergste hadden
doen duchten, geheel verdweenen was, en keerden wy na onze voorige standplaats
te St. Lucia, te Napels, weder.
Deezen ganschen tyd zag men geen het minste blyk van vuur, of rook, uit den
Crater op den top van den Vesuvius; maar de zwarte rook en asch, steeds
voortkomende uit zo veele nieuwe Monden, of Craters, vormden een verbaazend
en dik lichaam van wolken over den geheelen Berg. Deeze wolken begonnen tekens
te geeven dat ze vervuld waren met Electrieke stoffe, door zigezaagsche
blixemstraalen uit te schieten, welke, in de taal deezes lands, Ferilli genaamd worden,
en altoos de geweldigste Uitbarstingen vergezellen. - Uit het geen ik gezien en
geleezen heb, blykt my ten klaarsten, dat het rechtmaatigst oordeel, 't geen men
kan vormen, wegens de maat of kragt der gisting in de ingewanden des Bergs,
geduurende de Uitbarsting, bestaat in het waarneemen van de grootte en de meerder
of minder verheffing van deeze pylaaren rookwolken, die uit de Craters opklimmen,
en in eene reusagtige verhevenheid zich daar boven verheffen, doorgaans in de
gedaante van een Pynboom; als mede uit de grootere of mindere hoeveelheid der
gemelde Ferilli, of Vulcanische Electriciteit, waar mede deeze wolken blyken
belaaden te zyn.
Geduurende de dertig jaaren, welke ik te Napels gewoond heb, in welk tydsbestek
ik ooggetuigen was van veele Uitbarstingen van den Vesuvius van eenen en anderen
aart, zag ik nimmer de zo ontzaglyk groote Wolk met Electriek vuur vervuld,
uitgenomen in de twee groote Uitbarstingen van 1767 en 1779, en, geduurende
deeze, nog veel verschriklyker. Het Electriek vuur, 't welk, in den Jaare 1779 geduurig
speelde in den verschriklyken zwarten Wolk boven den Crater van den Vesuvius,
en maar zelden afliet zich daar te vertoonen, geleek zeer veel op dat, 't geen, in
eene veel mindere maate, voortgebragt wordt door den Conductor van een
Electriseer-machine, gemeenschap hebbende met een glasplaat, dun overstreeken
met streepen van metaal, enz. wanneer de Electrieke stoffe 'er steeds zigezaagende
op blyft speelen, zonder die oppervlakte te verlaaten.
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In den Jaare 1779 bemerkte ik geen geluid altoos, die werking vergezellende; terwyl
de loslaating van Electrieke stoffe uit de Vulcanische wolken, geduurende deeze
Uitbarsting, en byzonder op den tweeden en derden dag, slagen veroorzaakte gelyk
aan den zwaarsten Donder. En, in de daad, het Onweer, blykbaar alleen door de
werking des Vuurbergs verwekt, geleek, in alle opzigten, alle andere Donderbuijen;
de Blixem alles, waar op dezelve viel, verwoestende.
Het Huis van den Marquis BERIO, te St. Iorio, gelegen aan den voet van den
Vesuvius, werd, in een deezer Vulcanische Donderbuijen, door den Blixem getroffen,
die, veele deuren en vensters en huisraad beschadigd hebbende, eenigen tyd een
sterken zwavelstank naaliet ter plaatze waar dezelve doorgegaan was. Uit deeze
verbaazend groote Vulcanische wolken, heb ik, behalven den Blixem, zo in deeze
Uitbarsting als in die van den Jaare 1779, nevens veele anderen, Vuurballen gezien
van eene verbaazende grootte, die, in de lugt losbarstende, bykans dezelfde werking
deeden als de Lugtballen in de vuurwerken; het Electriek vuur, daar uit komende,
maakte dezelfde vertooning als de serpenten, waar mede die Lugtballen in de
vuurwerken menigmaal zyn opgevuld. - De dag, op welken Napels het grootste
gevaar liep van de Vulcanische wolken, voegden zich twee kleine Vuurballen zamen,
als met een dunne keten aan elkander vast; zy vielen neder digt by myne Casino
te Posilipo. Zy scheidden zich van elkander; de een viel in een wyngaard hooger
dan het huis gelegen, de ander in zee, zo naby dat ik den plomp in 't water hoorde;
maar, dewyl ik zat te schryven, miste ik het gezigt van dit verschynzel, gezien door
eenigen van myn gezelschap, die my het bovengemelde verhaalden.
De Abbé TATA gewaagt, in zyn uitgegeeven Verhaal van deeze Uitbarsting, van
dusdanig een verbaazenden Vuurbal, welke uit den Crater van den Vesuvius kwam,
terwyl hy aan den kant van denzelven stondt, en welke in de lugt, op eenigen afstand
van den Berg, borst. Kort daar op hoorde hy een geraas, gelyk aan den val eener
menigte van steenen, of aan een zwaare hagelbui.
(Het Vervolg hierna.)

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

28

Schets der regeeringe en des characters van keizer Maximiliaan
den II.
(Ontleend uit NATHANIEL WILLIAM WRAXALL'S History of France, from the Aceession
of HENRY the Third to the Death of LOUIS the Fourteenth. Preceded by a View of the
Civil, Military and Political, State of Europe, between the Middle and the Close of
the Sixteenth Century.)
Indien Europa ooit den Keizerlyken Throon bekleed gezien heeft met een waaren
Wysgeer, 't was toen MAXIMILIAAN DE II op denzelven zat. In Goeddaadigheid en
Menschlievenheid vergeleeken zyne Tydgenooten hem by TITUS; zyne eenvoudigheid
van Zeden, verzaaking van Vermaak, en strikte waarneeming van alle zedelyke
verpligtingen, herinneren ons aan MARCUS ANTONINUS. Voor den Vrede gevormd,
poogde hy dat onschatbaar groot voorregt aan alle zyne Onderdaanen te verschaffen,
en door zyn tusschenkomst en gezag de vyandlykheden, door verschillende
Geloofsbegrippen gereezen, te doen bedaaren. - Verdagt van tot de toen nieuwe
Godsdienstbegrippen over te hellen, handhaafde hy, egter, in zyne Erflanden en in
het Ryk, het oude Catholyke Geloof, en gedoogde niet, dat de Protestanten de
beperkingen overtraden, door zyne Voorzaaten aan derzelver verderen voortgang
gesteld. Zyn zagte en goedertieren aart, door overdenking verlicht, bewoog hem,
om allen geweld, in zaaken, het Geweeten betreffende, als onregtvaardig en
onstaatkundig aan te zien. In deeze byzonderheid levert hy een volkomen tegenbeeld
op van PHILIPS DEN II, Koning van Spanje, wiens Bygeloof en Onverdraagzaamheid
den Opstand der Nederlanderen hervoortbragt; daar hy de Kettery, zo genaamd,
door Europa, te vuur en te zwaard vervolgde.
Om MAXIMILIAAN DE II een der beroemdste, zo wel als hy waarlyk was een der
weldaadigste, Vorsten te maaken, die de Voorzienigheid immer tor heil des
Menschdoms verwekte, ontbrak hem alleen een krygshaftiger en onderneemvoller
geaartheid. Zyne blootligging aan de Hungaarsche Grenzen, en de gestadige invallen
der Turksche Sultans, geduurende de zestiende
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Eeuwe, vorderden een Vorst, voorzien van Krygsbekwaamheden, en kloeken
Oorlogsmoed. De werking van dit gebrek in zyn Character bepaalde zich nogthans
tot Hungaryen; terwyl zyne andere Deugden geluk en rust verspreidden over alle
andere Volken aan zyn beheer onderworpen. Hy was bemind by de Oostenrykers,
aangebeden by de Bohemers, en, door geheel Duitschland, werd hy by Catholyken,
en Protestanten aangezien als de algemeene Vader en Beschermer zyner
Onderdaanen, welk eene benaaming zy ook droegen.
De rustlooze Staatzugt en verregaande vorderingen van JOHAN SIGISMUND, Prins
van Transylvanie, die den Vrede verbrooken hadt, en in Opper-Hungaryen gevallen
was, noodzaakte den Keizer, om, in den aanvange zyns Ryksbewinds, een Ryksdag
te houden, onderstand in Manschap en Geld te vraagen. Beide werden met eene
wilvaardigheid en spoed opgebragt, welke zeldzaam eigen zyn aan dusdanige
Vergaderingen, en was zulks niet meer toe te schryven aan de vrees, verwekt door
het vooruitzigt des dreigenden krygs, dan aan de algemeene hoogagting en
genegenheid, MAXIMILIAAN toegedraagen.
SOLYMAN verscheen, ondanks zyne hooge jaaren en zwakheden, weder in het
veld, als de Bondgenoot zyns Transylvaniscken Leenmans; en belegerde, aan 't
hoofd eens zeer talryken Legers, Sigeth. Hy stierf in de Legerplaatze, eer de Stad
bemagtigd was; en de Graaf DE SERINI, aan wien de verdeediging was toevertrouwd,
verwierf een onsterflyken naam, door de uitsteekende dapperheid, met welke hy
de Belegeraars wederstand boodt. Eindelyk tot de noodzaaklykheid gebragt, om te
sterven, of te daadigen met eenen vyand, die in allen opzigte trouwlooslyk handelde,
verkoos hy het eerste; en, op de Turken aanvallende met het geringe overschot
zyns Volks, sneuvelde hy door de hand der Janitzaaren. De Vizier zondt het hoofd
deezes dapperen Mans aan MAXIMILIAAN, met de versmaadende en hoonende
boodschap, die den Keizer van kleinmoedigheid of werkloosheid beschuldigde:
dewyl hy niet tot ontzet van SERINI was aangetoogen.
Zints den gedenkwaardigen Veldtocht des Jaars MDXXXII, toen CAREL DE V in
persoon tegen SOLYMAN uittoog, hadt Duitschland geen zo sterk Leger tegen de
Turken ten velde gezien als thans onder bevel van MAXI-
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MILIAAN stondt. Maar de vreesagtigheid of voorzigtigheid zyner Veldheeren, die veel

minder waren dan de Aanvoerders des Ottomannischen Legers, als mede de
herdenking van de veelvuldige ongelukkige Veldslagen, die de Hungaarschc Prinsen
tegen deeze Invallers gestreeden hadden, bewoogen den Keizer om alleen
verdeedigenderwyze te werk te gaan.
SELIM DE II, de Zoon en Opvolger van SOLYMAN, die het oog der vermeesteringe
op de Venetiaanen gevestigd hadt, stemde, kort naa zyne throonbeklimming, toe
tot het vernieuwen van het Bestand tusschen de twee Ryken, op gunstige
voorwaarden voor het Huis van Oostenryk. JOHAN SIGISMUND was niet begreepen
in het Verdrag; en volhardde in zyne vyandlykheden, of verwoestingen, verscheide
jaaren: doch deeze werden eerlang geëindigd, door zyn afstand van den tytel van
Koning van Hungaryen: welk Artykel den grondslag uitmaakte van eene vriendlyke
overeenkomst, en de rust herstelde deezer zo veel geleden hebbende Gewesten.
De heilzaame invloed van de hoedanigheden en deugden, waar door MAXIMILIAAN
bovenal uitstak, voelde men sterker in het Ryk en in zyne Duitsche Erflanden, waar
hy zich vertoonde in zyn eigen en natuurlyk Character, als de Vader en Wetgeever
zyns Volks. - De inwendige rust van Duitschland leedt voor een tyd eenige stoorenis,
van wegen de onbuigzaamheid en kwalyk beleide aankleeving van JOHAN FREDERIK
DEN II, Hertog van Saxen Gotha, aan GRUMBACH, wiens gewelddaadigheden reeds
eene algemeene verontwaardiging verwekt hadden onder de Regeering van
FERDINAND. De Hertog, Zoon van den grootmoedigen en ongelukkigen Keurvorst
van Saxen, door CAREL DEN V naa den Slag by Muhlberg afgezet, volhardde, ondanks
het Keizerlyk bevel ten tegendeele, om een verblyfplaats en bescherming te
verleenen aan deezen Verstoorder van de openbaare rust. Door medelyden en
vriendschap bewoogen, waarschuwde de Keizer hem van zyne dwaaling, stelde
hem de gevolgen voor oogen, en maande hem aan, de anders onvermydelyke
straffe te ontwyken, door GRUMBACH over te leveren. - Maar JOHAN FREDERIK, die,
by een klein verstand, de wildste geestdryvery en de verregaandste ligtgeloovigheid
voegde, volhardde in CRUMBACH eene wykplaats in zyne Hoofdstad en in zyn Paleis
te verleenen. MAXIMILIAAN vondt zich deswegen ge-
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noodzaakt, om hem, schoon met wederzin, in den Ryksban te doen; en AUGUSTUS,
de regeerende Keurvorst van Saxen, voornaamlyk met de volvoering belast,
belegerde hem in de Stad Gotha. Hy werd tot overgave genoodzaakt, gevanglyk
na Weenen gevoerd, en, naa voor het volk ten toon gesteld te zyn in een staat van
versmaading en schande, werd hy tot zyn dood gevangen gehouden. GRUMBACH
verloor, nevens verscheide zyner Aanhangeren en Medestanderen, het leeven door
beuls handen. - Eenige kleine opschuddingen in het Keurvorstendom van Trier, en
in het Hertogdom van Mecklenburg, waren, behalven de gemelde, de eenige
stoorenissen van de stille rust, door Duitschland onder de Regeering van MAXIMILIAAN
genooten.
Bemoedigd door zulk een gunstig aanzien der Landszaaken, en botvierende aan
de goedaartigheid zyner gesteltenisse, waagde hy een stap, die de verhevenheid
en grootheid van zyne ziel in het schoonste daglicht zet. De bedingen, begreepen
in den eed by zyne Krooning, toen hy tot Keizer verkooren was, zo wel als de
Artykelen van den zogenaamden Godsdienst-Vrede, van welke alleen de vastheid
en standhouding des Catholyken Geloofs afhing, bepaalden hem in zyne
hoedanigheid als Keizer, en gedoogden niet dat hy eenigen inbreuk maakte op
deeze punten. Maar, als Aartshertog van Oostenryk, bezat hy het vermogen, om
de strengheid der Wetten, die de Geweetens-vryheid aan zyne Protestantsche
Onderdaanen weigerde, te verzagten. Niettegenstaande de tegenverklaaringen des
Spaanschen Afgezants, in den naam zyns Konings PHILIPS DEN II, en in weerwil der
bedreigingen van PIUS DEN V, die toen den Pauslyken Stoel bekleedde, gaf
MAXIMILIAAN het eerste vrywillige voorbeeld van Verdraagzaamheid in het
Godsdienstige aan Europa, door aan den Adel en de Ridderorde in Oostenryk te
vergunnen, om openlyk de plegtigheden van hunnen Eerdienst, in hunne Kasteelen
en Huizen, zo wel als in hunne Staaten, te volvoeren. Deeze vryheid was, egter,
strikt bepaald tot de twee gemelde Rangen, en strekte zich niet uit tot het Volk in 't
algemeen, noch zelfs tot de Inwoonders der Steden, die vergeefschen aanzoek
deeden, om 's Keizers bepaalingen, ten aanziene van dit stuk, te doen wankelen,
of zyne waakzaamheid te ontduiken.
In de tegenwoordige Eeuw, nu der Menschen verstand
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door de Wysbegeerte opgeklaard is, en zy gemeenzaam geworden zyn met de
denkbeelden van Verdraagzaamheid; nu de bygeloovigste Volken in Europa zeker
soort van Godsdienstvryheid toestaan, moge eene verlofgeeving van zo beperkt
een aart, als die van MAXIMILIAAN, geen groote lofspraak schynen te verdienen. Maar
de daaden der Menschen moeten niet alleen beoordeeld en gewaardeerd worden
naar de eeuwige Wetten van regtvaardigheid en billykheid; men moet dezelve
desgelyks toetzen aan de denkwyze, aangenomen by hunne tydgenooten, en ten
hunnen dage algemeen omhelsd. - Allerwegen zag MAXIMILIAAN het
onverdraagzaamst bygeloof heerschen. De Nederlanden en Frankryk werden door
derzelver Vorsten verwoest, met oogmerk om de Kettery uit te roeijen, en de
éénigheid des Catholyken Geloofs te doen heerschen. - Onder de Protestanten
zelve greepen de bitterste en bloedigste vyandlykheden plaats, ter verbanning van
alles wat naar onderlinge liefde zweemde. SERVETUS werd te Geneve ten vuure
gedoemd door CALVYN, wegens het verschil van begrip ten aanziene van
afgetrokkene Leerstellingen in den Godsdienst; en de Lutheraanen zagen met
afschuw neder op de Leerstellingen, door CALVYN en ZWINGLIUS gepredikt.
MAXIMILIAAN verklaarde, in eene zo Vervolging-volle Eeuwe, openlyk zyn afkeer
van allen geweld in den Godsdienst, en gaf het als zyn onwankelbaar gevoelen op,
dat het aan het Opperweezen alleen toekwam, over de Geweetens te oordeelen! Hy liet het niet berusten by alleen dit beginzel te beweeren; zyne werkzaame
goedwilligheid zette hem aan tot het daadlyk volvoeren, en om den verdervenden
invloed des Bygeloofs ook in andere Landen te weeren. - Gevoelig geraakt en diep
getroffen door de jammerklagten der Vlaamingen, vaardigde hy zynen Broeder, den
Aartshertog CAREL, af tot PHILIPS DEN II, met last om hem te onderhouden wegens
de toegebragte schennis aan hunne Voorregten, zo Burgerlyke als Godsdienstige.
Schoon deeze bezending niets ten baate der ongelukkigen en verdrukten uitwerkte,
leverde zy een doorslaand bewys op van 's Keizers deelneeming in de belangen
der verdrukte en schreiende onschuld. - Hy bedekte zyne afkeuring en
verontwaardiging niet van den gruwlyken St. Bartholomeus-Moord; een bedryf, waar
over men te Rome en Madrid openbaare Vreugdebetooningen aanrigtte. - Wanneer
HENDRIK
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DE III, Koning van Frankryk, in zyne Vlugt uit Poolen na zyn eigen Land, door Weenen

trok, maande de Keizer hem aan, om zyne Regeering aan te vangen volgens de
beginzels van Verdraagzaamheid. Het zou voor Koning HENDRIK en zyn Volk beide
gelukkig geweest zyn, indien hy deezen raad hadt opgevolgd.

Belangryk verslag eens nieuwen wegs na de Oost-Indien, over
Aleppo en Bagdad; veele byzonderheden van de gewoonten en
zeden der turken ontvouwende.
(Ontleend uit DONALD CAMPBELL'S Journey over Land to India.)
De Heer DONALD CAMPBELL verliet Aleppo, onder de bezorging van een Tartaarschen
Gids. Deeze Man, was hy verzekerd, was een uit het groot getal, die in het Turksche
Ryk gebruikt worden om boodschappen van het Hof na verscheide Onderkoningen
en Bashas te brengen. Op de trouw deezer Lieden kan men zich volkomen verlaaten.
Deeze Gids, inzonderheid, hadt een uitsteekend Character; en hy kwam met den
Heer CAMPBELL overeen, dat hy hem veilig te Bagdad zou brengen, mits deeze zich
onderwierp, om het gewaad van een Tartaar, ter vermomminge, aan te neemen,
en voor zyn Slaaf door te gaan. Hy moest, daarenboven, hem en zyn Knegt, die
voor Tolk ging, van allen voorraad op den weg verzorgen: van Paarden zou hy
verwisselen zo dikwyls het den Heer CAMPBELL behaagde; en zo schielyk of langzaam
reizen als hem goeddagt. Voor deezen dienst zou hy 120 Ponden St. ontvangen.
Deeze Man, schryft Mr. CAMPBELL, was een dier charactermerkende Persoonen,
van welken een Schilder gaarne een schets zou neemen. De Tartaar was kennelyk
te leezen in elken weezenstrek, en in de geheele houding. Hy was kloek van gestalte,
welgespierd, en zwaar van gebeente. Zyn geheele voorkomen duidde rustigheid,
sterkte en leevendigheid, aan; de laarzen konden het vast en gespierd maakzel
zyner beenen niet geheel verbergen. Zyne schouders strekten zich tot eene
verbaazende breedte uit; hy was zeer mager; zyn voorhoofd, schoon grootendeels
onder zyn tulband bedekt,
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was zeer hoog; zyn neus groot, gekromd, scherp, en vervooruitsteekend. Een paar
kleine, scherp ziende, zwarte oogen, enkel door de breedte van den neus
gescheiden, en knevels, welke, zwaar met pomade bestreeken, een enkel blad
geleeken, en die hy, by elk woord 't geen hy sprak, bewoog, gelyk een loerende kat
de wenkbraauwen, zetten eene vreemde woestheid, die alle beschryving te boven
gaat, by aan zyn gelaad.
Hy bekeek my met veel oplettenheids - opende zyn mond, twee of drie maalen,
als een gaapende exter, om te spreeken, en streek zyne wenkbraauwen even
dikwyls - eindelyk verklaarde hy, dat hy het op zich nam, myn Geleider te weezen,
en voegde 'er by, op myn zwart hair en bruine kleur doelende, dat ik, meer dan een
Frank dien hy immer zag, op een Inbooreling geleek. Hy wilde, dat ik myn hair kort
zou afsnyden, en my van een Tartaarsche kleeding en muts, gelyk de zyne van
maakzel, voorzien; met byvoeging, dat hy my, ten bestemden tyde, zou opwagten;
en vertrok.
Toen ik gemeenzaamer werd met myn Gids, bevond ik, dat zyn Character beter
trekken aan den dag lag, dan het eerste voorkomen my hadt ingeboezemd, en ik
begon hem met den tyd te houden voor een gezelligen knaap. Bemerkende dat ik
zwaargeestig was, en dikmaals in diepe gedagten, toonde hy de duidlykste tekenen
van medelyden. Bedenkende dat ik op een grooten afstand verwyderd was van myn
geslacht en vrienden, sprak hy daar over als iemand die deel nam in deeze myne
aandoeningen, en op eene wyze die eer deedt aan zyn hart. Om de waarheid te
zeggen, hy deedt alles wat hy kon, om myne zorgen te lenigen; met my spreekende
door tusschenkomst van den Tolk, of in de gebrooke lingua franca. Hy verzorgde
alle myne behoeften overvloedig, op de vriendlykste wyze; verwisselende van
paarden, zo dikwyls het my goeddagt; sterk of langzaam rydende, juist zo als my
meest behaagde.
Het voornaamste, 't geen hy, op onze reize, ten oogmerk scheen te hebben, was,
om my een diepen indruk te geeven van het gezag en den invloed, dien hy hadt,
als een Boode des Sultans. Naardemaal alle deeze lieden door de voornaamste
Overheidspersoonen in het land gebruikt worden, en als 't ware de schakels zyn
van de onderlinge gemeenschap tusschen deezen, zien zy zich
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aan als persoonen van aangelegenheid voor den Staat. Dewyl de aanzienlyke
Persoonen, in wier dienst zy zich laaten gebruiken, hun het gewigt huns gezags
laaten gevoelen, en hun met de grootste kleinagting behandelen, worden zy hebbelyk
laag kruipende voor hunne meerderen, en, by een natuurlyk gevolg, onbeschoft en
ondraaglyk omtrent hunne minderen, of die zy begrypen als de zodanigen te mogen
aanzien. Als overbrengers van boodschappen, is hun gezag en magt, waar zy
komen, in eenige stukken, onbetwistbaar; zy kunnen leeftogt, paarden en bedienden,
als zy het noodig oordeelen, krygen; en durft niemand hun het regt betwisten, om
een paard van onder iemand weg te neemen, om 's Keizers zaak te bespoedigen,
hoe zeer de eigenaar 't zelve ook noodig hebbe.
Naardemaal wy stil hielden op veele pleisterplaatzen, om andere Paarden en
Leeftogt op te doen, hadt myn Tartaarsche Gids zeer veele gelegenheden om zyn
aanzien te laaten gelden, en groot gezagbetoon te gebruiken. Zo ras hy by eene
Caravansera stil hieldt, riep hy onmiddelyk, in den naam des Sultans, op een
dreigenden toon, om andere Paarden, spys, enz. met eisch om het oogenbliklyk te
leveren.
De schrik voor deezen grooten Man werkte als eene betovering; niets kon de
werkzaamheid der Mannen, de vlugheid der Vrouwen, en den schrik der Kinderen,
overtreffen; want by de Caravanseras zyn steeds een menigte lieden uit de laagste
soort van volk; maar geen spoed in het vervaardigen, geen vlytbetoon, hoe groot,
kon mynen Gids voldoen; hy wilde my zyne magt op eene nog treffender wyze
toonen, en sloeg de werkzaam bezigen met zyn zweep, uit al zyn magt. - Ik moet
bekennen dat ik my zeer ergerde aan dit verregaand misbruik van aangemaatigd
gezagbetoon, en was twee of driemaalen in den wil om 'er tusschen beiden te komen;
dan, gelukkig bedagt ik, dat ik buiten myn character zou treeden, dat het geen goede
uitwerking altoos kon hebben, en dat, als ik het my onder wond een woord ten beste
dier lieden te spreeken, myn Gids verpligt zou weezen, om, te myner verdediginge,
my slagen toe te tellen, om allen vermoeden te voorkomen.
Op den zesden dag naa dat wy Aleppo verlaaten hadden, bereikten wy Diarbeker,
de Hoofdstad eens Landschaps van dien naam. Wy waren eene uitgestrektheid
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lands tusschen de drie en vierhonderd Engelsche Mylen doorgetrokken, meestal
gezegend met de uitsteekendste vrugtbaarheid; in de weinig bebouwde deelen,
Koorn, Vrugten van allerlei soort, Zyde in overvloed, en van verscheide soort,
voortbrengende; Weidlanden, zo schoon als ik immer zag, waren bedekt met Vee
en Kudden. Over dag was de lugt alleraangenaamst; doch de koude viel des nagts
zeer scherp.
Niettegenstaande de uitsteekende vrugtbaarheid deezes Lands, is het slegte
Staatsbestuur, zamenwerkende met de traagheid der Inwoonderen, oorzaak, dat
het schaars bevolkt en slegt bebouwd is. Diarbeker, ook Mesopotamia geheeten,
uit hoofde van de ligging tusschen de twee groote Rivieren, de Tigris en de Euphraat,
en door MOSES Padan Aram geheeten, dat wil zeggen het Vrugtbaar Syrie, wordt
verondersteld de plaats te weezen, waar het Paradys lag; en alle Aardrykskundigen
stemmen zamen, dat de Afstammelingen van NOACH naa den Zondvloed zich daar
hebben nedergezet.
Hoe weinig beduidend deeze omstandigheden ook mogen voorkomen aan de
zodanigen, die enkel op winst en verlies rekenen, kan men niet lochenen, dat zy
een veel vermogende en aangenaame uit werking baaren op lieden van een
uitgebreider denkwyze. Dien grond te betreeden, waar ABRAHAM wandelde; waar
NAHOR, de Vader van REBECCA, leefde; en waar LABAN, tot wien JACOB heenen vloodt
om zyns Broeders ESAU'S woede te ontwyken, woonde; waar die Aartsvader hem
veertien jaaren diende om zyne geliefde RACHEL ter Vrouwe te krygen, was voor my
eene omstandigheid, welke in mynen geest aangenaame gewaarwordingen deedt
ontstaan.
De Stad Diarbeker is gelegen in eene aangenaamevlakte, aan den oever van
den Tigris, niet wyd van den oorsprong. Deeze Stad is een der vermogendste, zo
wel als handel-, volkrykste en sterkste, Steden in Asiatisch Turkyen, vercierd met
veele Piazzas en Marktplaatzen in den Turkschen smaak, en een groote fraaije
Mosqué, voorheen een Christenkerk.
Weinige Landschappen op den aardbodem overtressen den oord omstreeks
deeze Stad, in natuurlyke rykheid en schoonheid. Het brood en de wyn zyn 'er
allerheerlykst; de vrugten smaaken boven alle vergelyking lekker. De Tartaar droeg
zorge, onder de houding van eene trotsche meerderheid, om, Vogels stukken
scheuren-
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de, my nu en dan een poot en vleugel te geeven, tot dat ik de lekkerste maaltyd,
die ik immer deed, geëeten had.
Men rekent, dat 'er, in deeze Stad, niet minder dan 20,000 Christen-Inwoonders
zyn; eenige behooren tot de Roomsche Kerk. Misschien is het aan deeze vermenging
toe te schryven, dat de Schoone Sexe hier meer vryheids heeft, en dat de Mannen
beschaafder en spraakzaamer zyn, dan in eenige andere Stad des Turkschen
gebieds. De voornaame bezigheid, te dier Stede, is het bereiden van het
zogenaamde Turksche Leder.
Verbeeld u myn Tartaarschen Gids, die een verwonderlyk goed Acteur was, in
eene Caravansera staatlyk aan zyn middagmaal- gezeten, de keurigste Vogels, het
lekkerst Vleesch, en de beste Vrugten, met zo veel staatsie als een Basha eetende;
en, om, ter bereiking van het oogmerk myner vermomminge, den schyn van gezag
over my te betoonen, my, die op eenen afstand zeer nederig nederzat, een gedeelte
van zyn overvloed toereikende. Alle de poogingen der verbeelding schieten te kort,
om de gedaante, de wyze, de woorden, den oogslag en de gebaaren, van deezen
Tartaar te beschryven; nu eens nam hy een veragtend medelyden, dan een trotsche
meerderheid, aan; nu eens eene norsche gestrengheid, dan eene zagtheid, de
kenmerken draagende van zyne meerderheid; en dit alles op zulk eene meesterlyke
wyze in de volvoering, dat ik twyfel, of GARRICK, met al zyn vermogen van nabootzing,
hem zou hebben kunnen overtreffen.
Hoe hachlyk het ook voor my ware, de hoogte, waar toe hy dit alles opvoerde,
won het zomtyds van myne voorzigtigheid, en dwong my tot overluid lachen. By
zulke gelegenheden hief hy een dreigende hand op, trok zyne wenkbraauwen tot
zyn tulband op, haalde de hoeken van zyn mond op de veragtlykste wyze na
beneden, en gaf een luide grom; de dreigendste oogen op my nederslaande; tot
dat ik, geheel door een vlaag van lachen vermeesterd, daar onder als bezweek,
myn aangezigt met myne handen bedekte, en, zo goed ik kon, boog, ten teken van
leedweezen en onderwerping: wanneer hy my zwaar bedreigde, en teffens klaagde,
dat hy vreesde bedroogen te zyn, en een gek gekogt te hebben. Onder dit grommen
ging hy na buiten, en beval my de paarden gereed te maaken, onder bedreiging
van zwaare straffe, en ontelbaar herhaalde slagen met de zweep over myn hoofd.
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Toen wy onzen weg vervorderden van Diarboker ne Bagdad, vond ik dat de lugt
allengskens warmer wierd, en nam waar dat het volk meer en meer in ruwheid
toenam. Het gedrag van myn Gids (want hy kende de lieden des lands door en
door,) werd 'en naar ingerigt, en ik moest my nog onderwerplyker gedraagen. Ik
nam waar, dat zyn gezagbetoon 't zelfde bleef, dat hy het met meer gestrengheids
uitoefende, en blinde gehoorzaamheid vorderde; als mede dat hy blykbaar met meer
omzigtigheids te werk ging; want, in eenige streeken, vermydde hy, door eenen
omweg te neemen, kleine dorpen, of reedt 'er door met allen spoed, terwyl de
gaapende menigte ons hield voor Gezanten, met een allergewigtigste en geen
toeven lydende boodschap belast; dan weder vervoegde hy zich in de Steden, en
scheen het op 't geval te laaten aankomen, of wy ontdekt zouden worden, dan niet.
In eenige Caravanseras bejezgende hy my met een gemaakte onverschilligheid, in
andere liet hy my met hem eeten en wyn drinken; deezen sloeg hy op deeze plaats
ruim en ryklyk in, op andere onthieldt hy 'er zich zorgvuldig van. Nu eens bleeven
wy den geheelen nagt over in 't open veld, daar wy zeer wel in eene Stad, of Dorp,
zouden hebben kunnen vernagten; wy vonden de nagten alsdan zo bytend koud,
als de dagen verveelend heet. Daar myn Gids tot een Slaaf en Dwingland tevens
was opgevoed, kan ik veronderstellen, dat eenige deelen zyns gedrags niets dan
grilligheid en willekeur ten oorsprong hadden; doch, daar hy natuurlyk goedaartig
was, en veele deezer afwykingen van de gewoone reiswyze vergezeld gingen van
moeilykheden, zo wel voor hem zelven als voor my en den anderen Tartaar, moest
ik veronderstellen dat hy gelyk hadt, en gelooven, dat hy, over 't geheel, handelde
naar de beginzelen van gezond verstand en staatkunde.
Dikwyls maande hy my het lachen af, zeggende, dat het niet manlyk, onvoeglyk,
en onbestaanbaar was met de deftigheid, een verstandig man passende, en boven
dat alles gevaarlyk.
Op eenen avond kwamen wy, naa een heeten dag doorgestaan en sterk gereeden
te hebben, in eene Caravansera. Of het grilligheid, geemlykheid over de vermoeijenis,
of een streek van staatkunde was, welke hem aandreef, weet ik niet; maar wel, dat
hy, meer dan ik immer zag, gezind was, de rol eens dwinglands te speelen. Hy sloeg
den man, die de paarden van ons afnam; niemand, die hem
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ontmoette, ontging deeze mishandeling; het huis daverde van zyn grommende stem.
Hy beval, dat het avondeeten in alleryl moest gereed zyn; hy at morrende, vondt
alles onsmaaklyk; en, onder voorwendzel van een wel toegemaakten schotel
smaakloos te vinden, gaf hy dien aan my over, zeggende: ‘Hier, JIMMEL’ (dit was
myn aangenomen naam) ‘hier, neem deeze vuiligheid, en wring dezelve door uw
ruwe keel; zulke spys is alleen goed voor een Frank!’ Ik aanvaardde deeze spys
met het teken van de diepste onderwerping welke ik kon aanneemen; het vleesch
met myne vingeren stukken scheurende, terwyl ik die ook tot een lepel gebruikte
om ryst te eeten, en at hartig: hy keek my al dien tyd sterk aan. Geëeten hebbende,
gaf ik hem een beduiding in de Franke taal, dat ik wel wyn zou verlangen om die
spys door te spoelen; doch hy wilde my niet verstaan.
Het avondeeten gedaan zynde, beval hy een knegt, water te brengen, en de
voeten te wasschen. Terwyl dit geschiedde, zag hy elk der omstanderen met een
dreigend oog aan. Myn medeknegt, die naast my zat, vertolkte my alles wat hy
zeide. ‘Ja, gy slaaven!’ dus drukte hy zich uit, op zyn kussen zich omkeerende, ‘ja,
ik zal den besten uwer myne voeten doen wasschen; want wie zal weigeren de
voeten te reinigen van hem, die den Sultan der Wereld verbeeldt, den Zoon van
MAHOMETH, den Gezondenen des Heeren?’ - De arme knaap volvoerde het
vernederend werk; hem alleen in de reden vallende met te zeggen: ‘Gezegend zy
myn Heer de Sultan! Eere zy den Heere onzen God, en MAHOMETH zyn Propheet!’
- ‘Ja, ja,’ vervolgde myn Gids, ‘zegen God en den Propheet, en bid voor zynen
Knegt, onzen Sultan, en allen, die hem vertegenwoordigen, gelyk ik; om dat zy
slaaven, als gy zyt, laaten leeven. - Ja, gy zult deezen Frank de voeten wasschen.’
- Hierop zich mywaards wendende met de houding van een meesteragtige tederheid.
‘JIMMEL! steek uwe voeten uit, en laat dezelve wasschen door deezen Leerling van
ALI. - Ik zeg, steek uwe voeten uit!’
Zeer bezwaarlyk kon ik my van lachen onthouden op. het hooren van al dit
gezwets, en het meesteragtig uitdeelen zyner bevelen. Ik deed laarzen en koussen
uit. De knegt haalde schoon water, en ging myne voeten
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wasschen met alle goedwilligheid en nederigheid: terwyl hy egter betoonde, zo veel
gevoels te hebben van de vernedering, in dit bedryf opgeslooten, dat ik liever deeze
voetwassching, schoon dezelve voor my een wellust was, zou gemist hebben.
Te midden van deeze voetwassching, aan my verrigt, stondt de Tartaar, die zyn
pyp lag te rooken, van zyn kussen op, en twee of drie maalen het vertrek op en neer
gewandeld hebbende, nam hy de tabakspyp uit den mond, met de belachlykste
houding van zelfgevoel zyner aangelegenheid, en op een toon, die eer geleek naar
de stem van eenen raaskallenden, dan van iemand die by zyne zinnen was, borst
hy uit in deeze vlaag van zelfvoldoening: ‘Dit is het als men zich in de bescherming
van een groot Man bevindt! Een Musulman wascht hem de voeten!’
De buitenspoorigheid van dit denkbeeld, de ongerymdheid der toepassinge, en
de houding waar mede dit werd voortgebragt, beving my in zulker voege, dat ik, in
spyt van alle poogingen ten tegendeele, my niet van lachen kon wederhouden.
Had ik het penceel van HOGARTH, de pen van SHAKESPEARE, of de gaave van
GARRICK, dan zou ik het my mogen onderwinden, om eenig denkbeeld te geeven
van zyne houding, toen de Gids, zich omkeerende, my in een vlaag van lachen zag.
Ik mogt in zulk een geval, zeg ik, het onderneemen: maar ik zou aan het onderwerp
geen regt kunnen doen. Zodanig eene vereeniging van belachlyke uitdrukking zag
ik nimmer. Het was, in de daad, een kort begrip van alle laage menschlyke driften.
Woede hadt de boventoon; doch het was belachlyke woede - 't was woede die eer
grimlachte dan het aangezigt fronzelde. - Onder dit alles zag men schaamte en
kwelling, beschroomdheid en gevoeligheid, trots en vernedering, laagheid en
gekwetsten hoogmoed. Want eenigen tyd stondt hy als op de plaats vastgeklemd:
zyne oogen glinsterden; zyne gepunte knevels volgden de trekkende beweegingen
zyner lippen; nu en dan deedt hy den mond een weinig open. - Buiten staat was hy
om zyne aandoeningen te uiten: en hy bleef niet alleen in dien stand tot dat myn
lachen bedaarde, maar tot dat ik tyd had om hier over ernstig na te denken.
Eindelyk keerde hy, zonder een enkel woord te spree-
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ken, zich om, deedt zyne muilen uit, zyne laarzen aan, en schreeuwde tot dat hy al
het volk in de Caravansera hadt zamengeroepen; en beval dat de paarden
oogenbliklyk zouden worden gereed gemaakt. Dewyl de volbrenging der bevelen
van zodanig een persoon geen uitstel gedoogt, stonden de paarden onverwyld
gereed. - Ik zag dat ik moest voortgaan, of met myn Gids breeken. Dan, bedenkende
dat ik zelf schuld had, dat een geschil ongelukkig kon afloopen, en dat het in allen
gevalle slegts een schielyk overwaaijende vlaag was, deed ik desgelyks myne
laarzen aan, en was gereed om te vertrekken, schoon ik my beter geschikt vond
om twaalf uuren te slaapen, dan om één uur te paard te ryden.
Wy steegen onmiddelyk te paard, en het was myn goed geluk dat ik het beste
paard had. Hy zette het op een galop: de maan scheen zo helder als of het dag
was. Ik spoorde myn paard aan, en hield het voor hem uit; dit plaagde hem derwyze,
dat hy zyn beest ongenadig sloeg. Eindelyk, naa acht of tien Engelsche Mylen
gereeden te hebben, riep hy halt! en zeide dat hy hier den geheelen nagt wilde
blyven.
Ik zag, dat dit alles geschiedde uit loutere wraakzugt: maar, weetende dat alle
tegenspraak vrugtloos tegenspartelen zou weezen, steeg ik ook af. Oordeelende,
dat de beste wyze, om hem, op myne beurt, te kwellen, bestond, in een gemaakte
goedkeuring aan zyn plan te geeven, keerde ik my tot den knegt (wel verzekerd,
dat hy, als een Tolk, het zou overbrengen aan den Tartaar), en zeide, dat ik verrukt
was over de schoonheid van den nagt, met byvoeging, dat te liggen in een gezonde
open lugt veel beter was dan te stinken in een bedompte en morssige Caravansera.
Zo ras dit myn zeggen aan den Tartaar was overgebragt, merkte hy op, dat de
open lugt de beste plaats was voor de beesten des velds, en daarom ook zeer wel
voegde voor een Frank: maar dat, wat hem betrof, hy veel liever op een zagt kussen
rustte, en dat hy zulks zou gedaan hebben, hadt hy zich niet door myn vervloekt
lachen genoodzaakt gevonden tot dit onaangenaam nagtverblyf. - Hierby bleef ons
gesprek, en wy vielen in slaap.
(Het Vervolg ter naastkomende gelegenheid.)
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De beleefdheid als eene zedelyke hoedanigheid beschouwd.
(Naar het Engelsch.)
Beleefdheid is de uitdrukking van Nderigheid en Zagtaartigheid in onze verkeering
met onze Medemenschen. Deeze Deugd vertoont zich in de gesprekken van den
Bezitter. Zy wederhoudt hem van alle harde en strenge uitdrukkingen, van alle
berispzugt en liesdeloosheid. Een beleesd Man, wel verte van daar door een laage
kruiper en vleijer te worden, zal altoos van en tot zyn Naasten spreeken met alle
heuschheid. Hy zal nimmer iemands misslagen ophaalen, of aan den dag brengen,
dan wanneer zulks noodig is. Zelfs dan, 't zy de Persoon, die een misslag begaan
heeft, tegenwoordig of afweezig is, zal hy hem op eene wyze behandelen, welke
geen rechtmaatige stoffe tot aanstoot geest. De beleefde Man zoekt altoos te
behaagen, waar hy het kan doen, bestaanbaar met braasheid en 't algemeen welzyn
des Menschdoms. Hy is altoos gereed om genoegen te neemen, en de beste
unlegging te geeven aan de poogingen, ten dien einde aangewend. Van hier zullen
de zodanigen, die hem wenschen te verpligten, hoe ongelukkig zy ook mogen
slaagen, of hoe gebrekkig zy zich uitdrukken, zyns oordeels, hem onder verpligting
brengen. De zodanigen ook, die ten oogmerke hebben hem te beledigen, zullen
ondervinden, dat zyn toorn of gevoeligheid geleenigd wordt door Beleefdheid, en
dat hy tot geen verdere uitersten zal komen, dan Rede en Menschliefde gehengen.
By zommigen is deeze Beleefdheid eene Natuurlyke Geaartheid, zo sterk, dat
het hun bykans onmogelyk is, eene taal te voeren, of een gedrag, daar mede strydig,
te houden. By anderen wordt deeze Beleefdheid door overdenking en oefening
verkreegen. De eerstgemelde is doorgaans het bevalligst en beminnelykst; doch
de laatstgenoemde ten minsten even verdienstlyk: de eerste zal een zekerder weg
ten toegange tot het menschlyk hart vinden; de laatste het verstand en oordeel tot
zyne zyde overhaalen, en de overwinning, welke hy op zichzelven behaald heeft,
doen toejuichen.
De opregte betuigingen van deeze Beleesdheid, 't zy dan natuurlyk eigen of zich
hebbelyk gemaakt, verdienen goedkeuring en liesde; doch het naamaakzel van
Beleesdheid ('t geen men zo vaak ontmoet) heeft geene waarde altoos.
Geen Leevensstand is 'er, waarin men deeze beminnenswaardige
zielsgesteltenisse niet kan betoonen. Waar is de Man, die het niet, ten eenigen tyde,
in zyne magt heeft, deezen of geenen zyner Naasten te kwellen, te benadeelen?
Hy kan,
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overzulks, de edelaartigheid van zyn hart aan den dag leggen, door steeds en
eenpaarig zich te onthouden van alles wat beledigend mag heeten. Hy kan tevens
de goedheid zyns harten betoonen jegens de zodanigen, die hy in zekeren zin
gezegd mag worden niet te kunnen schaaden, door zorg te draagen, dat hy hun
niet, buiten noodzaake, mishaage, en door steeds zodanig een gedrag te houden
als strekt om hun genoegen en voldoening te verschaffen. Langs deezen weg kan
een Kind, een Dienstbode, zich beleefd gedraagen omtrent zyne Ouders, omtrent
zyn Heer of Vrouwe. Dit werkt even zo in alle de Standskringen, van minderen tot
meerderen, in de Maatschappye.
Dan zy, die in hooger Leevensstanden in de Maatschappye geplaatst zyn, hebben
het ruimste veld voor zich tot het uitoesenen van deezen tak der onderlinge
goeddaadigheid. Het is een dier Liefdepligten, welke met den schoonsten luister
schitteren by de zodanigen, die het meest in de gelegenheid gesteld zyn om 'er
rechtdraads strydig mede te handelen. De Vader des Huisgezins, in wiens boezem
deeze Deugd huisvest, zal zyn gezag steeds, maar altoos met gemaatigdheid,
uitoesenen. Hy zal niet naalaaten de missagen zyner Kinderen op te merken, en
alle middelen gebruiken, welke voorzigtigheid hem aan de hand geeft om derzelver
herhaaling te voorkomen; doch steeds blyft hy het Apostolisch vermaan indagtig,
verwekt uwe Kinderen niet tot toorn. - Behandelt hy zyne Kinderen ooit met
gestrengheid, hy zal, zo ras zy zich daar door vernederd vertoonen, hun
aanmoedigen door zyne wederkeerende teerhartigheid en liesdebetoon, en hun
overtuigen dat hy geweld op zichzelven doet, wanneer hy eenige andere taal voert,
eenig gedrag omtrent hun houdt, dat de zigtbaarste kenmerken niet draagt van de
hoogste liefderykheid. - Het gedrag eens Heeren omtrent zyne Dienstboden, door
deeze zielsgesteltenisse geregeld, zal den staat der Dienstbaarheid voor hun de
gemaklykste maaken, en het denkbeeld van afhangelykheid het zagtste voor hunnen
geest. Hun eene juiste vergelding toe te leggen voor hunne diensten, overeenkomstig
met de gemaakte afspraake, is niets meer dan den eisch der algemeene billykheid
volbrengen. En zal een Mensch van die zielsgesteltenisse, welke wy op 't oog
hebben, niet naalaaten eene byzondere oplettenheid omtrent de Dienstbaaren te
betoonen in ziekte en ongesteldheid; hier op hebben zy aanspraak. Hunne misslagen
en gebreken zal hy bestraffen op eene wyze, geschikt om hun tot het betragten van
hunnen pligt te doen wederkeeren, en hun staat van onderwerplykheid zo gemaklyk
te maaken als eenigzins bestaan kan met den aart en het oogmerk der onderlinge
betrekking tusschen die Leevensstanden. - Het uitwerkzel deezer zielsgesteltenisse,
by hoogere Standspersoonen, laat zich gereedlyk bevatten, en behoest, naa het
reeds bygebragte, niet
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breeder beschreeven te worden. De invloed daarvan op de verkeering tusschen
Gelyken en Vrienden, en de zo welstandige als bevallige rigting, welke dezelve
geest aan hunne daaden, om elkander ten dienste te staan, loopt, naa het
bygebragte, elk genoeg in 't ooge.

Zedelykee bedenkingen.
Weet de mensch altyd wel, wat hy het nuttigst voor zich wenschen zal? Het is 'er
ver van daan. Maar al te vaak strekken zich onze wenschen en begeerten uit tot
voorwerpen, ten hoogsten schadelyk en verderselyk voor ons zelven; en schoon
wy al dikwils het schadelyke daar van zelve zien en ontwaar worden, blyven wy
nochtans veelal op dien verkeerden voer voortgaan, en keeren niet eer terug voor
wy door het gewigt van het nadeelige, door het schadelyke, natuurlyk belet worden.
Dit is eene onvergeeslyke wreedheid, welke men tegen zich zelven begaat. Zulke
dwaasheden ziet men nochtans dagelyks plegen, dwaasheden ten hoogsten
misdadig; en zou men niet mogen vaststellen, dat elk mensch, de een meer en de
ander minder, aan het plegen van zulke dwaasheden schuldig staat?
Ziet den Nydigaart aan, en gy zult uit de trekken van zyn gelaat bespeuren, dat
hy elk van zynen naasten het geluk en den voorspoed misgunt, 't geen hy hem ziet
genieten. - De Nydigaart kan niet dulden dat het zynen evenmensch welgaat. Indien het in de magt van den Nydigen stond, niemand was gelukkig dan hy alleen,
niemand zou hy boven zich in voorspoed zien uitblinken; maar gaarn alle menschen
ver beneden zich verlaagd zien. - Want niets is in staat om zyne rust meer te stooren,
dan het geluk en den voorspoed van zynen naasten. - Dan voelt hy in zynen boezem
eenen worm knagen, welke hem schynt te verteeren - een knagend hartzeer, dat
alle zyne genoegens vergistigt. - Dan het hart van den Nydigaart is eene galbron
van bitterheid - die niet toelaat eenige zoetheid des levens te smaken: en terwyl hy
elkeen benyd het goede dat hy bezit, volgt de veragting van alle menschen, en
verzelt hom op alle zyne schreden.
Heeft niet eene kwalyk geplaatste eigenliesde den grootsten invloed op onze
verkeerde handelingen?
De Luiaart gaat met eenen langzamen tred; doch met rasse schreden haast hy
tot zyn bederf.
De arbeidzame man zal men zelden of nooit gebrek zien lyden: maar de Luiaart
vergaat door enkel gebrek.
Voor den mensch is 'er geen zwaarder, geen moejelyker werk, dan zich zelven
in 't ongelyk te stellen. - Zich te veroordeelen, is het zwaarste wat wy ons kunnen
opleggen.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Hiskia's godsdiensthervorming bespiegeld. Naar aanleiding van
2 Kon. XVIII:1-17, en 2 Kron. XXIX en XXX.
Aan de Schryvers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.

Medeburgers!
Indien gy, door het spoedig plaatzen der nevensgaande Bespiegeling van HISKIA's
Godsdiensthervorming, uwe goedkeuring betoont over deeze wyze van
Schriftuurbeschouwing, zal zulks my aangenaam zyn, en ten spoorslag strekken,
om, binnen kort, Ul. nog het een of ander Stukje, op gelyke leest geschoeid, toe te
schikken. Inmiddels tekene ik my,
Ul. Begunstiger.
Eenzelvigheid van Gezigten verveelt het oog; eenzelvigheid van Onderwerpen ter
bespiegeling den geest, en beider zatheid ontwaart men des te eerder en te sterker,
wanneer die Gezigten en Onderwerpen op zich zelven, wel verre van iets
aangenaams en uitlokkends te hebben, veeleer iets onbevalligs en asstootlyks met
zich brengen.
De waarheid deezer algemeene aanmerking ondervindt elk, die, in de Gewyde
Geschiedenisse, het bedryf der Koningen leest. In een volgreeks van Vorsten, ten
Throon van Juda en Israël gezeten, werd Godloosheid en slegt Ryksbestuur schaars,
zeer schaars, afgewisseld door Godsvrugt, eene goede Regeering, en daar mede
gepaard Volksheil.
Leezers deezer gewyde Oorkonden mogen zich derhal-
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ven gelukwenschen, telkens als 'er eene Verwisseling van Voorwerpen ten goede
opdaagt; als hun, te midden van zo veel slegts en boos, iets draaglyks voorkomt;
en groeit dat geluk aan, wanneer die Voorwerpen niet slegts draaglyk goed, maar
uitlokkend schoon, zyn, en by de andere op de voordeeligste wyze afsteeken. 't Is
een heldere dag, naa een donkeren en akeligen nagt.
Den Naam van HISKIA te leezen; deezen als de Hoofdpersonadie der
Geschiedenisse te hooren vermelden, beurt den geest op van elk, die geen
volslaagene Vreemdeling is in de H. Geschiedverhaalen. De Aanvang van het
Ryksbewind diens Vorsten; de daar mede gepaarde Herstelling van den waaren
Godsdienst, door dien Vorst te wege gebragt, behelst een treffend en uitlokkend
voorwerp van Bespiegeling.
Wy willen, naar aanleiding der opgemelde Verhaalen, onze Leezers des
onderhouden. - Wy zullen daarin niet verklaarender-, maar schetzenderwyze te
werk gaan; alleen, zo wy iets aantreffen, 't geen eene korte ophelderende aanduiding
behoeft, zullen wy deeze in onze Beschouwing invlegten.
Ten tyde, dat de Israëliten, ter straffe hunner Afgoderye en verharding in dit
gruwzaam Staatsmisdryf, hun Ryk door SALMANEZER verdelgd zagen, en gevanglyk
na Assyrien weggevoerd waren, wisselde het Ryksbewind in Juda. Hetzelve ging
van den slegtsten Vader op den besten Zoon over. Dus ontmoeten wy hier een dier
afwykingen van den algemeenen loop der zaaken, dat slegte Ouders een nog slegter
Kroost naalaaten.
De bevreemding, daar uit natuurlyk gebooren, zal verminderen, op de overweeging,
hoe snood- en boosheid, ten hoogsten getyde gewassen, dikwyls aan 't ebben slaan.
Men voege hier nevens, hoe het in Juda niet ontbrak aan Propheeten, die, te midden
der verregaande Godsdienst- en Zedeverbastering, de belangen deezer dierbaare
panden voorstonden. Men herinnere zich slegts, dat een JESAIA ten dien dage leefde;
en voege daar by, dat die Godsman deel hadt in het vormen van deezen
aanstaanden Throonbeklimmer HISKIA, die, met een kloek verstand en een welgesteld
harte, by het rypen zyner jaaren, niet kon naalaaten een grooten wederzin op te
vatten tegen de opeengestapelde Verkeerd- en Godloosheden zyns allen waaren
Godsdienst verdelgenden en ongelukkigen Vaders.
Zulk een Zoon kon 's Volks toeneemende elende niet
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zien, zonder te wenschen, om ééns voor dat Volk te worden, 't geen Godsdienstige
Vorsten weleer voor 't zelve geweest waren; en het zyne toe te brengen om de
donkere dagen van Volksramp voor de heldere van Volksgeluk te verwisselen. Een wensch, versterkt door de lessen en onderrigtingen der Propheeten, en bovenal
door die van eenen JESAIA.
De vervulling van dien wensch scheen zich op eenen grooten tydsafstand te
verwyderen. Zyns Vaders jaaren mogten dien onwaardigen Throonbekleeder en
Ryksbederver eene nog lange Heerschappye belooven: dan, in de kragt zyns leevens
afgesneeden, werd hy opgevolgd door zynen vyf-en-twintigjaarigen Zoon HISKIA,
die ABIA, de Dogter van ZACHARIAS, tot Moeder hadt.
HISKIA steeg ten Throon, in die leevensjaaren, wanneer edele Driften, welbestuurd,
op het vuurigst en best werken. De Volks- en Vaderlandsliesde, reeds vroeg in
zynen boezem ontstooken, en, door wederhouding om uit te werken, onder het daar
mede strydig Ryksbewind zyns Vaders, te sterker geworden, vertoonden zich te
deezer gelegenheid in volle kragt, en baarden eene werkzaamheid, over welke wy
ons ook op deezen tydsasstand moeten verbaazen.
De Geschiedboeker vermeldt, in 't algemeen, met de altoos by hem gebruiklyke
bewoordingen om een goed Vorst te beschryven, HISKIA's waare Godsdienstigheid,
betoond in het verdelgen der Afgoderye, en van al den toestel tot het pleegen van
dit Staatsmisdryf. - In die beschryving ontmoeten wy eene byzonderheid, welke wy
niet onopgemerkt mogen voorby stappen; daar zy ons een Charactertrek in HISKIA
aanwyst, die eene meerdere Verlichting aanduidt, dan voorheen plaats vondt, en
teffens eene Kloekheid van Geest om naar dat meerder licht te handelen.
Niet genoeg was het HISKIA, Afgodsbeelden by Afgodsbeelden te verbryzelen;
niet genoeg, door andere gedeeltlyk hervormende Koningen gelaatene Hoogten
weg te neemen. Hy doet meer; hy verdelgt wat 'er aanleiding toe geeven kon, of
mogelyk reeds deedt, onder den scherm van een Oud Volks-herinnerings-Teken.
- Zulk een was de Koperen Slang, door MOEES in de Woestyne opgerigt, waar aan
men thans eene aan Afgodery grenzende, of daadlyk daar toe overslaande, Eere
bewees. -
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Deeze Koperen Slang spaart HISKIA niet; deeze, hoe zeer by 't Volk geliefd, moet,
volgens last van den Vorst, het lot der verbryzelinge, even als de andere
Afgodsbeelden, ondergaan. Met alle tekens van versmaading wordt dit vereerde
Slangenbeeld den Volke ontnomen, en, onder den smaadnaam van NEHUSTAN, 't
geen zo veel zegt als KOPEREN GOD, aan het lot der verdelginge, nevens alle de
Afgodsbeelden, overgegeeven.
Vry bewondere men hier de koenheid, de rustige vrymoedigheid, van HISKIA, die
veele gedeeltlyke Hervormers van laater tyd, van onze dagen, beschaamt. Hy durft
de verkleefdheid aan het oude, by de Israëliten zo sterk, daar deeze tot Bygeloof
ontaartte, en tot Afgodery neigde, kloekmoedig wederstreeven; een zo oud, en zo
lang met eerbied beschouwd, Gedenkteken weeren, nevens de onwaardigst
geoordeelde Afgodsbeelden verdelgen. - Welk een voorbeeld voor allen die zich
als Verlichters des Volks voordoen, om dan het Vooroordeel niet te schroomen of
te ontzien, wanneer het strekt om tot dwaalingen te leiden, of die onder den Volke
te doen stand houden. Om in den styl van den dag te spreeken, zou men mogen
zeggen, dat HISKIA, de Koperen Slang, nevens de andere Afgodsbeelden,
verdelgende, Revolutionair te werk ging.
In al dit kloekmoedig bedryf, ter uitrooijinge van rechtstreekschen Afgodendienst,
en wat 'er een zweemzel van hadt, ‘vertrouwde HISKIA op den GOD Israëls; en overtrof
daar in allen, die den Rykszetel van Juda ooit bekleedden. Hy kleefde den HEERE
aan; en alle de Geboden, die GOD door MOZES gegeeven hadt, waren hem heilig.’
Dit beginzel van Godsdienstigheid, zo grootsch, zo edel, zo veel vermogend, zich
dus boven alles verheffende, stelde hem in staat om kloek te handelen, en niet te
zammelen daar het op doortasten aankwam.
Bleek dit uit het reeds beschouwde, als een verder bewys hier van mogen wy
aanvoeren, dat hy, naar luid des Geschiedverhaals, afviel van den Koning van
Assyrien, ‘dat hy hem niet diende.’ - HISKIA'S zo laffe als snoode Vader hadt zich
aan TIGLATH PILESER slaafsch onderworpen, was diens cynsbaar geworden; aan
deeze vernedering onttrok zich de moedige, de Volk- en Vaderlandlievende, Zoon;
dien men den eernaam van Volksbevryder niet kan weigeren.
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Schoon HISKIA, in de volgende Leevensbedryven, minder een Held dan een Goed
Vorst vertoone, mag dit als een zegen aangemerkt worden, in den toenmaaligen
stand des Ryks, voor een Volk, uitgeput door opeenvolgende ongelukkig gevoerde
Oorlogen; voor een Volk, dat koesterende rust, ter bekoming van kragten, noodig
hadt. Welke het ook bekwam, geduurende HISKIA'S negen-en-twintigjaarige
Regeering.
De Afgodery was verdelgd. HISKIA, de Godvrugtige HISKIA, brak niet alleen af, hy
bouwde ook op. En zullen wy dit zyn bedryf uit de gewyde Oorkonden, zo veel
noodig, ontvouwen. By 't zelve zullen wy tooneelen zien openschuiven, op welke
volyverige, maar tevens verlichte, Godsdienst de hoofdrolle speelt.
Uitvoerig is hier het Verhaal des Kronykschryvers, 't geen onze Leezers allen
kunnen naslaan. Wy zullen alleen eenige standpunten neemen, van welke wy dit
bedryf, zo grootsch en heerlyk, overzien; terwyl wy het oog meer byzonder zullen
laaten vallen op die gedeelten, waarin de gemelde volyverige en verlichte Godsvrugt
deezes Vorsten zich meest ten toon spreidt, en hy zich vertoont als een Hervormer,
die de zo zeer bekrompene denkbeelden zyns Volks rustig, maar voorzigtig teffens,
voorbystapt. Zaak- en belangryk zal dit, zo wy hoopen, onze Voordragt maaken.
Afgodsbeelden by Afgodsbeelden liggen nedergestort, by den aanvang van
HISKIA'S Ryksbewind, in de eerste maand in 't eerste jaar zyner Regeeringe; en was
dit ook het Tydperk van het herstel des waaren Godsdiensts.
De Deuren des Godgewyden Tempels, door den waaren Godsdienst verdelgenden
ACHAZ toegeslooten, werden door de hand zyns Godsdienst herstellenden Zoons
geopend; aan het bouwvallige en gebrekkige slaat men onverwyld de verbeterende
hand.
De Tempeldienaars, de Priesters en Leviten, zich te Jerusalem bevindende, doet
HISKIA aan den Ingang of Oostpoorte des Tempels, nu geopend en hersteld, te
zamen vergaderen, en voert hun eene treffende Aanspraak te gemoete; zyn oogmerk,
en wat hun te doen stondt, ontvouwende. - Verbeeld u den jongen Vorst in deezer
kring het woord voerende. Hoe gepast, hoe volernstig, hoe nadruklyk, is zyne taal!
Stilte, Aandagt en Verbaasdheid luisteren na dit woord des Hervormenden
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Konings. - ‘Hoort my, gy Leviten! Heiligt u, heiligt den Tempel van JEHOVAH, den
GOD uwer Vaderen; doet alle onreinheid uit het Heiligdom weg. - Gedenkt aan het
gruwlyk bedryf uwer Vaderen; zy hebben kwaad gedaan voor de oogen van JEHOVAH
onzen GOD, Hem verlaaten, hun aangezigt an zyne wooning afgewend, en Hem den
rugge toegekeerd. Zy hebben zelfs de Poort van het Voorhuis toegeslooten, de
Lampen uitgebluscht, opgehouden Reukwerk aan te steeken, en den GOD van Israël
in het Heiligdom Offeranden toe te brengen. - Daarom is JEHOVAH zeer vertoornd
tegen Juda en Jerusalem, en heeft het tot een schrik, verwoestinge en bespottinge,
gemaakt, zo als gy thans voor uwe oogen ziet. - Onze Vaders zyn door het zwaard
gevallen, onze Vrouwen en Zoonen zyn daarom in slaaverny weggevoerd. - Ik heb
thans voor, een Verbond te maaken met JEHOVAH, den GOD van Israël, op dat Hy
zynen toorn weder van ons afwende. - Myne Kinderen! zyt niet traag; want JEHOVAH
heeft ulleden verkooten, om voor Hem te staan, Hem te dienen, en Hem Reukwerk
te brengen!’
Eene Aanspraak, zo dringend aangeheven, zo kragtig voortgezet, zo vriendlyk
beslooten, deedt op de luisterende Leviten de bedoelde en gewenschte uitwerking.
Een aantal wordt met naamen door den Kronykschryver genoemd, en tot hun
welverdienden lof staan hunne naamen vereeuwigd. Zy verzamelden hunne
Broederen; zy heiligden zich, om het aanbevolen Werk der Tempelzuiveringe te
volvoeren.
In deezen vaardig op zich genomen arbeid, waren hun de Priesters behulpzaam.
Ook ging dit werk met zulk een spoed, dat, in zestien dagen, de hun opgelegde taak
afgedaan was, en zy des een voldoenend verslag aan den reikhalzenden Koning
deeden.
Zonder marren maakt zich HISKIA 's anderendaags vroeg op, en spoedt zich, door
de Oversten der Stad vergezelschapt, na den gezuiverden en tot den plegtig te
hervatten Eerdienst gereed gemaakten Tempel.
De Varren, Rammen, Lammeren en Geitenbokken, ten Brand- en Zoenoffer reeds
zamengebragt, werden geslacht, en daar mede volgens het Voorschrift der Wet
gehandeld.
Niet te sterk kon de indruk deezes staatlyken bedryfs
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weezen. Wat oudtyds immer diende om 'er alle staatlykheid aan by te zetten, doet
HISKIA volvoeren; Speeltuigen van allerleien aart, toen in gebruik, moesten zich, als
in DAVID'S tyd, laaten hooren. De Leviten hadden ze in gereedheid gebragt. De
Priesters stonden met de Trompetten, om geschal te maaken, en de andere
gemengde Muzyk te vervangen.
Dit Gezang en Spel ving aan op een ontzettenden en verrukkenden toon, ten
oogenblikke dat de Koning het aansteeken des gereeden Brand- en Zoenoffers
beval. - Diepe, gansch diepe, vernedering der Volksmenigte vertoonde zich by dit
plegtig bedryf - de Koning en zyn Hofgezin boogen zich neder. - Een herhaald bevel
des Vorsten, om Lofzangen aan te heffen, en, met blyden harte, den Heere te
juichen, werd volbragt. - Het Volk ‘verheugde zich met beevinge,’ in dit ontzettend
oogenblik. Onbeschryflyk waren de aandoeningen der Vroomen en Godsgezinden,
die langen tyd gezugt, en het verval van den waaren Godsdienst, met heete traanen,
betreurd hadden; hun geween veranderde in vrolyke gezangen van bevrydinge.
Het Offerwerk werd voortgezet. Naa dit volbragte Inwijings-Zoenoffer, beval HISKIA
de Slacht-, Lof- en Brandofferen, en gaf gelegenheid tot het toebrengen van Vrywillig
Offer, - Welk een verbaazend getal Offerdieren! Zeventig Runderen, honderd
Rammen, twee honderd Lammeren, door de Gemeente aangebragt - vrywillige
toebrengingen, wel ten offer geschikt, maar mogelyk dien eigen dag niet geslacht
- zeshonderd Runderen en drieduizend Schaapen.
Uit deeze laatste byzonderheid valt op te maaken de algemeene Volksgezindheid
tot het herstel van den Eerdienst aan JEHOVAH. - Om dit veelvuldig en opgehoopt
Offerwerk toe te stellen, schoot der Priesteren getal te kort. De Leviten, die zich
yveriger betoond hadden tot het herstel des waaren Godsdiensts, dan de veelal
gansch bedorven Priesterschaare, leenden hun in dit Offerwerk de hand, schoon
dit niet recht Wettisch ware. Met deezer hulpe, werd de drukte van dien belangryken
dag ten einde gebragt, en zo volkomen, dat HISKIA met het Volk genoegen schiep
in de volvoering eens zo haastig beraamden Herstellingswerks van den Eerdienst
des éénen waaren GODS.
Bemoedigend begin voor den Godvrugtigen HISKIA -
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spoorslag om dit werk voort te zetten. - Het thans verrigtte bepaalde zich tot
Jerusalem. - In wyden kring wil HISKIA werken, de Hervorming van alle zyne
Onderdaanen daarstellen.
Ter volvoering van dit grooter plan waren de verzuimde Hooge Feesten des Volks
allergeschiktst, en booden zich aan. Dan de gewoone, door de Wet
voorgeschreevene, Tyd des grooten Paaschfeests was verstreeken, en, om dit te
vieren, buiten zulks, veel toestels noodig. De welverlichte Vorst beschouwt de Maand,
daar toe by de Wet bestemd, als eene Byzaak, en dat, om dit verloop, de Groote
Zaak niet moest agterblyven. Ruimte neemend was dit Voorstel; doch het vondt
overreedenden ingang by de Oversten en het Volk van Jerusalem.
In nog uitgestrekter, in den wydst mogelyken, kring wil HISKIA zyn Hervormingsplan
laaten werken; daar in begrypen de afgescheurde Broederen, naa de gevanglyke
wegvoering der Tien Stammen, in het te ondergebragte en verwoeste Ryk van Israël,
overgebleeven.
Booden by Booden, aan alle de Stammen van Israël afgevaardigd, brengen
Uitnoodigingsbrieven rond, die de Broeders in de verdrukking ter Bekeeringe
aanmaanden; en, by de herinnering van het deerlyk lot hun overgekomen, met
troostryke denkbeelden van verzagting des drukkenden Onheils streelden. GODS
Barmhartigheid en Vergeeflykheid jegens Zondrouwigen moest hun ten prikkel
strekken, om dit Volks-, GODE gewyd, Feest, naar de Vaderlyke Instelling, te
onderhouden.
Dan hoe wydverschillend was de uitwerking deezes volernstigen en vriendlyken
schryvens. In eenige der bedorvenste Stammen werd deeze Aanzoek ter
Paaschfeestvieringe, met hoe veel aandrangs gedaan, met spot en belaching
bejegend. Bykans onbegryplyke loszinnigheid! doch die den Mensch, dat met
zichzelven zo dikwyls strydig handelend Schepzel, ook in omstandigheden bevangt,
welke daar toe allerongeschiktst zyn. - Dit, nogthans, was aller byster geval niet.
Men vondt 'er, onder de Tien Stammen, die, door dit aanschryven diep getroffen,
zich verootmoedigden, en op het voor hun zo onverwagt uitgeschreeven Paaschfeest
te Jerusalem verscheenen.
Uit het Geschiedverhaal schynt het, dat HOSEA, de laatste der Israëlitische
Koningen, de Uitnoodiging tot het vieren van dit Pascha te Jerusalem niet verhinderd,
en
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zich ten dien opzigte anders gedraagen hebbe, dan zyne Voorzaaten, zints de dagen
JEROBOAMS; doch was die Koning, ten tyde deezer Uitnoodigingsbrieven, gelyk ons
uit alle omstandigheden toeschynt dat het geval ware, reeds ontthroond, dan heeft
hy geene verdiensten van Inschiklykheid of Meewaarigheid altoos. Maar dit in 't
voorbygaan.
In Juda zelve was alles één Hart en één Zin, om het Gebod des Konings en zyner
Raaden wegens het Paaschfeest te volbrengen. Na Jerusalem krielden de wegen
van Feestgangeren; die Hoofdstad werd 'er mede opgevuld.
Hadt 'er een Tempelzuivering plaats gegreepen; 'er viel nu meer te doen: de
geheele Stad moest van Drekgoden, en alle daarop zweemende Overblyfzelen,
ontledigd worden. Bevel en volvoering was hier zo na mogelyk gelyktydig. Niets in
't oog vallends, tot den Afgodendienst betrekkelyk, bleef in de dus lang ontheiligde
heilige Stad overig.
Het Paschavieren ving met de gewoone, door de Wet voorgeschreevene,
Heiligingen der Feestgenooten aan. De Priesters, agterlyker in de Reiniging dan de
Leviten, moesten deezer laatsten ondersteunende en helpende hand op nieuw
inroepen.
De Volksmenigte en de kortheid des Tyds bragten te wege, dat de Reiniging,
volgens het Voorschrift van MOZES Wet, aan elk niet ten vollen kon verrigt worden.
Dit mangel verwekte twyfeling, verwyl en gemor. - HISKIA, die, zo welberedeneerd,
zich aan den vastgestelden Dag des Feests niet gestoord, maar dien, daar nood
wet brak, wyslyk verschikt hadt, treedt met zyn wys beleid en veel vermogenden
invloed tusschenbeiden; en beslist de voor den Wettischen Israëliet netelige zaak,
op eene wyze, die een Letterknegt in den Godsdienst niet kan goedkeuren; maar
de hoogste voldoening schenkt aan het opgeklaard Verstand.
HISKIA stort een Gebed uit, 't welk den echten en waardigen Kweekeling van JESAIA
kenmerkt. ‘De HEERE, die goed is, maake Verzoening voor dien, die zyn gansche
harte gerigt heeft om GOD den HEERE, den GOD zyner Vaderen, te zoeken; hoewel
niet naar de Reinheid des Heiligdoms; offchoon hem de Wettische Reinheid
ontbreeke!’ - Hoe verre, hoe edel,
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verheft zich deeze Vorst boven de Letter, als de Ziel der Wet wordt in 't oog
gehouden, en in agt genomen!
's Konings Gebed, waar in de Volksmenigte deel nam, vondt Verhooring. De
Feeststremmende huivering, over het gemis van iets byplegtigs, was weggenomen,
door deeze bedaarde, verstandige en welberaamde, tusschentreeding des Konings.
Met vryer harte kon nu elk Boetvaardig en Zondrouwig Israëller tot het Feest der
Ongezuurde Brooden toetreeden; de zeven dagen, daar toe bestemd, met
verheuginge in GOD, en blydschap, vieren. Rechtschaape Godsdienstkennis, en
een Hart daar aan beantwoordende, juicht op dit Feest met volle ruimte. Men
verheelde zich de onderlinge Gelukwenschingen der Godgezinden! Het sleurige, 't
welk anders veelal Godsdienstfeesten vergezelt, en door de zigtbaarste tekenen
van onaandagtigheid zo zeer ontluistert, hadt hier geen plaats; alles is geveste
aandagt, by allen klimt de aandoening tot verrukking op!
De gehoudene handelwyze des Konings in de Dagbestelling, of Dagverstrekking,
des Paaschfeests; zyn welbedagt en gelukkig geslaagd middel om het onverwylden
voortgang te doen hebben, met voorbystapping van de Letter der Wet, en het
welslaagen van dit alles, gaf ruime stoffe tot aangenaam Onderhoud tusschen den
zo schranderen als Godvrugtigen Koning, en de zodanigen onder de Leviten, die,
nevens hem, verlichten Godsdienst bezaten, en hem in het Hervormingswerk veel
meer diensts gedaan hadden dan de sammelende Priesters; die nogthans eerlang
zich in menigte-heiligden; waar toe de verzogte en bewilligde Verdubbeling der
Feestdagen gelegenheid gaf.
HISKIA, die den Volke dit verdubbeld Paaschfeest schonk, droeg een goed deel
der verbaazende Kosten. Duizend Varren, zevenduizend Lammeren, geeft hy tot
de Offeranden en Offermaaltyden. - De Hovelingen volgen 's Vorsten voorbeeld,
met een gelyk getal van Varren, en drieduizend Lammeren, boven 't getal van 's
Konings Geschenk, daar aan toe te voegen.
's Vorsten tegenwoordigheid by deeze verdubbelde en blydschapvolle Feestviering;
zyn verstandig, menschkundig en menschlievend, Gedrag, door den Godsdienst
veredeld, maaken hem 's Volks Lieveling; het ziet in HISKIA, schoon nog in den vaag
zyner leevensjaaren, een
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Vader zyner Onderdaanen. Alles loopt, alles werkt, overeenkomstig met zyn doel,
zamen, om den dus lang, op veelerlei wyzen, versmaaden en verwaarloosden
Eerdienst des éénen waaren GODS, by zyne Onderzaaten, en die zich verder op de
Uitnoodigingsbrieven ter Feestvieringe vervoegden, hoogst geagt en begeerlyk te
maaken.
Eene Omwenteling, ten voordeele van den waaren Godsdienst, en ook van den
Joodschen Burgerstaat, daar mede op het naauwst verbonden, te wege gebragt,
in een zo kort tydsbestek, en op eene wyze die Verstand en Moed kenmerkte in
den Hoofdbewerker, kon niet naalaaten, den Geschiedboeker, wiens styl zich
anderzins tot een louter en droog Verhaal bepaalt, te roeren, en, ten slotte, te
herinneren aan de luisterrykste dagen van de Voorvaderlyke, lang versmaade, doch
nu herstelde, Godsdienstviering. Immers hy vermeldt: ‘Geheel Juda was blyde, en
nevens 't zelve de Priester en de Levit; ook alle de Jooden, die uit Israël ter
Feestvieringe na het juichend Jerusalem opgekomen waren. - Alles ademde vreugde:
blydschap woondé in Jerusalem. - Zints de dagen van SALOMO, was 'er te dier Stede
niets dergelyks gezien of gehoord.’
Ten besluite van al het met zo veel toestels verrigtte Godsdienstwerk, met
Volksvrolykheid afgewisseld, 't geen te gader veertien dagen geduurd hadt, stonden
de Levitische Priesters op, en gaven, ten affcheid, den Volke den welmeenendsten
Zegen; hunne uitgeboezemde wenschen steegen ten Hemel, en erlangden
verhooring.
Dus, Leezers! hebben wy u een Tafereel geschetst van eene belangryke
Gebeurtenis, en, zo veel ons mogelyk was, den overvloed der zich aanbiedende
stoffe ineengedrongen. - Veel moest ik met een losse hand overloopen; doch heb
ik (althans dit is myne pooging geweest) de belangrykste Beelden op den voorgrond
gebragt, en in zulk eenen dag gezet, als kon strekken, om ons deeze groote
Godsdienst-Omwenteling van eene den Hoofdbedryver gunstige en welverdiende
zyde te doen beschouwen.
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Over de werking van de Tinct. Colocynthidis Pharm. Suec. in
(*)
verlammingen . Door Dr. Kölpin, Profess. en Stads-Physicus te
Stettin.
(Zie HUFELAND's Journal der Praktischen Heilkunde, 2ter B. 4tes St. s. 570.)
Ingevolge de aanleiding, door den Heer Berg-raad DAHLBERG, in de Kongl. Wetensk.
Acad. Nya Handl. 1782, p. 146, gegeeven, heb ik gelegenheid gehad, eenige
Waarneemingen te doen over de werking van de Tinct. Colocynth. Ph. Suec. in
Verlammingen, en welke ik dies te leerryker houde, daar, volgens de bondige
aanmerking van den genoemden schranderen Geneesheer, de paralytische Ziekten,
dáár ter plaatse, dikwyls de gewoone middelen weêrstaan.
Het eerste Geval van deeze natuur had ik by een Predikant van deeze Plaats,
toen 61 jaaren oud, welke op den 4den Febr. 1786 voor 't eerst eenige moeilykheid
ondervond in het beweegen van den regter voet; den 5den echter noch predikte;
den 7den naauwlyks op den voet staan konde, en den 8sten reeds volkomen
onvermogend was denzelven te beweegen. Het gevoel bleef onaangedaan.
Aderlaatingen, verkoelende en ontlastende middelen, deeden weinig nut. In tegendeel
bespeurde hy, op den 10den Maart, in den linker arm ook een gebrek aan beweeging,
't welk vervolgens tot den regter arm overging, en met zwelling vergezeld was, welke
zwelling men ook reeds aan den aangedaanen voet, vóór de Verlamming, bemerkt
had. Allerlei oplossende en ontlastende middelen, Spaansche vliegen op de
aangedaane deelen, en meer andere middelen, wierden, zonder eenig merkelyk
voordeel, aangewend. Tegens het einde van Maart kwam 'er een geringe graad
van beweeging in de knie te rug, welke hy, wel is waar, buigen, doch niet, zonder
hulp, weder uitstrekken kon-

(*)

Deeze Tinctuur word, volgens de Zweedsche Apotheek, dus bereid.
B℞. Pom. Colocynth. Unc. Β.
Sem. Anisi, dr. ij.
Spir. Vini Gällici, Unc. XX. dig. l.a.
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de. Ik liet hem, met het nu begonnen aangenaam weêr, daaglyks, in de Middagzon,
zo wel uit- als inwendig, met de genoemde oplossende en ontlastende middelen
voortgaan, waar by allengskens, reeds op den 6den April, de beweeging van den
voet toenam. Op den 13den begon ik met het gebruik van de T. Colocynth. Ph.
Suec. alle 2 uuren 12 droppen, met water. Hy verdroeg deeze Tinctuur niet alleen
zeer wel, maar had 'er ook tweemaal daags eene goede ontlasting van. Den 21sten
nam hy 14, en den 25sten 15 droppen, waarby hy zich daaglyks aan de Zon
blootstelde, en de kragten in den voet zodanig toenamen, dat hy zich reeds eenige
maalen in de Kerk had kunnen laaten draagen. De werking van deeze dosis was
eene driemaalige daaglyksche weeke, maar niet waterige, ontlasting. Tegens het
midden was men van tyd tot tyd reeds tot 25 droppen gesteegen; de werking hier
van was als boven, en de kragten aan de te vooren verlamde plaatsen namen nu
zichtbaar toe, zo dat hy zich elken Zondag in de Kerk liet draagen. Eindelyk klom
men tot 30 droppen, zonder het minste ongemak. De kragten in de verlamd geweest
zynde deelen namen dermaate toe, dat hy tegens het einde van July, met behulp
van een stok, alleen door 't huis kon wandelen. Op den 17den Aughad hy
voorgenomen, na den middag uit te gaan, wanneer hy eensklaps op het middaguur
door eene beroerte aangetast wierd, waar aan hy den volgenden dag stierf. Ofschoon
deeze patient zyn leeven aan eene beroertc verloor, zo dunkt my, echter, is het toch
blykbaar, dat hy van de T. Colocynth. in de Verlamming groote hulp ondervonden
heeft.
Het tweede Geval was van een meer gelukkig gevolg. Een man, omtrent 40 jaaren
oud, had zich op den 25sten Sept. 1786 zeer verhit, en terstond daarop weder
verkoeld, waardoor hy eene hevige Rheumatismus in den nek kreeg. Aan deeze
Ziekte laboreerde hy den geheelen Winter, wierd van verscheiden Kwakzalvers
behandeld, en was, in het begin van April 1787, daar door in dien staat gebragt, dat
hy geen enkel lid van zyn lichaam beweegen konde. Daarby leed hy zeer aan eene
hardnekkige verstopping. De Urin liep hem zomwylen onvrywillig af, zomwylen konde
hy niets loosen. Van den navel tot aan de schaamdeelen was de geheele onderbuik
gezwollen, vertoonde dan eene kegelvormige dan weder eene langwerpige gedaante;
om welke te verdeelen niets
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zo voordeelig bevonden wierd, als daaglyksche antiphlogistische laxeermiddelen.
Na dat deeze een geruimen tyd gebruikt waren, konde hy de Urin wederom, na
willekeur, loosen, of by zich houden. Op den 12den May was de onderbuik wederom
week, maar, behalven de onbeweeglykheid der bovenste zo wel als onderste
ledemaaten, wierden de onderste, voormaamlyk aan de regter zyde, zomwylen door
onwillekeurige krampagtige beweegingen aangedaan, welke telkens ontstonden,
zo dra het lichaam van den patient opgeligt, of van iemand aangeraakt wierd. Na
het gebruik van allerlei middelen, om de beweeging in de verlamde leden, volgens
willekeur van den Lyder, wederom te herstellen, zelfs de Siberische Sneeuw-roos
en de Electriciteit niet uitgenomen, begon men op den 29sten July met het gebruik
van de Tinct. Colocynth. Ph. Suec. alle 2 uuren 12 droppen, met water, en klom tot
18. Tegens het midden van Augustus bespeurde men voor 't eerst eenige beweeging
in den regter arm, en tegens het einde van die maand ook in den linker, In het begin
van September ondervond de Lyder, na den middag en 's avonds, eene
onaangenaame jeuking met een daarop volgend zweet, waarna ook in de onderste
leden de beweeging, langzaamerhand, wederkeerde, welke echter 's avonds altoos
meer zichtbaar was, dan geduurende den dag. In 't midden van deeze maand was
men van tyd tot tyd reeds tot 30, en tegens 't einde tot 50, droppen opgeklommen.
In October moest men deeze dosis wederom verminderen, wyl 'er te sterke
ontlastingen op volgden; echter keerde men tegens 't einde deezer maand wederom
tot 50 droppen te rug; nu bespeurde men ook eenige beweeging in den rug, en de
Zieke begon zyne voeten voort te zetten, als het lichaam gehouden wierd. In Nov.
klom men tot 60, en tegens 't einde was de dosis reeds van 70, droppen. De
beweeging der leden wierd levendiger, na dat 'er een schurftagtig uitslag te voorschyn
gekomen was. In Dec. gebruikte hy 75 droppen, en kon toen, met behulp van een
stok, zich van den stoel opligten, en door het vertrek wandelen. In Jan. 1788 stond
en ging hy zonder stok. In plaats van het nu verdweenen uitslag, kwamen 'er, onder
beide armen, en op meer plaatsen van het lichaam, gezwellen te voorschyn, welke
een goeden etter ontlastten. De dosis was in deeze maand 60 droppen. In de
uiteinden der vingeren bleef, echter, noch altoos eene zekere doofheid en
onbeweeglykheid
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overig, tot dat ik eindelyk, op den 14den Febr., het genoegen had, deezen patient
in zyne werkplaats, als Spoorenmaaker, met een hersteld gevoel, en de by zyn
handwerk zo noodzaakelyke beweeging in zyne vingeren, te zien arbeiden. Zedert
dien tyd heb ik van deeze Tinctuur menigvuldig gebruik gemaakt, en, onder
behoorlyke omzichtigheid, altyd goede werking, maar nooit nadeel, 'er van
ondervonden, zodanig, dat ik volkomen reden heb, om met het oordeel van den
bovengenoemden voortreffelyken Geneesheer in te stemmen: Dat de
Coloquintappelen onder de voornaamste Geneesmiddelen behooren, welke tot hier
toe ontdekt geworden zyn, en in langduurige Ziekten verder verdienen onderzogt
te worden.

Natuurlyke historie van de cochenille, doormengd met
geschiedkundige byzonderheden.
(Ontleend uit Dr. BANCROFT's Experimental Researches concerning the Philosophy
of permanent Colours.)
De Cochenille, of Coccus Cacti, is een zeer klein Insect, 't geen zich, misschien met
uitsluiting van alle andere Planten, voedt met den Cacius, doorgaans de Indiaansche
Vyg, en in Engeland, wegens de scherpe punten, Prickly Pear, geheeten. De soort,
die men Cochenilliser, of Nopal, noemt, wordt alleen tot het voeden dier Insecten
aangekweekt. Deeze Nopal is byzonder eigen aan America.
Wanneer de Spanjaarden aan de vaste kust van America kwamen, zagen zy, dat
de Mexicaanen de Cochenille gebruikten, om een schoone kleur te geeven aan hun
Huisraad, aan hunne Cieraaden, en katoenen Kleederen. Het gunstig en uitlokkend
berigt, des in Spanje gegeeven, spoorde het Hof van Madrid aan, om, in den Jaare
1523, aan den beroemden CORTES last te geeven tot het vermenigvuldigen van die
Verfstoffe.
Ondanks deeze vroege aandagt, besteed tot het bezorgen van Cochenille, bleef
Europa meer dan eene Eeuw lang onkundig wegens den waaren aart. Men hield
het voor een Zaad. Dit begrip vinden wy het eerst wedersprooken, in den Jaare
1668, door eenen ongenoemden Schryver, die deswegen een Stukje gaf in de
Philosophical Transactions. En blyft 'er wegens den dierlyken
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oorsprong deezer Verfstoffe geen twyfel meer over. Deeze is door de proeven der
Natuurkundigen gestaafd.
De Cochenille is een stuk van Koophandel, en wel van zeer groot aanbelang.
Volgens de beste bescheiden, bedroeg de invoer van de beste en fynste soort, in
Spanje, geduurende de Jaaren 1788, 1789 en 1790, elf duizend Zakken, ieder van
200 Ponden. Groot-Brittanje gebruikt 's jaarlyks 1200 Zakken, die geschat worden
180,000 P. St. in waarde te bedraagen.
Geen wonder, dat men den Spanjaarden dit ryke Voortbrengzel zoekt afhandig
te maaken, en de waakzaamheid deezes Volks op dit stuk te ontduiken. Eene daar
toe aangewende pooging is meldenswaardig. - In de maand January des Jaars
1777 verliet de Heer THIERY DE MENONVILLE het Eiland St. Domingo, met oogmerk
om eenige leevende Cochenille-Insecten in Mexico te verzainelen, van daar te
voeren, en ze vervolgens op de Fransche Eilanden in de West-Indiën voort te teelen;
tot goedmaaking der reiskosten, waren hem door het Gouvernement vier duizend
Livres toegestaan. Hy ging na Vera Crux, waar hy berigt kreeg, dat de beste
Cochenille-Insecten gevonden werden te Guaxaca, omtrent zeventig mylen van
daar gelegen.
DE MENONVILLE, ongezondheid voorwendende, verwierf verlof om zich in de Rivier
Magdaleen te baaden; maar, in stede van derwaards te gaan, toog hy, ontelbaare
gevaaren en reisvermoeienissen uitstaande, zo ras mogelyk, na Guaxaca, waar hy,
naa het doen van zyne Waarneemingen, en het verkrygen van de noodige
onderrigtingen, voorwendde, te gelooven, dat de Cochenille-Insecten zeer nuttig
zouden weezen om een smeerzel uit te bereiden, ter herstelling van zyne
voorgewende kwaal (de Jicht.) Hy kogt ten dien einde verscheide Nopals, bedekt
met deeze Insecten, van de beste soort. Deeze deedt hy in doozen, ter verberging
overdekt met andere Planten, en hy vondt gelegenheid om die doozen weg te
voeren, als vervuld met kleinigheden, welke geene aandagt verdienden dan alleen
voor de Plantkundigen. - Naderhand door een geweldigen storm in de Baai van
Campeachy gedreeven, vondt hy daar, en voegde by zyne verzameling, een
leevende Cactus, van die soort, welke geschikt was om de beste soort van Cochenille
te voeden. Van daar na St. Domingo vertrekkende, kwam hy, op den 25 Sept. van
het zelfde jaar, te Port au Prince, waar hy
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terstond eene Plantery van Nopals aanving, en alles aanwendde, om de twee
soorten, of verscheidenheden, van Cochenille aan te kweeken; te weeten de
Cochenille die men Domestica, of de Fyne, en de andere die men Sylvestra, of de
Wilde, noemt, welke laatste hy te St. Domingo vondt, kort naa zyne wederkomst,
natuurlyk leevende op den Cactus Pereshia. Maar, ongelukkig voor deeze
onderneeming, stierf hy in den Jaare 1780. Teleurstelling en verdriet knaagden hem
het harte, daar hy zyne Vaderlandlievende oogmerken zo weinig ondersteund, en
zyne diensten zo spaarzaam door het Gouvernement beloond, vondt. Des Heeren
THIERY DE MENONVILLE's arbeid dus geëindigd zynde, heeft de Koninglyke
Maatschappy der Kunsten en Weetenschappen te Cape François zyne papieren
byeen verzameld, en uit dezelve eene Verhandeling vervaardigd over het
(*)
aankweeken der Nopals, en het voortteelen der Cochenille .
Het blykt, dat 'er in Mexico twee verscheidenheden van Nopal groeijen. De eene
wordt de waare Nopal uit den Tuin van Mexico geheeten; en de andere draagt, uit
hoofde van de zonderlinge schoonheid, den naam van de Castiliaansche Nopal.
Deeze Nopals hebben eene hoogschatbaare eigenschap, welke de verzameling
dier kleine Insecten gemaklyker maakt; niet bezet zynde met de harde en steekelige
doornen, anders eigen aan de Cactusplanten. Zy verschaffen, daarenboven, het
best geschikte voedzel voor de Cochenille; want het in 't wilde voorkomende Insect,
of de Grana Sylvestra, gevoed op een deezer beide Nopals, verliest, allengskens,
de draadagtige wolligheid, en wordt bykans zo groot als de huislyke of tamme soort.
Een stuk, 't geen uitwyst, dat de laatstgemelde haare verbetering verschuldigd is
aan het warme dekzel, en den overvloed van best voedzel. Dit denkbeeld wordt
wyders gestaafd door de handelwyze, in Mexico gehouden, om Plantadien aan te
leggen tot het voortkweeken van deeze twee soorten van tamme of huislyke
Cochenille, op zekeren afstand van elkander, ten

(*)

Van deeze heeft de Heer BERTHOLET een Uittrekzel gegeeven in het vyfde Deel van zyne
Annales de Chymie, met een verslag zyner eigene Proesneemingen, om de uitwerkzels te
bepaalen van de Grana Sylvestra op St. Domingo, vergeleeken met die van Mexico, in het
verwen.
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einde derzelver gemeenschap een gekruist geslacht voortbrenge.
Het Insect verkiest eene voor zich bekwaame plaats aan den onderkant der takken
of geledingen, waar het den kleinen snuit vaststeekt, het sap der Plante inzuigt, en
overdekt wordt met een fyn aankleevend dons. - Naa verloop van ééne maand komt
het Mannetje uit zyne gevangenis, en is een kleine scharlakenverwige Vlieg, zwerft
rondsom, volbrengt het werk der paaring, en sterft onmiddelyk daar naa. Het Wyfje
overleeft het Mannetje eene maand, en brengt haare Jongen voort, door eene soort
van navelstreng aan elkander gehegt. Deeze hoop Jongen blyft twee of drie dagen
opeengehoopt onder 's moeders buik, tot dat zy, in 't einde losgeraakt, na hunne
voedzelplaatzen kruipen.
't Is in deezen laatsten staat van zwangerheid, dat de Wyfjes, om 'er Cochenille
van te maaken, uitgekoozen worden. Men strykt ze van de Nopal af met de stompe
zyde van een mes; zy vallen neder op Kleeden, 'er onder gespreid om ze op te
vangen. Daar op in een zak gestooken, worden ze heet gemaakt in kookend water,
en in de Zon te droogen gelegd.
De ryke kleur van de Cochenille heeft men in 't algemeen toegeschreeven aan
de roode vrugt van den Cactus, waar mede men veronderstelde dat het Insect zich
voedde. Doch de Waarneemingen van den Heer DE MENONVILLE hebben de
ongegrondheid van dat begrip beweezen. Naa den dood van dien Heer, liet men
de aankweeking van fyne Cochenille, in den Tuin te Port au Prince vermenigdigd,
door verzuim verlooren gaan. De wilde soort, harder zynde, bleef in leeven, en kwam
onder de bezorging van den Heer BRULEY, die, in de Jaaren 1787 en 1788, eene
zeer groote hoeveelheid na Parys zondt. De Commissarissen van de Academie
deeden 'er de vereischte Proeven mede; waar uit bleek, dat de Grana Sylvestra van
St. Domingo volkomen dezelfde kleur gaf als de Spaansche Cochenille; alleen hadt
men 'er eene dubbele hoeveelheid van noodig.
Eenige weinige jaaren geleden, verbeeldde zich Dr. JAMES ANDERSON, van Madras,
dat hy het waare Cochenille-Insect ontdekt hadt, huisvestende op zekere Grasplant;
doch hy vondt zich in deeze zyne verwagting deerlyk bedroogen; dan zyn loflyke
yver wees de Engelsche Oost-Indische Bezittingen aan, als zeer geschikt om dat
zo
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veel opbrengend Insect voort te teelen. Men zondt daarop eenige Planten van de
waare Nopal, in den Jaare 1788, uit den Koninglyken Tuin te Kew, na Madras; waar
die Plant verbaazend sterk vermenigvuldigde. - Maar, door de onagtzaamheid van
de Bestuurders der Oost: Indische Compagnie, heeft men nog geene poogingen
aangewend om het Cochenille-Insect uit America te krygen.

Breedvoerig verhaal der uitbarsting van den berg Vesuvius, in
zomer- en hooimaand des jaars MDCCXCIV; in eenen Brieve van
den Heer William Hamilton, K.B.F.R.S. aan den Heer Joseph Banks,
Bart. F.R.S. in de Koninglyke Societeit voorgeleezen, den 15 Jan.
1795.
(Vervolg van bl. 27.)
Geduurende de Uitbarsting van den vyftienden Juny, waagden het weinigen der
Inwoonderen van Napels te bedde te gaan, uit vrees voor Aardbeevingen. Het
gemeene Volk was of bezig met Godsdienstige Ommegangen langs de straaten te
doen, of sliep op kaaijen en open plaatzen; de Adel en aanzienlyke lieden sliepen,
de paarden van voor de rydtuigen hebbende doen spannen, in dezelve, op markten
en ruime plaatzen, of op den grooten weg, even buiten de Stad.
Verscheide dagen lang, terwyl de Vulcanische Onweeren van Donder en Blixem
duurden, werden de Inwoonders aan den voet des Vuurbraakenden Bergs, zo aan
den Zeekant als aan de zyde van de Somma, dikwyls eene schudding in de aarde,
en eene ongemeene beweeging in de lugt, gewaar; doch te Napels zelve werden
de Aardbeevingen van den twaalfden en vyftienden Juny alleen onderscheiden en
algemeen gevoeld. Die schoone Stad zou het zeker niet lang hebben kunnen
uithouden, indien deeze Aardbeevingen gelukkig niet van eenen korten duur geweest
waren. - Staande deeze Uitbarsting, welke in volle kragt omtrent tien dagen duurde,
kwam de koorts des Bergs, (als ik my zo mag uitdrukken,) even gelyk men by andere
Uitbarstingen waargenomen hadt, eenig-
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zins op gezette tyden weder, en was doorgaans het geweldigst by het aanbreeken
van den dag, op den middag, en te middernagt.
Omtrent vier uuren 's morgens, van den zestienden Juny, begon de Crater van
den Vesuvius tekens te vertoonen, dat dezelve open was; door een zwarten Rook,
welke 'er uit opging: by het aanbreeken des dageraads vertoonde zich een andere
Rookkolom, eenigzins roodverwig, opgaande uit eene opening naby den Crater,
maar aan den anderen kant des Bergs, en tegen over de Stad Ottaiano; deeze wees
aan, dat zich aldaar een nieuwe mond geopend hadt, uit welken, gelyk wy naderhand
vernamen, een geweldige Lavastroom voortkwam, en met groote sneiheid door een
bosch liep, 't welk geheel afbrandde. Daar, in weinig uuren, omtrent drie mylen wegs
gespoed hebbende, hieldt dezelve op, eer zy aan de Wyngaarden en bebouwde
Velden kwam.
De Crater, en het geheele kegelagtige gedeelte van den Vesuvius, was als toen
schielyk met dikke Wolken omgeeven, en bleef zo verscheide dagen lang; maar
boven deeze Wolken, schoon zeer hoog, konden wy menigmaalen nieuwe
Rookkolommen, uit den Crater komende, ontdekken, die met geweld opwaards
steegen, tot dat de geheele Rookkolom de gewoone gedaante van een pynboom
aannam. In deezen verbaazenden hoop zwaare Wolken, zag men dikwyls de Ferilli,
of Vulcanische Blixem, zelfs by dag.
Omtrent vyf uuren 's morgens, op den zestienden Juny, konden wy onderscheiden
bemerken, dat de Lava, die eerst uit verscheide nieuwe monden gebrooken was,
aan de Zuidzyde des Bergs, de Zee bereikt hadt, en daar in nederstortte, naa het
grootste gedeelte van Torre del Greco overstroomd, verbrand en verwoest, te
hebben; de voornaamste stroom van Lava hadt den weg door 't middelpunt der Stad
genomen.
Wy zagen van Napels af, dat, toen de Lava den weg nam na Torre del Greco, en
in de Wyngaarden kwam, dikwyls, uit verscheide deelen daar van, een helder bleeke
vlam opging, zeer verschillende van de donkerroode vuurkleur der Lava; dit ontstondt
uit de verbrande boomen, die de wynstokken onderschraagd hadden.
Kort naa den aanvang deezer Uitbarsting, viel de Asch diep en digt aan den voet
des Bergs, den ganschen weg over, van Portici tot Torre delGreco; en, 't geen
opmerk-
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lyk is, schoon men op dien tyd geene Wolken aan de lugt zag, dan Rookwolken des
Bergs, was die Asch nat, en met groote waterdruppelen bezet, die, gelyk ik uit
bevoegde getuigen verstaan heb, zout smaakten; de straatweg zelve was zo nat
als of 'er een zwaare regenbui gevallen ware. Deeze Asch was zwart en grof, gelyk
het zand aan den oever; terwyl de Asch, die daar, en eenige dagen naderhand te
Napels, viel, ligt graauw van kleur, en zo fyn als Spaansche Snuif, of gestooten
Kina, was. Veele zoutdeelen waren 'er in; dit bespeurde ik, toen ik na de Stad Torre
del Greco, op den zeventienden Juny, ging; de Asch, die op den grond aan de zonne
blootgesteld lag, hadt een korst van de allerwitste poeder boven op, deeze was op
de proeve zeer zout en prikkelende. - In het gedrukt Verhaal van deeze laatste
Uitbarsting door EMANUEL SCOTTI, Hoogleeraar in de Geneeskunde en Wysbegeerte
op de Universiteit te Napels, veronderstelt deeze Geleerde ('t geen my
hoogstwaarschynlyk voorkomt,) dat het Water, 't welk het nedervallen der Assche,
by den aanvang der Uitbarsting, vergezelde, voortgebragt was door een mengzel
van ontvlambaare en gedephlogisteerde Lugt, volgens de Proeven, genomen door
Dr. PRIESTLEY en den Heer LAVOISIER.
Op den tyd, dat de Lava de Zeekust bereikt hadt, tusschen vyf en zes uuren, 's
morgens, van den zestienden, was de Vesuvius zo geheel en al met duisterheid
omzet, dat wy niet meer de geweldige werking der Natuure, daar aan den gang,
konden waarneemen; en dit hieldt verscheide dagen aan; maar het verschriklyk
geraas, 't geen wy, van tyd tot tyd, hoorden, en de roode gloed der Wolken boven
den top des Bergs, strekten tot gewisse tekenen van de geweldige werking des
vuurs beneden.
De Lava stroomde slegts zagt na Torre del Greco, naa dat dezelve de Zee bereikt
hadt. In den morgen van den zeventienden Juny ging ik, met een boot, die
ongelukkige Stad bezoeken. De loop der Lava was gestuit, uitgenomen dat, by tyd
en wylen, een kleine stroom van vloeiend vuur te voorschyn kwam van onder de
rookende Scoriae in de Zee, 't welk een zissend geluid en een witten damp
veroorzaakte; op andere tyden werd eene hoeveelheid van groote Scoriae van de
oppervlakte der Lava in Zee gestort, ter aanduiding strekkende, dat
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(*)

dezelve gloeiend heet was onder die oppervlakte; en zelfs tot deezen dag toe ,
behoudt het middelpunt van de Lava, die de Stad bedekt, deeze gloeiende hette.
De breedte van de Lava, die in Zee stortte, en daar een nieuw Voorgebergte
gevormd heeft, naa het grootste gedeelte van de Stad Torre del Greco verwoest te
hebben, vondt de Hertog DELLA TORRE, by eene naauwkeurige meeting, 1204
Engelsche voeten. De hoogte boven de Zee is twaalf voeten, en even zo veel onder
het water; weshalven de geheele hoogte vier-en-twintig voeten haalt, daar ze zich
tor 626 voeten in Zee uitstrekt. - Ik nam waar, dat het Zeewater kookte als water in
een ketel, ter plaatze waar 't zelve den voet van dit nieuw Voorgebergte raakte; en,
schoon ik my ten minsten op den afstand van driehonderd voeten van daar bevond,
stak ik, waarneemende dat de Zee rookte, aan de zyden van myn boot myn hand
in 't water, en werd deeze, eigenlyk gesprooken, gebrand. Op deezen tyd merkten
myne Roeijers op, dat de pek aan den bodem van de boot begon te smelten en op
Zee dreef, dat de boot lek wierd. Wy voeren, derhalven, schielyk van daar, en traden
op eenigen afstand van de heete Lava aan land.
Torre del Greco telde omtrent 18,000 Inwoonders, die allen, (uitgenomen omtrent
vyftien, die, wegens ouderdom of zwakheid, niet konden vervoerd worden, en, door
de Lava overstort, in hunne Huizen omkwamen) het gevaar ontvloden, of na
Castel-a-mare, het oude Stabiae, of na Napels. Maar de snelle voortgang van de
Lava was zodanig, naa dat dezelve den koers afgewend hadt van Resina, welke
Stad de Lava eerst bedreigde, en 'er een nieuwe Lava was beginnen te vloeijen uit
een nieuwen mond in een Wyngaard, omtrent ééne myl van de Stad gelegen, dat
dezelve als een Stroom over de Stad Torre del Greco heen liep; den ongelukkigen
Inwoonderen naauwlyks tyd laatende om hun leeven te bergen. Hunne goederen
en bezittingen moesten zy geheel agterlaaten. Verscheide Ingezetenen, wier huizen
omringd waren met de Lava, terwyl zy 'er zich nog in bevonden, ontkwamen 'er uit,
en behielden hun leeven, den volgenden dag uit de daken klimmende, en gaande
over de Scoriae op de oppervlakte van de gloeiend heete Lava. Zes oude

(*)

Deeze Brief is van den 25 August. daar op volgende.
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Nonnen werden, op deeze wyze, uit haar Klooster gered, en op den zestienden
Juny over de heete Lava heen gevoerd. Een Monnik, die haar zyn bystand boodt,
verhaalde my dit, met byvoeging, dat de gevoelloosheid deezer Nonnen zo groot
was, dat zy niet bewust scheenen van het dreigend gevaar, of eenigzins ontsteld.
Hy vondt een deezer, meer dan negentig jaaren oud, zich warmende aan de punt
van gloeiend heete Lava, welke tegen het venster van haare cel kwam; zy zeide
zich daar wel by bevonden te hebben; en, schoon nu van het dreigend gevaar
onderrigt, waren zy niet gereed om het Klooster te verlaaten, in 't welk zy van haare
kindschheid af opgeslooten geweest waren; haare denkbeelden bleeken zo
bekrompen te weezen als de plaats haarer wooninge. Wanneer men deeze Nonnen
te verstaan gaf, dat zy het geen haar meest waardig was zouden zamenpakken,
namen zy alle een grooten voorraad van Beschuit en Gebakjes mede; en het was
slegts by toeval, dat de Monnik ontdekte, hoe zy eenig Geld hadden agtergelaaten;
dit maakte hy te krygen. Deeze Nonnen bevinden zich thans in een Klooster te
Napels.
Toen ik op den zeventienden by Torre del Greco aan land stapte, vond ik eenige
weinige Inwoonders derwaards wedergekeerd. Zy poogden hunne goederen te
haalen uit de huizen, die nog niet waren omvergesmeeten, of geheel en al onder
de Lava bedolven. Maar, helaas! hoe groot en wreed was deezer teleurstelling, als
zy bevonden, dat hunne huizen reeds opengebrooken en ledig gestoolen waren
van alles wat eenige waarde hadt. Voor één huis aanschouwde ik een gevegt
tusschen de Eigenaars en de Roovers, die 'er bezit van genomen hadden.
De Lava was over het midden en het beste gedeelte der Stad heen geloopen.
Geen gedeelte van de Hoofdkerk stak 'er boven uit, dan alleen het bovenste gedeelte
van een vierkanten tooren, waar in de klokken hingen; en het is eene zonderling
merkwaardige omstandigheid, dat deeze Klokken, schoon zy noch geborsten, noch
gesmolten, zyn, den klank verlooren hebben, even zeer als of zy geborsten waren;
't geen ik veronderstel veroorzaakt te zyn door de werking der zuure en vitriolische
dampen van de Lava.
Zommigen der Inwoonderen van torre del Greco verhaalden my, dat, toen de
Lava eerst in Zee stortte, het water daar door tot eene verbaazende hoogte oprees;
dat
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dit inzonderheid het geval was, wanneer twee punten van Lava elkander
tegenkwamen, en water tusschen zich beknelden, als dan werd het water met groot
geweld opgeheeven, en ging zulks gepaard met een groot geraas. Desgelyks
verhaalden zy my, dat, op dien tyd, als mede 's volgenden daags, eene groote
menigte visch, die als 't ware gekookt was, op de oppervlakte der Zee dreef; en
naderhand is my verzekerd door veele Visschers van Portici, Torre del Greco, en
Torre dell' Annunziata (alle plaatzen aan den voet van den Vesuvius gelegen,) dat
zy, verscheide dagen geduurende de Uitbarsting, geen visch hoegenaamd konden
vangen, binnen twee mylen van de kust, door de Visschen blykbaar verlaaten.
Wanneer deeze Lava genoegzaam bekoeld is, 't geen nog wel eenige maanden
zal aanloopen, zal ik gaarne onderzoeken, of het middelpunt, of de vaste en
geslootene deelen, van de Lava, die in zee stortte, gelyk waarschynlyk is, de
kantzuilagtige gedaante van Bazaltkolommen aangenomen hebbe, zo als veele
andere Lavas, in 't water nedergestort.
De uitwendige gedaante van deeze Lava biedt, gelyk alle andere Lava, den oogen
niets dan een verwarden hoop van losse Scoriae. De Lava boven de Hoofdkerk, en
op andere plaatzen in de Stad, is veertig voeten dik: de algemeene hoogte van de
Lava, geduurende den geheelen Ioop, is omtrent twaalf voeten, en heeft, op zommige
plaatzen, de breedte van eene myl.
Ik doorwandelde de weinige overgebleevene straaten der Stad, en klom boven
in een der hoogste staande gebleeven huizen, met Lava geheel omringd. Van die
hoogte zag ik onderscheiden den geheelen loop, dien de Lava genomen hadt; het
beste gedeelte der Stad bedekkende. De toppen van de huizen waren hier en daar
even zigtbaar; het hout, van binnen nog brandende, deedt aan de oppervlakte een
heldere vlam opgaan; op andere plaatzen veroorzaakten de zwavel en de zouten
een witten rook boven de Lava, vormende een witte of geele korst op de Scoriae,
rondsom de plaatzen waar die rook met het meeste geweld uit voortkwam.
Menigmaal hoorde ik kleine uitbarstingen, en zag, dat dezelve, als kleine Mynen,
brokken van de Scoriae en Asch in de lugt opwierpen. Ik veronderstel dat ze
voortkwamen, of door de dunner geworden lugt in de kelders, of mogelyk door kleine
hoeveelheden buschkruid,
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die ontvlamden: dewyl niemand hier bykans zonder snaphaan, en eenigen voorraad
van kruid, leeft. - Naardemaal de Kerkfeesten hier doorgaans vergezeld gaan van
Vuurwerken, hadt een Vuurwerker te deezer Stede een grooten voorraad vervaardigd
tot een naderend Kerkfeest, en eenig kruid; dit alles was in zyn huis opgeslooten
geworden door de Lava; een gedeelte van dezelve was in een der vertrekken
gedrongen; nogthans hadt hy, eenige dagen daarnaa, alle zyne Vuurwerken en
kruid gered; deezen voorraad veilig over de heete Lava heen voerende. Ik zou zo
gerust niet geweest zyn, had ik geweeten van dit kruid, en van verscheide andere
vaten, die ten zelfden tyde in den kelder van een ander huis waren, met Lava
omgeeven; en 'er naderhand uitgevoerd zyn door Vrouwen, die ze op 't hoofd
droegen over de Scoriae van de Lava, beneden nog gloeiend heet, zonder te denken
welk een gevaar zy liepen.
De hette in de straaten der Stad was, op dien tyd, zo groot, dat dezelve myn
Kwik-Thermometer tot op omtrent 100 Graaden deedt klimmen; digt by de heete
Lava rees dezelve nog veel hooger. Maar 't geen my van deeze akelige plaats deedt
vertrekken was, dat een der Rooveren, met een groote Bigge over zyne schouderen,
naagezet werd door den Eigenaar, met een vuurroer op hem aangelegd; de Roover
hieldt zich, tot zelfbehoudenis, digt by my. Ik verzogt hem de Bigge weg te werpen,
en de vlugt te neemen; hy deedt het, en de eigenaar, wel te vrede met het herkrygen
van het verlooren beest, ontdekte my het gevaar, waarin ik my bevond; my
verhaalende, dat 'er thans dieven in alle de staande gebleeven huizen waren. Ik
oordeelde het, gevolglyk, voor my hoog tyd om te vertrekken, zo om myne eigene
veiligheid, als om te bewerken, dat 'er uit Napels eenige Manschap gezonden wierd,
om bescherming te verleenen aan de ongelukkige Bewoonders deezer zo zeer
geteisterde Stad.
Hierop roeide ik terstond met myn boot na Napels, en gaf het Stadsbestuur
onmiddelyk kennis van 't geen my in Torre del Greco wedervaaren was. Ingevolge
hier van werden terstond te water eenige Soldaaten derwaards geschikt; de weg
over land was door de Lava geheel onbruikbaar. - Op mynen terugtocht ontdekte
ik, dat een veel grooter hoeveelheid van Petroleum, dan gewoonlyk, op Zee dreef,
en een zeer hinderlyken reuk ver-
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spreidde: want ten allen tyde ziet men, by stilte, deeze bitumineuse Olie, hier
Petroleum geheeten, op de oppervlakte der Zee tusschen Portici en Napels dryven,
en wel byzonder tegen over een Dorp, Pietra Bianca geheeten.
De fyne Asch bleef deezen ganschen dag te Napels vallen: de Vesuvius, geheel
door dezelve verdonkerd, bleef onrust baaren, door herhaalde geweldige
Uitbarstingen. De straaten deezer Stad waren op deezen en den volgenden dag
steeds vervuld met Godsdienstige en boetedoende Ommegangen, bestaande uit
menschen van allerlei rang; en men hoorde, te midden van de duisternisse, niets
dan den donder van het Gebergte, en het geprevel ora pro nobis. De Zeewind, by
wylen eenigzins sterker opblaazende, verloste ons van deeze Assche, door dezelve
te verstrooijen over verscheide deelen van Campagna Felice.
Op Woensdag den achttienden Juny, ontdekten wy, dewyl de wind, voor eenen
zeer korten tyd, den dikken Wolk van den top van den Vesuvius wegdreef, dat een
groot gedeelte van den Crater, byzonder aan de Westzyde, tegen over Napels, was
ingestort. Dit gebeurde waarschynlyk omtrent vier uuren 's morgens van dien dag:
dewyl men op dat tydstip een hevige schok van een Aardbeeving gevoelde te Resina,
en in andere gedeelten aan den voet des Vulcaans. De Wolken van Rook, gemengd
met de Assche, die, gelyk ik voorheen heb opgemerkt, zo fyn was als Spaansche
Snuif (ja zo fyn, dat een indrukzel van myn zegel 'er onderscheiden op ingedrukt
bleef,) waren zo dik en digt, dat ze blykbaar met de grootste moeite een weg zogten
door den nu zo zeer verwyden mond van den Vesuvius, die zeker, zints het instorten
van den top, niet veel minder dan twee mylen in den omtrek haalt. De eene Wolk
hoopte zich op de andere, en deeze, elkander zo schielyk opvolgende, vormden,
in 't verloop van eenige weinige uuren, zulk een verbaazend groote kolom van de
donkerste kleur over den Berg, dat dezelve Napels met een onmiddelyken ondergang
scheen te dreigen; op zekeren tyd boven de Stad hangende, en te zwaar schynende
om lang in de lugt te blyven hangen. Deeze Wolken waren, daarenboven, vervuld
met Ferilli, of Vulcanische Blixem, sterker dan de gewoone Blixem, juist zo als PLINIUS
de Jonge dezelve beschryft in een
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zyner Brieven aan TACITUS, als hy zich in deezervoege uitdrukt: fulgoribus illae &
similes & majores erant.
De Vesuvius was op dien tyd geheel overdekt, gelyk ook alle de oude zwarte
Lavas, met een dikke korst van deeze fyne ligt graauwe Assche, reeds gevallen,
welke daar aan een schriklyk voorkomen gaf; en, in vergelyking met de
bovengemelde opeenstapeling van Wolken, die zeker, hoe zeer dit strydig schyne
met ons denkbeeld van de uitgestrektheid des dampkrings, veele mylen boven den
Berg reezen, vertoonde zich de Vesuvius als een Molshoop; schoon, gelyk bekend
is, de rechtstandige hoogte van den Vesuvius, van de oppervlakte der Zee gemeeten,
meer is dan drie duizend zes honderd voeten.
De Abbé BRACCINI, blykens zyn Berigt wegens de Uitbarsting van den Berg
Vesuvius in den Jaare 1631, meette, met een Quadrant, de hoogte eener
Wolkopeenhooping van dezelfde natuur, die zich verzamelde boven den Vesuvius,
geduurende die groote Uitbarsting, en bevondt dat dezelve meer dan dertig mylen
in de hoogte haalde. - - Dr. SCOTTI schryft, in zyn gedrukt Verslag van deeze jongste
Uitbarsting, dat de hoogte deezer dreigende Rook en Asch Kolom, van Napels
gemeeten, (maar hoe, vermeldt hy niet) meer dan dertig Graaden haalde. - Alles
wat ik 'er van kan zeggen is, dat, voor myn oog, de afstand van den Crater van den
Vesuvius tot het hoogste gedeelte der Wolk my toescheen ten naasten by dezelfde
te zyn als de afstand van het Eiland Caprea van Napels, te weeten omtrent vyf en
twintig Mylen: doch ik ben zo zeer als iemand overtuigd van de onnaauwkeurigheid
eener meetinge van dien aart. - Ten tyde dat deeze Wolk op zyn hoogst was, haalde
ik Signor GATTA, Opvolger van den kunstkeurigen Mr. FABRIS, over, om 'er eene
naauwkeurige Afbeelding van te vervaardigen.
Ik moet bekennen, dat ik, op dit oogenblik, Napels beschouwde, als in gevaar om
begraaven te worden onder de Assche van den Vulcaan, even als dit lot de Steden
Herculaneum en Pompeii overkwam in den Jaare 79. De Asch, die toen te Pompeii
nederviel, was even zo fyn als die deeze Uitbarsting vergezelde. Dikwyls heb ik
opgemerkt, als ik my tegenwoordig bevond by de opruimingen van die oude Stad,
dat de Asch, welke ik veronderstel, op dien tyd, met water gemengd
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geweest te zyn, den naauwkeurigen indruk aannam van den vorm, waar in zy zich
beslooten vondt: derwyze, dat de gedeelten van 't houtwerk der vensteren en deuren
der huizen ingedrukt bleef op deeze Vulcanische Tufo; schoon het hout reeds
voorlange verteerd was, en men 'er geen het geringste overblyfzel van kon vinden;
uitgenomen wanneer het hout verbrand geweest was, dan vondt men het Houtskool.
Wanneer ik op zekeren tyd tegenwoordig was by de ontdekking van een Scelet,
in de groote straat van Pompeii, van een Persoon die overvallen en bedolven
geweest was in de Assche, geduurende de Uitbarsting van 79, haalde ik de Graavers
over, om het stuk verharde Tufo, 't welk het hoofd bedekte, met alle zorgvuldigheid
af te neemen, en wy bevonden den indruk van de oogen, die geslooten waren, van
den neus en van den mond, en van elken weezenstrek, geheel onderscheiden, even
als in een afdrukzel in pleister. Een stuk van dien aart, uit Pompeii gebragt, is
tegenwoordig in het Museum van zyne Siciliaansche Majesteit, te Portici. Het hadt
zich gevormd over de borst eener jonge Vrouwe, die zich door deeze Vulcanische
stoffe overdekt vondt: elke kreuk of vouwe van het dunne doek, 't geen de borst
bedekte, is naauwkeurig afgetekend in deezen vorm. - In de Vulcanische Tufo, die
het oude Theater van Herculaneum vervulde, ziet men nog een naauwkeurig
afdrukzel van een borst- of standbeeld, zints langen tyd weg.
Waargenomen hebbende, dat deeze fyne Asch, in zulk een overvloed uit den
Vesuvius voortkomende, en het voorkomen hebbende van vogtig of nat te zyn, die
schoone gedaanten en krullingen niet had als de drooge Rook doorgaans heeft,
maar zich vertoonde in harde styve krullen; zo zult gy wel willen gelooven, dat dit
vertoon my het lot van Herculaneum en Pompeii, in vollen nadruk, voor den geest
deed komen: maar gelukkig kwam de wind fris uit Zee opwaaijen, en de dreigende
Wolk kromde zich allengskens van ons af over den Berg Somma, en bragt dat
geheele gedeelte van Campagna in duisternis en gevaar.
Om langdraadigheid en herhaaling te vermyden, moet ik alleen zeggen, dat de
donder- en blixembuien, van tyd tot tyd vergezeld met zwaare regenvlaagen en
aschstortingen, de verdelgendste beeken van water en lymerigen modder
veroorzaakten, gemengd met zwaare steenen en
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boomen van den wortel gerukt; deeze hielden aan, in meerdere of mindere maate,
de Inwoonders aan beide de zyden van den Vuurberg tot den zevenden July te
ontrusten; wanneer de laatste vloed van dien aart veele honderd Acres van bebouwd
land, tusschen de Steden Torre del Greco en Torre dell' Annunziata, verdelgde. Eenige van deeze Stroomen, gelyk my verzekerd is door geloofwaardige
ooggetuigen, kwamen, zo aan de zyde van de Somma als aan den Zeekant, met
een schriklyk ruisschend geluid, nederstorten. Eenige deezer Stroomen, den weg
gebaand hebbende door de naauwe openingen in 't gebergte, reezen tot eene
hoogte van meer dan twintig voeten, en hadden bykans eene halve myl in
uitgestrektheid. De modder deezer Stroomen, eene natuurlyke Kalk zynde, heeft
eene duizend Acres van de beste Wyngaarden volkomen overdekt, en voor
tegenwoordig bedorven; want dezelve wordt binnen kort zo hard, dat men een
houweel noodig heeft om dezelve te breeken: ik schryf, voor het tegenwoordige;
dewyl ik my verbeelde, dat de grond, hiernaa, grootlyks zal verbeterd weezen door
de veelvuldige Zoutdeelen, blykbaar begreepen in de Assche van deeze Uitbarsting.
- Een Heer van de Britsche Factory te Napels, een bak gevuld hebbende met de
Assche op zyn balcon gevallen, geduurende de Uitbarsting, zaaide 'er eenige Erwten
in, en verzekerde my, dat ze den derden dag opkwamen, en veel sterker groeiden
dan zy gemeenlyk doen in den besten gewoonen Tuingrond.
(Het Vervolg hierna.)

Belangryk verslag eens nieuwen wegs na de Oost-Indien, over
Aleppo en Bagdad; veele byzonderheden van de gewoonten en
zeden der Turken ontvouwende.
(Ontleend uit DONALD CAMPBELL's Journey over Land te India.)
(Vervolg van bl. 41.)
Naa weinig uuren slaapens, maakte onze Gids ons wakker, en wy zetten onze reis
voort. Naa een poos stil-
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zwygens, begon myn Gids op den volgenden trant, 't geen de Tolk my onder het
spreeken vertaalde.
‘Zeker, God maakte het lachen tot bespotting en beschaaming des Menschdoms;
hy gaf dit vermogen aan de Franken en aan de Aapen; want des eenen Ha, Ha,
Ha's, en des anderen He, He, He's, zyn beide boosaartig, snood, tot niets dienstig
dan om alles wat rondsom hun is te plaagen en te mishandelen.’
Hier zweeg de Gids, als wagtende eenig antwoord. Ik zweeg. Naa eene wyl
wagtens, voer hy voort. ‘Dit is het niet al, met al hun lachen hebben zy de wysheid
om wonder wel voor zichzelven te zorgen; want een half douzyn Aapen zal, onder
het He, He, He, een geheelen hof van vrugten ledigen, als of 'er een honderd geweest
waren; en een Frank zal, onder het Ha, Ha, Ha, uw voor- en toespys opeeten als
een Wolf, en wyn zuipen met dezelfde maatigheid als een Kameel water drinkt.’
Ik dagt dat ik van het gesmoord lachen zou gestikt hebben; ik wilde hem egter
niet in de reden vallen, en beleidde het zo, dat hy voortvoer met zyne aangevangen
gelykenis.
‘Maar met al hun He, He, He's en Ha, Ha, Ha's gebeurt het zomtyds dat zy
gevangen worden; de Aap wordt in een strik gevangen, opgeslooten of gedood, en
de Frank in een gevangenhuis opgeslooten, gekastyd of gehangen; en dan verandert
de toon, en het is och, ho, ho!’ - Hier speelde hy zyn nabootzende rol zo meesterlyk,
en tevens zo lachverwekkend, dat ik myn lachen niet langer kon bedwingen.
Oogenbliklyk viel hy hier op in. ‘Neem u zelven in agt, JIMMEL! Neem u zelven in
agt! Gy kunt u niet bedwingen!’ 'Er op een ernstigen toon byvoegende: ‘By onzen
Heiligen Propheet! het zou kunnen uitloopen gelyk ik u gezegd heb. Neem derhalven
u zelven in agt, en vermy het lachen in de Caravanseras, of wy moeten scheiden;
want 'er zyn plaatzen, en daar wy ons gister avond bevonden was zodanig een,
waar vermoeden uw gewis bederf zou berokkenen. En, indien gy omkwaamt, wat
zou ik, te Aleppo wederkeerende, tot myne verdediging zeggen? Ha, ha, ha! zou
niets afdoen. Neen, neen! zy zouden het niet gelooven, en ik myn character
verliezen.’
Hoe, voegde ik hem toe, lacht gy dan zelve niet?
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- ‘Zeer zeldzaam,’ antwoordde hy, ‘of liever nooit. Althans zou ik het niet doen in
tyd van gevaar. Neen, neen, geen dan Christenen en Aapen geeven zich aan lachen
over. Turken en Tartaaren zyn wyzer.’ - Ik beloofde hem, in het vervolg, voorzigtiger
te zullen weezen; en, om hem door eenige vleitaal wat te neder te zetten, zeide ik,
dat hy zyn rol zo wonderlyk wel speelde, dat het my onmogelyk was de aandoening
tot lachen te bedwingen. Dan hy gaf my te verstaan, met een gansch ernstig gelaad,
dat zyn bedryf, in die gelegenheden, van eenen al te ernstigen aart was om stof
van gelach op te leveren; en raadde hy my aan, dit in goeden ernst te gelooven.
De bezorgdheid van mynen Gids voor myne veiligheid was de ernst van een Man,
die, het geen hy op zich genomen hadt, stipt wilde vervoeren; en zyn geheele gedrag
droeg de blyken van eene naauwkeurigheid om aan zyn opgenomen taak te voldoen,
welke men zelden by de menschen aantreft. - Eer wy van Aleppo gingen, hadt hy
het op zich genomen, my veilig over te brengen; hy was onvermoeid werkzaam om
dit te doen. Hy hadt op zich genomen, my van spys te verzorgen; dit deedt hy op
de ruimste wyze - hy hadt beloofd te gaan zo als 't my behaagde, langzaam of
schielyk; hy hieldt zyn woord - wy waren overeengekomen, dat wy van paarden zo
dikwyls zouden verwisselen als het my behaagde; hy volbragt zulks. Maar, buiten
deeze byzonderheden, scheen hy zich over my niet meer te bekommeren, dan hy
zou gedaan hebben wegens eene Baal Koopwaaren, zyner zorge toevertrouwd. Hy
was verpligt my behouden en in goeden staat te Bagdad te brengen; dit hadt hy
beslooten te doen; en hy dagt op niets anders. Ik had Voorschryvings-Brieven aan
eenige der Bashas van de Steden, door welke wy heen zouden trekken; maar, dewyl
het overgeeven van een Brief, naar de gewoonte daar te lande, altoos vergezeld
gaat van een Geschenk, dagt ik het beter, het overleveren daar van te laaten, zo
de nood het niet mogt vereischen - schoon de staat des Lands in zulk eene onrust
ware, dat wy te meermaalen eene wagt noodig hadden.
Zo ras de gedagten van het behandelde onderwerp, het lachen, eenigzins verzet
waren, begon de Tartaar in een goed humeur te komen, en met zyn gewoone drift
te praaten; want hy was, naar de luim hem aandreef, of droe-
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vig stil, of bovenmaatig snapagtig. Zyne tong mogt aangemerkt worden als een
Thermometer, op welke men de warmte of koude van zyn gestel kon zien; de
uitersten van stilzwygenheid of snapagtigheid waren de merktekens. Zyn onderhoud
bepaalde zich egter in een naauwen kring, en bestondt voornaamlyk in vertellingen
van zichzelven en van zyn paard; van de verbaazende reistochten, door hem gedaan,
en de dappere daaden, welke hy volvoerde.
Dat hy my, zo als ik even aanmerkte, in eenige opzigten, als een stuk van
eigendom aanzag, heb ik reden om te gelooven; want ik nam waar, dat, by eenige
Caravanseras, het volk zich rondsom my heen schaarde, en my met duidelyk
spreekende aandoeningen van verbaasdheid en medelyden aanzag; wel is waar,
eenigen sloegen een blik van veragting op my neder; maar geen, hoe laag en
ongelukkig, scheen my mynen toestand te benyden.
In dit denkbeeld vond ik my te meer versterkt door een geval tusschen Diarbeker
en Mosul. Op zekeren morgen was ik meer dan gewoonlyk afgemat door de
vermoeienissen van den voorigen dag. De Tartaar riep my, en beval dat ik te paard
zou stygen. Bemerkende dat ik geen antwoord gaf, of eenig teken van ontwaaking,
nam hy my uit het bedde in zyne armen, (want hy was zo sterk, dat hy dit zonder
eenige moeite kon doen), en bragt my, zonder eenige pligtpleeging, buiten; en eer
ik zo volkomen ontwaakt was, dat ik ten vollen begreep wat 'er gebeurde, hadt hy
my op het paard gezet, gereed om weg te ryden.
Eene behandeling, zo vreemd, zult gy wel gelooven dat my op dien tyd zeer
verbaasde, en dat ik dezelve niet ligt zal vergeeten. Zulk eene menigte van vreemde,
verwarde, en weinig zamenhangende, denkbeelden kwam my nimmer voor den
geest, als op dat oogenblik; zy waren verdrietig, en verbaazend teffens; maar myn
toestand liet my niet toe ze naderhand te ontwikkelen. - De hoofdbedenking, welke
'er uit voortvloeide, was, dat het menschlyk gevoel in een zeer laagen staat moet
weezen, waar zodanig iets kan plaats grypen, uit het begrip, dat een Mensch zo
veel was als een stuk eigendoms; dat hy op dezelfde onaandoenlyke wyze kan
behandeld en vervoerd worden als een Baal met goederen.
Van de waarheid deezer bedroevende bedenking had ik kort daar naa eene
akelige proeve, in een geval,
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't welk, hoe smertvol ook, vergezeld ging met zulke belachlyke omstandigheden,
dat ik niet kan naalaaten 'er aan te denken zonder lachen - lachen, gelyk ik toen
deed, met een hart vol medelyden.
Op een morgen werd ik, vóór het aanbreeken van den dag, uit den slaap gewekt,
door een vreeslyk geraas in onze Caravansera. Ik giste, dat de Tartaar zich gereed
maakte om vroeg op reis te gaan. Ik had in zo verre gelyk, de paarden stonden
gereed. Ik kwam buiten om te paard te stygen, en stond zeer versteld, als ik eene
menigte paarden voor my zag, belaaden met iets, dat recht overeinde op derzelver
ruggen stondt; het nog gebrekkig licht liet my niet toe te onderscheiden dat het
Menschen waren. Ik hield het voor Baalen Koopgoederen, op eene zonderlinge
wyze gepakt. Ik deed geene vraagen altoos. Het aanbreekend daglicht ontdekte
my dat het Menschen waren, in zakken gepakt, en op de paarden gezet. 'Er was
eene wonderlyke mengeling van schrik en grappigheid in het denkbeeld, 't welk my
teffens met verontwaardiging, medelyden en lachen, vervulde. Eerstgemelde
aandoeningen nogthans hadden de overhand, en ik vroeg met eenige drift aan myn
knegt, wat dit wilde beduiden?’ - Hy gaf my ten antwoord, dat in die zakken jonge
Vrouwlieden waren, die de Tartaar gekogt hadt. ‘Goede GOD!’ riep ik uit, ‘is het
mogelyk, dat hy deeze ongelukkige Vrouwen gekogt heeft om dezelve met zo weinig
menschlykheids te behandelen?’ - ‘Hy heeft ze gekogt,’ antwoordde myn knegt, ‘als
een Koopwaar, niet tot zyn vermaak.’
‘Veronderstel,’ zei ik hier op, ‘dat het Mannen waren, en geen jonge Vrouwen,
hoe kan hy zich verbeelden, dat zy zulk eene behandeling zullen overleeven? In
een zak gestooken, gebonden, op een paard vastgemaakt, en voortgedreeven met
zulk een spoed (want zy waren toen reeds weg, en een andere Tartaar deedt niet
anders dan de paarden slaan, om ze den weg met alle mogelyke snelheid te doen
spoeden,) hoe is het mogelyk dat zy zulk eene mishandeling kunnen overleeven?
Zy moeten smooren, - zy moeten zich verzeeren - ontveld en dood gemarteld
worden!’
‘Indien ik,’ voerde hy my te gemoet, ‘u een goeden raad schuldig ben, zou ik u
raaden geene aanmerkingen daar over te maaken. Zulks zou alleen kunnen strekken
om deeze nog deerlyker te doen handelen,
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en den toorn van den Gids tegen u gaande te maaken.’
Om te besluiten, ik nam deeze raadgeeving in agt, en dagt by my zelve die
mishandeling na. Die ongelukkige Vrouwen werden, in dien staat, ettelyke mylen
verre gevoerd. Hier maakte de teerhartige Kooper beschikkingen om de elendigen
te bewaaren tot zyne wederkomst; wanneer hy, zo ik veronderstel, die ongelukkigen,
weder in zakken gestooken, op paarden gebonden, en na Aleppo gevoerd, zal
hebben, om ze daar aan den meestbiedenden te verkoopen.
Dit geval boezemde my een sterken afkeer in van mynen Tartaarschen Gids; en
geduurende eenigen tyd kon ik niet nalaaten hem met afschrik te beschouwen. Maar
met den tyd sleet myne gevoeligheid, en de Rede, haar bewind van bedaarde
oordeelvelling herneemende, zeide my, dat, schoon dit een misdryf ware, ja een
zwaar misdryf, hy deswegen zo verantwoordelyk niet ware als zy, die, beter
weetende, aan zulk een handel een wettige bekragtiging gaven, en in volle
uitgestrektheid een zelfde misdryf pleegden. Hy deedt alleen 't geen hy van zyne
kindsheid af hadt leeren doen; en overzulks niet moest beoordeeld worden naar die
wetten, welke een Brit in zulk een geval zou vaststellen.
Een Brit! - Ach! heb ik, dit schryvende, de vinnigste schimpreden tegen de Britten
niet uit myne pen laaten vloeijen? Ja! Lieden eene deugd toe te schryven, welke zy
ontbreeken, is het zwaarst mogelyk verwyt. - Ik bedagt dit niet op dien tyd; maar ik
wil niet te rugge haalen wat ik geschreeven heb. - De Britten verdienen deezen
geessel; want de handel in Menschen drukt een afzigtig brandmerk van eerloosheid
op den Raad. Hun Broeders bloed! het bloed van millioenen vermoorde Africaanen
schreeuwt, gelyk dat van ABEL, tegen hun ten Hemel, en het zal, vrees ik, niet te
vergeefsch schreeuwen.
Groote GOD! - Welk een verschriklyk denkbeeld! welk een onuitwischbaar
brandmerk! Dat een Wetgeever, in koelen bloede van handelbedryf, eene berekening
maake van het waarschynlyk voordeel met menschen-leevens te behaalen handelvoordeel in de weegschaal legt tegen moord - en Convenienten ter
verschooning van het gruwzaamst misdryf bezigt! Waarom mag een Roover het
niet desgelyks doen? - Maar zullen Britten!
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- Britten, die zich op edelmoedigheid beroemen, die waanen, in vryheid,
menschlykheid en regtvaardigheid, alle Volken der aarde te overtreffen, - zullen zy
de oogen openen, en zien dat mindere Volken een zo laakbaaren handel met schrik
ter zyde zetten, - zullen zy, door Gouddorst geprikkeld, of misleid door eene
verkeerde Staatkunde, zich langer besmetten met het bloed, 't geen andere Volken
hebben afgewischt, - zullen zy voortgaan met aan den eenen kant de vloek, en aan
den anderen kant de smaad, des Menschdoms te weezen? De Hemel verhoede
zulks! En och of die deugdzaame Man, die, de kwaadaartige smaadredenen der
laaghartigen en baatzugtigen versmaadende, stoutmoedig te voorschyn treedt als
een bepleiter van Menschenregt en van zyn Vaderland, die, de eene Zitting vóór,
de andere naa, uit den zetel des gemaks, welk de rykdom hem aanbiedt, opstaat,
om de banden en kluisters, welke snoodheid en gierigheid gesmeed, en om den
hals der medemenschen geklonken hebben, te verbreeken, - mogt hy eenmaal
slaagen, en de menigte zyner tegenstanderen doen bezwyken! ô Mogt de
Regtvaardigheid zyns Lands zyn zegepraal en roem zo groot en zo zeker maaken,
als de Regtvaardigheid van dat Weezen, onder wiens bestuur hy handelt, hem zeker
in eene andere Wereld zal doen ondervinden!
Ik naderde nu sterk aan dat Gewest, waar soms de Winden alle leevende
Schepzels, daar door getroffen, eenen oogenbliklyken dood aanbrengen.
Begrypende, dat ik, hoe meer spoeds ik maakte om dien oord door te komen, ik te
grooter kans had om dit doodlyk onheil te ontgaan. Ik reed uit al myn magt, en
noopte, door myn voorbeeld, myn Tartaarschen Gids, tot hy, in 't einde, zyne
verwondering en goedkeuring teffens te verstaan gaf: verklaarende, dat ik hem
omtrent gelyk was in het uitstaan van vermoeijenissen; 'er byvoegende, met een
veelbeduidenden glimplach, dat ik, naar alle waarschynlykheid, onder de Franken
ook een Overbrenger van Staatsberigten geweest was.
Op zekeren dag, naa dat wy omtrent vier mylen gereeden hadden van eene
Caravansera, waar wy van paarden verwisselden, bevond ik, dat een allerslegtst
paard my ten deele gevallen was; het was styf, zwak en kreupel, ingevolge hier van
struikelde het veel, en ik dagt alle oogenblikken 'er mede te zullen vallen. Ik stelde
daarom
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aan myn Gids voor, van paard te verwisselen; iets 't geen hy my tot dus lang nooit
hadt geweigerd; ik vreesde 'er nu voor, dewyl het paard, door hem beschreeden,
een der beste was. Hy weigerde thans volstrekt te ruilen; en, dewyl hy deezen dag
bovenmaatig stil geweest was, schreef ik die weigering toe aan een kwaaden en
geemlyken luim, en besloot, het by den eersten aanzoek niet te laaten berusten. Ik
verzogt daarom den Tolk hem te zeggen, dat, daar hy te Aleppo met my een afspraak
gemaakt hadt om van paarden te verwisselen zo dikmaals my zulks behaagde, ik
ons verdrag voor verbrooken hield, indien hy aan deeze myne begeerte thans niet
voldeedt; dat ik 'er aan den Consul te Aleppo over zou schryven.
Zo ras hem dit was overgebragt, scheen hy in heftitigen toorn te ontbranden;
nogthans poogde hy die aandoening te verbergen, onder het masker van eene
gemaakte veragting, welke op zyn gelaad trekken te wege bragt, hoedanige ik nooit
op eenig menschlyk aangezigt beschouwde. - Eindelyk brak hy het stilzwygen in
deezer voege af: ‘Gy wilt na Aleppo schryven? Dwaaze Frank! zy zullen u niet willen
gelooven! By MAHOMETH, het zou welgedaan zyn te hooren na de klagten van een
omzwervenden Frank tegen HASSAN ARTAZ - HASSAN, den getrouwen en
regtvaardigen, die, zedert tien jaaren en langer, de Boode geweest is, de Vriend,
de Vertrouweling, van Cadis, Bashas, en Onderkoningen; wien nimmer de naam
van Leugenaar naging! Wie denkt gy, arme misleide! wie denkt gy, dat uwe
beschuldiging, wegens het breeken myner belofte, zou gelooven?’ - Ik viel hem in
de reden: ‘Waarom houdt gy dezelve dan niet door van paard te verwisselen; daar
gy in uw geweeten (zo gy 'er een hebt!) overtuigd zyt, dat dit een gedeelte onzer
afspraake is?’ - Hy hervatte: ‘Eens vooral, ik wil u dit paard niet geeven!’ snorkende,
voegde hy 'er by: ‘Daar is geen Musulman, die een baard draagt, om niet te spreeken
van een baardloozen Frank, die dit paard van onder my zal krygen. Ik zou het aan
den Bevelhebber der Geloovigen, was hy in uwe plaats, op dit tydstip niet
overgeeven. - Ik zou het niet doen, Frank - ik herzeg het u - en ik heb 'er myne reden
voor.’
‘Ik wil wel gelooven,’ was myn antwoord, ‘dat
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gy 'er reden voor hebt; zugt tot uw gemak, en vrees van uwe beenen te zullen
breeken.’
Dit hoorende, werd hy geheel woede: - hy riep den naam van MAHOMETH aan, als
getuigen dat hy niet wist wat het was iets te vreezen, - hy verklaarde, dat hy zich
verzekerd hieldt, dat een booze geest my heden vervulde - en ik wel geschikt scheen
om met hem handgemeen te worden. Eindelyk, ziende dat ik hem met versmaading
aanzag, reedt hy my op zyde. - Ik dagt dat het was om my een slag toe te brengen,
en schikte my ter zelfverdeediging. - Ik tastte hierin mis. Hy nam de teugels uit myn
hand, palmde die in tot aan den bek myns paards, waar op hy 't zelve uit al zyn
magt sloeg, zyn eigen de spooren gaf, en ze beiden in volle galop zette. Hier by liet
hy het niet berusten; maar hieldt aan met myn paard te slaan, en 't zyne met spooren
te prikkelen; heenrydende over alle beletzels die ons in den weg kwamen, tot ik in
het einde dagt dat hy gek geworden was, of ten oogmerk had my om hals te brengen.
Verscheide keeren was ik in den wil om hem met myn zweep te treffen, en van zyn
paard te doen tuimelen. - Dan geduld kwam my gelukkig te hulpe, en boezemde
my in, te verdraagen en de uitkomst af te wagten. Inmiddels merkte ik my zelven
aan als in groot gevaar: nogthans was het vermogen, 't geen hy ten bedwang der
paarden hadt, zo groot, dat ik het onmogelyk vond eenige vertraaging te
veroorzaaken. Den uitslag der Voorzienigheid aanbeveelende, liet ik hem, zonder
eenige tegenstribbeling, zynen gang gaan. In de Lingua Franca gaf ik hem allerlei
scheldnaamen: en hy, grommende, noemde my Dumus, Jihash, Burhl (dat is, Zwyn,
Ezel, Muilezel,) alles op den schriklyksten toon, met eene onverbeeldlyke snelheid.
Op deeze wyze reeden wy, eenige mylen, over een onbebouwden grond, hier en
daar doorsneeden met kanaalen, veroorzaakt door de waterloopen in den regentyd,
digt bezet met kreupelhout, en met afgebrooken heuvelen. Zyn paard voerde hem
rustig over en door alles heen, en, schoon het myne alle oogenblikken struikelde,
en bykans viel, wist hy nogthans, met eene onbeschryfbaare handigheid, en kragt
die even verbaazend was, myn paard op den toom te houden, en, ik mag zeggen,
heerlyk over alles heen te voeren.
Ik stond des versteld, en was, toen dit vreemde weg-
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spoeden een einde genomen hadt, zigtbaar verblyd. Myn Gids, dit ziende, riep
eenige keeren zegepraalende uit: ‘O, la Frangi! Heli! Heli! Frangi!’ In 't einde, de
paarden stil houdende, keek hy my sterk in 't aangezigt; in de Lingua Franca
uitroepende: ‘Que dice, Frangi! - Que dice?’
Eenigen tyd was ik buiten staat hem te antwoorden; maar bleef hem van het hoofd
tot de voeten aanzien als het vreemdste schepzel, dat ik ooit aanschouwde. Hierop
streek hy zyne knevels met alle tekenen van zelfvoldoening en bedaardheid; nu en
dan knikte hy met zyn hoofd, als wilde hy zeggen: Ei, ei, het is zo! zie op my! ben
ik geen bekwaame knaap? ‘Ja,’ zeide ik, ‘gy zyt een bekwaame knaap; maar ik
wenschte wel van uwe my verlegenmaakende kunstenaaryen ontslaagen te weezen.’
Wy steegen af op den top van een kleinen heuvel, van welken wy een volkomen
en ruim gezigt hadden over het omliggende Land. Onze Tolk kwam by ons. Myn
Gids riep hem, en begeerde, dat deeze my zou uitleggen, wat hy voorhadt my te
zeggen. Ik zal het u zo na mogelyk met de woorden van den Tolk opgeeven.
‘Gy ziet,’ dus sprak de Tartaar, ‘de ginds liggende bergen,’ (na het Oosten
wyzende,) ‘deeze liggen in het Landschap Kurdestan, bewoond door een snood
geslacht Roovers, Jesides genaamd: zy brengen eerbewyzingen toe aan hun eigen
God JESID (JESUS), en dienen den Duivel uit vreeze. Zy leeven van den roof, komen
dikwyls van dit gebergte af, en den Tigris over, welke tusschen hun en ons stroomt.
Zy plunderen en verwoesten dit Land met groote benden van eene verbaazende
sterkte; alles wat zy kunnen vatten in slaaverny wegvoerende; wie wederstand biedt
heeft een gewissen dood te wagten. Dit Land is, derhalven, op eenigen afstand in
't rond, hoogst gevaarlyk voor alle Reizigers, wier veiligheid alleen in de vlugt bestaat.
- Nu was het deezen morgen ons ongeluk dat wy één zeer slegt Paard kreegen,
waar voor ik, het zy niet kwaad in de oogen van ALLA! eenige stokslagen zal doen
toetellen, (hier haalde hy zyne knevels op.) - Hadden wy een bende van die Roovers
ontmoet, wat konden wy anders gedaan hebben dan vlugten? En indien gy, Frangi!
dit Paard bereeden hadt, en ik het uwe; dan zouden wy nim-
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mer hebben kunnen ontkomen: want ik twyfel zeer of gy het onder my wel voor
vallen bewaard zoudt hebben, gelyk ik onder u deed. Ik zou derhalven in hunne
handen gevallen zyn - gy uw gids verlooren hebben, en den weg kwytgeraakt
weezen. Wy waren allen omgekomen. - Daarenboven,’ voer hy voort, ‘zyn hier
verscheide Dorpen, bewoond door Lieden, die, indien zy in 't vermoeden vielen dat
gy een Frank waart, u zouden vervolgen, en, indien zy konden, aan MAHOMETH
opofferen: hierom moeten wy wegspoeden.’
Zo ras de Tolk my dit vertaald hadt, hervatte de Tartaar: ‘Wel nu, wat zegt gy daar
van?’ - en zich mywaards keerende; het hoofd in de lugt steekende: ‘Que dice,
Frangi!’
Ik antwoordde: ‘Dat gy de taal van gezond verstand gesprooken hebt. - Ik ben
aan u hoogst verpligt.’
Dit, aan hem vertolkt zynde, hadt eene allerbeste uitwerking op hem; zyn gelaad
nam de allergunstigste plooi aan, en hy voegde my toe: ‘Ik wil alles doen om u
genoegen en gemak te geeven; doch, wanneer ik weiger, bid ik u, my niet te
wederstreeven - hou u verzekerd dat ik reden voor die weigering heb, en vermy
bovenal in myne tegenwoordigheid te lachen. Maar wy zullen Mosul haast bereiken,
en dan waarschynlyk geen meer verschil hebben.’ - Want ik had ten oogmerk, en
het hem gezegd, om van Mosul af langs den Tigris na Bagdad te gaan. De door
hem ingeboezemde verwagting bemoedigde my.
(Het Vervolg en Slot in onze naastkomende.)

Iets over de Russische sleede-harddravery, te Archangel.
Aan de Burgers, Schryvers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
MEDEBURGERS!

Een jonge Dame, alhier woonagtig, een Neef in Archangel hebbende, die aldaar,
in Compagnie, een zeer uitgebreiden Handel dryft, had op haar aanoudend verzoek,
van dien Heer een omstandig Berigt gekreegen van hunne Ysvermaaken. Dit Verhaal,
in de Russische taal opgesteld, vond
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zy zo amusant, dat zy ondernam, hetzelve in een Hollandsch gewaad te steeken,
ten vermaake van haare goede Vrienden, onder welke ik mede de eer hebbe te
behooren. - By de leezing, heb ik het belangryk genoeg geoordeeld, om te wen
schen, dat het by onze Landgenooten algemeen bekend wierd; met welk oogmerk
ik Ul. 't zelve zende, (naa bekomene toe stemming der jonge Vertaalster);
verzoekende, dat Gyl. het een plaatsje inruimt in Uw beroemd Maandwerk. Voorts
is het vriendelyk verzoek, dat Gyl. styl en spelling wat gelieft te verbeteren. Ik blyve,
met de meeste achting,
Ul. bestendigen Leezer,
J.C. LE JEUNE.
Rotterdam,
31 Jan. 1797.

Het Derde Jaar der Bataafsche Vryheid.

Iets over de Russische sleede-harddravery, te Archangel.
(Medegedeeld door een Inboorling aan zyne Bloedverwante in Holland.)
MYNE WAARDE!

Gy hebt my, mondeling en schriftelyk, zo menigwerf verzogt, u by gelegenheid eens
eene beschryving der gewoone Sleedevaarten in onze koude Gewesten te geeven,
dat ik niet kan nalaaten aan uwen wensch te voldoen. Doch, daar myne pen meer
versneeden is om Comptoir-brieven te schryven, dan wel voor juiste beschryvingen,
zo ben ik met reden bedugt, dat ik niet dan gebrekkig aan uwen my bekenden
kieschen smaak zal kunnen beantwoorden; egter, dewyl ik niet minder bewust ben
van uw toegeevend en heusch character, zal ik het waagen, en wel met te meer
hoop op een gelukkigen uitslag, daar ik thans myn geheugen niet behoeve te pynigen
met de herroeping van voorledene Ysvermaaken; maar slegts te beschryven hebbe
't geen dagelyks onder myne oogen voorvalt. - My dunkt, dat met de koude (die
evenwel thans, op de Schaal van Fahrenheit, maar één graad onder o staat) myne
voorreden nog al wydloopig is: dan, myne Waarde! ik zit, terwyl ik dit schryve, in
myne groote Zaal, tusschen twee Kagchels; dus is myn kunstige dampkring nog al
vry gemaatigd. - Doch ter zaake.
't Is heden de 10de van November, 1796, Oude Styl. Onze aanzienlyke Rivier
heeft reeds, zedert eenige dagen, een aanmerkelyke Ysschors te draagen: de dikte
is nu nog maar anderhalve voet, Holl. - Nu worden de schoonste Sleeden,
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Arretuigen, enz., die men kan aanschouwen, voor den dag gehaald, en
schoongemaakt. Elk, van den vermogenden tot den minvermogenden Burger, is
thans, tot zweetens toe, werkzaam, om, ieder in zynen kring, een destig figuur op
het Ys te maaken. Nimmer vertoont zich onze handeldryvende Stad in voller pragt
en luister, dan te deezer tyd. Ja zelfs de pragtige Amsteldammer, wiens grootschen
toestel van schoone Paarden en Arresleeden ik gezien heb, zou, zonder
verwaandheid gezegd, als betoverd staan kyken, wanneer hy den half bevroozen
Rus, zo luisterryk, zo vindingryk, zo verscheiden in keurigen smaak, op onzen
cristallynen vloer zag heen en weder zwieren.
Had ik nu de welversneeden pen van eenen Hollandschen FEITH, eene Juffr.
WOLFF, eene DEKEN, eene POST, hoe verruklyk, hoe behaaglyk, zou ik dan aan myne
opgenomene taak kunnen voldoen! Dan, myne Waarde! de Zanggodinnen zyn myne
Vriendinnen niet; en Papa Apol vind ook weinig behaagen in onze guure Gewesten,
en houd meer van gemaatigde Lugtstreeken. - Dus verstoken van den bystand
deezer doorlugtige personadien, zal ik my met een stroeve Russische pen en
Archangelsche inkt moeten behelpen.
Breng u dan voor den geest een uitgestrekt Ysveld van eenige Hollandsche uuren
lang, 't welk, van 's morgens elf tot 's namiddags drie uuren, schier vol is van
allerhande Rytuigen, Arresleeden, enz.; het eene pragtiger dan het andere.
Inzonderheid munt boven alle uit, de zogenaamde Cariool van onzen Gouverneur.
Dit trots Gevaarte is, in lengte en breedte, weinig minder dan een Hollandsche
Trekschuit: vier-en-twintig persoonen kunnen 'er op hun gemak in zitten. Het is een
langwerpig vierkant, rustende op twee smalle ribben, die van onderen met yzer
beslaagen zyn, en van vooren zo wel als van agteren met een flaauwe bogt
van-eenige voeten opwaarts gaan, ten naasten by als de gewoone Arresleeden,
van vooren te zien. Het Gebouw gaat zeven voeten Holl. regtstandig op: het dak, 't
welk veel overeenkomst heeft met dat der Chineesche Tempels, is van boven, met
een ovaal rond, open, ter wydte van circa tien duimen Holl. diameter. Om dit ovaal
is een hooge, met lofwerk doorsneeden, kroonlyst, tegen welke de wapens hangen
van den Gouverneur. De lyst van dit dak steekt wel een voet over het Gebouw;
onder dezelve hangt een groot aantal zilveren schellen, van allerlei gedaante, en
ter grootte van die onzer gewoone huisdeuren. Het Gebouw zelve is van ligt
greenenhout, en van alle zyden voorzien met groote Venetiaansche spiegelglazen;
aan de twee lange zyden zyn twee deuren, mede met een groote glazen ruit in 't
midden. Van buiten is dit Gevaarte met zwarte en witte Beerehuiden bekleed,
gerangschikt als de vloertegels, in Holland, by de Boeren, op
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het platte land. Van binnen is het behangen met vellen van wilde Katten, Haazen,
Vossen en Dassen; op zulk eene verruklyke wyze geschakeerd, dat het, in coleur
en tekening, voor het schoonste Smirnasche tapyt niet behoeft te wyken: de
zitkussens zyn niet minder in een aartigen smaak. Aan de twee lange zyden van
deeze Cariool is een kleine gallery, maar tien duimen van het ys: deeze dient voor
agt Heidukken van den Gouverneur, om 'er op te staan; elk van hun heeft een groote
Beerehuid, met den kop 'er aan, om het lyf, zodat zy volmaakt gelyk schynen aan
deeze vreeslyke Dieren. 'Er is een pragtig roer aan dit Gevaarte, 't welk, even als
de Zeilschuitjes in Holland, na willekeur kan bestierd worden. Agter by het roer is
een groote porceleinen Kagchel, die van buiten gestookt wordt, door middel van
een yzeren pyp, welke van binnen onder de zitbanken doorgaat, en dus, onzigtbaar,
overal eene aangenaame warmte verspreidt. Vier Thermometers, van eene
byzondere vinding, welke zeer juist den graad van warmte aanwyzen, zyn in de
hoeken geplaatst.
Waarschynlyk zult gy al nieuwsgierig zyn, hoe dit groot Gevaarte in beweeging
gebragt wordt, en hoe veele dikke, sterke Russische Paarden 'er voor gespannen
worden. Niets van dit alles! Dit zwaare werk verrigten agt schoone Rendieren van
het grootste soort, met kostbaare ligte tuigjes van azuur-blaauw leder op het lyf;
onder aan den hals hangt een groote zilveren schel, boven op den kop is een groote
Reigerbos, aan de pooten zyn staalen getande schoentjes, die met lederen riemen,
zeer net, om de voeten toegegespt worden. Dus toegerust, worden zy, twee aan
twee, voor de Cariool gespannen. Agt Staljongens van den Gouverneur, juist zo
kloek, dat een groote Wolfshuid, met den kop 'er aan, hun geheel bedekt, leiden elk
een Rendier met een blaauwe zyden koord, voorzien van gouden kwasten. Deeze
Knaapen zyn zo vlug ter been als een der Rheeën.
Nu, myne Waarde! is de Cariool, met zyn ganschen toestel, in orde; en het is
meer dan tyd, dat wy de groote Toer gaan doen. Luister dan, bid ik u, met ingespanne
aandagt, na 't geen volgen zal.
Des Zondags naa den Godsdienst, om half elf uuren, (want dan is de Kerk reeds
uit,) worden drie Kanonnen, eenige minuuten naa den anderen, gelost: dit is het
teken, dat de Gouverneur, met zyn geheelen Hofstoet, de groote Toer zal doen.
Alsdan maakt elk zich gereed. De Gouverneur, in zyn pragtige Cariool, ryd vooruit,
met Russisch muziek, 't welk aangeheven wordt door voorgemelde agt Beeren, die
op zyde der Cariool staan. Denk niet, myne Waarde! dat dit kamer-muziek is; de
zagtste toon kan ten minsten een kwartiers uur ver gehoord worden; en hieruit kunt
gy een genoegzaam denkbeeld van de hooge toonen vormen.
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Eer de Sleedevaart begint, (dit had ik boven reeds moeten zeggen,) worden twee
kostbaare Draaibassen van Japans koper, die agter aan weêrzyde van het roer
geplaatst zyn, gelost. Daarop ryd alles voort. De aanzienlyke Kooplieden, met hunne
Vrouwen en Kinderen, volgen, in hunne Carioolen, den Gouverneur; en zo ieder na
rang. - Deeze Caravaane is zoms wel een kwartiers uur lang.
Voor de Stad, heeft de Gouverneur, op eigen kosten, een pragtigen Tempel, op
het Ys, laaten opslaan, en, twee uuren Hollandsch verder, een anderen. By den
laatsten gekomen, kan elk daar, voor een maatig prysje, eenige verversching, na
welgevallen, bekomen. In 't heenryden gaat deeze pragtige Trein zeer staatig voort;
maar in het retour ryd de Gouverneur als een blixem, en wy allen volgen dan zo
goed wy kunnen.
Ziedaar, myne Waarde! een naauwkeurig verhaal van ons Ysvermaak, met den
aankleeve van dien. - Nu nog iets van onze gesorceerde Harddravery.
Eens ter week, te weeten 's Woensdags, ten half elf uuren, begint de vliegende
Harddravery, in Arresleeden, of Tikkers, gelyk aan de Hollandsche. 'Er is een lange
Ysbaan, circa een half uur lang, en zestig voeten breed, ter zyden met leuningen
afgeperkt, daar een verbaazende menigte toekykers agter staat. Aan het einde
deezer Baan is een deftige Chineesche Tempel, voor den Gouverneur en zyn
Hofstoet, als ook voor een groot aantal Burgers en Burgeressen, van de eerste
classe, die allen op het pragtigst zyn uitgedost. Voor dien Tempel is eene kolom
van de Dorische orde; en ook eene ter plaatze waar men afryd: de eerstgemelde
is met eene kroon van palm, rykelyk met gouden en zilveren plaatjes opgetooid,
vercierd.
Twee Heeren, door het lot verkoozen, verschynen aan den paal, daar men den
rit begint, met hunne pragtige Arresleeden en Paarden. De Harddraaver is aan den
Tikker gespannen; de Heer zit agteröp, en ment denzelven. Een Koetzier, in keurig
livery, staat op zyde, en heeft den zogenaamden Galoppeur, (een Paard, daartoe
byzonder afgerigt,) met eene dunne lyn vast. Dit Beest, anders geheel los en vry,
galoppeert altoos een weinig vooruit, aan de linkerzyde van den Draaver, zo hard
het loopen kan. De Harddraaver tragt steeds den anderen in te haalen, en wordt
daardoor op eene verwonderlyke wyze aangezet, zonder egter immer uit den
sterksten draf te raaken. - De beide Paarden hebben ieder een groenen zyden lap
voor het eene oog; de Harddraaver voor het regter, de Galoppeur voor het linker:
dus zyn zy altoos verpligt, met het ongedekte elkanderen aan te zien; 't welk de
ondervinding leert, dat zeer noodzaaklyk is.
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Ik vreeze, myne Waarde! met deeze ampele beschryving, die tot het bedoelde
oogmerk, om namelyk onze Ysvermaaken te verhaalen, weinig afdoet, u verveeld
te hebben. Daarom zal ik my nu bekorten, en ten einde spoeden.
Indien, by voorbeeld, twaalf Dingers na den Eereprys zich opdoen, worden hunne
naamen op een kaartje geschreeven; dan trekt ieder zyn nommer, welke de
Gouverneur by het lot uitdeelt. Die No. 1 en 2 trekken, ryden eerst; eenige minuuten
laater, No. 3 en 4; dan 5 en 6, enz. Natuurlyk zyn dus zes van de twaalf het eerst
by den merkpaal; deeze zes krygen van den Gouverneur elk eene zilveren Medaille.
's Woensdags daar aan volgende moeten die zes weder looten, en ryden weêr twee
aan twee; de drie gelukkigen krygen dan ieder eene grooter zilveren Eerepenning.
Agt dagen daarna ryden deeze drie te gelyk af: die het eerst den paal bereikt, wordt,
door de Echtgenoote des Gouverneurs, de kroon van palm op het hoofd gezet; en
eene gouden Medaille, ter waarde van veertig Roebels, hangende aan een zeer
keurig zyden lint, wordt hem, door voornoemde Dame, met veel plegtigheid, op de
borst vastgemaakt.
Deeze vermaaklyke dag op die wyze geëindigd zynde, noodigt de Gouverneur,
dienzelfden avond, de aanzienlykste lieden deezer Stad op een pragtig Soupé en
Bal. De gelukkige Vriend met de gouden Medaille is aan tafel tusschen den
Gouverneur en zyne Vrouw geplaatst, en geniet nog daarenboven de eere van het
Bal met deeze Dame te openen. - Het geheele Paleis is by deeze Fête op de
luisterrykste wyze verlicht; en de Genoodigden gaan eerst in den morgenstond, met
een vrolyk hart, na hunne wooning, en na een warm bed.
NB. Nog iets byzonders voor de Liefhebbers der Harddravery in Holland. - Daar de
ondervinding ons heeft geleerd, dat, wanneer een zeer sterk bezweet Paard, ten
eersten, met een kleed gedekt, op Stal wordt gezet, zulks menigwerf doodelyk voor
die nuttige Dieren was, heeft een voornaam Med. Doctor het volgend middel
beproefd, 't welk, zedert veele jaaren, alhier in algemeen gebruik is: - Zodanig een
bezweet Paard wordt aanstonds, in de open lugt, geheel met sneeuw bedekt, 't
welk, op de natte huid, schielyk bevriest: vervolgens wordt het Beest, een half uur
lang, stapsvoets geleid; daarna valt de bevroozen korst, met geheele brokken, van
de huid: dan zet men het Paard, altoos ongedekt, op Stal. 'Er is geen voorbeeld,
dat een Paard, op zulk eene wyze behandeld, eenig ongemak bekomt; des
anderendaags is het Dier zo tierig als te vooren.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Proeve van andwoord op de vraag:
‘Wat is de reden, waarom Jezus het algemeen vooroordeel, of voorgeeven,
dat hy te Nazareth zou geboren zyn, nimmer heeft te keer gegaan; daar
deeze dwaaling de Jooden natuurlyk moest weêrhouden, Jezus als den
Messias te erkennen, welken zy, overeenkomstig de Godsspraak, van
Bethlehem verwagtten?’
Door G. HESSELINK, A.L.M. Phil. Doct. en Hoogleeraar in de
Godgeleerdheid, by de Doopsgezinden, te Amsterdam.
Veel is 'er, zinds jaaren, zedert men genoodzaakt is geworden den Godsdienst van
Jezus tegen bykans alle mogelyke tegenwerpingen te verdedigen, tot handhaaving
van denzelven geschreeven; zo dat 'er bykans geene byzonderheid van eenig belang
in de Evangelische Geschiedenis gevonden wordt, welke niet haare aanvallers en
verdedigers gehad, of niet de aandagt der geleerde Schriftverklaarders tot zig
getrokken heeft. - Ik weet echter niet, of iemand zig wel opzettelyk verledigd heeft,
het Vraagstuk, 't gene aan 't hoofd deezer Verhandeling gesteld is, tot een onderwerp
zyner bedenkingen uit te kiezen, schoon zommigen, gelyk PRIESTLEY en EVANSON,
daaruit mede aanleiding genomen hebben, om de Geboorte te Bethlehem, als
geheel verdicht zynde, te verwerpen.
Het moet ons zekerlyk vreemd dunken, dat, zo ver ons uit de Geschiedverhaalen
der Evangelisten bekend is, onze Zaligmaaker nooit eenige pooging gedaan heeft,
om de algemeene dwaaling te keer te gaan, uit kragt van welke men meende, dat
hy te Nazareth in Galilea geboren was. - De plaats, alwaar iemand het leevenslicht
het eerst aanschouwt, doet in het algemeen niet tot zyne Waardigheid. Hier echter
was het eene zaak van gewigt. Volgens de algemeene verwagtingen der
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Jooden, gegrond op eene aloude Voorspelling, moest de groote Verlosser Israëls
te Bethlehem, de Stad Davids, geboren worden, gelyk blykt uit het Andwoord, door
de geleerde Schriftverklaarders van dien tyd aan Herodes gegeeven: Op de Vraag:
(Matth. II:5, 6.) Waar de Christus (Messias) zou geboren worden? geeven zy dit
Andwoord: Te Bethlehem in Judea. Want alzo is geschreeven door den Profeet: En
Gy, Bethlehem, gy land Juda, zyt geenszins de minste onder de Vorsten van Juda,
want uit u zal de Leidsman voortkomen, die myn Volk Israël weiden zal.
Ter deezer plaatze geboren te zyn, was dus een byzonder kenmerk van den
Messias, wordende dit ook van de Jooden als zodanig beschouwd, gelyk uit de
aangehaalde plaats te zien is. - Het kon dan (zou men zeggen) den Heiland niet
onverschillig zyn, wat de Jooden hieromtrend dagtten, daar deeze dwaaling hen
natuurlyk moest weêrhouden, hem als den Messias te erkennen. En dit is geen
enkel gissen, dewyl wy, in de daad, vinden aangetekend, dat de Jooden meermaalen
deeze omstandigheid, dat Jezus te Nazareth geboren was, als eene zwaarigheid
deeden gelden, en als een kragtig bewys aanvoerden, dat hy de beloofde Verlosser
niet zyn kon. Zeer duidelyk blykt dit, onder anderen, uit hetgene Joannes heeft
aangetekend. Veelen dan uit de Schaaren, (luidt zyn Verhaal, Hoofdd. VII:40, enz.)
deeze woorden hoorende, zeiden, deeze is waarlyk de Profect: anderen zeiden,
deeze is de Christus of Messias. Wederom anderen zeiden, zal dan de Christus uit
Galilea komen? En zegt de Schrift niet, dat de Messias komen zal uit den Zaade
Davids, en uit het Vlek Bethehem, daar David was? En wanneer Nikodemus in den
Raad den zaak van Jezus eenigermaate durfde bepleiten, duuwde men hem vry
driftig en onbescheiden toe: Zyt ook Gy uit Galilea? Onderzoek en zie, dat uit Galilea
geen Profeet is opgestaan (vs. 52.).
Zou men by deezen toestand van zaaken niet verwagten, dat Jezus, welke toch
niets verzuimde, 't gene ter behoudenis der menschen dienstig is, den Volke zou
gezegd, en by de stukken getoond hebben, dat hetzelve hieromtrend in dwaaling,
en hy waarlyk te Bethlehem geboren was, waaromme dit geen beletsel zyn kon,
om hem, als den Messias der Natie, geloof te geeven? Intusschen vinden wy zulks,
tot onze groote verwondering, niet; en het is hoogstwaarschynlyk, en wy durven wel
zeggen, volstrekt zeker, dat Jezus nimmer openlyk
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eenige pooging gedaan heeft, om deeze oorzaak des Ongeloofs weg te neemen.
Ik besluit zulks niet alleen uit het stilzwygen der Evangelieschryvers, maar
inzonderheid daaruit, dat het nergens blykt, dat eenigen hieromtrend tot andere
gedagten gekomen zyn; weshalve men op goeden grond mag vaststellen, dat Jezus
hieromtrend (ten minsten in het openbaar) nimmer eenige opheldering gegeeven
heeft. - Hieruit ontstaat dan dit volgende Vraagstuk:
‘Wat is de reden, waarom Jezus het algemeen voorgeeven, of vooroordeel, dat
hy te Nazareth zou geboren zyn, nimmer heeft te keer gegaan; daar deeze dwaaling
de Jooden natuurlyk moest weêrhouden, Jezus als den Messias te erkennen, welken
zy, overeenkomstig de Godsspraak, van Bethlehem verwagtten?’
Iemand zou ligt kunnen denken, ‘dat het Andwoord op de voorgestelde Vraag
moet gezogt worden in het ontkennen der veronderstelling, of, om duidelyker te
spreeken, in het beweeren, dat de Jooden wel beter geweeten hebben, dat zy by
zigzelven wel overtuigd waren, dat niet Nazareth, maar Bethlehem, de
Geboorteplaats van den veelgerugtmaakenden Profeet was, maar dat zy zulks
slegts voorgaven, om hiermede hunne afkeerigheid, van in Jezus te gelooven,
gevoegelyk te bedekken; waaruit dan van zelfs volgt, dat het geheel overtollig zyn
zou, deeze tegenwerping te beandwoorden.’
Dit laat zig in den eersten opslag zeer wel hooren, en misschien wordt het van
de meesten stilzwygend aldus opgevat; doch, by nader overweeging, zullen wy
bevinden, dat zulk eene veronderstelling van allen grond ontbloot is. Wanneer wy
naamelyk de Evangelieschryvers raadpleegen, zullen wy weldra overtuigd worden,
dat het geen valsch voorgeeven, maar waarlyk een algemeen gevoelen, onder de
Jooden geweest is, dat Jezus te Nazareth geboren was. Misschien moeten hiervan
eenigen worden uitgezonderd, als hiervan beter onderrigt zynde, doch zulks listig
verbergende. De groote menigte intusschen schynt hieromtrend ter goeder trouw,
gelyk men zegt, of uit onkunde, gedwaald te hebben. - Ten bewyze hiervan maak
ik de volgende aanmerking. Elk weet, hoe algemeen het was, Jezus den Galileër,
den Nazarener te noemen, weshalve ik hierop niet zal stilstaan, maar
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alleen aanmerken, dat deeze benaamingen hem niet alleen gegeeven werden van
zyne Vyanden, uit verachting; maar ook by aanhoudenheid van de schaaren, welke
hem volgden en genegen waren. Deeze, riep de juichende schaare, is Jezus, de
Profeet van Nazareth in Galilea. (Matth. XXI:11.) - In stede van zulks verder omslagtig
te bewyzen, beroep ik my slegts op eene plaats, welke hieromtrend voor voldoende
zal gehouden worden. Filippus, (tekent Joannes in het Iste Hoofdd. het 46 vs. aan)
vondt Nathanaël, en zeide tot hem, wy hebben dien gevonden, van welken Mozes
in de Wet geschreeven heeft en de Profeeten, Jezus den Zoon van Jozef, van
Nazareth, en Nathanaël zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goeds zyn? Volgens
de Vertaaling (gelyk ik de woorden aangehaald heb) heeft het den schyn, dat dit,
van Nazareth, van Jozef, doch niet van Jezus, gezegd wordt, zo dat uit dit zeggen
van Nathanaël niet meer zou volgen, dan dat wel de eerste, maar niet de laatste,
gezegd wordt van Nazareth oorsprongelyk te zyn. Doch in de grondtaal is deeze
dubbelzinnigheid niet, en van Nazareth moet, volgens den aart der taale, noodwendig
(*)
op Jezus slaan . - Uit welke plaats dan zeer duidelyk blykt, dat Filippus en Nathanaël
in het algemeene denkbeeld stonden omtrend de plaats van 's Heilands Geboorte;
ten minsten is het zeer klaar uit deeze en veele andere plaatzen op te maaken, dat
men vry algemeen geloofde, dat Jezus uit Nazareth in Galilea herkomstig was.
Veele Leezers zullen misschien het voorgestelde Vraagstuk nu uit eenig ander
gezigtspunt beschouwen; en het kan niet wel anders zyn, of by deezen is tegelyk
eene nieuwe Vraag opgekomen, hoe het naamelyk mogelyk was, dat 's Heilands
Geboorteplaats niet algemeen is bekend geweest. Hoe het zy, deeze bedenking
hangt met het onderwerp, waarvan wy thans spreeken, zo naauw te samen, dat wy
onze aandagt hiertoe voor eene wyl bepaalen. - Het moet ons immers ten uitersten
verbaazen, dat het Joodsche Volk hiervan heeft kunnen onkundig zyn, wanneer wy
acht geeven op hetgene 'er volgens de aantekeningen van Mattheus en Lukas by
's Heilands Ge-

(*)

In het Grieksch staat Ιησουν, τον ὑιον του Ιωσηϕ, ΤΟΝ ἀπο Ναζαρετ.
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boorte is voorgevallen, zo ten opzigte van de komst van eenige Wyzen uit het Oosten
op het zien eener Sterre, van den gruwelyken Kindermoord, op bevel van Herodes,
te Bethlehem by die gelegenheid gepleegd, als ten opzigte van hetgene den
Herderen in de Bethlehemitische velden gebeurd is. Hoe toch is het mogelyk, dat
dit alles heeft kunnen gebeuren, zonder dat het gerugt van deeze zaaken zig alomme
verspreidde, en de gantsche Natie met verwondering en verbaasdheid vervulde? De twee eerstgemelde byzonderheden, de komst naamelyk der Wyzen uit het
Oosten, en den Bethlehemitischen Kindermoord, vinden wy aangetekend in het 2de
Hoofdd. van Mattheus. Voor dat wy tot de byzondere beschouwing deezer twee
gebeurtenissen overgaan, dienen wy eene algemeene aanmerking te laaten vooraf
gaan.
Het is zekerlyk veelen bekend, dat sommigen de echtheid deezer twee eerste
Hoofddeelen van Mattheus, en dus ook de zaaken daarin voorkomende, hebben in
twyfel getrokken, vermoedende, dat deeze 'er door eene laatere hand zyn bygevoegd.
- Dan wy zouden te verre uitweiden, met de redenen van dit vermoeden omstandig
open te leggen, en ter toets te brengen. 't Zy genoeg, dat ik slegts de voornaamste
redenen van deezen twyffel met een woord aanroere.
(*)
Verscheiden geleerde Uitleggers zyn het ten vollen eens, dat Mattheus zyn
Evangelie in het Hebreeuwsch geschreeven heeft, houdende het Grieksche, 't gene
wy thans bezitten, voor eene Vertaaling. Zy besluiten zulks uit verscheiden inwendige
kenmerken, als vry duidelyke spooren van oorsprongelyk Hebreeuwsch vertoonende,
en hebben voor zig het getuigenis van eenige der kundigste Kerkvaderen, die in de
2de en 3de Eeuw gebloeid hebben. - Elk kent verder de zeer tastbaare overeenkomst
van zaaken, wyze van verhaalen, en gelykheid van uitdrukkingen, tusschen Mattheus
en Markus; welke overeenkomst zo zigtbaar is, dat men vry eenpaarig heeft
aangenomen, dat Markus zig in het opstellen van zyn Grieksch Evangelie van het
Hebreeuwsche van Mattheus bediend, of liever, met eenige verkortingen, meest
woordelyk gevolgd heeft. Niets echter heeft Markus

(*)

Zie MICHAËLIS Einleitung, enz. 2 Th. §. 128-138.
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uit de twee eerste Hoofdd. van Mattheus overgenomen, maar begint zyn Verhaal,
alwaar het 3de Hoofdd. van Mattheus eenen aanvang neemt. Ook waren 'er oudtyds
Sekten onder de eerste Christenen, die de wonderdaadige Geboorte onzes Heilands,
en de verdere omstandigheden, daarby vermeld, ontkenden. - Om deeze redenen
zyn sommigen op het denkbeeld gekomen, of misschien de Grieksche Vertaaler
(wiens naam en leeftyd echter geheel onbekend zyn) deeze twee Hoofddeelen by
het Evangelie van Mattheus gevoegd heeft. - Men bemerkt, intusschen, dat dit slegts
eene losse gissing is; welke ik niet zie, dat eenen genoegzaamen grond oplevert,
om de hierin voorkomende zaaken, als geheel verdicht zynde, te verwerpen, schoon
het waar is, dat men al vroeg de geschiedenis onzes Zaligmaakers door veelerleije
byvoegsels verbasterd heeft, waarvan verscheiden Opstellen van Evangelien, nog
voorhanden, tot voorbeelden kunnen dienen. Doch deeze zyn ook nimmer van de
Christenkerke in de vroegste eeuwen algemeen erkend, daar integendeel het
Evangelie van Mattheus, zo als wy het thans in zyn geheel bezitten, zo ver ik weet,
nooit van eenig Kerkvader of Vergadering is in twyffel getrokken. Wy zouden eene
afzonderlyke Verhandeling schryven, indien wy ons daarover in 't breede wilden
uitlaaten. De bedenkingen tegen de twee eerste Hoofddeelen van Mattheus vindt
men in de Theological Repository 1784, in eene Verhandeling, getiteld Observations
on the Introduction to Matthew's Gospel, 4 Vol. p. 484. Naauwkeurig is dit onderzogt
door MICHAËLIS Einleitung, enz. 2 Th. §. 133. - Dewyl de wonderdaadige Geboorte
des Heilands sommigen in den weg, en, behalven van Mattheus, ook door Lukas
geboekt is, heeft EVANSON in zyn Disharmony beslooten, om ook dit gedeelte van
Lukas Evangelie, anders by hem het eenigste echte opstel, voor onecht te verklaaren.
Aldus laat zig alles gemakkelyk buigen naar aangenomene begrippen.
Op deezen grond dan zullen wy over de twee voorvallen, in dit gedeelte van
Mattheus Verhaal voorkomende, de komst naamelyk der Wyzen uit het Oosten en
den Kindermoord te Bethlehem, voor zo verre zy het gemelde Vraagstuk raaken,
eene en andere aanmerking voordraagen.
1) Wat de Komst der Wyzen uit het Oosten betreft, dit zekerlyk is een der duisterste
stukken uit de gantsche
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Evangelische Geschiedenis, waaromtrend de redelyke Uitlegger zig niet gemakkelyk
voldoening kan geeven. Met de verschillende verklaaringen omtrend dit voorval
zullen wy ons niet ophouden, naardien ons hier alleen te overweegen staat, hoe dit
heeft kunnen gebeuren, zonder dat zulks zo veel opziens by de gantsche Natie
verwekt heeft, dat Jezus Geboorte te Bethlehem hierdoor een ieder kenbaar werdt.
- De aanneemelykste uitlegging komt ons voor deeze te zyn, dat deeze Oostersche
Wyzen Persische of Arabische Astrologi, of Sterrewichelaars, waren, 't gene ook
de naam van Magi, waarmede zy benoemd worden, schynt aan te duiden; welke
menschen uit de verschyning der Sterren de geboorte en dood van doorluchtige
persoonaadien, en de omwentelingen van Koningryken, meenden te kunnen
voorspellen; naar welke bygeloovige begrippen het der Voorzienigheid behaagde
zig te schikken, ter bereikinge haarer doeleinden. - Wy hebben hier aan geene
gewoone Ster te denken; en de geleerde Bisschop PEARCE heeft in zyne
aantekeningen op deeze plaats getoond, dat de Grieken een luchtverheveling, of
voorbygaand licht in den Dampkring, met denzelfden Griekschen naam (ἀ ηρ)
pleegen uit te drukken, welke hier in den tekst gebezigd is. - Deeze Magi, of Wyzen,
door de regelen van hunne konst, en door het algemeene en alom verspreide gerugt
wegens de op handen zynde geboorte van een groot Koning in het Oosten, gaande
gemaakt, trokken hierop naar het Joodsche Land, alwaar deeze vermeende Ster
zig vertoond hadt, en wel naar de Hoofdstad Jerusalem, in welke volkryke Stad de
komst van eenige Arabieren op zig zelfs niet veel opziens konde verwekken, dan
voor zo verre het oogmerk van hunne reis derwaards bekend werdt. De Jooden,
niet gewoon zig op de kennis des Hemels toe te leggen, bemerkten de verschyning
van deeze Ster, of Luchtverschynsel, niet; en het gerugt van deeze vreemde
Wysgeeren of Sterrekykers liep ook welhaast wederom te niete, naardien zy
Jerusalem terstond verlieten, hunne reis weldra voortzetten naar Bethlehem, of,
volgens anderen, naar Nazareth, keerende van daar langs eenen anderen weg naar
hun Land terug; zo dat dit alles zeer stil afliep. - Herodes, een man zonder eenigen
Godsdienst, en aan de komst van den Grooten Verlosser Israëls geen geloof slaande,
of dezelve althans niets achtende, begreep, naar zyn staatkundig plan, dat hy alle
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beginselen van zulk eenen aanstaanden Vorst, (waarvan de gemoederen vol waren)
terstond moest te keer gaan, en heeft dus zekerlyk zyn best gedaan, om het gerugt
van deeze zaak, zo veel mogelyk, te onder te houden; 't gene ook de reden was,
waarom hy deeze zyne onderhandelingen met de Arabische Wyzen bedektelyk in
het werk stelde. Toen heeft Herodes, leest men by Mattheus in het 7de vs. des IIden
Hoofdd. de Wyzen HEIMELYK geroepen. - Deeze zaak liep dan geheel stil af, en,
daar zy geene gevolgen hadt, ging het gerugt hiervan wederom geheel te niete.
2) Herodes, intusschen, ziende zig door de Sterrewichelaars in zyne verwagtingen
te leur gesteld, begon waarschynlyk te vermoeden (want de argwaan van deezen
Vorst omtrend alles, dat eenigen schyn hadt van inbreuk op zyn Gezag, is uit zyne
daaden blykbaar, gelyk wy straks gelegenheid zullen hebben nader aan te toonen),
dat 'er in 't geheim eenigen aanslag tegen zyne Heerschappy gesmeed werdt, welke
kwaade vermoedens zeer natuurlyk vallen in eenen Vorst, die zig den regtvaardigen
haat der Landzaaten heeft op den hals gehaald. - Om dit gevreesde onheil af te
wenden, besloot hy dit kwaad in deszelfs beginsels te stuiten, en den gewaanden
jonggeboren Vorst, die, volgens het algemeen gevoelen, eens den throon des Ryks
beklimmen zou, heimelyk van kant te brengen, geevende, ten dien einde, bevel,
om alle de Kinderen beneden de twee jaaren binnen het grondgebied van Bethlehem
om het leeven te brengen.
Men zou natuurlyk verwagten, dat dusdanig een verschrikkelyke aanslag zulk
een gerugt door al het Land moest verwekken, dat niemand hiervan kon onkundig
blyven. Dan, hoe verschrikkelyk en onmenschelyk ook deeze aanslag van Herodes
was, schynt deeze moord echter op verre na niet zo groot geweest te zyn, als men
zig dezelve gemeenlyk verbeeldt. Bethlehem was slegts eene geringe plaats, van
weinig menschen bewoond. De Profeet Micha beschryft in het Vde Hoofdd. het 1ste
vs. deszelfs geringheid op deeze wyze: Gy Bethlehem Ephrata, gy zyt klein om te
weezen onder de duizenden van Juda: de zin is, ‘Gy zyt kleiner dan dat Gy zoudt
(*)
kunnen geteld worden onder den rang der Steden, die duizend inwooners bevatten ;’
want de Steden

(*)

Vid. DRUSIUM in loc.
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werden oudtyds by de Jooden, naar het getal van derzelver bewooners, in
(*)
verscheiden rangen verdeeld ; en naar deeze rangschikking wordt Bethlehem geteld
onder dezulke, die geen duizend inwooners bevatten. - Ten tyde van den Zaligmaaker
schynt het geen meerder aanzien gehad te hebben, 't gene ook de reden is, dat het
van de H. Schryvers onder de Dorpen, of Vlekken, geteld wordt. Dus leezen wy, by
Joannes, zal niet de Christus komen uit het VLEK (ϰωμη) Bethlehem? (VII:42.) Verder: de moord bepaalde zig alleen tot Kinderen beneden de twee jaaren; waartoe
zekerlyk alleen die van het mannelyk geslagt moeten gerekend worden. Om het
dan niet te gering te neemen, zo laaten wy eens veronderstellen, dat Bethlehem
1000 inwooners hadt. De sterflysten onderrigten ons, dat 'er ongeveer van de 32 of
33 menschen 's jaarlyks één sterft; dus moeten 'er, om een gelyk getal menschen
te houden, ook even veel geboren worden, en 'er zouden, derhalve, naar deeze
veronderstelling, 's jaarlyks te Bethlehem ongeveer 30 Kinderen geboren zyn. Dit
zou in twee jaaren 60 Kinderen bedraagen. En misschien vergissen wy ons niet
zeer, wanneer wy, om de genen, die beneden de twee jaaren sterven, hiervan een
derde gedeelte aftrekken; blyvende 'er dus 40 Kinderen over, van welk getal nog
eens de helft moet worden afgetrokken voor die van het vrouwelyk geslagt. Dus
zou zig deeze moord tot ongeveer 20 Kinderen bepaald hebben. - VOLTAIRE, belust,
om, was het mogelyk, de ongerymdheid van dit verhaal in een klaar daglicht te
stellen, schynt zyne rekenkunst in eene andere Schoole geleerd te hebben;
beweerende, dat 'er ongeveer 14000 Kinderen door dit bloedbad zouden moeten
(†)
omgekomen zyn .
Men begrypt ligt, dat slegts eenige weinige manschap toereikend was, om deeze
gruweldaad ter uitvoer te brengen; 't gene men ook genoegzaam uit het 16de vs.
des gezegden 2den Hoofdd. kan opmaaken. Het was ook de zaak van Herodes, zo
veel mogelyk, te beletten, dat deeze aanslag veel gerugts maakte, dewyl hy al dat
gene tragtte te voorkomen, 't welk het denkbeeld van de op handen zynde komst
van den, door veelen met verlangen te gemoet gezien wordenden, Koning voedsel
verschaffen kon. - Maar wy staan toe, dat zulk een wreed en

(*)
(†)

Zie Exod. XVIII:25.
Diction. Phil. Art. Christianisme.
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onmenschelyk bedryf, in onze tyden en in ons Land, niet zou kunnen nalaaten veel
gerugts, en zulke diepe indruksels op de gemoederen der menschen te maaken,
dat dezelve niet gemaklyk zouden worden uitgewischt. - Dan, om een regt oordeel
over deeze zaak te vellen, moeten wy ons in de toenmaalige omstandigheden
verplaatsen. De Regeering van Herodes de Groote (gelyk wy uit de geschiedenissen
van den Joodschen Historieschryver JOZEFUS kunnen opmaaken) was een
aaneenschakeling van geweldenaaryen, wreedheden en onmenschelykheden; onmenschelykheden, welke den gepleegden Kindermoord zeer verre te boven
gingen. Om zig eenen weg tot den throon te baanen, moesten Antigonus en Hirkanus,
beide nog overig zynde Prinsen uit den huize der Makkabeërs, hun leeven boeten,
en aan deszelfs heerschzugt worden opgeofferd. Zyn schoonbroeder Aristobulus
en zyne vrouw Mariamne, benevens derzelver moeder Alexandra, werden, op zyn
bevel, op eene verraderlyke wyze van kant gebragt. Hy spaarde zyn eigen kroost
niet, en liet twee zyner zoonen in de gevangenis verwurgen, uit argwaan, dat dezelve
naar huns Vaders kroon dongen. Zeer veelen uit de aanzienlykste Familien der
Jooden werden om dezelfde redenen ter dood gebragt. Toen hy reeds met de
bitterste doodsangsten worstelde, moest zyn oudste zoon Antipater dit zelfde lot
ondergaan. Gereed staande, om deeze wereld te verlaaten, wilde hy nog een
eeuwigduurend Gedenkteken van zynen wreeden inborst oprigten, en beval, dat,
zodra de adem uit hem was, de aanzienlyksten des Ryks, reeds met dat oogmerk
te Jericho byeengeroepen, terstond ter dood gebragt werden, opdat, gelyk JOZEFUS
'er byvoegt, geheel Judea genoodzaakt werde by zynen dood rouw te bedryven;
welke Schryver deszelfs leeven besluit met aan te merken, dat 'er nooit toorniger,
(*)
onregtvaardiger en wreeder, Vorst geweest is . - Zulk een monster was Herodes,
die nogthans uit eene niet ongewoone verachtelyke vleizugt jegens de Vorsten den
bynaam verwierf van de Groote, welken hy buiten twyffel meer verdiende om de
grootheid zyner gruweldaaden, dan zyner verdiensten.

(*)

Oudh. XVI:10, 1: Zie de bovenstaande Verhaalen, Oudh XIV:16, 4 XV:13, 3, 6, 2. XVI. II:6.
XVII. 6, 5. en Joodsche Oorl. I:33, 6.
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Niemand zal het nu meerder bevreemden, dat de moord, op bevel van Herodes te
Bethlehem in stilte ten uitvoer gebragt, onder zo veele wreedheden, welke in
wreedheid deezen moord verre overtroffen, niet zo veel opziens verwekte, dat het
gerugt hiervan den onderdaanen van Herodes, deszelfs onregtvaardigheden gewoon,
als een donderslag in de ooren klonk; en misschien tasten wy niet zeer mis, wanneer
wy, 't zy de bedektheid, waarmede dit gruwelstuk ten uitvoer gebragt is, 't zy de
veelheid der geweldenaaryen, door deezen Vorst gepleegd, ter oorzaake stellen,
dat de Joodsche Geschiedschryver van deezen Kindermoord geene uitdrukkelyke
melding maakt.
3) Wy komen nu tot de derde omstandigheid, die echter, volgens de orde des
tyds, de eerste is, welke de Geboorte onzes Heilands vergezelde, naamelyk de
plegtige bekendmaaking deezer Geboorte aan de Herderen, door den H. Lukas te
boek gesteld. - Zekerlyk zal het gerugt van deeze zaak, van mond tot mond
voortgeplant, zig allengskens verspreid, en meer of min geloof gevonden hebben
naar de onderscheiden gesteldheid der menschelyke gemoederen. Misschien werdt
het in den beginne van veelen geloofd, van veelen verworpen, welke hetzelve met
de, ik weet niet welke, hersenschimmige denkbeelden van eene gantsch staatelyke
aankomst en luisterryke vertooning van den Messias geheel niet wisten overeen te
brengen. Deezen (te weeten Jezus) hooren wy hen naderhand zeggen, weeten wy
van waar hy is, maar de Messias, als die zal gekomen zyn, zal niemand weeten,
van waar hy is (Joan. VII:27.) Was de Messias, de groote Verlosser en Koning der
Jooden, te voorschyn gekomen, zo moest dit immers niet aan Herders, maar aan
de eerste Staatsdienaars des Ryks, plegtig zyn bekend gemaakt, om den Vorst met
luister te ontfangen.
Dan laat dit alles in den aanvang al eenig opzien by sommigen gemaakt hebben,
't gene 'er in 't vervolg gebeurde was natuurlyk geschikt, om deeze flaauwe indruksels
wederom geheel uit te wisschen. Jozef en Maria weeken met den jonggeboren
Jezus weldra van Bethlehem en Nazareth, zetten zig neêr in Egipten, en kwamen
niet dan na den dood van Herodes in Judea te rug, neemende hunne woon in Galilea,
in het ongeachte Nazareth. Hier leefden zy van hun dagelyks beroep, het
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kind Jezus wies op, en 'er liet zig niets bespeuren van dien Luister en Majesteit,
welke hem als den Messias kenschetste. De ondervinding sprak dus de voorige
vertellingen aangaande de komst van den Messias zo zeer tegen, dat hy, die hieraan
nog eenig geloof sloeg, voor dwaas en onzinnig gehouden werdt. Volle dertig jaaren
zyn 'er aldus verloopen. Archelaus, de zoon en opvolger van Herodes, werdt door
den Romeinschen Caesar uit zyn Ryk gejaagd, en Judea tot een Wingewest der
Romeinen verklaard. Alle deeze omwentelingen en toestand van zaaken vertoonden
geen het minste blyk der aankomst van den Messias, welke de verlossing zou te
wege brengen. Na ongeveer dertig jaaren te Nazareth, niet anders bekend dan by
zyne medeburgers, te hebben doorgebragt, kwam Jezus openlyk te voorschyn;
maatigende zig het gezag aan van een Godlyk Profeet, waarvoor hy ook van veelen
erkend werdt, welke hem echter voor den Zoon van Jozef en Maria hielden, staande
als zodanig by de inwooners van Nazareth bekend.
Wanneer wy nu het tot dus ver verhandelde te samen neemen, zullen wy wel
willen toestaan, dat het niet zo vreemd is, als het in den eersten opslag schyne, dat
de geschiedenis van 's Heilands Geboorte niet algemeen is bekend geweest, zo
ten tyde, toen dezelve geschiedde, als inzonderheid, wanneer Jezus dertig jaaren
daarna zyne bediening aanvaardde.
Was dan, gelyk wy gezien hebben, het Joodsche Volk omtrend 's Heilands waare
geboorteplaats in eene vry algemeene dwaaling, moest deeze dwaaling hetzelve
natuurlyk weêrhouden Jezus als den Messias te erkennen, wat is dan toch de reden,
dat onze Heiland deeze algemeene dwaaling niet heeft te keer gegaan, en den
Volke niet ronduit gezegd, dat hy, overeenkomstig de Voorzegging, oudtyds gedaan,
waarlyk te Bethlehem geboren was? - Op welke Vraag wy ons verbeelden, dat het
Andwoord zig nu gemaklyk zal laaten vinden. Hiertoe behooren wij alleen acht te
geeven op de natuur des geloofs, 't gene de Heiland, geduurende den tyd zyner
openbaare prediking, van zyne Toehoorders heeft afgevorderd. Dit dienen we iets
omstandiger te ontvouwen.
'Er was zedert lang een vry algemeene verwagting onder de Jooden, dat 'er een
zeker doorluchtig Persoon onder hen zou te voorschyn komen, welke, behalve het
vervallene in den Godsdienst, ook inzonderheid den
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deerniswaardigen toestand van den Burgerstaat zou herstellen; deeze verwagtingen
berustten op meer of min duidelyke toezeggingen, oudtyds door de Profeeten
gedaan. Jezus was deeze doorluchtige Afgezant des Hemels, schoon het oogmerk
zyner zending in allen deele niet beandwoordde aan de verwagtingen des Volks. Dan, schoon Jezus deeze Messias was, heeft hy zulks echter geduurende zyne
omwandelingen nimmer openlyk beleden, nimmer van het Joodsche Volk uitdrukkelyk
geëischt, dat zy in hem als den Messias der Natie zouden gelooven. Men begrypt
ligt, dat, volgens deeze stelling, het 'er niet zo zeer op aankwam, dat de Heiland
omstandig betoogde, dat alle de kenmerken van den Messias in hem gevonden
werden; zelfs waren 'er gegronde redenen, om zulks niet te doen, gelyk ik straks
nog met een enkel woord zal aantoonen.
Ik herzeg dan, dat Jezus nimmer uitdrukkelyk geëischt heeft, dat de Natie hem
als den Messias moest erkennen, en hy zig deeze waardigheid nimmer openlyk
heeft aangemaatigd, dan op het eind zyns leevens, in tegenwoordigheid van den
grooten Raad, wanneer hy voor denzelven te regt gesteld, en daarover door den
Hoogenpriester ondervraagd werdt; zeggende: Ik bezweer u by den leevenden God,
zyt Gy de Messias? (Matth. XXVI:63.) Hy noemde zig meermaalen den Zoon van
God, eene benaaming, die veele Uitleggers voor gelykluidend met die van Messias
(*)
houden; doch die by de Jooden van ruimer betekenis was . Het karakter, 't gene
de Heiland zig openlyk aanmaatigde, was dat van een Godlyk Leeraar, van een
zeer uitneemend Profeet, verre verheven boven het karakter van alle voorige
Profeeten, gekomen om de verloorene schaapen van het huis Israëls weder te
versamelen. Dit was het geloof, waarop hy openlyk aandrong; en als zodanig werdt
hy ook van hen, die in hem geloofden, beschouwd, schoon by veelen meermaalen
de gedagte oprees, of hy niet de Messias zyn zou; doch de gevoelens bleeven
hierover twyffelachtig en verdeeld. Hieruit laat zig de Vraag begrypen, welke Jezus
by gelegenheid aan zyne Discipelen deedt: Wie zeggen de menschen dat ik ben?
Het Andwoord was: Sommigen Joannes de Dooper, anderen Elias, anderen Jeremias
of een van de Profeeten (Matth. XVI:13.) verbiedende hy by

(*)

Zie myn Uitlegk. Woordenboek des N.V. op het Woord ZOON.
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die geiegenheid zynen vertrouwde Discipelen scherpelyk, te zeggen, dat hy de
Messias was (vs. 20.)
De Heiland, gelyk ligt te denken is, hadt zeer wyze redenen voor dit zyn, op zig
zelve zeer vreemd schynend, gedrag, en deeze redenen zyn niet moeilyk op te
zoeken. In het algemeen waren het de vooroordeelen der Jooden, omtrend den
verwagten Messias, omtrend de natuur van het Koningryk, door hem op te rigten,
welke hem beletten, zich openlyk deeze waardigheid aan te maatigen. Wanneer de
waarheid nadeelig is, doet men beter die te verbergen. Door de waarheid en deugd
openlyk voor te staan, en de heerschende verkeerdheden der Natie te bestraffen,
hadt hy zich veele vyanden gemaakt. Deeze wagtten slegts op gelegenheid openlyk
uit den mond van Jezus te verstaan, dat hy zig de waardigheid van den Messias,
van den Koning der Jooden, ronduit aanmaatigde, meenende dan voldoende redenen
te hebben, hem als een oproermaaker, die zig zelven tot Koning opwierp, by den
Romeinschen Landvoogd aan te klaagen: waarom ook de Hoogepriester terstond
met zyne ondervraagingen ophieldt, zo dra hy uit den mond van Jezus gehoord
hadt, dat hy zig voor den Messias uitgaf; zeggende: Wat hebben wy nog getuigen
van nooden, wy hebben het uit zynen mond gehoord, (Matth. XX:63.) Dus wagtte
hy zig, zulks rondelyk te verklaaren, tot de uure gekomen was, dat hy,
overeenkomstig den wil zyns Vaders, zig aan de magt der boosheid vrywillig overgaf.
Zelfs by zyne Discipelen zou zulk eene belydenis ook een schadelyke uitwerking
gehad hebben. Deezen immers zouden, naar hunne verkeerde denkbeelden
aangaande het Ryk van den Messias, die zy met de Natie gemeen hadden, Jezus,
zulk een openlyke belydenis hoorende doen, terstond voor hunnen Koning, voor
den Heerscher in Israël, hebben uitgeroepen, waartoe de schaare, welke hem
volgde, by alle voorziening, die Jezus hieromtrend gebruikte, nu nog somwylen
genegen was; al het welk aanleiding tot groote gisting in de gemoederen en
oproerigheden zou gegeeven hebben; - doch ik wil dit onderwerp niet verder
vervolgen, maar het nu voorgedraagene op het onderwerp toepassen.
Het was dan nog niet eigenlyk een punt van verschil geworden, of de
wonderdoende Profeet de eigenlyke Messias was; ten minsten eischte de Heiland
zulk een Geloof niet van zyne Discipeten in 't algemeen af. En dus be-
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grypt men van zelfs, dat ook het vraagstuk aangaande de plaats zyner Geboorte
eigenlyk niet te pas kwam. Niemand konde hierdoor weêrhouden worden in hem te
gelooven. De groote menigte, welke in Jezus geloofde, scheen hieromtrend ook
geene de minste bedenking te hebben. Men hieldt hem voor een Galileër, afkomstig
van Nazareth; en deeze dwaaling deedt geen nadeel, dewyl zulks geen beletzel
was of zyn kon, om Jezus geloof te geeven, als een Leeraar van God gezonden.
Het te keer gaan van deeze dwaaling kwam dus geheel niet te pas, of zou zelfs
zeer overboodig geweest zyn by de zulken, die Jezus daadelyk geloof gaven, dewyl
dit bykans even zo veel gezegd was, als dat hy zich openlyk voor den Messias
uitgaf; alle welke aanleidingen de Heiland, gelyk wy opgemerkt hebben, zorgvuldig
vermydde; om welke reden wy ook een en andermaal by de Evangelisten vinden
aangetekend, dat hy het verbreiden zyner Wonderwerken verboodt, of wel de schaare
verliet, begeevende zig naar eenzaame plaatzen, wanneer zy hem tot Koning wilden
uitroepen. (Joan. VI:14, 15.)
Op deeze wyze blykt het, onzes agtens, middagklaar, dat 'er niet alleen geene
reden was, waarom de Heiland deeze dwaaling opentlyk moest bestryden, maar
dat zulks zelfs schadelyke uitwerksels zou gehad hebben, op de gemoederen van
hen, die, door de blyken zyner Goddelyke Zending overtuigd, in hem geloofden als
een Leeraar van God gezonden.
Tot nog hebben wy de zaak beschouwd met betrekking tot 's Heilands Discipelen.
Een geheel ander aanzien hadt dezelve ten opzigte van hen, die Jezus geloof
weigerden, of zelfs den voortgang van deszelfs prediking zogten te stuiten. Het
waren deeze laatsten, en niet 's Heilands navolgeren, welke deeze zwaarigheid
aangaande zyne geboorte te berde bragten, en ronduit beweerden, dat hy de Messias
niet zyn kon, als zynde een Galileër. Misschien zou men verwagten, dat de
Zaligmaaker tegen deeze tegenwerping zyner vyanden zyn gezag zou verdedigd
hebben, gelyk hy zulks in andere gevallen doorgaans gewoon was te doen. - Dan
men zou hier op wederom hetzelfde kunnen aanmerken, dat, daar de gesteldheid
der zaaken het niet gehengde zig openlyk als de Messias bekend te maaken, zulks
eigenlyk nog geen punt van verschil geworden was, en dus de Heiland zig
hieromtrend niet behoefde te verdedigen. - Daarenboven weet ik niet, of
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de Jooden deeze tegenwerping ooit in de tegenwoordigheid van Jezus gemaakt
hebben; de Evangelisten hebben, zo veel ik my herinneren kan, hiervan geene
voorvallen aangetekend, en kan dus ook niet beslissen, wat de Zaligmaaker op zulk
eene tegenwerping zou geandwoord hebben. Ten minsten, daar zy met deeze
tegenwerping niet openlyk voor den dag kwamen, was 'er ook geene verdediging
noodig. Ik weet ook niet, of zy, de Fariseeuwsche Leeraars, die dit tegenwierpen,
ter goeder trouw dwaalden. 'k Heb in het begin myner Verhandeling wel beweerd,
dat het eene algemeene volksdwaaling was, doch daaruit volgt niet, dat 'er niet
deeze en gene waren, die van de omstandigheden aangaande 's Heilands Geboorte
beter onderrigt waren. - Hoe dit ook zy, deeze tegenwerping kwam uit geen goed
hart voort, was slegts een bloot voorwendsel en geene weezenlyke oorzaak of reden
van hun ongeloof, 't gene zeer duidelyk is op te maaken, uit hetgeen wy reeds
gezegd hebben over het geloof, 't gene Jezus van hen afeischte, tot het geeven van
welk geloof het volmaakt onverschillig was, of Jezus te Nazareth of te Bethlehem
geboren was. De Wonderwerken, welke de Heiland verrigtte, getuigden op eene
alzins voldoende wyze, dat hy een Godlyk Leeraar was; meer eischte hy voor als
nog niet, en die zig door deeze bewyzen zyner Godlyke Zending niet liet overtui
gen, gaf genoegzaame blyken, dat hy een te bedorven hart bezat, om Jezus en
deszelfs Leer gehoor te geeven. Wat zou het dan al gebaat hebben, of Jezus voor
deeze ongeloovige schaare beweerd hadt, dat hy, overeenkomstig de Voorspelling,
te Bethlehem geboren was? Zouden zy, deeze hardnekkigen, die het niet om de
waarheid te doen was, maar die slegts alle uitvlugten zogten, om hun ongeloof, en
de boosheid hunner harten, te bedekken, zouden zulke menschen zig hierdoor
laaten overtuigen? De Geboorte des Heilands, reeds meer dan dertig jaaren geleden,
was eene zaak van veel meer duisterheid en moeilyker naarvorsching, dan de
Wonderwerken, welke zy voor hunne oogen zagen. Dit waren spreekende bewyzen.
Die zig hierdoor niet lieten overtuigen, dat Jezus zus waarlyk een Leeraar was, van
God gezonden, ('t zy hem dan de waardigheid van Messias al of niet moest worden
toegekend) zouden zig ook niet laaten overreeden, schoon het hen ten vollen
blykbaar was, dat Jezus waarlyk te Bethlehem was ter wereld gekomen.
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Middel, om de rupzen uit de vrugtboomen te weeren.
(Medegedeeld aan de Society for the Encouragement of Arts, &c. door WILLIAM
HAMPSON, Esq. van Dewsnop naby Manchester.)
Het zal niet vreemd geagt kunnen worden van het Onderwerp, waar over ik iets
voorheb mede te deelen, dat ik eenige algemeene Aanmerkingen vooraf laat gaan,
welke wel bekend zyn by de zodanigen, die Vrugtboomen, en wel inzonderheid
Appelboomen, onder hun opzigt hebben; zy zullen eene voegelyke plaats bekleeden
by het mededeelen der Middelen, hier ontdekt, tot voorkoming van het Verderf en
de Vernieling, dikwyls door de Rupzen aangerigt. - Vooreerst. Een Winter, in welken
het sterk en aanhoudend vriest, wordt gunstig geagt voor de volgende
Appel-inzameling, in den Herfst. - Ten tweeden. Jonge en gezonde Boomen, die
steeds den bast uitzetten en sterke looten schieten, worden niet dikmaals aangetast
door Rupzen; of, indien zulks gebeure, is het, ingevalle een oude en zieklyke Boom,
daar omtrent staande, afgeëeten is, en de Rupzen, door gebrek aan voedzel
gedrongen, een draad uitwerpen, die, door den wind opgenomen, zich vasthegt aan
de takken van een anderen Boom, om langs dien weg den toegang tot denzelven
te krygen.
Eenigen tyd geleden, ten oogmerk hebbende een groot aantal Appelboomen te
verbeteren, die, daar zy jaarlyks door de Rupzen werden afgeknaagd, als verlaaten
waren ging ik op deeze wyze te werk: Vroeg in 't voorjaar deed ik eerst de dikke
reeds zwart geworden mos van den Boomstam afdoen, rondsom welken ik, op een
afstand gelyk aan de uitersten van de wortelen, warm gerot stroo, of mist, deed
leggen; waar op ik, met den rug van een snoeimes, alle oude verdroogde mos, met
welke de takken geheel omgroeid waren, afschrapte. - Doch, 't geen my verwonderde,
en waar op ik wensch dat men byzonder agt geeft, bestondt hier in, dat kleine
afgeschrapte stukjes mos aan dunne draadjes hingen, naa het schoonmaaken van
den Boom. Dit bragt my op de gedagten, dat ze tot eenige Eitjes of Insecten mogten
be-
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hooren, tusschen het mos en de buitenschors, of tusschen den buiten- en binnenbast;
doch, toen geen vergrootglas by my hebbende, bleef myne nieuwsgierigheid
onvoldaan, schoon de uitwerkzels, by het vorderen van het Jaarsaisoen, myne
opgevatte meening ten vollen bevestigden; want de Boomen, die geheel gezuiverd
waren, schooten sterke en gezonde looten, en behielden de bladeren; terwyl andere,
die 'er niet verre van af stonden, afgeknaagd werden. Dan 't geen by my allen twyfel
wegnam, was een Boom, die, door verzuim, voor een gedeelte niet schoon gemaakt
was; de takken, die op gemelde wyze gezuiverd waren, bleeven van de schennis
der Rupzen vry, terwyl die der andere werden afgeknaagd.
Deeze daadzaaken vastgaande, zullen wy de volgende Aanmerkingen 'er uit
mogen afleiden. - Vooreerst, dat de Eitjes der Rupzen, geduurende den Winter,
bedekt liggen in zulke Boomen, als met mos overgroeid zyn, tusschen het mos en
den bast, of, indien de bast weg is, in de holligheden door dit gebrek overgelaaten;
eene byzonderheid, van welke ik naderhand, door behulp van een Vergrootglas,
my verzekerd heb; doch, de Eitjes niet bewaard hebbende om ze naauwkeuriger
te bezien, kan ik niet bepaalen welk slag van Eitjes het waren; doch dit kan ik
verzekeren, dat het wegneemen van de Eitjes de Boombladen, voor afgeknaagd te
worden, beveiligden. - Ten anderen, dat de geschikte tyd, om dezelve te verdelgen,
is, vóór dat de Eitjes uitgekomen zyn; want omtrent den tyd dat de Rupzen te
voorschyn komen, beginnen de knoppen zich te openen, en strekken onmiddelyk
ten prooi. En naardemaal het geslacht der Boomrupzen zo groot is, en de
Eierleggende Kapelletjes zo onbelemmerd overal zweeven, vordert de aart der
zaake, dat men jaarlyks onderzoek doet op alle plaatzen die men geschikt oordeelt
om te dienen tot het leggen der Eitjes. Men zal dikwyls op volgroeide Boomen vinden,
dat zy, met takken overlaaden zynde, de kragt der zonne niet toelaaten om de oude
schors te doen kronkelen als de nieuwe gevormd wordt; gevolglyk worden zodanige
Boomen omkorst met brokkelige bekleedzels, de geschikte nestelplaatzen voor het
jong schadelyk gebroedzel. Ook zodanige Boomen, welker ongesteldheden in de
schors geheeld zyn, maar eene holte naagelaaten hebben, geschikt om vogtigheid
te behouden, staan voor kanker bloot, en om nesten te le-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

107
veren tot uitbroeden van Insecten, die ze vervolgens bederven.
Ik deel deeze Aanmerkingen enkel mede als wenken omtrent een Onderwerp,
geschikt om breedvoeriger en nutter bewerkt te worden door de zodanigen, die
meer gelegenheids hebben ter naspeuringe, en meer bekwaamheids om te
onderrigten, dan my ten deele is gevallen. In de verwagting hiervan deel ik deeze
weinige regels mede aan eene Societeit, welker Leden 'er het meeste voordeel, ten
algemeenen nutte, mede kunnen doen.

Breedvoerig verhaal der uitbarsting van den berg Vesuvius, in
zomer- en hooimaand des jaars MDCCXCIV; in eenen Brieve van
den Heer William Hamilton, K.B.F.R.S. aan den Heer Joseph Banks,
Bart. F.R.S. in de Koninglyke Societeit voorgeleezen, den 15 Jan.
1795.
(Vervolg van bl. 73.)
Myne nieuwsgierigheid, of liever myne begeerte om voldoening te schenken aan
die onzer hooggeagte Societeit, zette my aan om na den Berg Vesuvius te gaan,
zo ras ik dagt zulks eenigermaate met voorzigtigheid bestaanbaar te mogen doen;
dit was niet eerder dan op den dertigsten Juny, en toen nog ging zulks van eenig
gevaar vergezeld, gelyk zal blyken uit het volgend verslag.
De Crater van den Vesuvius was, uitgenomen eenige kleine tusschenpoozen,
steeds verdonkerd geweest door Vulcanische wolken, zints den zestienden, en was
het nog op deezen dag, met veelvuldige blixemstraalen, speelende in deeze wolken,
en vergezeld van het gewoone geluid als dat des donders: de fyne Asch viel nog
op den Vesuvius; dan nog veel menigvuldiger op den Berg Somma. Ik sloeg den
gewoonen weg op over Resina, vergezeld door myn ouden Cicerone deezes Bergs,
BARTOLOMEO PUMO, met wien ik acht en zestig maalen op den hoogsten top van den
Vesuvius geweest ben.
Ik nam op myn weg door Resina waar, dat veele steenen van het metzelwerk
losgemaakt, en door de Aard-
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beevingen overhoop geworpen waren, byzonder door die van den achttienden,
welke de instorting van den Crater des Vuurbergs vergezelde; en zy verhaalden my
daar, dat dezelve zo sterk geweest was, dat veele lieden omver gesmeeten wierden,
en de Inwoonders van Resina noodzaakte hunne Huizen schielyk te verlaaten, en
tot welke zy niet hadden durven wederkeeren, dan nu zints twee dagen. De bladeren
van alle de Wynstokken waren verbrand door de Assche op dezelve gevallen, en
veele der Wynstokken zelve waren onder de Assche begraaven; terwyl de groote
boomtakken, die ter onderschraaging dienden, door de zwaarte der Assche
afgescheurd waren. In 't kort, niets dan verderf en verwoesting vertoonde zich.
Aan den voet des Bergs lag de Assche omtrent tien of twaalf duimen dik op den
grond; doch, naar gelange wy hooger klommen, nam de Asch toe tot de hoogte van
verscheide voeten; ja, ik durf zeggen, hier en daar tot negen of tien voeten; derwyze,
dat de oppervlakte van de oude zeer bultige Lavas, die te vooren bykans
onoverganglyk was, nu veranderd ware in eene volkomene vlakte, over welke wy
met het grootste gemak wandelden. De Asch was van eene ligtgraauwe kleur en
zeer fyn, zo dat wy, uit de voetstappen daar in gedrukt, even als in even gevallen
sneeuw, ontdekten, dat eenige weinigen vóór ons den Berg beklommen hadden.
Wy zagen desgelyks het spoor van een Vos, die geheel verbysterd moet geweest
zyn, gelyk wy konden oordeelen uit de veelvuldige wendingen. De blyken, dat 'er
Haagedissen en andere kleine Dieren geweest waren, ja ook Insecten, vertoonden
zich op deeze zo fyne Assche.
Wy klommen op tot de plaats van waar de Lava op den vyftienden eerst
voortkwam, en wy volgden den loop daar van; nog was dezelve zeer heet, (schoon
bedekt met zulk een dik bekleedzel van Assche) tot de Zee by Torre del Greco, 't
geen meer dan vyf mylen wegs is. Een paar laarzen, aan welke ik, tot deezen Tocht,
nieuwe en dikke zoolen had doen leggen, waren doorgebrand. Het was onmogelyk
by den grooten Crater van den Vesuvius te komen; ook had niemand zich zulks
onderwonden. De schriklyke spleeten, welke voortkwamen van de plek, waar de
laatste Uitbarsting begon, en die, in een rechte lyn na de Zee, twee mylen besloegen,
gaan alle verbeelding te boven. Deeze vormden valeyen meer dan twee honderd
voeten diep, nu een heele dan een halve myl
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wyd, en waar de fonteinen van Vuurstoffe, geduurende de Uitbarsting, bestonden,
zyn kleine bergen met diepe Craters. Tien duizend man konden zeker, in even zo
veele jaaren, zulk eene verandering niet maaken in de gedaante van den Vesuvius,
als de Natuur deed in 't kort verloop van vyf uuren.
Uitgenomen de uitwaassemingen van zwavel- en vitriooldampen, welke uit
verscheide deelen van de bovengemelde streek voortkwamen, en de oppervlakte
van de Assche en de Scoriae, in deeze streeken, met een donker of bleek geele of
roode oker - kleur, of een helder witte, bedekten, hier en daar afgewisseld door
donker groen, en hemelsch blaauw, (al 't welk eenigzins zich als een Regenboog
vertoonde) hadt alles het voorkomen van eene Zandwoestyn.
Wy begaven ons op den top van zeven der meest aanmerkelyke nieuw gevormde
Bergen, en zagen in derzelver Craters, die op zommigen bleeken weinig minder
dan eene halve myl in den omtrek te hebben; en, schoon de uitwendige rechtstandige
hoogte van een derzelven niet meer dan twee honderd voeten haalde, was de diepte
van den omgekeerden kegel van binnen driemaalen grooter. - Het zou voor ons niet
mogelyk geweest zyn op deeze nieuwe Bergen adem te haalen, indien wy geene
voorzorge gedraagen hadden om een dubbelen zakdoek voor neus en mond te
houden; en, zelfs met deeze voorzorge, konden wy het niet lang houden; de dampen
van het vitrioolzuur waren dermaate doordringend, en van zulk eene verstikkende
hoedanigheid. Wy vonden op een derzelven een dubbelen Crater, zamen vereenigd.
In alle deeze was eenige rook, en zag men zetzels van zouten en zwavel van de
bovengemelde veelvuldige kleuren, even zo als men gewoonlyk ziet aan den
binnenkant van den Hoofdcrater van den Vesuvius.
Twee of drie dagen, naa dat wy hier geweest waren, geschiedde uit één van de
nieuwe monden, in welke wy gekeeken hadden, eene groote uitwerping van Steenen,
Rook en Asch, die zeker hoogst heilloos zou geweest zyn voor iemand, die zich,
ongelukkig, op den tyd der Uitbarsting, daar bevonden hadt. - Wy vinden een dergelyk
geval vermeld, 't welk meer dan twintig persoonen met den dood hadden moeten
bekoopen, die de nieuwsgierigheid bekroopen had om te kyken in den Crater van
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Monte Nuovo, digt by Pozzuoli, vyf dagen naa dat de zelve gevormd was, in den
Jaare 1538.
Op den vyftienden Augustus, zag ik een schielyke uitbarsting van Rook en Asch,
opgeworpen, tot eene verbaazende hoogte, uit den grooten Crater van den Vesuvius,
welke iemand, die zich binnen eene halve myl van den omtrek bevondt, zou verdelgd
hebben; en nogthans hadden eenigen, op den negentienden July, niet alleen dien
Crater bezogt, maar waren ter diepte van honderd en zeventig voeten 'er binnen
getreeden. - Terwyl wy ons op den Berg bevonden, vertoonden zich drie
Dwarlwinden, volmaakt gelyk aan die de Hoozen op Zee vormen; een deezer, die
zeer naby ons was, maakte een zeldzaam ruischend geluid; en eene groote
hoeveelheid van de fyne Assche opgenomen hebbende, vormde deeze een hooge
spiraale kolom, welke, met een draaijende beweeging en groote snelheid, na den
Berg Somma gevoerd werd, waar dezelve brak en verdween. Dewyl 'er blykbaare
tekens van een overvloed van Electrieke stoffe, op dien tyd, in de lugt waren, twyfel
ik niet in 't minste, of dit is mede eene electricaale werking geweest.
Een myner Knegten, die bezig was met Zwavel of Sal Ammoniac te verzamelen,
welke orystalliseert naby de Fumaroli, gelyk men ze hier noemt (en 't geen plaatzen
zyn uit welke de heete Damp uit nieuwe Lavas voortkomt,) vondt, tot zyne groote
verbaazing, dat een zeer koude wind voortkwam uit een spleet zeer naby de heete
Fumaroli boven vermeld, en hem in de zyde blies. Ik hield myne hand op die plaats,
en voelde den wind. Dit was voor my niets vreemds: dewyl ik te vooren op den Berg
Vesuvius, op den Berg Somma, op den Etna, en op het Eiland Ischia, op byzondere
plekken, dergelyke stroomen van zeer koude lugt, uit het diepe van oude Lavas,
had voelen voortkomen, en die, beltendig eigen zynde aan deeze plaatzen, bekend
staan onder den naam van Ventoroli.
In een Wyngaard, niet in dezelfde lyn met de nieuw gevormde even beschreevene
Bergen, maar in een rechte lyn daar van af, op den afstand van weinig meer dan
ééne myl van Torre del Greco, zyn drie of vier meer van deeze nieuw gevormde
Bergen met Craters, uit welke de Lava vloeide, en, door zich te vereenigen met de
stroomen, die uit hooger gelegene monden vloeiden, derzelver hette
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en vloeibaarheid 'er aan toevoegden, den geheelen Stroom in staat stelde, om met
een zo snelle vaart over de ongelukkige Stad te vloeijen, dat de Inwoonders ten
naauwen noode tyd hadden hadden om hun leeven te bergen. De ryke Wyngaarden,
behoorende tot Torre del Greco, en die den heerlyken Wyn, onder den naam van
Lacrima Christi bekend, voortbrengen, die bedolven zyn en geheel verwoest door
deeze Lava, beslaan, gelyk men my berigt heeft, meer dan drie duizend Acres lands;
maar de verwoesting van de Wyngaarden door de stroomen van modder en water,
aan den voet van den Berg Somma, is veel uitgestrekter.
Ik bezogt dat gedeelte van het land desgelyks, weinig dagen naa dat ik op den
Vesuvius geweest was; dewyl ik u geen ééne omstandigheid wilde mededeelen van
deeze laatste schroomlyke Uitbarsting, dan die ik alle reden had om te gelooven,
dat op goede gronden van waarheid steunde. De eerste tekens van een Stroom,
welke ik zag, was naby het Dorp Madonna dell' Arco, en ik trok 'er erscheide voorby
tusschen 't zelve en de Stad Ottaiano; de eene naby Trochia en twee naby de Stad
Somma waren de opmerklykste, en niet minder dan een vierde myl in de breedte;
en, zo als verscheide ooggetuigen te dier plaatze my verzekerden, waren die
Stroomen uit den Berg Somma ter hoogte van twintig of dertig voeten nedergestort;
dezelve bestonden uit een vloeibaare lymerige modder, zamengesteld uit Scoriae,
Asch en Steenen (eeni ge deezer waren van eene verbaazende grootte) gemengd
met boomen, met den wortel uitgerukt. Dusdanige Stroomen, kunt gy u ligt
verbeelden, waren onwederstandelyk, en sleepten alles mede, Huizen, Muuren,
Boomen, en, gelyk men my verhaalde, waren 'er vier duizend Schaapen en ander
Vee, door de onderscheidene Stroomen, aan dien kant des Bergs, weggevoerd. Te
Somma verhaalde men my desgelyks, dat een span van acht Ossen, 't geen een
zwaaren omgehakten boom vervoerde, van daar was weggerukt, en men des nimmer
iets weder gehoord hadt.
Het vertoon deezer Stroomen, zo dikmaals ik dezelve zag, was gelyk aan alle
andere Stroomen, in bergagtige Landen; uitgenomen, dat, het geen modder geweest
was, in volkomen Cement veranderde, zo hard, dat niets dan een houweel 'er iets
van kon afmortelen. De Wyngaarden en bebouwde Landen waren hier zeer verwoest,
en de
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boomtakken meer gescheurd door de zwaarte van de Assche, dan die ik reeds
beschreeven heb aan den Zeekant van den Vulcaan.
De Abbé TATA heeft, in zyn gedrukt Verhaal van deeze Uitbarsting, een goed
denkbeeld gegeeven van de menigte, de zwaarte, en de lymerige hoedanigheid,
van deeze Assche, als hy vermeldt, dat hy, een tak genomen hebbende van een
Vygenboom, nog staande gebleeven niet verre van de Stad Somma, aan welken
niet meer dan zes bladen en twee kleine onrype Vygen waren; dat hy, deezen, met
de daar op en omzittende Assche, gewoogen hebbende, denzelven één-en-dertig
Oncen zwaar vondt, terwyl dit zelfde takje, van de Vulcanische uitwerpzelen ontdaan,
naauwlyks drie Oncen kon haalen.
Ik zag verscheide Huizen, onder den weg, na de Stad Somma gaande, welker
daken ingedrukt waren door de zwaarte van de Asch. In de Stad Somma vond ik
vier Kerken en omtrent zeventig Huizen geheel zonder dak, en vol met Asch. De
grootste schade aan deezen kant des Bergs, door den val der Assche en de
Stroomen, geschiedde tusschen den achttienden, negentienden en twintigsten Juny,
en op den twaalfden July. Slegts drie Persoonen verlooren te Somma het leeven,
door het instorten van een huis. Op den negentienden viel de Asch te Somma zo
zwaar, gelyk men my te dier plaatze verhaalde, dat, wanneer iemand zich niet in
beweeging hieldt, hy, binnen korten tyd, daar door geheel overdekt, op die plaats
zou hebben moeten blyven. Deeze nederstorting van Assche ging vergezeld met
zwaare Donderslagen en Vulcanische Blixems, derwyze, dat, omringd door zo veele
schriklykheden, het den Inwoonderen onmogelyk was in de Stad te blyven; zy
vlooden allen. De duisternis was zo zwaar, dat zy, schoon het op den middag ware,
met behulp van toortslicht bezwaarlyk den weg konden rooijen; met één woord, de
beschryving, welke zy my gaven, stemde naauwkeurig overeen met het geen PLINIUS
de Jonge en diens Moeder te Misenum ondervonden hadden, by de Uitbarsting van
den Vesuvius, ten tyde van Keizer TITUS, volgens zyn tweeden Brieve aan TACITUS,
over dit onderwerp.
Ik bevond, dat het Volk hier in 't algemeen zich verzekerd hieldt, dat de stroomen
van Modder en Water, welke hun zo veel nadeels berokkenden, uit den Crater van
den Vesuvius kwamen, en dat het Zeewater was;
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doch 'er kan geen twyfel vallen, of, deeze stroomen veroorzaakt zynde door de
schielyke ontbinding van wateragtige wolken gemengd met Assche, de lugt misschien
te zeer verdund was, om dezelve op te houden. Wanneer die wolken braken, en op
den Vesuvius met geweld nedervielen, moest het Water, niet in staat, om, gelyk
gewoonlyk, in de porien der aarde in te dringen, die op deezen tyd vervuld waren
met de fyne Assche van eene bitumineuse en olieagtige zelfstandigheid, noch een
vryen toegang hebbende tot de kanaalen, welke 't zelve gewoonlyk afleidden, in
poelen verzamelen, en, met meer Assche vermengd, rees het tot eene groote hoogte,
en zogt eindelyk een doortogt langs nieuwe kanaalen, en stortte in stroomen neder
over landen, waar men zulks het minst verwagtte; zich verspreidende over de
vrugtbaare velden aan den voet des Bergs.
Uit het geen ik laatst gezien heb, begin ik zeer te twyfelen, of het Water, waar
door zo veel schade werd toegebragt, en 't geen op zo veeler leeven te staan kwam,
by de geweldige Uitbarsting van den Vesuvius, in den Jaare 1631, waarlyk, gelyk
men verondersteld heeft, kwam uit den Crater van den Vuurberg. De gevoelens
daarover waren toen verschillend, gelyk men nog onderscheiden denkt over dit stuk.
En, naardemaal, by alle geweldige Uitbarstingen, de Crater van den Vulcaan
verduisterd moet weezen door wolken van Asch, gelyk toen waarschynlyk het geval
was, en zeker by de laatste Uitbarsting, blyft het zeker zeer bezwaarlyk, naauwkeurig
te bepaalen, van waar het water kwame.
Hoe zeldzaamer eene omstandigheid is, te meer helt men over om 'er geloof aan
te slaan. Door dit beginzel gedreeven, begaf zich een van de Hovenieren zyner
Siciliaansche Majesteit, te Portici, na den Crater van den Vesuvius, zo ras zulks
mogelyk was, en kwam in groote ontsteltenisse terugge; verklaarende, dat by
denzelven vol kookend water gezien hadt. De Ridder MAGEDONIO, Intendant van
Portici, oordeelde, zeer regtmaatig, dat, om een einde te maaken aan de onrust en
schrik, welke dit berigt verwekt hadt door den geheelen omtrek, het best ware,
lieden, op welker berigt hy kon afgaan, derwaards te zenden. Ingevolge hiervan
begaf zich, 's volgenden daags, den 16 July, Signor GUISEPPE SACCO derwaards,
met genoegzaame getuigen; hy bewees, dat 's Hoveniers verzekering volstrekt
valsch was, dat men 'er
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slegts weinig tekens bespeurde van Modder, overgebleeven van het regenwater
op den bodem van den Crater.
Volgens het Verhaal van SACCO, 't geen te Napels gedrukt is, heeft de Crater een
ongeregelde langwerpig ronde gedaante, en hy veronderstelt (dewyl hy niet in staat
was om afmeetingen te doen,) dat dezelve omtrent één en een halve myl in den
omtrek haalt; op myn oog af is dezelve grooter. De binnenkant heeft, gelyk in alle
Vuurmonden, de gedaante van een omgekeerden Kegel; de binnenkant is aan de
Oostzyde steil; maar aan den Westkant van den Crater, die veel laager is, kon men
'er in afdaalen, en SACCO begaf 'er zich, met eenigen van zyn byhebbend gezelschap,
daadlyk in, ter diepte van 176 Palmen. Van deeze plaats een touw, met een steen
daar aan gebonden, nedergelaaten hebbende, vonden zy de geheele diepte van
den Crater omtrent 500 Palmen. - Dan zodanige waarneemingen op den Crater van
den Vesuvius zyn van weinig beduidenis; dewyl en de gedaante en de schynbaare
diepte, van dag tot dag, aan groote veranderingen onderhevig zyn. Deeze
Waarneemers liepen zeker, op dien tyd, groot gevaar; naardemaal eene zo groote
hoeveelheid van Scoriae en Assche uit den Crater opgeworpen zyn, zelfs tot den
vyftienden van deeze maand, als hoogstnoodlottig zouden hebben kunnen weezen
voor iemand, die in 't bereik daar van kwame.
Op den twee-en-twintigsten July, wierp een der nieuwe Craters, naast aan de
Stad Torre del Greco, beide Rook en Vuur uit, welke omstandigheid, gevoegd by
het heet blyven der Lava, 't geen veel langer duurde dan gewoonlyk, scheen aan
te duiden, dat 'er nog eenige gisting was onder dat gedeelte van den Vulcaan. - De
Lava kraakt onder het verkoelen menigmaal, en veroorzaakt eene luide losbarsting,
even zo als men van het Ys hoort in de Ysbeddingen in Zwitzerland. Dusdanige
slagen hoort men nu dikwyls te Torre del Greco; en, gelyk my eenigen der
Inwoonderen verhaald hebben, zien zy dikwyls een damp opklimmen uit de Lava,
die in de lugt vuur vat, zeer gelykende op het verschynzel, onder den naam van
vallende of schietende Starren bekend.
De duisternis, veroorzaakt door het nedervallen der Assche, in Campagna Felice,
breidde zich uit, en veranderde naar de windstreek. Op den 19 Juny, was het te Ca-
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serta, 't geen vyftien mylen van Napels ligt, zo donker, dat de Inwoonders op den
middag kaarssen moesten ontsteeken; op zekeren dag, geduurende de Uitbarsting,
verspreidde zich de donkerheid over Beneventum, dertig mylen van den Vesuvius
af gelegen.
De Aartsbisschop van Taranto schryft, in eenen Brieve, na Napels gezonden, en
gedagtekend den 18 Juny: ‘Wy vinden ons omringd van een dikke wolk fyne
Vulcanische Assche, en wy vermoeden dat 'er een geweldige Uitbarsting moet
weezen, of van den Berg Etna, of op Stromboli.’ - De Bisschop nam het niet in zyne
gedagten, dat deeze Aschwolk kwam van den Vesuvius, omtrent 250 mylen van
Taranto gelegen. - Wy hebben, desgelyks, berigten van het nedervallen der Assche
gekreegen, staande de laatste Uitbarsting, tot aan het uiterste van het Landschap
Lecca, 't welk nog verder afligt. Men heeft ons desgelyks verzekerd, dat deeze
wolken vervuld waren met Electrieke stoffe. Te Martino, niet verre van Taranto, werd
een huis getroffen, en niet weinig beschadigd, door een Blixemstraal uit een deezer
wolken. - In de Verhaalen van de groote Uitbarsting van den Vesuvius, in 1631,
vindt men ook gewag van de wyde verspreiding der Assche van den Vesuvius, en
de schade toegebragt door de Ferilli, of Vulcanische Blixems, welke deeze Asch
verzelden.
Ik moet hier gewag maaken van eene zeer zeldzaame omstandigheid, welke te
Sienna, in den Tosoaanschen Staat, voorviel, omtrent achttien uuren naa den
aanvang van de laatste Uitbarsting van den Vesuvius, op den 15 Juny; schoon dat
verschynzel geene betrekking moge hebben tot die Uitbarsting. Het verslag hiervan
is my medegedeeld, met de volgende bewoordingen, door den Graaf van Bristol,
Bisschop van Derry, in eenen Brieve, gedagtekend, Sienna 12 July 1794. - - ‘Te
midden van een geweldigen Donderbui, viel 'er omtrent een twaalftal Steenen, van
onderscheiden zwaarte en grootte, voor de voeten van eenige lieden neder, Mannen,
Vrouwen en Kinderen. De Steenen waren van zulk een aart, als men niet vindt in
eenig gedeelte van Sienna. Zy vielen omtrent achttien uuren naa de verbaazende
Uitbarsting van den Vesuvius; welke omstandigheid zwaarigheid baart, om dit
verschynzel, zo zeldzaam, op te lossen; of deeze Steenen zyn gevormd in den
vuurklomp der wolken, die zulk een buitengewoonen
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Donder veroorzaakte, of, 't geen even ongelooflyk is, zy waren geworpen uit den
Vesuvius, op een afstand van ten minsten 250 mylen. Oordeel over dit voorstel. De
Philosophen hier ter Stede hellen over tot de eerste oplossing. Ik wensch, myn Heer!
uw gevoelen hier over te weeten. - Myn eerste tegenwerping was tegen het Geval
zelve; doch hiervan zyn zo veele ooggetuigen, dat het onmogelyk schyne de
baarblyklykheid te lochenen; en nu ben ik een volmaakt Twyfelaar.’
Het behaagde zyne Lordschap, my een stuk van een der grootste Steenen toe
te zenden; de geheele Steen was meer dan vyf ponden zwaar geweest. Ik heb een
ander dier Steenen gezien, die, geheel, na Napels gezonden was, en omtrent één
pond woog. De buitenkant van elken Steen, dien men gevonden hadt, en dien men
verzekerde dat uit een wolk naby Sienna gevallen was, is blykbaar nieuwlings
verglaasd, en zwart; draagt alle tekens, dat dezelve door eene zwaare hette heen
gegaan is; gebrooken zynde, vertoont zich de binnenzyde van eene ligtgraauwe
kleur, gemengd met zwarte plekken en eenige blinkende deeltjes, welke de
Geleerden hier bepaald hebben Pyriten te zyn; overzulks kan het geen Lava weezen,
dan zou dezelve ontbonden zyn.
Steenen van denzelfden aart, ten minsten zo verre men op het oog af des kan
oordeelen, worden veelvuldig gevonden op den Berg Vesuvius; en, toen ik my laatst
op denzelven bevond, zogt ik na zodanige Steenen naby de nieuwe monden; maar,
dewyl de grond rondsom dezelven bedekt lag met eene dikke bedding van fyne
Assche, was alles, wat de kragt der laatste Uitbarsting opgeworpen hadt, daar onder
begraaven. Indien men dergelyke Steenen met dezelfde verglaasde korst op den
Berg Vesuvius aantrof, dan zou, gelyk ik den Graaf van Bristol schreef, het geschil
zich ten voordeele van den Berg Vesuvius beslissen - of men zou moeten kunnen
bewyzen, dat 'er omtrent den tyd van den val dier Steenen, in het Grondgebied van
Sienna, eene opening in de aarde was voorgevallen, gepaard met de opgave van
Vulcanische stoffe, 't geen zeer wel kan zyn; naardemaal de Berg Radicofani, binnen
de vyftig mylen van Sienna af gelegen, zeker een Vulcaan is.
Ik vermeldde zyne Lordschap een ander denk beeld, 't geen my trof. Naardemaal
wy bewyzen hebben, dat, ge-
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duurende de laatste Uitbarsting, eene groote hoeveelheid Assche van den Vesuvius
tot op een grooter afstand is heen gevoerd, dan de Steenen op het grondgebied
van Sienna zouden gevoerd geweest zyn; dat deeze Assche, zich mengende in
een wervelwind, zamen vergaderd is, even als Hagelsteenen zich zomtyds in stukken
Ys vormen, en in die gedaante nedervallen; en zou niet de uitwendige verglazing
deezer stukken van zamengevoegde en verharde Vulcanische stoffe hebben kunnen
veroorzaakt worden door de werking van de Electrieke vloeistoffe op dezelve? - De
beroemde Vader AMBROGIO SOLDANI, Hoogleeraar in de Wiskunde op de Academie
van Sienna, laat daar eene Verhandeling drukken over dit zonderling Verschynzel,
in welke hy, gelyk men my berigt heeft, beweert, dat deeze Steenen in de lugt
gevormd zyn, onafhanglyk van eenige Vulcanische medewerking.
(Het Vervolg en Slot hierna.)
(*)

Reis ter ontdekking .
Na dat 'er, in deze eeuw, zo vele Zeetogten, ter ontdekking van vreemde Landen,
ondernomen zyn, heeft de laatste Onderneming van dit soort zoo weinig gerugt
gemaakt, dat ze eerst sedert korten tyd is bekend geworden, en 'er zelf geen een
Engelsch Maandwerk gewag van gemaakt heeft. Intusschen kan het niet missen,
of de byzondere omstandigheden daar van moeten elks aandagt opwekken.
Een zeer pragtig Werk is tans te Madrid op de pers, behelzende een volkomen
en omstandig Verhaal van alle de voorvallen dezer Reis, en door deszelfs uitgave
zal men zich verrykt zien met eene beschryving van de Zeden en Gewoonten der
Babaco Eilanden; een keten van Eilanden, toen voor de eerstemaal door Europeanen
bezogt.
De twee Sloepen, genoemd de Discovery en de Sabtile, de eerste gecommandeerd
door Don ALEXANDER DE MALESPINA, en de andere by Don JOSEPH DE BASTAMENTE,
zeilden te samen uit de haven van Kadix, den 30 July 1789, met oogmerk om met
de andere Zeemogendheden mede te werken ter uitbreiding van de menschlyke
kundigheden, en meer byzonder die der Zeevaart.

(*)

London Chronicle van den 5 Jan. 1797.
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De Bevelhebbers van deze Schepen maakten zeer naauwkeurige Kaarten van de
Kusten van Amerika en de naby gelegen Eilanden van de Rivier de la Plata af tot
aan Kaap Horn, en van die Kaap tot de ver afgelegen Noordlyke grenzen van dat
gedeelte der wereld. Hun oogmerk in dezen was alleenlyk om te herhalen de vorige
onderzoekingen van dezen aart, welken door Buitenlanders en hun eigen Landslieden
waren ondernomen, en dus een veel uitgebreider kundigheid ten dezen opzigte te
verkrygen.
Op derzelver aankomst aan de Noordwestkust van Amerika, op de breedte van
59, 60 en 61 gr., zogten zy, te vergeefs, naar een doortogt, door welken men in den
Atlantischen Oceaan konde komen: zy maakten derhalven het besluit op, dat de
voorzeggingen van COOK op eene gezonde redenering gegrond waren, en dat de
doorsnyding, waar van MALDANADO, een oud Spaansch Zeeman, gewag maakt, niet
dan in zyne herssens bestaan had.
In het begin van het Jaar 1792, voegden zich de Subtile en de Galjoot genoemd
de Mexicana, onder het bevel van Don GALEANO en Don CAIS DE TALDES, by het
Engelsch Esquader onder den Kaptein VAN COUVER, met oogmerk om den
onmeetlyken Archipel te onderzoeken, bekend by den naam van Admiraals Fonte
en Juan de Fuca.
Zy vervolgden, geduurende het grootste gedeelte van het Jaar 1792, het bezoeken
van de Mariannes en Philippynsche Eilanden, gelyk ook die van Macas, op de kust
van China. Zy voeren vervolgens door tusschen de Eilanden Mindanan en de
Eilanden genoemd Mountay, en, hunne koers voortzettende langs de kust van
Nieuw-Guinea, passeerden zy den Evenaar. By deze gelegenheid, ontdekten zy
een golf van omtrent 500 mylen uitgestrektheid, welke nog nimmer eenig Zeeman
had doorgevaren; doch werden gestuit aan Nieuw Zeeland en Nieuwland, en
ontdekten, in den Archipel der Vriendlyke Eilanden, de Babacos, een reeks van
Eilanden, welken nog nooit door eenig Europeaansch Zeeman gezien waren.
Na verscheidene andere onderzoekingen in den Zuidlyken Oceaan, kwamen zy,
in Juny van 1793, te Calloa. Uit deze haven deden zy nog eenige andere toevallige
waarnemingen, en yder van deze Schepen onderzogt afzonderlyk de haven van
Conception, en het overig gedeelte van de kust van Amerika, welke zich uitstrekt
zo
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tot de Zuidwest- als tot de Westkust van de Molukkes; zy kwamen vervolgens op
de Rivier de la Plata, na alle de gevaren te boven gekomen te zyn, welke gemeenlyk
op de zuidlyke Breedten te doorworstelen zyn. Zich van levensmiddelen en
ververschingen te Montecedia voorzien hebbende, voegden zy zich by eenige
Fregatten en Registerschepen, en zeilden met dezelven naar Kadix, alwaar zy, na
eene reis van 90 dagen, aankwamen, met eene lading van omtrent agt millioenen
aan geld en koopmanschappen.
Deze Reizen hebben niet weinig toegebragt tot vermeerdering der Kruid- Mineraalen Zeevaartkunde. In beide halfronden der Wereld, en in eene menigte van
verschillende hemelsbreedten, hebben zy een aantal proeven genomen op de
zwaarte der lighamen, welken kunnen strekken tot gewigtige ontdekkingen omtrent
de onregelmatige gedaante van onzen Aardkloot: ook zullen dezelve hoogst nuttig
wezen met betrekking tot het vaststellen van eene algemeene bepaling van het
gewigt. Omtrent de Inwooners onderzoek doende, hebben deze Reizigers alle de
Gedenkstukken verzameld, welken eenig licht kunnen toebrengen zoo aangaande
de verhuizingen der Natien als omtrent den voortgang van derzelver beschaving.
Gelukkig voor het belang van 't Menschdom, hebben deze ontdekkingen geen
druppel bloeds, of zelf een enkele traan, gekost. In tegendeel, alle de Volken, met
welken zy te doen gehad hebben, zullen de gedagtenis zegenen dezer Reizigers,
welken hen van nuttige Zaden voorzien, een groot aantal Werktuigen medegedeeld,
en verscheiden Kunsten geleerd hebben van welken zy voorheen volstrekt onkundig
waren.
Deze Schepen hebben byna al hun volk te rug gebragt, dewyl geen van dezelven
meer dan drie of vier man op de Reis verloren heeft, 't welk des te meer te
verwonderen is, als men in aanmerking neemt de ongezonde lugtstreeken, en de
brandende hitte, aan welke zy zoo lang zyn blootgesteld geweest.
Don ANTONIO DE VALDEZ, Minister van den Zeedienst, welke deze Onderneming
aangemoedigd en ondersteund heeft, is tans bezig eene omstandige Beschryving,
voor zoo verre het van een algemeen nut kan wezen, daar van op te stellen. Dit
Werk zal eerlang uitgegeven worden, en met Kaarten, Plans en andere Platen, die
reeds bewerkt worden, verrykt zyn.
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Belangryk verslag eens nieuwen wegs na de Oost-Indien, over
Aleppo en Bagdad; veele byzonderheden van de gewoonten en
zeden der Turken ontvouwende.
(Ontleend uit DONALD CAMPBELL's Journey over Land to India.)
(Vervolg en Slot van bl. 83.)
Op den avond van dien in zo veel kommers gesleeten en bedaard geëindigden dag,
kwamen wy in eene Caravansera, op eenigen afstand van een Dorp. Hier beval de
Tartaar, wel te vrede over zyn gedrag, dien dag gehouden, en myne gegeevene
goedkeuring, een allerheerlyksten avondmaaltyd; en niet alleen, gelyk dit by hem
zeer gebruiklyk was, versmaadde hy de beste schotel, om my die voor te zetten;
maar ook koos hy de lekkerste beetjes voor my uit van al het opgedischte.
Daarenboven beval hy dat men Wyn zou geeven, aanmerkende, dat de vermoeienis,
door een Gezant uitgestaan, het drinken van Wyn veroorlofde; en voerde hy aan,
eene bedenking, van my, by eene voorige gelegenheid, ontleend, dat de Propheet
het den Reizigeren zo min als den Zieken zou kwalyk afneemen, als zy den Wyn
voor Medicyn gebruikten.
Wy kreegen diensvolgens Wyn, die zeer goed mogt heeten, schoon dezelve niet
haalde by den Wyn, dien wy te Diarbeker dronken. Ik gebruikte 'er egter weinig van,
en de Tartaar verwonderde zich zeer over myne spaarzaamheid in 't drinken;
opmerkende, dat hy nimmer te vooren een Frank gezien hadt, die niet, als een Zwyn,
gulzig dien drank insloeg, als hy den beker aan den mond zette. Myn weinig drinken
verbaasde hem te meer, daar hy den Wyn als Bier dronk.
Eer hy te bedde ging, bestelde hy Paarden; de lieden in de Caravansera
bedreigende met de zwaarste straffe, indien zy ons slegte gaven. Ten afschrikkenden
voorbeelde bybrengende den Man, die ons den voorgaanden dag het slegte en
struikelende Paard gegeeven hadt, en die hy verklaarde, dat, by zyne wederkomst,
een Bastionade zou ontvangen, als 'er een Cadi in den omtrek van tien my-
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len gevonden werd: en ik durf wel verzekeren, dat hy zyn woord zal gehouden
hebben.
Den volgenden morgen hadden wy uitsteekende Paarden: vrees wrogt wonderen.
Met het opgaan der zonne reeden wy af. By het inryden van het eerste Dorp, werd
ik eenigzins ongerust, als ik bemerkte dat myn Gids zyn paard stilhieldt - peinsde binnensmonds praatte, en ontrust scheen, toen hy de straat voor ons vol Volks zag:
eenige dier lieden, zag ik, maakten vreemde lichaamsbeweegingen; één Man stondt
in 't midden, zyn lichaam in allerlei vreemde bogten wringende. - De Tartaar scheen
een paar minuuten by zichzelven te overleggen, of hy door zou ryden, of te rug
keeren; in 't einde my aan zyne slinker hand plaatzende, reedt hy met allen spoed
voort, laatende de Volksmenigte aan zyne rechter hand; deeze, de schielykheid van
ons wegryden verneemende, week na eene zyde, en liet ons door. Welhaast,
nogthans, hoorden wy agter ons een geschreeuw, en konden zeer onderscheiden
de woorden Ghiaour! Frangi Cucu! verstaan: en, agter om ziende, ontdekten wy
verscheide lieden, in slegte kleeding, als wilden zy ons agter naa zetten; nu en dan
steenen opraapende, en dezelve uit al hunne magt agter ons werpende. De snelheid
onzer paarden bragt ons welhaast buiten hun gezigt en geschreeuw. Ik bemerkte
duidelyk, en was voor de eerste reize ten vollen overtuigd, dat het gedrag en beleid
van myn Gids bestuurd werd door verstand, moed, goede trouw en braaf heid.
Deeze buitengewoone ontmoeting vereischte eene verklaaring, en myn
Tartaarsche Vriend bleef niet in gebreke my die te geeven; want hy hoorde zichzelven
ongemeen gaarne spreeken; en was hy, omtrent eene zaak die binnen het bereik
zyner kundigheden viel, zeer duidelyk in zyne voordragt, en natuurlyk welspreekend;
hy hadt, daarenboven, in dit geval, het beleid van eenen verstandigen aanvoerder
gehouden. Daar ik zyne voorzigheid en gedrag prees, werd hy zeer vriendelyk en
gespraakzaam. Hy gaf my een volkomen berigt van de geheele zaak, van zyne
beweegredenen, overleggingen, en de dringendheid des gevals; met één woord,
van alles wat tot opheldering van het voorgevallene kon dienen, en inzonderheid
strekken om te toonen van hoe veel aange-
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legenheids hy was. Onze Tolk gaf my in deezer voege het verslag van den
Tartaarschen Gids op:
‘Gy moet weeten,’ sprak hy, ‘dat over dit groot en heerlyk Ryk zeer veele Dervises
van onderscheiden soort verspreid zyn - heilige Menschen, die alle wereldsche
genietingen en vermaaken versmaaden, om met MAHOMETH te verkeeren, en ALLA
te dienen. Eenigen deezer zyn waarlyk vroome Lieden, Heiligen, die nimmer eenig
kwaad doen; zy prediken, zy bidden, zonder iets eenig leed toe te brengen; een
Rot, een Slang, doen zy geen kwaad; ja zy zouden een Christen niet beschadigen.
Anderen zyn 'er, van welken ik heb gehoord uit den mond onzer Bashas en Effendis,
en zelfs de Maazeen heb hooren verklaaren, dat de Koran ze verbiedt; en nogthans
het Gemeene Volk (gy weet, dat schuim heeft geen verstand!) bejegent hun met de
uiterste eerbiedenisse - zy worden Santons, of Heiligen, geheeten; zy leeven op
zichzelven, zomtyds, gelyk de konynen, onder den grond, of in het digtst der
bosschen. Zy gaan waar 't hun behaagt; zetten zich in de beste plaats van iemands
huis neder; eeten en drinken tot zatheid toe; en niemand weigert hun iets; eenigen
willen, anderen durven, niet. Soms laaten zy de Vrouwen op straat niet ongemoeid
- nimmer zien zy een Christen of een Frank, of zy zullen hem, is 't hun mogelyk,
vermoorden. - Wat my betreft, myns bedunkuns moesten zy gehangen of gespitst
worden; geen straf is te zwaar voor dit geboefte. - Doch ik zou in gindsche Stad zo
niet durven spreeken. Deed ik het, ik werd door het Gepeupel dood gesteenigd.
Zo ras ik dien hoop Volks bemerkte, en die schurken zag dansen, wist ik met
zekerheid dat het Santons waren, en even zeker dat zy ons zouden ophouden om
ons geld af te prachen: in welk geval zy, allerwaarschynlykst, u zouden ontdekt
hebben; want zy hebben oogen als de duivel. Uw leeven was alsdan niets waardig
geweest: de hoop Gemeen Volks hadt zich met hun vereenigd, om u dood te
steenigen.
Ik was eerst van zin om te rug te keeren, en buiten de Stad om te ryden; maar
dit mogt vermoeden verwekt en tot onderscheppen aanleiding gegeeven hebben.
Ik besloot daarom, stoutlyk hun voorby te ryden, 't geen ik, gy kunt het getuigen, als
een man
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van moed deed. Gy zaagt zelve genoeg, om u te overtuigen, hoe groot een gevaar
gy ontsnapt zyt, en u verzekerd te houden van myn beleid en moed. Mag ik u,
derhalven, bidden, laat u geheel door my geleiden, en vermy bovenal die vervloekte
gereedheid tot lachen.’
Zints ik het besluit nam om deeze myne Reis te beschryven, heb ik my eenige
moeite gegeeven om gemeenzaam te worden met de beste Verhaalen deezes
Lands; en ik heb, tot de minste byzonderheid toe, bevonden, dat de onderrigting
van myn Tartaarschen Gids op goeden grond steunde. Deeze Santons, zo wel als
andere soorten van Dervises en Sheihs, reizen het land rond, en vorderen onderstand
van de Inwoonderen. Eenigen zyn met de daad 't geen zy schynen, en behoeven
in zuiverheid niet te wyken voor de Monniken in de vroegste tyden der Christlyke
Kerke; maar de Santons zyn monsters, die alleen bestaan door de verregaande
ligtgeloovigheid en onbegryplyk diepe onkunde des Gemeenen Volks - schoon
afgekeurd, en in de daad gevloekt, door de betere soort van Turken. Zy gelaaten
zich krankzinnig te weezen ('t welk by de Mahomethaanen ten grootsten kenmerk
van Heiligheid strekt) en onder den dekmantel dier krankhoofdigheid pleegen zy
alle soort van misdryf en schennis, niet alleen ongestraft, maar zelfs met toejuiching.
De moeilykheden en gevaaren op den weg, die scheenen toe te neemen naar
gelange wy verder vorderden, deeden my na het einde van de Reis haaken. Het
voorval op den laatstvoorgaanden dag toonde my klaarder dan iets tot nog ontmoet,
hoe veel gevaars wy liepen, en dat dit stond toe te neemen als wy verder oost- en
zuidwaards kwamen; waar de woede des krankzinnigen Bygeloofs zonder wroeging
woedt; waar de verdere afstand van den Zetel des Bewinds het Volk losbandiger
maakt, en de Overheid bedorvener en dwinglandischer; waar de geheele afscheiding
van alle welingerigte Maatschappy de Zeden geheel woest gemaakt heeft; waar
men zeldzaam Vreemdelingen ziet, en, ze ziende, belaagt en vervolgt; en waar ik
byzonder alle reden had om te vermoeden dat misschien nimmer eenig Engelschman
den voet zette; en, bovenal, waar de Winden zelf met vernieling gepaard gingen,
en een oogenbliklyken dood op hunne vleugelen omvoerden.
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Ik verlangde daarom hartlyk, Mosul te bereiken, waar ik, naar alle waarschynlykheid,
ten minsten de veel gemaklyker wyze van reizen te water zou aantreffen; waar ik
my geheel en al zou kunnen herstellen van de vermoeienissen, op deezen Reistocht
uitgestaan; en waar ik, zulks behoevende, bescherming kon inroepen, een Brief
aan den Basha by my hebbende, dien ik, naar welgevallen, kon overgeeven, of by
my houden.
Ik kon niet nalaaten een droevig oog op my zelven te slaan in mynen
tegenwoordigen toestand; zwervende, om zo te spreeken, alleen, elendig
toegetakeld, door eene ongastvrye Landstreeke, en een nog ongastvryer Volk; waar
het gevaar onder duizenderlei gedaanten my omringde, en ik geen stap deed zonder
leevensgevaar. Myn Vriend de Tartaar, myne verslagenheid bemerkende, begon
met my te boerten; zeggende: ‘JIMMEL! de Santons hebben u een schrik op 't lyf
gejaagd: - maar vrees niet - HASSAN ARTAZ is geen Kind: hy kan u uit grooter gevaaren
dan deeze, zo die ons mogten overkomen, redden.’
‘Maar,’ voegde ik hem toe, ‘HASSAN! hoe komt het by, dat gy, die in de
Caravanseras zo veel te zeggen hebt, geen magt bezit om deeze schurken van
Santons te wederstaan, of het schuim des Straatvolks van een Stad of Dorp?’
Hier op gaf hy my ten antwoord: ‘Wat het Gemeene Volk betreft, ik zou, wanneer
ik alleen was, of geen ander dan een waar Geloovige by my had, hun van voor myn
aangezigte doen vlieden als het kaf voor den wind. - Maar, wat aanbelangt de
Santons, niemand kan hun wederstaan. De Grooten, die hun haaten, zyn gehouden
hun ontzag te betoonen; de Basha van Aleppo, ja de Bevelhebber der Geloovigen
zelfs, kon u niet behouden, indien één dier Santons het Volk toeriep om u te
steenigen, of te verscheuren. - Hou egter goeden moed; want, het behaage ALLA!
ik zal u veilig en gezond te Bagdad brengen. Daarenboven zullen wy welhaast te
Mosul zyn; wanneer wy de reis te water kunnen voortzetten: ô dit zal vermaaklyk
weezen! het grootste gevaar zal dan zyn, dat wy ons genoodzaakt kunnen vinden
om te vegten; doch dit is beter dan door de Santons vermoord te worden. - Indien
wy in dit geval kwamen,’ (en toen keek hy met opgesparde blikken, met
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de zweep klappende,) ‘werden wy aangevallen door Roovers - gy zult zien - gy zult
zien, JIMMEL! - ja, by den Heiligen Propheet! gy zult zien, hoe ik kan vegten!’
Met den voorävond zagen wy de Stad Mosul van verre. Dit gezigt deedt zeer
aangenaame gewaarwordingen by my opwellen. Ik bevond my op een grond, in de
Schriftuur bekende en kon niet nalaaten iets te gevoelen van den trots eens
Reizigers, toen ik bedagt my te bevinden in 't gezigt van Ninive, in de heilige
Gedenkboeken vermaard.
De Stad is gelegen in eene zeer dorre zandige vlakte, aan de oevers van den
Tigris, verfraaid door de vereenigde giften van Pomona, Ceres en Flora. Het
uitwendig voorkomen der Stad is zeer ten haaren voordeele; dezelve vindt zich
omringd door hooge muuren van vasten steen, boven welke de Minarets, en andere
hooge Gebouwen, zich staatlyk verheffen. Hier zag ik, voor de eerste keer, eene
groote Caravaane gelegerd, uitrustende op den weg van de Golf van Persie na
Armenie. Deeze maakte, voorzeker, eene heerlyke vertooning; vervullende het oog
met eene menigte van groote voorwerpen, die, byeengevoegd, een heerlyk geheel
vormden.
Maar, schoon Mosul van buiten een zo heerlyk vertoon maake, van binnen is het
droevig gesteld. De hette is 'er zo ondraaglyk, dat men midden op den dag niet
konne uitgaan; ja zelfs by nagt zyn de muuren der huizen zo heet door de
zonneschyn van den dag, dat ze eene onaangenaame hette mededeelen op den
afstand van een voet en meer. - Ik trad nogthans deeze Stad welgemoed in; dewyl
ik dezelve aanzag als de laatste verblyfplaats van het slegtste nu afgelegde gedeelte
myns wegs. Maar, helaas! ik vond my te leur gesteld in myne verwagting; want de
Tigris was, door de groote hette, en ongemeen langduurige droogte, onbevaarbaar;
en ik moest het neemen, met opgehaalde schouders, zo als het was, en my schikken
tot eene reis te paard, die, schoon niet zo lang als de reeds afgelegde, even
gevaarlyk scheen te zullen weezen, en dus alle kloekberaadenheid en moed
vereischte.
Het was nog in het heetste Jaarsaisoen, en wy moesten trekken door dat land,
over welk de verschriklyke Wind, waar van ik reeds meermaalen gesprooken heb,
den verdelgenden adem blaast. Deeze Wind draagt by
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de Turken den naam van Samiel, en wordt by JON den Oosten-wind geheeten.
Deeze verspreidt zyne verwoestingen den ganschen weg over van Cambaya af tot
Mosul toe; vuurdeelen gaan 'er mede gepaard, zo dun als zyden draaden; hy, die
dezelve inademt, valt terstond dood neder, en vergaat inwendig tot assche; het
vleesch wordt welhaast zo zwart als een kool, en valt van de beenderen af. De
Wysgeeren houden deezen Wind voor eene soort van Electriek vuur, voortkomende
uit de zwavelagtige uitwaassemingen, ontstooken door de werking des winds. Het
éénig mogelyk middel om de doodlyke uitwerking daar van te voorkomen bestaat
in vlak vooröver op den grond neder te vallen, en daar door het inademen te beletten.
Om dit te doen is het nogthans noodzaaklyk, eerst dien Wind te bemerken; 't geen
altoos niet gelukt.
Maar, behalven deezen doodlyken Wind, is de gewoone hette des Dampkrings
allergevaarlykst voor het bloed en de longen, en zelfs voor het vel, 't welk met blaaren
oploopt, en van het vleesch afvalt; ook doet dezelve de oogen dermaate aan, dat
de Reizigers genoodzaakt zyn, een doorzigtbaar bedekzel te draagen, ter voorkoming
van oogöntsteeking.
Dien avond zeide HASSAN, dewyl wy te paard na Bagdad moesten reizen, dat wy
den nagt te Mosul zouden blyven, om ons te verfrisschen. - Hy sprak van het overige
gedeelte van onzen tocht: wy hadden reeds negenhonderd mylen afgelegd, en niet
meer dan vyf voort te trekken: daarenboven was het weêr warmer; wy zouden meer
by nagt weg kunnen spoeden, en over dag uitrusten, op plaatzen waar hy zeer wel
bekend was.
Met één woord, myn Tartaarsche Gids scheen hoogst belang te stellen in myne
veiligheid, en zogt op allerlei wyzen myn leed te verzagten. Telkens sloot hy zyne
voordragt met eene vermaaning tegen het lachen, die ik, door dezelve zo dikwyls
te hooren, nu verstond in zyn eigen taal. ‘Lach niet, JIMMEL! lach niet,’ voegde hy,
met groote deftigheid, aan 't einde zyner gesprekken. Tusschenbeiden merkte ik
op, dat, wanneer hy in een goeden luim was, hy my altoos JIMMEL noemde, (een
naam, dien hy, zo ik vermoede, met behulp van myn knegt, gevormd hadt uit de
gelykklankigheid tusschen CAMPBEL en Camel; by de Turken is Jimmel de naam
van den Kameel;) in een kwaaden luim noemde hy my Frangi, met alle de Turksche
scheldnaamen vergezeld.
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Toen wy dien avond in de Caravansera zaten, tradt 'er een Man binnen, die met
HASSAN sprak; deeze scheen zeer het oor aan hem te leenen. Dit was een zeer
welgemaakt Man - iets minder dan middelbaar van lengte - hy hadt een gelaad, 't
welk schranderheid, loosheid en vrolykheid, kenmerkte. Hy ging eindelyk heenen.
Kort hierop verzogt HASSAN ons op te staan, en hem te volgen. Hy ging na eene
soort van openbaare schouwplaats, waar zich veel volks bevondt, zittende, gelyk
de gewoonte is in de Koffyhuizen, op laage stoelen.
HASSAN beduidde my dat ik zou gaan zitten. Ik deed het; toen, den Tolk tusschen
ons plaatzende, ging hy ook zitten. Onmiddelyk hierop zag ik den Man, met wien
HASSAN in de Caravansera gesprooken hadt, uit het midden van den hoop te
voorschyn treeden; en hoorde hem eene korte Aanspraak doen, die ik niet verstond,
en ook niet wenschte te verstaan. Het bleek, uit de rolling der klanken, op rym te
weezen, en scheen, door den geringen indruk op de toehoorderen, niets byzonder
aanpryzenswaardigs te behelzen. - Eindelyk hield hy een poos op, hemde verscheide
keeren, om zyne spraakdeelen in orde brengen. ‘Hy zal eene Historie vertellen,’
zeide my onze Tolk.
Aller aandagt was op hem gevestigd; en hy voer voort met eene toonmenging,
eene verscheidenheid van gebaaren, en eene kragt van uitdrukking, waarvan ik
nimmer de wedergade hoorde: zyne gebaaren waren allerschoonst. Ik kon
bespeuren, dat hy nu eens in den toon van een Man, dan weder in dien van eene
Vrouw, sprak; in welk laatste character hy eene schildery gaf van eene belachlyke
verlegenheid, die de lachspieren van het geheele gezelschap in beweeging bragt.
Ik keek na HASSAN; hy glimlachte zo lustig, als eenige Aap, of Frank, in Asie kon
doen. - De Tolk vertelde my, nu en dan, wat deeze Man zeide. Welhaast bemerkte
ik dat het eene Geschiedenis was, die ik meer dan eens in de Arabische
Nagtvertellingen geleezen had, schoon eenigzins veranderd, en door deezen
kunstigen Verteller eenigermaate in een tooneelstuk hervormd. Ik sloeg ettelyke
keeren het oog op HASSAN, en hy keek my weder aan met een gelaad, waar op te
leezen stondt: gy ziet ik barst om dit alles niet uit in lachen.
Eindelyk kwam onze Spreeker tot een gedeelte waarin hy de rol moest speelen
van iemand die aan het inzwel-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

128
gen van een been stikte. Hy wierp zich op zyn rug, wrong zich tot dat al het bloed
in zyn aangezigt scheen zamengeloopen, zyne oogen, uitgepuild, rolden hem in 't
hoofd, zyne knieën beefden, hy vouwde zyn lichaam als dubbel op, stak zyn voorste
vinger en duim in de keel, en poogde, met allen geweld, 'er iets uit te wringen; in 't
einde werd hy zwakker, liet de armen hangen, trok de vingers agterwaards - snakte,
en bleef als dood liggen. - Het is onmogelyk door eene beschryving regt te doen
aan de volmaaktheid, waar mede hy deeze rol speelde; en, 't geen dit alles nog te
vreemder maakte, was, dat, schoon dit het tooneel van sterven, en weluitgevoerd
sterven, was, hy volhardde, met hetzelve, in de omstandigheden, zo belachlyk te
maaken, dat hy de aanschouwers in een middelstand tusschen lachen en schreijen
hieldt. - Dan deeze tusschenstand duurde niet lang; want hy sprong schielyk op, en
ving de droeve jammerklagt aan van eene Vrouw, en speelde de rol van grappige
verlegenheid zo schoon als ik immer zag. - - Ik alleen bleef, met voorbedagten
raade, myn aangezigt in een ernstige plooi houden; en de Speelder brak, naar 's
Lands wyze, af, te midden van een aandoenlyk tooneel.
Toen wy na de Caravansera terug keerden, boertte ik met den Tartaar, wegens
zyn lachen. Hy gromde, en zeide: ‘Wie kon zich van lachen wederhouden? Waarom
hebt gy niet gelachen, gelyk gy gewoon zyt?’ - Ik gaf hem ten antwoord: ‘Om dat
hy zo grappig niet speelde als gy.’ - ‘Neen,’ gaf hy my te houden, ‘maar om dat gy,
Franken en Aapen, alleen lacht om het kwaade, en waar gy niet moest lachen.
Neen, JIMMEL! gy zult my nooit zien lachen over een ongeluk.’ - ‘Hoe,’ voerde ik hem
te gemoete, ‘niet als een arme hals bykans verstikt!’ - ‘Ja,’ sprak hy, ‘ik lach zelden;
maar ik kon het toen niet wederhouden.’ - Op dien eigen tyd werd te zelfder plaatze
een Poppenspel gespeeld; en myn ernsthaftige Gids lachte dat hem de oogen
overliepen, en hy naauwlyks een woord kon spreeken. KARAGHUSE was zeker
grappig, schoon morssig; en joeg een Kadi met een hoop Janitzaaren vrees aan
door een schot of twee - a parte post.
Den volgenden dag steegen wy te paard, en vervorderden, met vernieuwde
kragten, de reis na Bagdad. HAS-
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kon niet weder de vryheid neemen om my over het lachen te berispen; en,
dewyl ik, in tyden van gevaar, daartoe geene neiging gevoelde, scheenen wy zeer
wel overeen te komen. Met één woord, wy vonden genoegen in elkanders
gezelschap; en, gelyk ik hem tot een grooter lacher maakte dan hy gewoon was,
dagt hy my ernstiger dan te vooren gemaakt te hebben. - Ik deed myn voordeel met
zyne lessen.
Het zou voor my verveelend, en voor u weinig onderhoudend, zyn, indien ik u, in
't breede, verhaalde onze geheele reis van Mosul na Bagdad. Dezelfde algemeene
voorbehoedzels werden in agt genomen, met dezelfde tusschenbeide komende
verzagtingen. HASSAN volhardde met van zichzelven en van zyne paarden te praaten;
stilzwygend te weezen wanneer hy misnoegd, en praatagtig als hy wel te vrede
was; de oppassers in de Caravanseras te slaan; de beste paarden te bestellen, de
beste spyzen te beveelen, en my het beste van beide te geeven. Eindelyk hadden
wy onze aangenaam- en onaangenaamheden; maar ik andermaal de kwelling niet,
van Vrouwen in zakken gebonden te zien, om dus een langen weg te paard af te
leggen.
Onder het voortryden ontmoetten wy, verscheide keeren, zwervende Callenders,
eene soort van Mahomethaansche Monniken, die gelofte van armoede en groote
heiligheid doen. Zy waren met gescheurde kleederen omhangen, zeer morssig; zy
droegen een Waterzak, in stede van een Vles - ik vermoed, dat dezelve wel eens
met wyn gevuld was. In hun hand hadden zy een langen stok, met vodden en stukken
laken van allerlei kleur omhangen. 't Gemeene Volk waant, dat deeze lieden meer
dan natuurlyke vermogens bezitten; maar HASSAN, die alle zyne begrippen van
aanzienlyker lieden scheen ontleend te hebben, zei 'er in 't eerst niets van. Hy
wenkte die lieden, en gaf hun eenig geld. Vreemd genoeg was het, dat zy allen
byeen waren, allen in Bedevaart na Mecca gingen, of, gelyk zy het noemden, na
Hadje.
Zo ras wy ons buiten 't bereik van hun gezigt vonden, schudde HASSAN zyn hoofd,
en herhaalde Hadje! Hadje! verscheide keeren; by gromde, gelyk hy gewoon was,
als hy zyn toorn, fel ontstooken, bedwong. Wederom riep hy, Hadje! Hadje! Hadje!
- In 't einde vroeg ik hem, wat hy daar mede wilde zeggen? - Hy antwoordSAN
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de: ‘Deeze knaapen gaan niet meer na Mecca dan gy. Ik heb Callenders duizenden duizendmaal op den weg ontmoet; altoos hadden zy het aangezigt na Mecca
gewend. Als ik zuidwaards toog, haalde ik hun altoos in; als ik noordwaards ging,
kwam ik hun te gemoet. Op zekeren dag ontmoette ik een hunner, en gaf hem een
aalmoes; hy zou my volgen, sprak hy, daar hy na Mecca ging: ik hield een dag onder
den weg stil; hy kwam niet opdaagen. Een Koopman, in dezelfde Caravansera
komende, berigtte my, dienzelfden knaap vier mylen verder noordwaards ontmoet
te hebben; die hem dezelfde historie vertelde, en nog het aangezigt na het zuiden
gewend hadt.’
Naa het doortrekken van eene zeer groote Landstreeke, door niets onderscheiden
't welk zo veel kon opleveren om ten merkteken van onze dagreizen te dienen;
alleen werd de weg van tyd tot tyd slegter, naar gelange wy zuidlyker kwamen. In
't einde kreegen wy de Stad Bagdad in 't oog, op den zevenden dag naa dat wy van
Mosul afgingen, en op den achttienden naa ons vertrek van Aleppo. In deezen tyd
hadden wy veertienhonderd mylen afgelegd, deels langs eenen weg, welke, zo als
ik reden heb om te gelooven, tot dus lange nimmer door een Europeaan was
betreeden.

Grondregels en bedenkingen van den laatst ontthroonden
Stanislaus, geweezen koning van Poolen.
‘Bekend staat STANISLAUS voor een dier Vorsten, welke een beter lot waardig gekeurd
worden, zelfs door de zodanigen, die met gekroonde Hoofden het minst ophebben;
gelyk zy, dooreen genomene veeleer de veragting dan de hoogagting van het
verstandig en verlicht gedeelte des Menschdoms verdienen. Wat hier van zyn moge,
de Grondregels en Bedenkingen, welke wy hier onder mededeelen, hebben haare
waarde, ter oorzaake van derzelver Bondigheid, en het Gezond Verstand, daar in
doorstraalende, en niet min uit hoofde van de Goedheid des Harten, waar uit ze
voortvloeijen. Vindt men ze alle niet van gelyke waarde, van even groote juistheid,
men bedenke dat ze door Hem in zyne Jeugd zyn opgesteld. Wy kunnen, dezelve
leezende en nadenkende, zeer wel den Koning vergeeten, en aan den braaven Man
denken.’
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Wanneer de Waarheid niemand zal mishaagen, moet dezelve zo natuurlyk ten
monde uitkomen, als wy met denzelven de lugt inademen.
Indien wy, met de moeilykheden, welke wy in deeze wereld verduuren, op dezelve
onsterflyk waren, wy zouden onder de ongelukkigsten der geschaapene Weezens
moeten geteld worden. Het is, in den tegenwoordigen stand der dingen, eene
streelende hoop, dat wy hier niet altoos zullen leeven.
Het schynt, dat alles, wat wy hier doen, schetswerk is, en dat 'er altoos iets
overblyft om het werk te voltooijen.
Magt is niet altoos geëvenredigd aan den Wil. De eerste zouden wy altoos vóór
de laatste moeten raadpleegen: maar de Menschen vangen doorgaans aan met
willen, en doen naderhand zo veel zy kunnen.
Gemaaktheid ontdekt schielyker wie iemand is, dan dezelve openbaart wat iemand
gaarne zou weezen.
Luiheid is een vroegtydige dood. Werkloos te zyn is niet te leeven.
Groote Behoeften spruiten voort uit groote Weelde, en maaken den Ryken omtrent
den Armen gelyk.
Wy ondergaan den Dood slegts éénmaal; maar hy, die den Dood vreest, sterft
telkenmaale als hy aan denzélven denkt.
Een zestig-jaarige Gierigaart weigert zich de Leevensnoodwendigheden, op dat
hy ze niet moge derven als hy honderd is. De meesten maaken zich ongelukkig
door te veel vooruit te zorgen.
Van onze kindschheid af gewent ons de Natuur aan lyden; om dat wy ons leeven
lang lessen van Lydzaamheid noodig hebben.
Het is gelukkig voor de menschlyke natuur, dat 'er Begeerten zyn die niet voldaan
kunnen worden; anderzins zou de meest haakende Mensch zich meester van de
Wereld maaken.
Hy, die zyn woord houdt, alleen ten zynen eigenen voordeele, is naauwlyks meer
verbonden dan of hy niets beloofd hadt. Elke Belofte, op Belang gegrondvest,
verdwynt zo ras het Belang ophoudt.
Ik schat hoog de onkunde van een Man, die gelooft en belydt dat zyne kennis
bepaald is tot het geen hy weet.
De Mensch is alleen zwak door de onevenredigheid, welke 'er is tusschen 't geen
hy kan en 't geen hy wil doen. De éénige weg, om zyne kragten te vermeerderen,
is, veele van zyne Begeerten te beperken.
Belangzoekende Weldaaden zyn zo algemeen, dat wy ons over de zeldzaamheid
der Dankbaarheid niet behoeven te bevreemden.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

132
Wy haaten de Snoodaarts alleen uit Belang. Indien zy ons geen kwaad deeden, wy
zouden hun met een onverschillig oog aanschouwen.
Menschen, het meest aan het Leeven gehegt, zyn, bykans altoos, de zodanigen,
die het minst weeten hoe hetzelve te genieten.
Het ongeluk van de meeste Geleerden bestaat daar in, dat zy niet weeten, wat
zy niet kunnen weeten.
Te veel Godsdienstpleeging geeft aanleiding tot Geestdryvery; te veel Wysbegeerte
(zo genaamd) tot Ongodsdienstigheid.
De zorg, welke wy draagen, om niet te lyden, veroorzaakt meer kwellings, dan
wy zouden ondergaan in het lyden van 't geen wy niet kunnen ontwyken.
Wy ontmoeten groote zwaarigheid in den Hoogmoed te overwinnen door 'er
wederstand aan te bieden; hoe sterk moeten wy dan niet weezen, wanneer dezelve
gestreeld en gevleid wordt!
Wanneer wy jonge lieden niet wederhouden kunnen van onbedagt te weezen,
behooren wy te bedenken, dat zy slegts een korten tyd hebben om zodanig te zyn.
De Gierigaarts zyn over 't algemeen, in zeker opzigt, een goed slag van Lieden;
zy laaten niet af, Schatten op te stapelen voor anderen, die om hunnen dood
wenschen.
Het Leeven wordt alleen by stukjes en brokjes genooten; elk oogenblik bepaalt
deszelfs uitgebreidheid; als het daar is, houdt het voorgaande op, en het volgende
bestaat nog niet. Op deeze wyze mogen wy gezegd worden te sterven, zonder een
oogenblik meester van den tyd geweest te zyn.
De Geveinsde, die te vergeefsch de Deugd wil nabootzen, kan dezelve alleen in
Waterverwen vertoonen.
Het is een teken dat wy eenig Vernuft bezitten, wanneer wy ons van het Vernuft
van anderen weeten te bedienen.
De vadzigheid van het meerendeel onzer Grooten en Aanzienlyken grenst zeer
na aan den staat van eenen Slaapzieken.
Ik twyfel zeer, of wyze en verstandige Menschen zouden begeeren weder jong
te worden, op voorwaarde om het Leeven weder op dezelfde wyze door te brengen.
De Vooroordeelen der Jeugd gaan met dezelve voorby: die van den ouden dag
blyven alleen; om dat geen ander Leevenstydperk ze uitwischt.
De reden, waarom zo veele menschen zo veel spreeken, is, om dat zy alleen uit
het geheugen opzeggen.
De Arme, die zich genoodzaakt vindt in het zweet zyns aangezigts zyn brood te
eeten, verwyt de Natuur de Ledigheid des Rykaarts; en de Ryke, geschokt door
driften, of geknaagd door wansmaak en verveeling, benydt het onschuldrg
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vermaak van den Armen. Niemand hier beneden vindt zich in zyn eigen stand
gelukkig; allen verbeelden zy zich, het geluk in eens anders stand te zullen vinden.
Wy wenschen geen kwaad toe aan de zodanigen die wy veragten; maar aan hun
die wy vermeenen dat regt hebben om ons te veragten.
Hoe veele Verkwisters zyn 'er niet, die, stervende, aan de Natuur alleen betaalen
wat zy 'er schuldig aan zyn.
Langs verscheide trappen klimmen wy ten Geluksstand op; doch één stap is 'er
soms slegts noodig, om van de hoogte des Geluks af te daalen.
'Er zyn Schryvers, die zo veel zorgs en vlyts besteeden om hunne Werken te
beschaaven, dat zy aan de wereld niets mededeelen dan krullen en afschrapzel.
De eerste Misstappen ontrusten en schokken de Onschuld; de volgende jaagen
haar dien schrik niet aan. Gelukkig die Onschuld, welke niet geleerd heeft te vreezen;
of haaren eersten schroom behouden heeft.
Ik ken geene weezenlyke waarde, dan die bedaarde rustigheid van geest, welke
de gevaaren in pligtsbetragting het hoofd biedt, en dezelve, zonder ze in den mond
te loopen, wederstaat.
Ik heb minder medelyden met een onkundig Persoon, die niets weet, dan met
eenen, die slegts ten halven kent wat hy geleerd heeft. Het is veel beter iets door
en door te kennen, dan een groot gedeelte te weeten.
De Man van Verstand redeneert alleen volgens 't geen hy geleerd heeft; maar de
Man van Vernuft uit zichzelven.
Het past alle Menschen niet, nederig te weezen; Groote Mannen alleen moeten
zodanig zyn.
De Verdiensten van Groote Mannen worden niet op den rechten prys geschat,
dan door de zodanigen, die gevormd zyn om zelve groot te weezen. Vernuft
waardeert alleen Vernuft.
Te vergeefsch worden waarlyk Groote Mannen bedild. Hunne uitsteekende
Bekwaamheden zyn genoeg om hun te wreeken.
Veelpraaters gelyken op die Muzykanten, die, in hunne stukken, het veel geraas
maakende den voorrang geeven boven het welluidende.
Wy mogen uit de duisternis der Onkunde geraaken, uit de schemering van
Vermoeden komen wy nimmer.
Wy hebben geleerd de Elementen dienstbaar te maaken aan ons Vernuft; maar
wy weeten onze Driften niet te beteugelen.
Waare Dapperheid trotzeert gevaar, zonder te verwaarloozen na redmiddelen
om te zien.
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Twee soorten van Menschen zyn bedagtloos; de verschrikten en de te
voortvaarenden.
De waare moed van den Held is, te vergeeten den Rang, dien hy door zynen
moed verworven heeft.
Rykdommen zouden weinig geagt worden, indien zy den Hoogmoed niet streelden
met het vermaak van te bezitten 't geen anderen derven.
Schoon Regtvaardigheid niet gekogt wordt, kost dezelve veel; en iemand moet
ryk zyn om dezelve te verkrygen.
Wy hebben ongelyk, wanneer wy Smaak en Driften met elkander verwarren.
Smaak is min sterk, en vlugtiger; Drift is heftiger en bestendiger.
Onder de zodanigen, met welken wy verkeeren, moeten wy na onze Vyanden
omzien; anderen, die wy slegts kennen, denken niet om ons te benadeelen.
Om met te meer zekerheids anderen te benadeelen, schryven wy aan de
zodanigen, die wy niet beminnen, of een overmaat van Deugd toe, of Gebreken,
die het naast komen aan de Deugden die hunne verdiensten uitmaaken.
Ten nadeele te spreeken van eene die met eene andere Dame om den voorrang
in schoonheid of begaafdheid dingt, is een zekere weg om haar te pryzen. - En hoe
veele Mannen zyn, ten deezen opzigte, Vrouwen!
Jalousy wilde gaande gaan voor overmaat van Liefde; maar zy verschrikt, als zy
van Liefde spreekt.
In hevige drift ontstooken te worden, is zichzelven straffen wegens de misslagen
of onvoeglykheden van een ander.
De Dood is altoos een verzekerde wykplaats tegen de moeilykheden en
ongeneugten deezes leevens. Een Zeeman, zeker van eene haven te zullen
bereiken, schroomt voor geen stormen.
Gaarne zou ik weeten, waarom de verkeerdste smaaken altoos met de
leevendigste gewaarwordingen vergezeld gaan?
Het Woord van GOD bewyst de Waarheid van den Godsdienst; het Zedebederf
der Menschen de Noodzaaklykheid daar van; en het Staatsbestuur deszelfs
Voordeelen.
Niets dan de Godsdienst kan Smert in Vermaak veranderen.
Men hebbe zich niet te verwonderen, dat de Mensch zo zeer tot Ledigheid overhelt;
Ledigheid is 's Menschen natuurlyke staat; de Arbeid is hem als ter straffe opgelegd.
Om toegejuichd te worden over 't geen wy doen, moeten wy zorg draagen om
onszelven niet te veel te pryzen.
Zy, die zich het meest tegen Laster moesten beveiligd vinden, staan 'er zomtyds
meest aan bloot.
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Zoo zyn de menschen!
(Fragment.)
- - Ja, het is groot, Mensch te zyn; maar, wanneer men, met een aandagtig oog,
gadeslaat, het doelwit van ons bestaan, de heerlyke einden, waar toe wy, door den
wyzen Schepper, op dit waereldrond geplaatst zyn; einden en oogmerken, zoo zeer
strekkende om onszelven en anderen gelukkig te maaken, waar toe elk in een
byzonderen kring, de een met kunde, de ander met schatten naar de waereld,
gezegend is - dan is het, helaas! te bejammeren, dat de Mensch, dat voortreflyk
Wezen, zoo weinig beantwoordt aan die uitmuntendheden, welke hem, door het
wél gebruiken, de grootste genoegens verschaffen, en het leeven veraangenaamen.
En wat is aangenaamer, wat streelt meer ons aandenken, dan anderen wél te doen,
en te zien dat het onzen Natuurgenooten welgaat? - Maar neen; - en het smert my
tot in de ziel, te moeten zien en zeggen, hoe ontaard wy Stervelingen handelen. Wy
maaken ons den schoonen eernaam van Mensch onwaardig, en vergeeten die
schoone Spreuk: anderen zoo te handelen, als wy gaarne wenschten behandeld te
worden. - Dan, de smaak der waereld vordert niet, zich met de onspoeden van
anderen te kwellen: het is te laag, zich de omstandigheden van zynen ongelukkigen
Natuurgenoot aan te trekken; dit belemmert onze vermaaken te zeer. En, geraakt
iemand in de engte, zo dat wy overvallen worden door de klaagende aanzoeken
van den ongelukkigen, dan weet men, onder alle schoonschynende voorwendzelen,
zich van hem te ontslaan; en met veele beloften, en onder toezegginge van hulp
en bystand, zend men hem, zo dra mogelyk, weg. - Zoo zyn de Menschen! ik spreek
by eigene ondervinding. Ja gy, Grooten naar de waereld, die het goud tot uwen god
maakt, en op het zilver uw vertrouwen stelt; wat baat u uw opëengestapeld
muntmetaal, als gy den armen en elendigen om hulp ziet schreijen, en uwe oogen
en ooren sluit voor hun geklag? Vervloekt zyt gy, met uwe schatten! gy zyt dezelve
geheel onwaard. God schonk u dezelve, om ook anderen daar mede ten nutte te
zyn, en tot heil van 't algemeen te verstrekken. Maar, helaas! veel liever maakt gy
uwen buik tot uwen god; en aan uwe toegerechte tafels, en by uwe volgeschonkene
bekers, vergeet gy uwen Medebroeder, die door honger en gebrek vergaat. Zoo
handelt gy, zoo weinig beantwoordt gy aan uwe duure verpligting, en maakt uzelven
den naam van Mensch onwaardig. - Zoo zyn de Menschen! Zy zyn niet onkundig
van hunne verpligtingen; neen, zy kennen, zy weeten, dezelve: en, met
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dit alles, worden zy, vaak, pesten der zamenleeving! Met verstandige zielsvermogens
begaafd, weeten zy zich, door vleijery, kunstgreepen, en allerlei listige omwegen,
ten throon te verheffen; bouwende hunne wooningen op de puinhoopen der
ongelukkigen, daar hunne poogingen altoos uitloopen in den ondergang hunner
Naasten te bewerken; (altoos in schyn van vriendschap:) uitvinders zynde van de
snoodste vonden; in rust bedroefd; in onrust bly; en listen te werk stellende, welke
geen sterveling kan doorgronden. - Dan, deeze valsche handelingen bestempelt
men met den naam van vernuft, - zyn waereld te verstaan, - by de hand te zyn, en
groot te weezen; terwyl de baldaadige en vleijende waereld dezelve toejuicht: doch
zy dingen meer naar 's Hemels wraak, dan naar diens zegen; en ik vraage aan alle
braaven en weldenkenden, of het groot is, en bestaanbaar met het character van
een Mensch, dat heerlyk pronkstuk der Schepping, wanneer hy, door list, gegrond
op eigenbaat, zynen Natuurgenoot onder het knellend juk van onheilen doet krommen
en zugten? - Of is het groot, door gekunstelde indringingen anderen te benadeelen,
en zichzelven te verheffen en behaaglyk te maaken, en door slinksche middelen,
en vernederende toegeeflykheden, zyne oogmerken te bereiken? - Weg met deeze
laage snoodheid! - Eens, het zy vroeg of laat, zal alle laaghartigheid door veragting
gevolgd worden. - Doch veel heerlyker is het, (hoe ook in het oog der waereld
gewraakt,) edel van gemoed te zyn; zoo te handelen, in alle voorkomen. de
gelegenheden, als men billyk wenschte dat men met ons handelde. - Zoo zult gy
den eernaam van Mensch waardig zyn, en elk zal u, dankbaar, zegenen!
Dat gy dus, vry van eigenbaat,
En vergenoegd met uwen staat,
Der deugd uwe offers bied, in spyt van laage snoodheid.
Zie daar het wit van uw bestaan.
Uw hart wyst u dat oogpunt aan.
In deugd, in liefde en trouw, berust de waare grootheid.
Je finirai par ceci.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
J.G. Eichhorn, over de uitstorting van den geest op het
Pinksterfeest. Hand. II:1-13.
(*)
Met eenige aanmerkingen .
Jesus Christus had zich, geduurende zyn verblyf op deze wereld, altyd met veel
zorg bevlytigd, om de Apostelen, zyne aanstaande plaatsvervangers, tot hunne
toekomstige bestemming voor te bereiden, en, ter vervullinge

(*)

Het is onloochenbaar, dat 'er van tyd tot tyd, door de verbeterde wyze van uitleggen der
Bybelschriften, in denzelfden smaak, waarin geleerde Mannen voorlang geleerd hebben
andere oude Schryvers te behandelen, over deze eerwaardige gedenkstukken der oudheid
veel licht verspreid wordt. Men gaat wel somtyds, in de bepaling en toepassing van deze en
gene uitlegregels, min omzichtig te werk, en brengt niet zelden, in de plaats van gewoone
verklaringen, minder aannemelyke en zeer gewaagde uitleggingen te voorschyn. Maar het
onpartydig onderzoek der waarheid moet deswegens niet belemmerd, veel min het goed
oogmerk van hun, die steeds nieuwe wegen ter ontdekking der waarheid naspooren, in een
hatelyk licht geplaatst worden. De waarheid zal altyd by zoodanige navorschingen winnen.
In hoe verre dit ook op de hier voorgestelde uitlegging van de geschiedenis der uitstorting
des Geestes op het Pinksterfeest, door den beroemden Gottingschen Hoogleeraar, toepaslyk
zy, zullen kundige en onbevooroordeelde Lezers, die de moeite willen nemen, om 'er onze
onderstaande tegenbedenkingen mede te vergelyken, best beoordeelen. En wy zullen ons
verheugen, wanneer ook deze geringe poging iets, tot verbreiding van regtschapene
Bybelkennis, zal toegebragt hebben. (Redact.)
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van dien zwaarwigtigen post, geheel te vormen. Niets was onbeproefd gelaten, om
(*)
hun zyne leer zuiver en onvervalscht in het verstand en hart in te prenten . Hy
herhaalde iedere leerstelling dikwyls in hunne tegenwoordigheid, dan eens in een
kleinen kring, en dan wederom in talryke volksvergaderingen; wist door de inkleeding
en geduurig veranderde wyze van voorstelling, waarmede Hy zich naar hunne
vatbaarheid wyslyk schikte, hunne zwakheid altyd te hulp te komen, ontleedde, in
vragen en antwoorden, de denkbeelden, die Hy wilde inscherpen, en maakte gaarne
en volvaardig zyn werk, om hunne twyfelingen op te lossen. Hy liet zyne leerlingen,
onder zyn oog, de eerste proeven geven van 't leeraarambt, dat zy vervolgens
moesten bekleeden, en wist hunne eerste schreden in de wereld, door zynen
veelvermogenden invloed, dan eens meer van naby, dan wederom meer van verre,
te bestuuren. Wat kon Hy meer doen, om van hunne tegenwoordige geschiktheid
tot het geen hun vervolgens te doen stond kennis te nemen, en daar uit tot het geen
men van hun, ter vervulling van hunne toekomende bestemming, met grond
verwachten konde, te besluiten?
Toen Hy evenwel, na zyne opstanding, nog met hun bleef omgaan, bemerkte Hy,
helaas! hoe zeer vooroordeelen en volksdwalingen zyn onderricht in den weg gestaan
hadden, en dat zy nog die volkomenheid van geest niet bezaten, die zy als zyne
(†)
plaatsbekleeders op aarde niet konden ontbeeren . Zy zelve voelden zich toen

(*)

(†)

Komt dit wel overeen met het geen Jesus tot zyne leerlingen zeide, Joh. XVI:12. Nog vele
dingen heb ik u te zeggen, doch gy kunt die nu niet dragen; en met de daarop volgende, en
meermalen gedaane beloften van meerdere verlichting en duidelyker inzien in de leer van
Jesus, welke eerst na 's Heilands vertrek, met het ontvangen van den H. Geest, (dien
Goddelyken Leeraar in 's Heilands plaats), zou stand grypen? De uitkomst heeft ook daaraan
volkomen beantwoord. Men bespeurt, na de uitstorting van den H. Geest, de grootste
omwending in de begrippen, en geheele denkwyze der Apostelen, die, zonder bovennatuurlyke
tusschenkomsten, ter verlichting van hunne verstanden, altyd onverklaarbaar zal blyven.
(Aanmerk, van den Redact.)
Jesus had dit lang te voren geweten, en liet hen wyslyk in dien toestand, tot dat tydstip toe,
volharden, wanneer eensklaps de grootste verandering in hunne begrippen zou bespeurd
worden; eene verandering, die zoo in het oog lopend en zoo vruchtbaar in de verbazendste
gevolgen zyn zou, en ook zoo onverwacht, zonder voorafgaand gebruik van gewoone middelen
tot verlichting, zou daargesteld worden, dat zy zelven en alle oplettende aanschouwers zich
zouden gedrongen vinden, om deze uitkomst aan eene bovennatuurlyke oorzaak toe te
schryven. Het blykt niet, dat zy vóór dien tyd een regt begrip hadden van hunne waare
bestemming, waaromtrent zich de Schryver, mynes inziens, min nauwkeurig heeft uitgedrukt,
gelyk eene volgende Aanteek. nader zal bevestigen. (Redact.)
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nog te zwak, ter bereiking van hunne gewigtige bestemming, waarom zy over het
(*)
aanstaande gemis van hunnen Leermeester treurden . Jesus troost hen met de
hoop op eenen anderen Leeraar, den Heiligen Geest, die hun, in zyne plaats, hun
levenlang zou byblyven, en neemt, met de vernieuwde verzekering van deze
(†)
troostryke verwachting, van hun afscheid . Kort vóór zyne hemelvaart geeft Hy hun
het bevel, om niet uit Jerusalem te gaan, tot dat de Godheid hen met dezen beloofden
bystand zou toegerust hebben. Na verloop van ettelyke dagen, is

(*)

(†)

Dat gevoel van zwakheid by de Apostelen vinde ik noch in de Euangelien, noch in de Handel.
der Apostelen, de eenige bronnen, waaruit wy hieromtrent eenig naricht kunnen krygen.
bevestigd. Wy lezen daar ook niets van die treurigheid over het aanstaande gemis van hunnen
Leermeester, die zy vóór 's Heilands dood, wanneer Hy van scheiden en weggaan sprak,
aan den dag gelegd hadden. Veeleer schynt, na 's Heilands herleving, de verkeerde waan
en ydele verwachting, dat nu welhaast door hunnen Heer een aardsch ryk zou opgericht, en
daarmede te gelyk de vryheid aan de Joodsche natie zou wedergegeven worden, de Leerlingen
van Jesus opgebeurd en vervrolykt te hebben, terwyl zy zoo min de belofte van den Heiligen
Geest, als hunne gewigtige bestemming, waaraan derzelver vervulling zou dienstbaar worden,
inzagen of doordachten. Vergel. Hand. I. (Redact.)
Wel te recht is EICHHORN hier van de gewoone Vertaling van het woord παράϰλητος, Joh.
XIV:16, 26 XV:26. XVI:7, door Trooster, afgegaan. Alles, wat van dien beloofden
Plaatsbekleeder gezegd wordt, stemt met het denkbeeld van een Leeraar beter samen. Dat
het taalgebruik ook die uitlegging begunstigt, is bewezen door ERNESTI Opusc. Philol. Crit. p.
214. seqq. en LOESNER Observat. ad N. Test. ex Philone. p. 153. (Redact.)
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het Pinksterfeest daar. 's Heilands Leerlingen zyn met andere Christenen te
Jerusalem, om zich op eene Godsdienstige wys te stichten, in de uure des gebeds
byeen vergaderd, en nu wordt de gedaane belofte vervuld. Hoe ging het hun op dit
plechtig oogenblik? En wat bemerkte men aan hun? Wy willen Lucas hooren, die
daarvan een kort bericht geeft.
‘Op den Pinksterdag waren allen aan eene plaats byeen.’ Niet alleen de twaalf
Apostelen, maar ook anderen, die met hun dezelfde leer omhelsden. Lucas
vergenoegt zich hier wel, met in 't algemeen te zeggen, allen waren byeen, (ἅπαντες
ἦσαν ἐπὶ τὸ ἀυτὸ), zonder, gelyk de eerstemaal, waar van eene Christelyke
vergadering, na Christus hemelvaart, gesproken wordt (Hand. I:14, 15), de overige
belyders van Christus, met de Apostelen samen vergaderd, afzonderlyk te noemen.
Ondertusschen is het in 't geheel niet waarschynelyk, dat deze laatsten, die anders
gesamentlyk met de Apostelen de Godsdienstoefeningen bywoonden, nu, op een
(*)
feestdag, in de uure des gebeds, ook niet in hun gezelschap zouden geweest zyn .
Alle bedenking hieromtrent moet verdwynen, terwyl wy vernemen, dat niet alleen

(*)

De nauwe verbintenis van dit geschiedverhaal, niet alleen met het slotvers des vorigen
Hoofddeels, maar met al 't geen daar vooraf gaat, vs. 15 en vervolgens, maakt de gedachte
van den Schryver, die reeds lang oordeelkundige voor standers gevonden heeft, zeer
aannemelyk. Men zie, onder anderen LIGTFOOT Hor. Hebr. et Talmud. ad Act. II:1, en VIEROOT
Biblioth. Hag. II:578. De voornaamste bedenking tegen dit gevoelen is door MICHAËLIS (in de
Aanmerk. op de Hoogd. Vertal. van het N. Testam.) geopperd, uit het zeggen der verwonderde
menigte, zyn niet allen, die daar spreken, Galilaeers? daar het toch niet waarschynelyk is,
dat onder 120 zich te Jerusalem ophoudende aanhangers van Jesus niet een eenige, uit
deze Stad of uit Judea afkomstig, zou geweest zyn. Maar zouden deze lieden, die in allen
gevalle maar alleenlyk zeggen, waarvoor zy deze lieden hielden, niet zoo hebben kunnen
spreken, ofschoon zy niet zeker wisten, dat allen tot één toe Galilaeers waren? Van de
meesten, ten minsten van de voornaamste woordvoerders, was dit genoeg bekend, en deze
zal men toch wel inzonderheid bedoeld hebben. (Redact.)
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de Apostelen, als Gezanten van God en eerste Leeraars van het Christendom, maar
ook allerlei soort van menschen, zonder onderscheid van stand, ouderdom en
geslacht, den Heiligen Geest, die zich met allen, die hier vergaderd waren,
vereenigde, ontvangen hebben. Waarom zou anders Petrus (vs. 17.) noodig gehad
hebben te bewyzen, dat Joël reeds van zulke tyden had gesproken, wanneer over
allerlei menschen, zonder onderscheid van jaren, stand en geslacht, de Heilige
Geest zou uitgestort worden? 'Er moeten dan, behalven de Apostelen, meer gemeene
Christenen van onderscheidene standen byeen geweest zyn, die hunnen Godsdienst
(*)
te samen in één vertrek waarnamen

(*)

Deze gevolgtrekking uit de aanhaling van Joëls Godspraak gaat, volgens de Aanm. van
STORR, Dissert. Exeget. in Librorum N.T. Histor. aliquot loca, P. II. p. 72, geenzins door, ten
zy men wil beweeren, dat Petrus zyne hoorders heeft willen overtuigen, dat deze Godspraak
nu reeds, in alle byzonderheden, letterlyk vervuld was, waaruit dan zou moeten volgen, dat
ook op dat tydstip niet alleen bovennatuurlyke gezichten en droomen, maar ook alle die
teekenen en wonderen, die vs. 19, 20 vermeld worden, reeds plaats gehad hebben, 't geen,
hoe men ook over het doel van Joëls voorzeggingen, en derzelver aanhaling door den Apostel
Petrus, moge denken, volstrekt niet kan aangenomen worden. Hy wyst naar de Aanteek. van
CLARIUS [in Criticis ad Act. II:19], BENGELIUS [in Gnom. ad h.l.], ECKERMAN Theol. Beytr. II:98,
en MICHAËLIS Anmerk. zu Joël III. Doch wier uitleggingen zeer uit elkanderen loopen.
Wil men, zegt hy, deze beide vss. betrekkelyk maken tot het gebeurde op dit feest, waarvan
vs. 2, 3 was gesproken, dan zal men zich ten minsten met de melding van bloed zeer verlegen
vinden. 'Er wordt niets genoemd, waarop Petrus dit gedeelte der voorzegging zou hebben
kunnen toepassen. Ook niets, dat nu reeds beantwoordde aan de voorzegging, vs. 20. En
waar was dan nog 't vuur, indien de woorden aan hun wierden gezien verdeelde tongen, of
vlammen, als van vuur, met den Schryver niet van eigenlyk vuur, maar van
gemoedsbewegingen, die hen als 't ware in vuur en vlam zetteden, moeten verstaan worden?
Maar hierop is door den Gottingschen Hoogleeraar, in de Algem. Biblioth. der Biblischen
Literat. III:6, 10, 67, geantwoord, vooreerst, dat het moeielyk zyn zou te bewyzen, dat ook in
vervolg van tyd, tot grondvesting van het Christendom, Goddelyke openbaringen door droomen,
en wat meer van dien aart is, zyn medegedeeld. Verder, dat het onnoodig is, en zelfs met de
regels der uitlegkunde zoude stryden, de aangehaalde woorden van Joël zoo letterlyk te
verklaren. Propheteren, droomen dromen, en gezichten zien, zal by Joël niets anders
beteekenen, dan een vertrouweling der Godheid te worden, 't welk, naar den spreektrant van
de vroegste tyden, zoo veel zegt, als betere begrippen omtrent den Godsdienst te erlangen.
Volgens deze verklaring wierd te dezer tyd reeds de geheele Godspraak van Joël vervuld.
En wat de melding van bloed, vs. 19, en den inhoud van het geheele 20ste vers aangaat,
daarop is, naar de gedachte van EICHHORN, ook gemakkelyk te antwoorden. Want Lucas kan
deze versen, (19-21), 'er alleen bygevoegd hebben, omdat ze by Joël met de voorgaanden
nauw samenhangen, zonder 'er iets voor zyn tegenwoordig doel uit te willen afleiden, ('t geen
dikwyls het geval is by nanhalingen, en ook in het N.T. meermalen plaats heeft). Of, zoo hy
ze werkelyk op 't geen nu gebeurde heeft willen toepassen, dan zal hy het alleen met dat
oogmerk gedaan hebben, om te kennen te geven, dat men door het aannemen van den
nieuwen Godsdienst gelukkig wordt. Hy wil dan zeggen: ‘De tyd van betere inzichten in den
Godsdienst is daar. Alles is nu met den Geest van God bezield. Die God op eene behoorlyke
wyze vereert, zal gelukkig wezen, en van Goddelyke straffen bevryd blyven.’ Het komt hem
ook ongelooflyk voor, dat God, ter bevestiging van het Christendom, teekenen van den hemel,
in den eigenlyken zin van 't woord, zou gegeven, de zon verduisterd, en de maan bloedrood
geverwd hebben; dat Hy, met zoodanig oogmerk, Steden zou hebben laten in brand steken,
en rookpilaaren doen opstygen. Welk alles, volgens de gewoone uitlegging, dadelyk zou
moeten gebeurd zyn. (Redact.)
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De plaats hunner byeenkomst moet onbepaald gelaten worden, terwyl Lucas zich
daarover niet duidelyk verklaart, en by de wyze, waarop hy zich uitdrukt, altyd nog
de vraag overblyft, of zy tot hunne samenkomst een gedeelte van den tempel, of
een byzonder huis, dat daar toe ruim genoeg was, plachten te gebruiken? hoewel
(*)
de laatste gedachte het meest voor zich schynt te hebben . Dit is des te zekerer,
dat een Godsdienstig oog-

(*)

Met de andere gedachte laat zich evenwel het schielyk samenvloeien van eene groote menigte,
ter plaatze, waar zich de vergaderde Christenen bevonden, beter vereenigen, het geen anders,
zelfs gesteld zynde, dat vs. 6 door de stem het gerucht van het gebeurde bedoeld wordt,
vreemd moet voorkomen; en dat te meer, als 'er in dat huis tot hiertoe niets anders gebeurde,
dan dat de versamelde Christenen, by gelegenheid dat zy onverwachts een geruisch als van
een sterken wind hoorden, in verrukking raakten, en ieder in zyne taal Godsdienstige
Redevoeringen hielden. 't Is waar, het geruisch van den wind werd 't geheele huis door, en
dus ook van anderen, die in dat vertrek niet waren, vernomen; maar zullen zy hun intrek niet
by vertrouwde vrienden gehad hebben, die de zaak der Christenen ook toegedaan waren,
en van welken 't niet te vooronderstellen is, dat zy daarvan aanstonds buiten huis veel gerucht
zullen gemaakt hebben, waarvan de vrees, om de in stilte vergaderde Christenen hierdoor
in gevaar te brengen, hen veeleer zal terug gehouden hebben?
Liever zou ik aan een van die zaalen denken, hoedanige 'er, volgens JOSEPHUS A.J. VIII:3,
2, in den omtrek van het tempelgebouw, 30 in getal gevonden wierden, daar men, zoo tot
andere Godsdienstige einden, als tot het verrichten van plechtige gebeden, van tyd tot tyd
gewoon was byeen te vergaderen. Niemand mogt zich, vooral op de hooge Feesten, van de
bywooning der openbaare bedestonden, zonder van ongodsdienstigheid verdacht te worden,
onttrekken. Men vergel. KREBSII Observ. in N. Testam. ex FLAVIO JOSEPHO ad Act. II:2. MOSCHE
Bibelfreund, erster Theil. Het komt ROSENMULLER, in Supplem. ad Schol. in N. Test. h.l. en
anderen, onwaarschynlyk voor, dat de Opzieners van den Tempel, zonder welken niemand
toegang tot den tempel had, aanhangers van den gekruisten Nazarener in den tempel zullen
gelaten hebben. Maar, als daadzaken voorhanden zyn, moeten alle zulke bedenkingen
ophouden. Petrus en Joannes gingen, kort na deze gebeurtenis, ongestoord op de uure des
gebeds in den tempel, Hand. III. Ja dat meer is, Lucas zegt uitdrukkelyk in zyn Evang. XXIV:53.
Zy waren alle tyd in den Tempel, lovende en dankende God.
Stelt men, dat de Apostelen met hun gezelschap ook thans in den Tempel vergaderd waren,
dan laat zich de geheele toedracht der zake gemakkelyk verklaren. Welk burgerhuis, en dat
wel van een aanhanger van Jesus, zou een menigte van menschen bevat hebben, waarvan,
nog dien dag, niet minder dan 3000 (en is 't wel te denken, dat dit het grootste gedeelte
geweest is?) tot het Christendom overgebragt wierden? In den Tempel, en dat wel in de uure
des gebeds, het zy men het bovennatuurlyk geluid ook buiten de Vergaderzaal der Christenen
vernomen hebbe, het zy alleen het gerucht van 't aldaar gebeurde naar buiten verspreid zy,
zal zoodanige toevloed niemand vreemd voorkomen. (Redact.)
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merk hen thans samenbragt. Zy waren immers op het
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(*)

gewoone biduur, 's morgens om drie uure, (9 uure naar onze rekening), byeen .
Midden onder het verrichten van hunnen Godsdienst, ‘hoorden zy plotseling in
de lucht een geruisch, zoo als by een heftige windbui plaats heeft, 't welk men (niet
alleen in het vertrek, daar zy byeen waren, maar) in 't geheele huis, waarin zy zich
bevonden, hoorde.’ - Een geruisch derhalven, dat niet op rekening van
harssenschimmige verbeeldingen van hun, die hier vergaderd waren, kan gezet
worden, wyl het meer personen in het huis buiten hun hadden vernomen. Met dat
geruisch in de lucht, dat door geene eigenlyke windbui veroorzaakt werd, en evenwel
nu onder hunne Godsdienstige verrichtingen door hun werd waargenomen, moest
zich aanstonds de gedachte van eene aannadering of aanwezigheid der Godheid
(†)
vereenigen, indien zy hunne volksbegrippen niet wilden verzaken . Want by de
Joden wierd zooda-

(*)

(†)

SCHOETTG. ad Act. III:1. - De zekerheid van 't geen de Schryver hier, met de meeste Uitleggers,
vaststelt, rust op het zeggen van Petrus vs. 15, het is eerst de derde uure van den dag. Ik
weet wel, dat LANGE, en, in navolging van hem, HEUMAN, integendeel uit dit gezegde willen
besloten hebben, dat, 't geen vs. 1-4 vermeld wordt, veel vroeger is voorgevallen, dewyl 'er
eenige tyd moet verloopen zyn. eer het volk zich versameld had, en Petrus eerst een geruimen
tyd, nadat door 't geheele gezelschap uitvoerige Redevoeringen gehouden waren, de
verdediging van het thans ge beurde zal op zich genomen hebben. Maar, als men bedenkt,
dat de gewoone tyd van bidden in den morgenstond zich niet tot eenige oogenblikken bepaalde,
maar gerekend werd tot 4 uure te duuren, (zie WATSTEN. Adnott. ad c. II:15 et III:1), en dat 'er
geen grond is, om zulke lange Redevoeringen voor de verdediging van Petrus te laten
voorafgaan, is 'er, mynes erachtens, weinig rede, om het gewoone gevoelen te laten varen,
het geen des te aannemelyker is, wanneer men voor onderstelt, waartoe zoo veel grond is,
dat de Apostelen met hun gezelschap thans in den Tempel byeen warer. (Redact.)
Maar hoe wisten zy, op dat zelfde oogenblik, dat dit geruisch niet door een eigenlyke windbui
veroorzaakt werd? Dit moet men evenwel vooronderstellen, om de daarop gevolgde
gemoedsaandoeningen daaruit af te leiden. Deze waren 'er onmiddelyk mede verbonden.
Lucas voegt het een en ander onmiddelyk te samen. 'Er geschiedde haastelyk uit den hemel
een geluid, gelyk als van eenen geweldigen gedrevenen wind, - en van of aan hun wierden
gezien verdeelde tongen, als van vuur. Het geval van een gevoelde aardschudding, waarop
de Schryver zich vervolgens beroept, was van een geheel andere natuur. Ook dat van David,
waarvan JOSEPHUS meldt. (Redact.)
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nig verschynsel voor een teeken daarvan gehouden. Zoo bemerkte eens David,
(*)
volgens Josephus , de tegenwoordigheid der Godheid aan eene windbui, die voor
geen eigenlyke windbui kon gehouden worden. Eveneens liet zich immers op den
Pinksterdag een geruisch hooren, dat door geen eigenlyken wind werd veroorzaakt,
het was maar een geluid, als van een geweldig gedreven wind, (ἦχος ὢτπερ
ϕερομένης πνο ς βιαιας). De Apostelen waren in dien tyd nog zoo sterk aan die
Joodsche begrippen gehecht, dat zy kort daarna eene aardschudding, waardoor,
onder eene plechtige dankzegging aan God voor de bevryding van Petrus en
Joannes uit de gevangenis, hunne vergaderplaats wierd bewogen, voor een zoo
veel beduidend teeken, door de Godheid gegeven, hielden, dat zy, van Gods Geest
doordrongen, en door deze hoogere hulp met nieuwen moed vervuld, de Leer van
(†)
hunnen Messias, met des te meer vrymoedigheid, openlyk voorstonden .
Zoo raakten ook nu, door dit gedruisch in de lucht, als van een geweldigen wind,
de gemoederen der Apostelen in beweging. Zy voelden zich op eene buitengewoone
wyze aangedaan, geheel geroerd, opgetogen en verrukt. Maar zoo kort, en zoo
wysgeerig, kon zich Lucas, met ter zyde stelling van die gedachten en bewoordingen,
die by de Joden omtrent zulke verschynselen gewoon waren, onmogelyk uitdrukken,
zonder zyne Joodsche afkomst en opvoeding geheel te verloochenen. Met zulke
flauwe

(*)
(†)

A.J. VII:4, 1.
Hand. IV:31. En als zy gebeden hadden, wierd de plaats, in welke zy vergaderd waren,
beweegd. En zy wierden alle vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods
met vrymoedigheid. Zeer gelyk is ook de uitdrukking Hand. XVI:26. En daar geschiedde
snellyk eene groote aardbeving, alzoo dat de fundamenten des kerkers beweegd wierden,
en terstond wierden alle de deuren geopend, en de banden van allen wierden los.
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uitdrukkingen zou men, naar zyne begrippen, aan de waarde en verhevenheid van
dit plechtig oogenblik veel te kort doen. Liever zegt hy dan, in den geest van zyn
volk, en van hunne landtaal en heerschende begrippen: ‘verscheidene vuurvlammen
zweefden als 't ware over de genen, die hier byeen waren, en de Geest de Godheid
(*)
liet zich op ieder van hun neder .’
Van vuurvlammen omgeven te worden, drukt in den mond van een Jood niets
anders uit, dan geestdrift, verrukking, opgetogenheid, ontzetting. ‘Die in de wet
gelezen heeft, zeggen zy, en van daar tot de Propheten en heilige Dichters voortgaat,
rondom hem glinsteren vuurvlammen,’ dat is, hy gaat van de wet, met opgetogenheid
en geestvervoering, en met een hart vol eerbied, voort tot de Propheten en heilige
Dichters. ‘Wanneer een verstandig en bekwaam Leeraar het wetboek verklaart, dan
omgeven hem vuurvlammen,’ dat is, hy wordt daarby door deszelfs inhoud
(†)
opgetogen, verlicht, ontvonkt, en als in verrukking gebragt .
(*)

(†)

Ὤϕϑησαν ἀντοῖς staat hier voor ἐφάνηταν, ἐπεφἀνησαν ἀντοῖς (verschenen aan hun).
Διαμεριζομἐνպ γλῶσσպ ὠσεὶ πνρὸς, kan niets anders, dan verscheidene vlammetjens
beteekenen. Men zag niet een eenig groot en aaneenhangend vuur, maar verdeelde tongen
als van vuur, (vergel, Jes. V:24). Het was geen eigenlyk vuur; maar iets gelyk aan vuur. Zoo
strydt Lucas met woorden en vergelykingen, omdat hy de zaak niet eigenlyk, maar
zinnebeeldig, wil voorstellen. Of men by ἐϰάϑισε (het zat) wil aanvullen τὸ ὡσεὶ πῦρ d.i.
γλῶσσα ὡσεὶ πῦρ, (de vlam als van vuur), of πνεῦμα, (de Geest), uit 't volgende, ('t geen
mogelyk ligter is), dit maakt in de meening van den Schryver geen verschil. EICHHORN. - De
laatste verklaring komt my hard en gedwongen voor. Het is veel natuurlyker, dit gezegde tot
het vuur, of de vuurtongen, te brengen, als of 'er stond ἑϰάςιη τῶν γλώσσων. Vergel. STORR
Notitt. Histor. in Epp. ad Corinth. p. 78. SCHNURRER Diss. Philol. Crit. p. 267. HEMSTERH. ad
Aristoph. Plut. vs. 503, 566. (Redact.)
Men vindt dien spreektrant in de Rabbynsche Schriften Schir Haschirim rabba, fol. 10, 2.
Midrasch Ruth rabba, fol. 42, 1. en Midrasch Coheleth, fol. 87, 1. Zie SCHOETTGEN. in Horis,
ad h.l. - Op zulke uitdrukkingen der Rabbynen kan men zich veiligst beroepen, omdat zy zeker
niets uit het N.T. kunnen ontleend hebben. Anders zou men ook de plaats van JAMBLICHUS
kunnen vergelyken de Myster. Sect. 3. c. 6. Ὁρᾶτպ δὲ τῷ δεξομένῳ (scil. πνεῦμα) τὸ τοῦ πνρὸς
ιδος πρὸ τοῦ δέχεϑպ, Die den Geest der Godheid ontvangt (dat is, door de Godheid
aangeblazen wordt), ziet alvorens eene gedaante van vuur. EICHHORN. - De aangehaalde
plaatzen uit Rabbynsche Schriften doen, naar de gedachte van STORR, l. c. p. 73, weinig af,
dewyl de Joodsche Leeraars, met deze uitdrukkingen, de verschyningen van eigenlyke
vuurvlammen bedoeld hebben, waarmede de Godheid, naar hun voorgeven, gewoon was
over het onderzoek van de wet, en van de overige gewyde Schriften, goedkeuring te geven.
Althans die zelfde vertelling, betreffende Eliezer en Josua, die van vuurvlammen zouden
omgeven geweest zyn, (waarop zich EICHHORN, onder anderen, beroept), wordt elders verhaald
met dit byvoegsel, dat de Vader, die na de verrichte besnydenis van zyn kind een maaltyd
gaf aan de Rabbynen, vreesde, dat zyn huis welligt door de vuurvlammen, waarmede zy
omgeven waren, zou in brand raken. Waarby wy dus niet aan het vuur van hunne geestdrift
en gemoedsbewegingen kunnen denken, waarvan 's mans huis voorzeker niets had te vreezen.
Zie DANZII Progr. de promulgatione Euangelii haud obscuriore legali in MEUSCHENII N.T. ex
Talm. et Antt. Hebr. illustr. p. 747, ss.
Het schrander vernuft van onzen doorgeleerden Schryver heeft hierop naderhand, in de
Recensie der aangeh. Verhand. van STORR, (Allg. Bibl. III:6. 1069), geantwoord, dat de
Rabbynen, op soortgelyke wyzen, ontelbare verdichtselen van denzelfden aart uitgevonden
hebben, en dat dikwyls uit dichterlyke beelden geheele verhaalen ontstaan zyn, waarvan de
Grieksche Oudheden zoo vele voorbeelden opleveren. Zoo dra men zich dan maar had
veroorloofd, om één dichterlyk beeld aldus zonder smaak te behandelen, was men op den
weg, om alle zulke beuzelachtige verhaalen te verdichten. Ieder Rabbi voegde 'er wat by,
voerde het verdichtsel verder uit, en bragt zoo het zyne toe, om die verhaalen te vermeerderen,
en, zoo goed hy konde, op te sieren, en zoo ontstonden 'er verhaalen, die in de
omstandigheden verschilden, terwyl het dichterbeeld, de eigenlyke bron van alle zulke
verhaalen, deszelfs oorspronglyke beteekenis bleef behouden. Maar waarom heeft men zich
dan niet liever op andere getuigenissen, dan op zulken, die met dergelyke beuzelachtige
verhaalen doorweven zyn, en waarin wy oorspronglyke en eigenlyk gezegde dichterbeelden
zoo bezwaarlyk van laffe verdichtselen onderscheiden kunnen, beroepen? Daarenboven,
gesteld eens, dat die Ioodsche Schryvers in dien zin, als EICHHORN wil, moeten verstaan
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Het is ligt te begrypen, dat een bloot dichterlyk beeld, zonder smaak of dichterlyk
gevoel behandeld, de eerste

worden, dan kan men 'er nog niets uit bestuiten, om de meening van Lucas. die van geheel
iets anders spreekt, daaruit te verklaren. Alle bygebragte gezegden van Joodsche Leeraars
hebben hun opzicht op het vuur van donder en bliksem, dat zich by de statige wetgeving op
Sinaï vertoonde, waarmede zy, die de wet naspoorden, gezegd worden ook als 't ware
omgeven en ontvlamd te wezen. Niets dergelyks wordt hier by Lucas aangetroffen. Omdat
men van iemand, die by het lezen der wet geroerd werd, plag te zeggen: ‘hy wordt door de
vuurvlammen van Sinaï omgeven,’ daaruit volgt niet, dat ook van ieder een, die in een
geestvervoering, van wat natuur die ook zy, en hoe ook veroorzaakt, geraakt, soortgelyke
spreekwys is gebruikt geworden. Of moet men dit maar zonder eenig bewys aannemen, en
daarop eene zoo vreemde verklaring van Lucas woorden gronden?
‘Elk dichterbeeld, zegt EICHHORN, (t.a.p.s. 1071), is van eene byzondere omstandigheid
ontleend. Maar blyft het nu daarom hierby alleen bepaald? Wordt het niet veeleer, in vervolg
van tyd, doorgaans op velerlei wyzen aangewend, en op zoo velerlei zaken toegepast, dat
men dikwyls niet eens meer kan aanwyzen, van welk punct het dichterlyk beeld eerst is
afgeleid? Ik durve my op elk kundig Lezer beroepen.’ Aan de gegrondheid van deze
aanmerking zal wel niemand, dezer zaken kundig, twyfelen. Maar nu blyft nog de vraag overig,
hebben wy ze, ter verklaring van de eenvoudige gezegden van Lucas, noodig? Ontmoeteden
wy soortgelyke uitdrukking by een dichter, daar de geheele voorstelling zoodanige uitlegging
begunstigde, dan mogt men 'er zich vryer van bedienen, al konden wy ze juist met geene
bewyzen staven; 't is geheel iets anders, ter verklaring van uitdrukkingen in eenen eenvoudigen
historischen styl, tot zoodanigen uitlegregel toeviucht te nemen. Waarom kunnen wy niet by
de letter van 't geschiedverhaal blyven? Is 't ongelooslyk, dat 'er eigenlyke vuurvlammen, (of
electrieke straalen van den bliksem, die men te gelyk met den schielyk opkomenden wind
heeft waargenomen), in dit vertrek gezien zyn? Voor electrieke vlammen heeft MICHAËLIS
gepleit op grond van Physieke waarnemingen, die hy meent dat hieromtrent veel opheldering
geven, in Anmerk. zu Apostelgesch. II:2, 3. Volgens HERDER zou het spraakgebruik het
denkbeeld van vuurvlammen meer begunstigen, von der gabe der Sprachen am ersten
Christlichen Psingstfest, (riga 1794), s. 58-60. De Eerw. SCHUTTE was van oordeel, dat 'er
zich een luchtverschynsel, gelyk aan de Schechina, de wolk- en vuur-kolom, waaronder zich
de Godheid weleer meermalen, byzonder by de Sinaïtische wetgeving, aan de Joodsche
natie geopenbaard had, zal vertoond hebben; eene donkere wolk en zwarte rookdamp, waaruit
zy vuurvlammen, niet ongelyk aan menschen tongen, zagen uitschitteren, die zich wederom
splitsten in verscheidene kleinere tongen, gelyk gewoonlyk de voortgedrevene vuurvlammen
doen, Heilige Jaarboeken III:4-10. Blyven 'er evenwel in de zichtbare verschyning van zoodanig
luchtverschynsel, binnen het vertrek, waar zich dit eerwaardig gezelschap bevond, het zy het
dan alleen vuurvlammen geweest zyn, het zy nog iets meer, by iemand zwarigheden over,
zou men dan niet liever met SEMLER, Beantwortung der Fragmente, s. 418, en HERDER, t.a.p.
aan een gezicht, aan de verbeelding der vergaderde Christenen, op het hooren van dien
geweldigen wind, vertoond, en door niemand buiten hun waargenomen, dan aan oneigenlyke
uitdrukkingen en dichterbeelden kunnen denken? (Redact.)
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aanleiding tot zulke uitdrukkingen moet gegeven hebben. Men kon ongetwyfeld in
een dichterlyken styl

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

149
zeer gelukkig en nadrukkelyk zeggen, ‘wie de wet van Moses leest, die wordt als 't
ware door de vuurvlammen van Sinaï omgeven,’ dat is, hy vindt zich als in dat
plechtig tooneel verplaatst, daar de neerschietende bliksemstralen elkanderen
doorkruissen en de klaterende donderslagen heenrollen, en raakt daarvan in
verrukking; gelyk men van hem, die in de Propheten las, zeggen konde, ‘hy wordt
door het vuur der Propheten omgeven,’ omdat de geestvervoering van een dichter
tot anderen overgaat, en hen ook buiten zich zelven voert.
Dus ging allengskens by de Joden deze dichterlyke uitdrukking koud en mat in
Prosa over, en beteekende nu nadruk, opgetogenheid, geestvervoering. Een Leeraar,
die met buitengemeene opgeklaardheid en nadruk leerde, wiens voordracht indruk
maakte, overreedde en eenen werkzaamen yver deed ontvlammen, kon vandaar
een Leeraar genoemd worden, die, als met een geest van vuur bezield, vuurvlammen
rondom zich verspreidt. Joannes de Dooper werkte maar zacht op zyne tydgenoten;
hy vermaande hen tot bekeering, liet hen die beloven, en bediende den Doop als
een teeken en onderpand der beloofde bekeering. Christus leerde met grooter
nadruk en gevolg. (De scharen ontzetteden zich over zyne leere; want Hy leerde
(*)
hen, als macht hebbende, en niet als de Schriftgeleerden ;) Hy roerde, overreedde,
maakte de gemoederen opgetogen, en sleepte allen, die Hem hoor-

(*)

Matth. VII:28, 29.
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den, onweerstaanlyk mede; Hy doopte met een geest van vuur. De Dooper heeft
daaromtrent zelf gezegd: ik doope u wel met water tot bekeering. Maar, die na my
(*)
komt, is sterker, dan ik. Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur doopen .
Deze aanmerkingen bewyzen, dunkt my, onweersprekelyk, dat in dat plechtig
oogenblik van de uitstorting des Geestes geen eigenlyke vuurdeelen werkelyk om
de

(*)

Matth. III:11. Volgens deze opvatting der woorden van Joannes den Dooper, die door vele
Uitleggers gevolgd is, (zie GLASSII Philol. S. ed. DATH. I. p. 19. WOLFII Cur. Philol. h.l. ERNESTI
Theol. Biblioth. II:145), zal een en het zelfde met twee woorden, en wel eerst meer eigenlyk,
daarna zinnebeeldig, uitgedrukt wezen. Liever zou ik, met MICHAËLIS en anderen, den vuurdoop
van den doop met den H. Geest onderscheiden, en door vuur de rechtvaardige strafgerichten
verstaan, die over de ongeloovigen zouden uitgeoefend worden. Van welk onder de Joden
wel bekend zinnebeeld ook de Zaligmaker zich meermalen bediend heeft, om 'er de straffen,
welke de versmaders van den Messias boven 't hoofd hingen, door uit te drukken, men zie
Marc. IX:43-48. Matth. XXV:41, en vergel. de plaatzen uit Rabbynsche Schryvers, by WETSTEIN
op de bovenstaande, en hier aangehaalde, plaatzen. Deze uitlegging wordt door het volgende
12de vs. zeer begunstigd, daar deze vuurdoop dus schynt verklaard te worden, wiens wan
in zyne hand is, en Hy zal zynen dorschvloer doorzuiveren, en zyne tarwe in zyne schuur te
samen brengen, en zal het kaf met onuitbluschlyk vuur verbranden. De dubdele zinspeling,
die hier plaats heeft, zoo op de kracht van den wind tot zuivering, als van het vuur tot
verteering, zal ons veelligt ook vs. 11, op de oorspronkelyke beteekenis van πνεῦμα (een
geblaas of wind) wyzen, wanneer wy aan 's Heilands woorden dezen zin zouden kunnen
geven, ‘Hy zal uwe harten door den H. Geest zuiveren, en de ongeloovigen als door vuur
verreeren.’ De geleerde G. WAKEFIELD gaat nog een stap verder, en vertaalt letterlyk, ‘Hy zal
u met een heiligen wind en met vuur doopen,’ Sylva Crit. II. p. 56. (Cantab. 1789.) Maar dit
schynt van het gewoon spraakgebruik te zeer af te wyken. STORR meent, dat 'er gezien wordt
op het zichtbaar teeken, waaronder de H. Geest op den Messias zou nederdalen, waarvan
Joannes de Dooper, door eene openbaring, kennis zou gehad hebben, (Joh. I:33). Welk
teeken dan van soortgelyke natuur zou geweest zyn, als 't geen nu by de uitstorting van den
H. Geest op de Apostelen zich vertoond heeft, Diss. Exeget. I. in Libros Histor. N.T. p. 68.
(Redact.)
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Apostelen heengevlogen hebben; maar dat het vuur, 't welk hen gezegd wordt
omgeven te hebben, zinnebeeldig moet verstaan worden, en niets anders geweest
is, dan die sterke geestvervoering en verrukking, die, door de gedachte van de
tegenwoordigheid of aannadering der Godheid, plotslyk in hun werd voortgebragt.
Gelyk nu de Joden, in de boven aangehaalde plaatzen, het omgeven zyn van
vuurvlammen, als men van het lezen der wet tot het lezen der Propheten en heilige
Dichteren voortgaat, zelve zoo verklaren, dat het heet, geroerd, opgetogen, verrukt
te zyn door den inhoud der wet (ignis circa eos flammavit, et verba legis eos
(*)
exhilararunt) : zoo heeft ook Lucas zyne vuurvlammen om de Apostelen verklaard,
door 'er by te voegen ἐκάϧισε (πνεῦμα) ἐφ᾿ ἔνα ἔκαςον ἀυτῶν, ‘de geest ruste op
een ieder van hun,’ en dit weder door de gelykluidende woorden, ϰ ἐπλἡϑησαν
(†)
πνεύματος ἁγίου, ‘zy raakten in eene verrukking .’
Indien dit alles doorgaat, dan volgt, dat in de dus ver verklaarde woorden (vs. 2,
3), naar den denktrant van die tyden, niets anders, dan deze eenvoudige daadzaak,
ingekleed is: ‘By gelegenheid van een geruisch in de

(*)
(†)

Zie de boven aangeh. pl. uit SCHOETTGEN.
Zoo zegt Paulus Ephes. V:18, πληροῦϑε ἑν πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς, zingt
Psalmen met verrukking van geest. JUSTINUS zegt van Delphi, Lib. XXIV. c. 6. “In hoc rupis
anfractu - profundum terrae foramen, quod in oracula patet: ex quo frigidus spiritus, vi quadam
velut vento in sublime expulsus, mentes vatum in vecordiam vertit: impletasque Deo, responsa
consulentibus dare cogit.” FLORUS XLIII:1. EICHHORN. - Indien Lucas waarlyk dien Rabbynschen
spreektrant hier gevolgd is, dan is 't vreemd, dat, daar hy zoo dikwyls de spreekwys, vervuld
te zyn met den H. Geest, gebruikt, hy evenwel nergens elders het denkbeeld van zinnebeeldige
vuurvlammen 'er mede vereenigt, en alleen op deze plaats, daar hy nog een ander zinnelyk
verschynsel noemt, dat men toch letterlyk wil verstaan hebben, zich zoo oneigen heeft
uitgedrukt. Paulus heeft 'er ook niets van, zoo min in de aangeh. plaats als elders. Of het
genoeg zy, hierop, terwyl wy bezig zyn met den zin van uitdrukkingen in een eenvoudigen
historischen styl na te sporen, met EICHHORN, t.a.p.s. 1070, te zeggen, hoe vele spreekwyzen
komen maar eens voor in den Bybel? moge elk ervaren Schriftuitlegger beoordeelen. (Redact.)
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lucht, 't welk niet door eene eigenlyke windbui veroorzaakt werd, en 't geen de
vergaderde Apostelen en overige Christenen, terwyl zy hunnen Godsdienst
uitoefenden, te gelyk met vele andere personen, hoorden, raakten zy, door de
gedachte, dat dit een teeken van de aannadering of tegenwoordigheid der Godheid
was, in de hoogste verrukking.’
(Het Vervolg en Slot hierna.)

Aanmerkingen over eenige eigenschappen der ademhaaling.
Door A. Ypey, A.L.M. Philos. & Med. Doctor, Lid van verscheiden
geleerde Genootschappen: voorheen Hoogleeraar in de Genees-,
Ontleed- en Scheidkunde te Franeker; thans practizeerend
Geneesheer te Amsterdam.
De volstrekte noodzaakelykheid der Ademhaaling tot het leven, de ernstige gevolgen
der geringste wanorde deezer werking, en de gemakkelykheid, met welke de lucht
des dampkrings haare geschiktheid tot dat einde verliest, heeft van ouds de aandagt
der Wysgeeren op deeze Vraage gevestigd: Welke is toch de noodzaakelykheid en
het nut eener werking, die aan zo veele gevaaren onderhevig is, en die zo
gemakkelyk kan worden gestoord?
Tot oplossing van dit gewigtig Vraagstuk vindt men niets voldoends by de Ouden.
Doch de Wysgeeren, die omtrent het midden deezer eeuwe, en wat laater, bloeiden,
gelyk HALES, MUSSCHENBROEK, HALLER, enz. meenden, dat zy het geheim der Natuur
door hunne proeven hadden ontwikkeld, en dat de noodzaakelykheid der
Ademhaaling tot het leven, gelyk ook de werking dier oorzaaken, welke de lucht tot
de inademing onbekwaam maaken, konde worden verklaard uit de veerkragt van
den dampkring, en uit de vernietiging deezer eigenschap. Ondertusschen viel ook
het gezag deezer leere door de laatere ontdekkingen, welke toonden, dat de Dieren,
in de nieuwlings uitgevondene konstluchten, oogenblikkelyk omkwamen,
niettegenstaande dezelve in veerkragt
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gelyk stonden met den algemeenen dampkring, en zonder dat zy eene byzondere
prikkelende eigenschap bezaten, die onder anderen in de stiklucht (Azòte) niet wordt
waargenomen.
Niemand heeft voorzeker meerder licht verspreid over deeze ingewikkelde stoffe,
dan de onvergelykelyke LAVOISIER, met uit proefondervindelyke gronden te betoogen,
dat de ontwikkeling der dierlyke warmte een gevolg der Ademhaaling zy. De
voornaame gronden deezer leere, door den Uitvinder voorgeleezen in eene
Vergadering der Koninglyke Fransche Academie der Weetenschappen, in 1777,
zyn de volgende:
I. De natuurlyke warmte der Dieren, welke met longen voorzien zyn, is steeds
grooter, dan die der middelstoffe, in welke zy leeven. Daarentegen bezitten die
geene, welke deeze werktuigen niet hebben, ongeveer denzelfden trap van warmte,
met de vloeistoffe, in welke zy zich bevinden.
II. Onder de heetbloedige Dieren zyn die geene de heetste, welke, naar maate
hunner grootte, de uitgebreidste longen bezitten.
III. De natuurlyke warmte van eenig Dier staat in evenredigheid met de hoeveelheid
van lucht, die hetzelve in een gegeeven tyd tot zyne Ademhaaling bezigt.
Men ontdekte vervolgens, dat de lucht van den dampkring, op ieder honderd
deelen, bestaat uit twee en zeventig deelen stiklucht, en acht en twintig deelen
levenslucht. Dat deeze levenslucht in den dampkring alleen het gedeelte van
denzelven is, 't geen tot de Ademhaaling kan dienen. Dat dezelve in de uitademing
wordt veranderd in die vloeistoffe, welke men noemt vaste lucht (Gas Carbonique).
Dat dezelve bestaat uit acht en twintig honderdste deelen koolstoffe (Carbone), en
twee en zeventig honderdste deelen van den grondslag der levenslucht (Oxigène).
Dat eindelyk de levenslucht, welke door middel der Ademhaaling in koolstofslucht
overgaat, bestaat uit eene groote hoeveelheid van vuurstoffe met het Oxigene
vereenigd, welk vuur, in den overgang der levenslucht in koolstofslucht, van het
zuurmaakend beginsel wordt afgescheiden, en, zich door de nabuurige lichaamen
verspreidende, eene aanmerkelyke hette veroorzaakt.
Dewyl nu in de longenblaasjes eene groote hoeveelheid van koolstoffe in de
uitwaassemende dampen derzelve aan-
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wezende is, en het ter Ademhaaling geschikt gedeelte der lucht, daar mede
vereenigd, uit de longen in de gedaante van koolstofslucht uitgaat, schynt het thans
zeker, dat de warmte van het bloed, ten minsten voor het grootst gedeelte, moet
worden toegeschreeven aan deeze ontleding der levenslucht in de longen, en de
daar door verspreidde hette. Ondertusschen wordt thans de vraag, of de gemelde
bewerking der lucht in de longen moet worden gehouden voor de eenige oorzaak
der dierlyke warmte, dan of men die ook teffens in de werking van de uiteinden der
kleine vaatjes, door het geheele lichaam, moet zoeken? Veele Geleerden zyn van
het laatste gevoelen. Onder anderen, heeft de beroemde BLUMENBACH, in zyne
Physiologie, eenige redenen bygebragt, waarom men, zyns oordeels, in deeze zaak
op de werking der kleine vaatjes hebbe te letten. ‘De gedenkwaardige verschynselen
(zegt hy, Institut. Physiolog. §. 166), door welke het zeker is, dat de dierlyke warmte
(wanneer zy namelyk door middel van den Thermometer, en niet door het bedrieglyk
uitwendig gevoel, bepaald wordt) over het algemeen steeds dezelfde blyft, en byna
niets vermeerderd wordt door de zomersche hette, noch verminderd door de koude,
geduurende den winter, ja door welke het schynt te blyken, dat zelfs de dierlyke
hette aangroeije, wanneer wy in koud water worden gedompeld, schynen te bewyzen,
dat 'er eene verschillende werkwyze der kleinste vaatjes plaats hebbe, evenredig
aan 't verschil der warmte van de vloeistoffe, waar in wy leeven; zo dat dezelve,
aan de koude blootgesteld, (denkelyk door vermeerdering hunner spanning) eene
grootere verwisseling van vuur- en brandstoffe veroorzaaken, en dus eene meerdere
hette verwekken; doch eene mindere, wanneer zy, door eene ontkragtende en
verslappende omringende vloeistoffe, werkeloos wordt gemaakt.’ Ondertusschen
schynen deeze redenen my van geen genoegzaam gewigt, om zo veel aan deeze
onderstelde werking der kleinste vaten toe te schryven. Want, wat het eerste aangaat,
de weinig verschillende dierlyke warmte, in eene heete en in eene koude lucht, kan
gemakkelyk verklaard worden uit de vermeerderde of verminderde eigenaartige
zwaarte des dampkrings. Zo ras immers de dampkring kouder wordt, verdikt zich
dezelve, en dus komt 'er in ieder Ademhaaling meerder levenslucht, dan voorheen,
in de longen. Hierdoor wordt de zich aldaar bevindende kool-
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stosfe kragtdaadiger aangegreepen, en dus ontwikkelt zich in ieder inademing
meerder warmtestof dan voorheen in een warmeren meer verdunden dampkring
plaats had, 't geen eene overvloedige verdeeling der dierlyke hette door het gantsche
lichaam ten gevolge heeft. De vermeerderde hette, door de indompeling in het koud
bad, laat zich ook verklaaren uit de gestelde beginselen, zonder de onderstelde
werking der kleine vaatjes mede in aanmerking te neemen. De uitwendige koude
trekt immers de kleine vaten te zamen, en dryft het bloed met groot geweld naar de
rechter holligheden des herts: de meerdere opvulling derzelve verwekt aldaar eene
vermeerderde prikkeling en eene vergrootte voortstuwing des bloeds in de longen:
de afscheiding des waassems in de longenblaasjes neemt straks merkelyk toe, en
dus wordt 'er meer allerfynst verdeelde koolstoffe, dan voorheen, aan de werking
der levenslucht blootgesteld, waar door zich de vermeerdering der dierlyke warmte,
met alle haare gevolgen, gemakkelyk laat verklaaren.
Myns oordeels volgt uit dit alles, dat de groote noodzaakelykheid der Ademhaaling,
tot de instandhouding des levens van de heetbloedige Dieren, voornaamelyk gezogt
moet worden in de ontwikkeling der dierlyke hette in de longen. De vogten immers
van zodanige Dieren zyn van een lymigen ligt strembaaren aart, die zich met het
ontstaan der geringste koude openbaart. Zo ras, derhalven, by hen de voortbrenging
van warmte in de longen ophoudt, beginnen zich het bloed en de fynere vogten te
veel te verdikken, om door de kleinste vaatjes, vooral die der longen en der
herssenen, behoorlyk rond te loopen, terwyl ook de engste vaatjes, door de
verminderde warmte, aanmerkelyk zamenkrimpen, waar door de stolling der vogten
in deeze edele deelen noch meerder wordt verhaast, 't geen ras een volkomen
stilstand derzelve, en dus den dood, door bezwyming en verstikking, ten gevolge
heeft. Zullende dit gevolg ten naasten by het zelfde zyn, hoedanig ook de oorzaaken
des verhinderden omloops mogen verschillen: als daar zyn, het hangen; het
verworgen; het verdrinken; het inademen eener lucht die geen levenslucht bevat;
het vertoeven in eene plaats, in welke de levenslucht, door den damp van gloeijende
koolen, en gelyksoortige oorzaaken, wordt bedorven, enz.
Het is my, intusschen, niet onbekend, dat de beroemde Engelsche Schryver
GOODWIN heeft trachten te bewyzen, dat
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de verstikking een gevolg is van de ongeschiktheid van het bloed om het hert
behoorlyk te prikkelen: zoekende hy door eene reeks van proeven te betoogen, dat
de verandering, welke het bloed in de longen ondergaat, die aan hetzelve zyne
hoogroode kleur bezorgt, insgelyks daaraan geeft het vermogen, om het hert te
prikkelen, en den omloop der vogten daar te stellen. Dat het bloed, het geen de
werking der longen niet ondergaan heeft, ongeschikter zy om het hert te prikkelen,
dan bloed, 't geen die werking heeft ondervonden, wil ik gaarne gelooven. Zodanig
een bloed heeft immers een veel geringeren graad van hette; terwyl de natuurlyke
dierlyke warmte een der vermogendste middelen is, (zie BLUMENBACH, Inst. Physiolog.
§. 111.) om door haare prikkeling de vleeschvezelen in werking te brengen. Doch
o

de voornaame oorzaak des doods der gestikten blyft by my: 1 . de stilstand en
stolling der vogten, door hunne verkleuming in de herssenen, die, hoewel in de
lyken dikwyls niet zichtbaar, van wegens de kleinheid der vaten, zich openbaar
maakt door den bedwelmden staat, in welken zy, die uit een bedorven lucht, eer zy
o

stikken, gered worden, doorgaans worden gevonden: en 2 . de stolling van hetzelfde
bloed en verdere vogten in de longen, door hunne koude. Meermaalen heb ik Honden
en Katten, kort na het verdrinken, geopend, en steeds de rechter holligheden des
herts meerder opgezet gevonden, dan de slinker; teffens met longen, die ten
klaarsten toonden, dat haare ontsteeking en daar door de stuiting des omloops den
dood hadden veroorzaakt. Voorts verdient hier over geleezen te worden de groote
HALLER, (Auctuar. ad Physiolog. Lib. VIII. p. 30.) alwaar hy zulks, uit de proeven van
J.F. GMELIN, BUTTNER, WEBER, DE HAAN, en uit zyne eigene bevinding, ten duidelyksten
betoogt.
Niets bewyst hiertegen het gestolde bloed, 't geen doorgaans wordt gevonden in
de linker holligheden der herten van gestikte voorwerpen. Schoon immers het
slagaderlyk vaatgestel niets meerder doorlaat, blyft zich echter het aderlyk gestel
in den linker boezem des herts ontlasten, en stolt aldaar eindelyk, zo ras het geene
genoegzaame warmte meer heeft, en met geene genoegzaame kragt in het hert
wordt gespooten, om de deelen van hetzelve tot zamentrekking te noodzaaken.
Want het is niet alleen het aanwezen van het bloed, 't geen het hert tot zamentrekking
noodzaakt, maar wel voornaamelyk
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eene genoegzaame hoeveelheid van hetzelve, om de holligheden des herts ter
degen uit te zetten, en dus de spiervezelen, door ze uit te spannen, tot tegenwerking
te noodzaaken.
(Het Vervolg en Slot hierna.)

Zonderling gedrag van oijevaars.
Onlangs verhaalde my een by my bekend en geloofwaardig Perzoon een zonderling
gedrag, dat Oijevaars, by zekere gelegenheid, gehouden hadden, en waarvan hy
my verzekerde, zelf ooggetuigen te zyn geweest; ik vond het aanmerkelyk genoeg,
om hetzelve, als eene bydrage tot de historie van dien Trekvogel, meer algemeen
bekend te doen worden; niet twyfelende, of veelen zullen 'er zich over verwonderen.
- De zaak zelf komt hier op neêr:
‘In 't begin van 1780 was 'er te Schermer, in Noord-Holland, op een zekere Boeren
schuur, een Oijevaarsnest: het Wyfje lei 4 Eijeren; op een oogenblik, dat beide de
Oijevaaren van 't nest waren, neemt men de 4 Eijeren 'er uit, en legt, in derzelver
plaats, even zo veel van de grootste Ende-Eijeren, die, vervolgens, worden
uitgebroeid; - by het uit den dop komen der 4 jonge Endvogels, (die, welstraks, naar
hunnen aart, rondsom het nest kroopen en liepen,) kon men, zeer duidelyk, de
verwondering van het Mannetje en Wyfje der Oijevaars opmerken; - zy liepen, links
en regts, over het nest, en begluurden, met verbazing, het vreemd zoort hunner
jonggebooren kinderen; - eindelyk vloog, terwyl het Wyfje op het nest bleef, het
Mannetje weg, en kwam, na een groot uur vertoevens, met een menigte Oijevaars
terug, die, voorts, om en by het nest vloogen, terwyl het Mannetje weer op het nest
kwam, de 4 jonge Endvogels dood beet, en zoo, als bastaard-kinderen, van het
nest, naar beneden smeet. - Na deeze geduchte strafoefening kwamen 4 andere
Oijevaars van de koppel, (die, zoo het scheen, door de rechters, ter executie van
het verder vonnis, gecommandeerd waren,) op het nest, - beeten ook het Wyfje
dood, en smeeten
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haar, die zy, waarschynlyk, van overspel, of eenigen onkuischen handel, hebben
verdacht gehouden, van het nest, en gingen allen, vervolgens, op de vlucht, zonder
dat men naderhand, op die Boeren-schuur, die nu voor hun verontreinigd scheen,
ooit weer een Oijevaarsnest gezien heeft.’
Als alle verboden, of onkuische, handel, door de verandering der zoort of gedaante
van de Vruchten, die 'er uit voortkwamen, kon ontdekt worden, en die handel wierd
eveneens, als by de Oijevaars, - schoon toen, by hun, ten onrechte, - gestraft, hoe
veele Wyfjes zouden 'er dan, van tyd tot tyd, niet dood gebeeten worden!

Harlingen,
den 25 Maart, 1797.
J.C. METZLAR,
Pred. te Harlingen.

Breedvoerig verhaal der uitbarsting van den berg Vesuvius, in
zomer- en hooimaand des jaars MDCCXCIV; in eenen Brieve van
den Heer William Hamilton, K.B.F.R.S. aan den Heer Joseph Banks,
Bart. F.R.S. in de Koninglyke Societeit voorgeleezen, den 15 Jan.
1795.
(Vervolg en Slot van bl. 117.)
Tot naa den zevenden July, wanneer de laatste wolk over den Vesuvtus losborst,
en zich een verbaazenden stroom van Modder vormde, die den weg nam dwars
over den grooten weg tusschen Torre del Greco en Torre dell' Annunziata, en veele
Wyngaarden vernielde, kon deeze Uitbarsting niet gezegd worden geëindigd te
weezen, schoon het geweld daarvan over was op den twee - en twintigsten Juny,
zints welken tyd de Crater, naar gewoonte, zigtbaar geweest is.
De Aantrekkingskragt der Bergen is welbekend; doch of de Aantrekkingskragt
van een Vulcanischen Berg grooter is dan die van eenige andere Bergen, is eene
twyfelagtige zaak. Alles, wat ik 'er van kan zeggen, is, dat, geduurende deeze laatste
Uitbarsting, elke wateragtige wolk blykbaar door den Vesuvius werd aangetrokken;
en de
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schielyke ontbinding deezer wolken heeft zodanige merktekens van derzelver
vernielend vermogen agtergelaaten op het gelaad des aardryks, rondsom de
grondvlakte van den Vesuvius, als niet schielyk zullen uitgedelgd worden. Zints de
mond van den Vesuvius verwyd is, heb ik een groote wolk daar over heen zien
dryven; niet alleen werd dezelve aangetrokken, maar ingezoogen, en verdween in
een oogenblik.
Naa elke geweldige Uitbarsting van den Vesuvius, leezen wy van onheilen,
toegebragt door een Mephitiquen Damp, die, van onder de oude Lavas komende,
in laage plaatzen indringt, als de kelders en putten by de huizen, gelegen aan den
voet van den Vulcaan.
Ik herinner my, dat, naa de Uitbarsting van den Jaare 1767, even als naa deeze,
verscheide voorbeelden waren van Lieden, die, te Portici, en op andere plaatzen
daar omstreeks gelegen, in hunne kelders gaande, door deezen Damp getroffen,
nedervielen, en daar den geest zouden gegeeven hebben, indien men ze 'er niet
spoedig hadt uitgehaald. Deeze nu en dan voorkomende Dampen, hier Mofete, of
Stiklugt, geheeten, zyn van denzelfden aart, als die altoos blyvende Stikdamp in de
Grotta del Cane, naby het Meir van Agnano, en die beweezen is meest uit vaste
lugt te bestaan. - De Dampen, die, in de Vulcanische Taal deezes Lands, Fumaroli
geheeten worden, zyn van eenen anderen aart, en komen voort uit plaatzen waar
de nieuwe en nog heete Lava bekoelt. Deeze zyn zwavelagtig en verstikkend, ja in
die maate, dat Vogels, daar over heen vliegende, magtloos worden, en dood
nedervallen; hier van hadden wy veele voorbeelden, staande deeze Uitbarsting;
veele Wilde Duiven vondt men dood op de Lava liggen. Deeze Dampen laaten een
korst van zwavel of zout naa, bovenal Sal Ammoniac, op de Scoriae van de Lava,
door welke zy heenen dringen. De kleine Crystallen, waar uit ze zyn zamengesteld,
zyn, dikwyls, donker of bleek geel, of helder rood; kleuren, zomtyds door groen en
hemelsblaauw afgewisseld. Zints de laatste Uitbarsting, heeft men veele stukken
van de Scoriae der nieuwe Lava, als 't ware, gepoederd gevonden met een
schitterende stoffe, volkomen gelyk aan het schitterendst staal.
De eerste blyk van de Mofete, naa de laatste Uitbarsting, bespeurde men op den
17 Juny, wanneer een Boer met zyn Ezel na zyn Wyngaard ging. Een weinig
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boven het Dorp Resina, in een naauwen diepen weg, viel de Ezel neêr, en scheen
onmiddelyk te zullen sterven; de Boer zelve werd de Stiklugt wel gewaar, en, de
heillooze uitwerkzels van dezelve kennende, droeg hy het Beest buiten dien
bedwelmenden invloed, en het bekwam schielyk. Zints dien tyd hebben deeze
Dampen verbaazend toegenomen, en zich uitgebreid. Tot deezen dag toe, zyn 'er
veele kelders en putten, den geheelen weg langs van Portici tot Torre dell'
Annunziata, grootlyks daar mede besmet. Deeze zwaare Damp ryst, in de open
lugt, niet veel meer dan één voet boven de oppervlakte der aarde; maar in een
beslooten plaats, als een kelder of put, klimt dezelve op, en vervult ze even als elke
andere vloeistoffe zou doen. Een put gedempt hebbende, klimt de Damp omtrent
een voet daar boven op, en, zich dan omkrommende, valt ze op den grond neder,
en verspreidt zich; altoos de gewoone hoogte houdende.
Overal, waar deeze Damp uitbarst, bemerkt men eene trilling in de lugt, even als
die door het branden van houtskool te wege gebragt wordt. Wanneer dezelve
voortkomt uit eene spleet naby eenige plant of kruid, ziet men de bladeren daar van
schudden, even als wanneer ze bewoogen worden door een zagten wind. Het is
zeldzaam, dat, schoon 'er geene vergistige hoedanigheid in deezen Damp blyke
plaats te hebben, als die in alle opzigten gelyk is aan vaste lugt, dezelve zo hoogst
nadeelig is voor de Wyngaarden. Velden by velden zyn 'er door verwoest, zints de
laatste Uitbarsting; wanneer dezelve aan den wortel des Wynstoks komt, wordt
deeze uitgedroogd, en de Wynstok sterft.
Een Boer, in de nabuurschap van Resina, veel geleden hebbende by de Mofcte,
die zyne Wynstokken in den Jaare 1767 verdelgde, toen waargenomen hebbende,
dat die Damp de wetten van alle vloeistoffen volgde, maakte een smalle sleuve
rondsom zyn geheelen Wyngaard, welke gemeenschap hadt met oude Lavas, en
ook een diepen kelder onder een derzelven. Het gelukkig gevolg van deeze
welberedeneerde werkzaamheid is geweest, dat, schoon zyn Wyngaard
tegenwoordig omringd wierd door deeze schadelyke Dampen, en deeze altoos
speelden aan de gemaakte sleuve, dezelve geheel niet in zyn Wyngaard kwamen,
die, ten blyke van de gelukkige slaaging deezes voorbehoedzels, zich in een
allerheerlyksten staat bevindt; terwyl die zyner Nabuuren dood zyn, of kwynen.
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Meer dan dertienhonderd Haazen, een groote menigte Phaisanten en Patrysen,
door deezen Damp overvallen, heeft men dood gevonden binnen de ombeining van
de beslooten Jagt van zyne Siciliaansche Majesteit, in de nabuurschap van den
Vesuvius. Veele Huiskatten, om te aazen op dien prooi, uitgetrokken, werden
slachtoffers van de Mofete.
Eenige dagen geleden, bemerkten de Visschers te Resina een groot school
Visschen, op de oppervlakte der zee, in groote beweeging, digt by eenige rotzen
van oude in zee gestorte Lava; zy omzetten deeze Visschen met hunne netten, en
vingen ze alle met veel gemaks: naderhand ontdekten zy, dat deeze Visschen
getroffen waren door een Mephitiquen Damp, die, ten deezen tyde, met allen geweld
van onder de oude Lava in zee opborrelde. - Veele Visschers hebben my verzekerd,
dat, geduurende het geweld der laatste Uitbarsting, de visch de geheele kust
verlaaten had van Portici tot Torre dell' Annunziata, en dat zy 'er geen in hunne
netten kreegen dan op twee mylen afstands van de kust. De Visschers, die hun
werk maaken om Ancini (Zee - eieren), en andere Schelpvisch, te vangen, verhaalden
my desgelyks, dat zy, op den afstand van een myl van het strand, zints de Uitbarsting,
alle de Visschen dood in de Schelpen gevonden hadden. Zy veronderstelden, dat
zulks kwam, of van de hette des zands op den bodem der Zee, of veroorzaakt werd
door vergiftige Dampen. De Visschers te Napels klaagden ook, dat zy deeze
Schelpvisschen, of, zo als men ze hier met eene algemeene benaaming noemt,
Frutti di mare, dood in de schelpen vonden.
Ik dagt, dat deeze weinige welgestaafde daadzaaken iets zouden kunnen
toebrengen om aan te toonen de groote kragt van de wonderbaare Scheidkundige
bewerking der Natuure, hier binnen kort vertoond. De Mofete, of vaste lugt damp,
moet zeker gebooren zyn door de werking van het Vitrioolzuur op de Kalkaarde,
beide zo overvloedig in den Vesuvius. De opgeheevene Stoffen, welke zigtbaar
bewerkt zyn door de Scheidkunde der Natuure, langs den loop der laatste Lava,
die uit den Vesuvius liep, en byzonder in en omtrent de nieuwe monden, door de
laatste Uitbarsting gevormd op de zyden van den Vulcaan, nader onderzogt zynde
door Signor DOMINICO TOMASO, een vernuftig Chimist te Napels, wiens Proeven, en
derzelver uitkomst, thans het licht zien, heeft hy bevon-
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den voornaamlyk Sal Ammoniac te weezen, gemengd met een kleine hoeveelheid
Yzer-kalk; maar, om myne onkunde ten opzigte van dit onderwerp niet te verraaden,
en op niets meer eisch maakende dan op den tytel van een naauwkeurig
Waarneemer met het oog, wys ik u tot het Werk zelve, 't geen ik hier nevens zend.
- Veele honderd Ponden Sal Ammoniac zyn op den Vesuvius verzameld, zints deeze
laatste Uitbarsting, door de Landlieden, en te Napels verkogt; de overvloed deedt
welhaast den prys tot op de helft daalen; en hoe veel van dit Zout is door uitdamping
in de lugt vervloogen.
De ligging van den Berg Vesuvius, zo naby eene Hoofdstad, en de gemaklykheid
om dien te beklimmen, hebben gewis meer gelegenheids verschaft om de werkingen
van eenen daadlyk brandenden Berg na te gaan, en des aanmerkingen te maaken,
dan geschied is ten opzigte van eenigen anderen Vulcaan op den geheelen
Aardbodem. Het Dagboek van den Vesuvius, 't geen, door myne bestelling, nu,
onafgebrooken, meer dan vyftien jaaren lang, met groote naauwkeurigheid, gehouden
is, door den verdienstlyken en schranderen ANTONIO PIAGGI, waar van ik in het begin
deezes Briefs gewaagde, en 't welk ik ten oogmerke heb aan de Boekery van de
Koninglyke Societeit te schenken, zal desgelyks een groot licht over dit onderwerp
verspreiden.
Maar, dewyl 'er alle reden is, om te gelooven, gelyk SENECA reeds deedt, dat de
zetel van het Vuur, 't welk deeze Uitbarstingen der Vulcanos baart, geenzins
oppervlakkig te zoeken is, maar diep in 's Aardryks ingewanden verhoolen ligt, tot
welke geen oog kan doordringen, zal het, zo ik vrees, altoos buiten het bereik blyven
van het beperkt menschelyk verstand, daar van met eenige naauwkeurigheid reden
te geeven.
Men vindt, heden ten dage, Wysgeeren, die met veel vertrouwen spreeken van
het oprigten van Conductors of Geleiders, om de heillooze uitwerkzels van
Aardbeevingen en Vulcanos te voorkomen, en die zich zelven, in dit stuk, het zelfde
geluk belooven, 't welk FRANKLIN's Blixem - afleiders gehad hebben; want, gelyk zy
spreeken, alles ontstaat uit dezelfde oorzaak, de Electriciteit. - Wanneer wy in
aanmerking neemen, hoe veele gedeelten van den Aardbodem, reeds bewoond,
blykbaar opgeworpen zyn uit den bodem der Zee door Vulcanische uitwerpzelen,
en de waarschynlykheid, dat zich een
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veel grooter gedeelte in 't zelfde geval bevindt, en nog niet opgeworpen is, schynen
my de ydele voorgeevens van zwakke Stervelingen, om zodanige groote werkingen,
zeker met de wysste oogmerken van den weldaadigen Oorsprong der Natuure
daargesteld, tegen te gaan, geheel belachlyk.
Dat wy ons, derhalven, te vrede houden, met te zien, zo goed wy kunnen, 't geen
voor ons zigtbaar is, en daar over redenkavelen zo ver onze bepaalde verstanden
gehengen, wel verzekerd van den grooten grondregel, dat alles, wat is, recht is.
Zy, die onlangs zo veel en zo deerlyk geleden hebben te Torre del Greco, schoon
zyne Siciliaansche Majesteit, met de goedaartigheid aan dien Vorst eigen, een
veiliger plek gronds aanboodt om hunne Stad te herbouwen, weigerden dit voluit,
en besteedden het hun toegeschikte om de Stad te herstichten op de nog smookende
Lava, die hunne voorige woonsteden overdekt; en 'er is geene ligging, meer
blootgesteld aan de veelvuldige gevaaren, die blykbaar zich opdoen in de nabyheid
van een daadlyk brandenden Berg, dan die van Torre del Greco. De Stad werd
geheel verwoest in den Jaare 1631; en in 't Jaat 1737 liep een allerschrikbaarendste
Lavastroom, op den afstand eeniget weinige roeden van de Stads poorten. Thans
stroomde dezelve daar midden over heen. Desniettegenstaande, zo groot is de
gehegtheid der Bewoonderen aan hunnen geboortegrond, aan zulk een dreigend
gevaar blootgesteld, dat van de 18,000 geen één zyne stem gaf om die gevaarlyke
plek gronds te verlaaten. - Toen ik my te Calabrie bevond, geduurende de
Aardbeevingen, in den Jaare 1783, bespeurde ik by die van Calabrie dezelfde
gehegtheid aan hun geboortegrond; eenige van de Steden, door de Aardbeevingen
geheel verwoest, die in alle opzigten slegt gelegen waren, en in een ongezonde
lugt, zou men herbouwd hebben, en het gezag des Landbestuurs moest tusschen
beide komen, om de Inwoonders te noodzaaken deeze verwoeste Steden te
verlaaten, en hunne woonplaats voor een veel betere te verwisselen.
Over het geheel vind ik my overtuigd, alle Berigten van vroegere Uitbarstingen
van den Berg Vesuyius geleezen hebbende, dat deeze laatste thans beschreevene
Uitbarsting verreweg de geweldigste was, die vermeld is naa de twee groote
Uitbarstingen van 79 en 1631, die
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ongetwyfeld nog geweldiger en verdelgender waren. Dezelfde Verschynzels
vergezelden de laatste Uitbarsting als de twee bovengemelde; doch in mindere
maate; ook ging 'er het afwyken der Zee van de kust niet mede gepaard. Meer dan
ééns merkte ik, in myn boot zittende, op, dat 'er eene buitengewoone beweeging
in de Zee was, geduutende de laatste Uitbarsting. Op den 18 Juny, merkte ik op,
en dit deeden ook myne roeiers, dat, schoon het volmaakt stil weêr was, de golven
schielyk reezen; en tegen den oever kletsten; een witte schuim veroorzaakende;
doch die binnen weinig minuuten verdween. Op den 15 dier Maand, in den nagt der
groote Uitbarsting, werden de kurken, die de netten ophouden van de Koninglyke
Tonyn-Visschery te Portici, en doorgaans op de oppervlakte der Zee dryven, schielyk
onder water gehaald, en bleeven 'er een korten tyd. 't Welk uitwyst, dat 'er, op dien
tyd, eene ryzing in het Zeewater, of een zinking van den grond, daar beneden, moet
plaats gehad hebben.
Uit het geen wy hier onlangs gezien en geleezen hebben van vroegere
Uitbarstingen van den Vesuvius, en andere in werking zynde Vulcanos, moet
derzelver nabuurschap altoos gevaarlyk weezen. Wanneer men dit in aanmerking
neemt, is de groote Volkrykheid aan den voet van den Vesuvius zeer opmerklyk.
Van Napels tot Castel-a-mare, omtrent vyftien mylen, is alles met huizen zo digt
bezet, dat het bykans een aanhoudende straat schyne; en aan de Somma-zyde
van den Vulcaan liggen de Steden en Dorpen naauwlyks een Engelsche myl van
elkander: zo dat, in den omvang van dertig mylen, (de uitgestrektheid des grondstuks
van den Berg Vesuvius en Somma,) de Bevolking misschien sterker is dan die van
eenige plek van gelyke uitgestrektheid in Europa, en dit in spyt der veelvuldige
gevaaren van dus eene ligging.
Met behulp der Aftekeningen, welke ik by dit Verslag der jongste Uitbarsting van
den Vesuvius voege, en welke ik u kan verzekeren dat getrouwe Afbeeldingen zyn
van 't geen wy gezien hebben, vlei ik my zelven, dat ik 'er u een klaar denkbeeld
van gegeeven heb; en tevens vlei ik my met het begrip, dat de mededeeling van
zulk eene menigte en verscheidenheid van welbevestigde Verschynzelen, als deeze
ontzaglyke Uitbarsting vergezeld hebben, niet alleen aangenaam, maar ook nuttig,
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zullen weezen voor alle Liefhebbers der Natuurlyke Historie.
Ik heb de eer te zyn, enz.
WILLIAM HAMILTON.

In een volgenden Brieve van Sir W. HAMILTON aan Sir JOSEPH BANKS, gedagtekend
Castel-a-mare, oudtyds Stabiae, 2 September 1794, worden de twee volgende
Aanmerkingen aan dit schryven toegevoegd:
1. Binnen ééne myl van deeze Plaats werkt de Mofete nog zeer sterk, en byzonder
onder de plek gronds waar de oude Stad Stabiae gelegen heeft. Op den 24 Augustus,
werd een jonge knaap, by toeval geraakende in een drooge Wel, maar vol van
Mephitiquen Damp, onmiddelyk verstikt: geen tekens van letzel, door den val
bekomen, kon men bespeuren; ook was de diepte van geen beduidenis. - - Deeze
omstandigheid bragt my voor den geest den dood van PLINIUS den Ouden, die
hoogstwaarschynlyk zyn leeven verloor door dezelfde soort van Damp, te deezer
zelfde plaatze. Dampen, die kragt oefenen naa zwaare Uitbarstingen van den
Vesuvius.
2. Mr. JAMES, een Engelsch Koopman, hier in de nabuurschap woonende,
verzekerde my, dat hy, in den avond van den 17 Juny, den derden dag der
Uitbarstinge van den Vesuvius, zich in een Boot met een zeil bevondt digt by Torre
del Greco, toen de fyne Asch, van welke ik in myn Berigt zo dikwyls gesprooken
heb, zeer digt viel, en dat deeze in den donker een zwak licht van zich gaf als dat
van Phosphorus; zo dat zyn hoed en die zyner Bootslieden, en het gedeelte der
zeilen, met deeze Assche bedekt, licht van zich gaven. - Anderen hadden my gezegd,
dat zy een Phosphoriek licht op den Vesuvius gezien hadden naa deeze Uitbarsting;
doch, vóór het my bevestigd was door dit getuigenis van Mr. JAMES, verkoos ik 'er
niet van te reppen.
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Grootte en volkrykheid der Bataafsche Republiek.
Dit Stukje is het voortbrengsel van eenige ledige uuren. De moeite, daar aan besteed,
gaf den Opsteller eenig genoegen. Misschien, dagt hy, kan het ook denzulken,
welke op dergelyke beschouwingen zomwylen hunne aandagt vestigen, eenig
vermaak geeven, en besloot dus hetzelve het publiek mede te deelen.
De Begrootingen van Volken, opgemaakt uit, veelal gebrekkige, Geboorte- Trouwen Sterflysten, in Aardbeschryvingen of elders voorhanden, zyn doorgaans zeer
onzeker. De volgende Berekeningen zyn gegrond op geenerleië gissingen; maar
vooreerst op de bekende Volkstelling, welke, op hooge order, door de gantsche
Republiek geschied is, en ten tweeden op Meetingen, volgens goede Kaarteu der
afzonderlyke Gewesten, met de vereischte naauwkeurigheid gedaan. Den
beschouwer der volgende vergelykingen behoeft niet ontvouwd te worden, hoe zulks
verrigt zy. Alleen valt 'er te zeggen, dat daarin zeer weinig zal misgetast zyn; dewyl
de Steller de moeite genomen heeft, om de ongelykmaatige lap gronds, even gelyk
de Landmeeters gewoon zyn te doen, in zo veele Drie- of Vierhoeken te verdeelen
als de voorgestelde naauwkeurigheid scheen te vorderen, dezelve afzonderlyk uit
te rekenen, en voorts byeen te trekken. Dit zy nog herinnerd, dat, in de gezamentlyke
optelling der uitgestrektheid der gantsche Republiek, de Zuiderzee, gelyk ook in de
afzonderlyke berekening van Zeeland derzelver Stroomen of Zeeboezems, niet
medegerekend is, schoon voor het overige de binnenlandsche Meiren of Wateren
van meerder of minder naam mede onder de uitgedrukte Grootte van elk Gewest
begreepen zyn.

I. Volstrekte (absolute) Volkrykheid van elk Gewest.
1. Holland

In proport. Getalen. Bykans.
825996
20⅚

2. Gelderland

217828

5½

3. Bat. Brabant

210723

5 2/7

4. Friesland

161513

4 1/10

5. Overyssel

135060

3½
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6. Groningen

106912

2⅔

7. Utrecht

92904

2⅓

8. Zeeland

82212

2 1/10

9. Drenthe

39672

1

10. Wedde en Westerwold 7743

⅕

In de Lysten, uitgegeeven op last der Commissie tot het ontwerpen van een Plan
van Constitutie voor het Volk van Nederland, staat Wedde en Westerwold, 't geen
tot de Generaliteit behoort, niet afzonderlyk uitgedrukt, maar is by de Provintie Stad
en Lande getrokken. Doch hier is zulks daarvan afgetrokken, om gemelde Provintie
alleen te hebben. Zo iemand Wedde en Westerwold, 7743, van Groningen, staande
in gemelde Lyst op 114555, aftrekt, zou hy 100 voor de Provintie Groningen minder
verkrygen. Doch deezen zy herinnerd, dat, op bladz. 9 van gemelde Lyst, eene fout
in de optelling begaan is, die achter niet is opgetekend; het moet zyn, 144655.
Deeze zelfde fout is ook gebleeven in de generaale optelling, op bl. 69. - In de
proportioneele Getalen is Drenthe gesteld op 1. Dit geeft een gemakkelyker overzigt
over het geheel, om met eenen opslag te kunnen zien, in welk eene evenredigheid
het eene Gewest staat tot het andere, ten opzigte der Bevolking; doch dit is absoluut,
zonder eenige betrekking tot derzelver Uitgestrektheid. Gelyk de waare Volkrykheid
van eenig Gewest afhangt van het getal Inwooners, vergeleeken met de
uitgestrektheid Lands, welke zy beslaan, zo volgt hier

II. De Grootte, of Uitgestrektheid, van elk Gewest.
1. Holland

216

In prop. Getalen. Byk.
Vierkante Uuren gaans.
7⅕

2. Gelderland

203

6⅔

3. Bat. Brabant

163 1/9

5[...]

4. Overyssel

122

4 1/15

5. Friesland

92

3 1/15

6. Drenthe

74½

2½

7. Groningen

57

1⅚

8. Utrecht

56

1⅘

9. Zeeland

30

1

10. Wedde en Westerwold 11

[...]
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In de proportioneele Getalen, welke, om de te groote breuken te vermyden, ten
naastenby zyn uitgedrukt, is Zeeland, als het kleinste Gewest, (behalven Wedde
en Westerwold) op 1 gesteld. - Vergelykt men deeze rangschikking volgens de
Grootte by die der Volkrykheid, zo ziet men daarin eene andere orde. Overyssel, in
Grootte de 4de in rang, bekleedt de 5de plaats in de Volkrykheid; Drenthe, de 6de
in Grootte, is de 9de in de Bevolking, en levert, buiten Wedde en Westerwold, het
kleinste aantal Inwooners op. Daarentegen zyn Friesland, Groningerland en Zeeland,
ten opzigte der Volkrykheid, één rang hooger, dan zy naar de Grootte gerangschikt
zyn; terwyl de overige Gewesten hunne plaats behouden.
Hieruit bemerkt men reeds, dat zommige Gewesten, derzelver mindere
uitgestrektheid in aanmerking genomen zynde, veel volkryker zyn, dan andere, en
'er, ten deezen opzigte, een merkelyk onderscheid plaats heeft. Het volgende geeft
ons daarvan eene juiste Maat:

III. Betrekkelyke (relative) Volkrykheid van elk Gewest; of, Hoe veel
Inwooners elk Vierkant Uur oplevert.
1. Holland

3824

In prop. Getalen. Byk.
Inwooners in elk Vierkant
Uur. 7⅕

2. Zeeland

2740 1/15

5 1/7

3. Groningen

1875⅔

3½

4. Friesland

1755½

3⅓

5. Utrecht

1669

3⅓

6. Bat. Brabant

1293

2⅖

7. Overyssel

1107

2 1/13

8. Gelderland

1073

2

9. Wedde en Westerwold 704

1⅓

10. Drenthe

1

532

Deeze bewerking heeft eene geheel nieuwe rangschikking veroorzaakt. Holland
behoudt zyn rang bestendig. Het bevat niet alleen het grootste getal Inwooners, en
is het grootste; maar heeft ook nog met opzigt tot zyne Grootte verre de meeste
Inwooners. Hierop volgt Zeeland, anders de kleinste Provintie. Groningen bekleedt
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den 3den rang, in plaats van den 7den; doch is merklyk minder volkryk, dan Zeeland.
Friesland en Utrecht bevatten telkens 100 Inwooners in elk Vierkant Uur minder.
Tusschen Utrecht en Bataafsch Brabant is een groote gaaping. Overyssel en
Gelderland zyn schaarsch bewoond, als wy ze vergelyken by de overige Gewesten.
Drenthe, in uitgestrektheid de 6de, staat nu op den laagsten trap, en is meer dan
7maal minder volkryk, dan Holland.
Hier volgt nog eene Proef, wat de Gewesten ten opzigte der Volkrykheid betaalen
aan de Generaliteits Kas. De eerste der volgende kolommen behelst de Quotaas,
zo als zy, voor de ordinaire Petitien, vóór weinige jaaren, op nieuw zyn vastgesteld.
De tweede kolom toont aan, wat zy moesten betaalen overeenkomstig de Volkrykheid
van elk Gewest: waarmede echter niet te kennen gegeeven wordt, dat zulks tot
eene waare regelmaat kon dienen; maar alleen, om te doen zien, hoe veel de
Inwooners van zommige Provintien meer opbrengen, dan van andere. Drenthe, als
welke niet alleen in massa, maar ook proportioneel naar de Volkrykheid, ver het
minst van allen opbrengt, is hier, even als in de Quotisatie, gesteld als opbrengende
1 Gulden. De vraag is dan, wat de overige Gewesten, naar het getal hunner
Inwooners, hadden te betaalen, als zulks geschiedde in evenredigheid met Drenthe.

IV. Volstrekte Volkrykheid van elke Provintie, vergeleeken met de
Quotaas.
1. Holland

Guld. St. Penn.
65 - 11 - 10

Guld. St. Penn.
20 - 16 - 7

2. Friesland

9 - 17 - 8

4-1-7

3. Gelderland

6-7-9

5 - 9 - 13

4. Groningen

5 - 13 - 10

2 - 13 - 14

5. Utrecht

4 - 15 - 2

2 - 6 - 13

6. Zeeland

4---4

2-1-7

7. Overyssel

3 - 13 - 5

3-8-1

8. Drenthe

1----

1----

9. Bat. Brabant

-----

5-6-3

10. Wedde en Westerw.

-----

- - 3 - 14

Welk een verschil in de Opbrengst! Als Holland betaalde overeenkomstig 't geen
Drenthe aan de Unie
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fourneert, zou het, naar zyne grootere Bevolking, nog geen derde gedeelte behoeven
te betaalen van hetgeen het nu betaalt. De overige Gewesten verminderen ook,
inzonderheid Friesland, Groningen, Utrecht, Zeeland; terwyl Gelderland en Overyssel,
vooral de laatste, weinig boven Drenthe betaalen. Brabant en Wedde en Westerwold
konden niet vergeleeken worden, dewyl deeze niet naar de Quotaas betaalen.

V. Wat elk Inwooner der onderscheiden Provintien comparatief betaalt.
't Geen nu volgt, is eigenlyk niet, dan in de form, van het voorige onderscheiden.
Echter kan het onze nieuwsgierigheid nader voldoen, en ons het voorige onder
eenen anderen oogstand vertoonen. De vraag is, wat elk Inwooner van de
afzonderlyke Gewesten comparatief nu daadelyk overeenkomstig de in gebruik
zynde Quotaas betaale. Aldus, b.v. 825996, de Inwooners van Holland, betaalen
in de Quotaas f 65-11-10 (of 20986 Penningen); wat betaalt dan 1 Inwooner? Om
te groote breuken te voorkomen, is het getal der Penningen overal met 3 nullen
vermeerderd. Aldus betaalt
1. De Hollander

25¼

2. De Fries

19½

3. De Groninger

17[...]

4. De Utrechtsche

16⅓

5. De Zeeuw

15½

6. De Geldersche

9⅓

7. De Overysselsche

8¾

8. De Drenther

8 1/10

Men ziet met eenen opslag van 't oog, hoe verre de Hollander alle overigen in de
Opbrengst aan de Generaliteit overtreft. Tusschen den Hollander en den Fries is
verre de grootste afstand. De eerstgenoemde betaalt meer dan 3maal zo veel, als
de Drenth. Tusschen den Fries en Groninger is nog een afstand van 2; dat is, de
eerste betaalt nog ongeveer⅛ meer dan de laatste, en deeze meer dan het dubbeld
van den Drenth. In Gelderland, Overyssel en Drenthe, brengt men, hoofdelyk, ver
het minst op aan de Generaliteit.
Is men begeerig te weeten, welk Land van de onderscheiden Gewesten het meest
opbrengt voor de Unie, men slaa het oog op de volgende Tabelle. Men begrypt ligt,
dat
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zulks wederom eene andere rangschikking moet geeven, dewyl dit in verband staat
met de uitgestrektheid der Provintien, welke met de Volkrykheid niet overeenkomt.

VI. De Grootte van elke Provintie, vergeleeken met de Quotaas; of, Wat
elk Vierkant Uur proportioneel opbrengt.
1. In Holland

97⅙

2. - Zeeland

42⅘

3. - Friesland

34⅓

4. - Groningen

32

5. - Utrecht

27⅙

6. - Gelderland

10

7. - Overyssel

9⅔

8. - Drenthe

4⅓

Het verschil is nu nog merkelyk grooter, dan voorheen, dewyl in de meest bevolkte
Gewesten niet alleen het meest, overeenkomstig de meerdere Bevolking, maar ook,
blykens de voorige Tabelle, door elk Individu het meest betaald wordt.
Ook heeft 'er nu wederom eene andere rangschikking plaats. Holland behoudt,
in alle gevallen, den bovensten rang. Zeeland is nu 3 plaatzen gereezen; dewyl
deeze Provintie zo weinig omtreks heeft, en, ten dien opzigte, naast Holland, het
meest betaalt. De overige Provintien behouden hunnen rang.

VII. De absolute of geheele Volkrykheid der Republiek is ...... 1880563
De geheele Grootte is 1024⅔ Vierk. Uuren, of 768½ Duitsche Mylen. Dit geeft, de
afzonderlyke Gewesten door elkander gerekend zynde, 1835¼ Inwooners in elk
Vierkant Uur, of 2446⅓ in elke Vierkante Myl. - Dus is de relative Volkrykheid der
Republiek ongeveer gelyk aan de relative Volkrykheid der Provintie Groningen (zie
de 3de Tabelle); de Inwooners van welke Provintie ook ten naastenby in het midden
staan ten opzigte van de hoofdelyke Opbrengst, als beloopende 17; terwyl de
Hollander 25¼, en de Drenther 8 1/10 betaalt.
G.H.
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Fragmenten, over de onderwyzers in eenen burgerstaat, tot het
vry verspreiden van kundigheden: en over den Godsdienst.
(Ontleend uit MERCIER's Fragmenten.)

Eerste Fragment.
- Is het dan onmogelyk, Magt met Vryheid te paaren, of die Magt, welke noodig is
om op de Wetten eene eerbiedverwekkende Majesteit te drukken, te vereenigen
met die Vryheid, noodzaaklyk tot het bestaan der Maatschap pye?
Dit zo wenschlyk en gelukkig evenwigt kan alleen daargesteld worden door eene
innerlyke en naauwe overeenkomst tusschen het Bestuurend en Onderwyzend
gedeelte der Maatschappye. Het is als dan, dat deeze Mannen, door hun vernuft,
door hunne kennis, en door hunnen moed, een lichaam uitmaakende, eene zagte
heerschappye zullen bekomen over de begrippen en gevoelens.
De Staatslieden, die de kragt van dit onzigtbaar lichaam bemerken, zullen, in
stede van 'er zich tegen te verzetten, 'er zich by vervoegen tot het bekomen van
onderrigting.
Het gedeelte eens Staats, 't welk bestuurt, moet eerbied hebben voor het gedeelte
dat onderwyst; dit wil zeggen, agtslaan op alles wat door deszelfs arbeid voortkomt;
dit onderzoeken, en bovenal zich niet vermeeten in deeze byzonderheden wyzer
te zyn dan 't zelve.
Een Staat kan niet bestaan zonder Kundigheden. - De bedekte vyand te worden
van hun die na Waarheid streeven, hun te vervolgen, of zich te gelaaten hun klein
te agten, is het betoon van vreeze voor openbaare Pligtvermaaners; het is
stilzwygend erkennen, dat de werkzaamheden van hun, die aan 't roer van
Staatsbestuur gezeten zyn, het onderzoekend oog der Rede niet kunnen verdraagen;
het is den band verbreeken der vereeniginge, welke behoort plaats te hebben
tusschen hun die het Menschdom zoeken goed te doen.
Het Lichaam, dat onderwyst, heeft steeds den Staatslieden ten beste gestrekt,
en hunnen arbeid zeer verkort.
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Natuur, eene zorgdraagende Moeder, heeft altoos eenige denkende Weezens
verwekt, te midden van den weinig of niet denkenden hoop; ook zelfs in de
onbeschaafdste wereldoorden. Deeze waren de bevoorregte Weezens, die het eerst
de Kunsten leeraarden, die het plan van eene opkomende Maatschappy vormden,
die Wetten voorschreeven, welke, schoon ruw, min heilloos waren dan de
hedendaagsche verfynde Wetten, geschikt om de Meerderheid voor de voeten der
Minderheid te doen kruipen.
Wanneer zy, die aan 't roer van Staat gezeten zyn, geen hoogagting betoonen
voor Verstandsbekwaamheden, Vernuft en Braafheid, zullen Mannen, met deeze
uitsteekende begaafdheden voorzien, op hunne beurt, aflaaten eenigzins agt te
slaan op de Regenten; die als dan enkel werktuigen worden van Trotsheid en
Geweld: en de deugdzaame Man, deeze verwydering ziende, en den band der
Maatschappye bykans verbrooken, herstelt het Zedelyk Wetboek, en versmaadt
den Wetgeever en zyne Wetten.
Dit is 't geen TACITUS gedaan heeft, in de schoone plaats, welke ik, hoe bekend
ook, niet kan nalaaten hier vertaald in te voegen. Deeze Geschiedboeker wreekt
de naagedagtenis van RUSTICUS en SENECIO. ‘Men heeft niet alleen tegen de
Schryvers gewoed, maar ook tegen hunne Boeken, en aan de Driemans het bewind
bevolen, om de Gedenkenissen der doorlugtigste Geesten in de zamening, en op
de markt, te verbranden. Naamlyk zy waanden, dat, in dat vuur, de stem des
Roomschen Volks, en de vryheid der Vroedschappe, en 't geweeten des Menschlyken
Geslachts, gedempt werden, nevens 't uitjaagen, daarenboven, van de Leeraars
der wysheid, en het bannen van alle goede Konsten, op dat nergens iets eerlyks
verscheene. Wy hebben voorwaar een groot bewys onzer lydzaamheid gedaan: en
gelyk de oude eeuwe gezien heeft, wat het uiterst in de vryheid was; alzo wy, wat
in de slaverny. Zynde, door de onderzoekingen, zelfs de gemeenschap van spreeken
en hooren ons benomen. De heugenis zelf zouden wy met de stemme ook verlooren
hebben, wen het zo wel in onze magt ware te vergeeten als te zwygen.’
Zodanig is de treffende Schildery, welke deeze groote Meester in het
Geschiedschryven heeft opgehangen. -
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Wy leeven in een gelukkiger Eeuwe; doch alles kan binnen korten tyd veranderen.
Het gezag (de Geschiedenis doet ons, dit schryvende, beeven!) veraart ligt in
Dwinglandy. Duizend oorzaaken kunnen een Staat in den diepsten poel van jammer
en elende storten. Het bestuurend gedeelte kan zich verkeerd verbeelden, dat het
alleen tot ontzagbetoon geregtigd is, en poogingen aanwenden om het onderwyzende
in een verachtlyk licht te stellen.
Dan het bestuurend gedeelte benadeelt zich als dan grootlyks; want de Wet moet
voortkomen van het Volk, dat is van het verlichte gedeelte des Volks, en haare
bekragtiging by het Staatsbestuur ontvangen. Dan is dezelve waarlyk goed, dan
mag zy de Volksstem heeten.
Gemelde werking des Verstands is, als 't ware, onzigtbaar, inzonderheid naa de
uitvinding der Drukkunst. Men heeft het den Geest der Wysbegeerte genoemd;
deeze zal elk, in Staatsposten gesteld, die dezelve voor zyn Raadsman wil
aanneemen, bystand verleenen; deeze hem bezielen, gelyk zy alle waare
Menschenvrienden bezield heeft, van SOCRATES af tot MONTESQUIEU toe. Deeze
deedt den een zyn leeven opofferen voor de heerlykste zaak, ooit voorgestaan;
deeze deedt den ander den zwaarsten arbeid doorworstelen, en een doornig pad
bewandelen, 't geen niemand in Frankryk vóór hem ooit betreeden hadt.
MONTESQUIEU, bedeeld met het klaarst en diepdenkendst verstand, 't geen ooit
onder ons schitterde, heeft de denkbeelden zyner Eeuwe veranderd, Staatkundige
vooroordeelen verdreeven, en het goed, 't geen hy zal voortbrengen, heeft slegts
een begin genomen.
Waar toe dan de heimlyke Vervolgingen, door den trots der geenen, die aan 't
roer van Staat gezeten zyn, soms verwekt tegen Schryvers, die dierbaar zyn aan
het Volk, en van groot nut kunnen weezen, zelfs voor de zodanigen, die hun
veragten? - Indien het, gelyk zeker Wysgeer aanmerkt, het waare kenmerk der
Deugd is, op alles wat uit Deugd hervoortkomt geen den minsten smaadvollen lach
te werpen, waarom zullen dan Mannen, met magt bekleed, dit betoon van agting
weigeren aan den arbeid der zulken, wier onvermoeide arbeid strekt om de rampen
des Lands te verligten? Hebben niet zy die bestuuren, en zy die onderwyzen, het
zelfde oogmerk? Zyn zy niet verbonden tot het volbren-
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gen van dezelfde pligten? Zullen zy allen niet door de Naakomelingschap geoordeeld
worden? - Wie kan de kragt der baarblyklykheid wederstaan? Kan de Mensch nalaaten zyne
oogen voor de Zon te openen, en dit hemellicht, 't welk den geheelen aardbol zegent,
te aanschouwen? Hangt Waarheid van tyd, plaats, of omstandigheden, af? Zal de
Waarheid, die van natuure onsterflyk is, den Mensch spaaren, die een verganglyk
leeven leidt? 's Menschen Rede is het oog zyner Ziele, gevormd om onveranderlyke
Waarheden te ontdekken en te verzekeren!
De Vriend der Waarheid zou denken het Menschdom te verraaden, indien hy
deszelfs zaak niet bepleitte, ten aanhoore der Staatsmannen. Dewyl hem dit
misdaadig voorkomt, agt hy zich verpligt in dier tegenwoordigheid rustig te spreeken.
Waarom moet de Drukpers en het Leezen vry zyn? Om dat het voorregt van
schryven ontleend is van de vryheid van denken. En daar GOD de uitvinding der
Drukkunst toegelaaten heeft, is deeze een allerschoonste gifte zyner Voorzienigheid.
Ter voortplanting van kennis voegt men deeze beweegbaare en in 't oneindige
verzetbaare Characters zamen, en het is hoven het geweld der Dwinglandye, den
invloed der Letteren te vernietigen; voor een tyd moge zy die belemmeren.
Waarheid zal nooit schadelyk weezen, hoe zeer dezelve tegen het heerschend
gevoelen van den dag moge aanloopen. Uit eene welgeregelde botzing der
denkbeelden komt de vonk der Waarheid voort. Welk mensch op deeze wereld, van
den hoogstverheven Sterveling tot den laagst in rang gestelden, kan zeggen: ‘Ik
heb geen Waarheid noodig. - Ik bemin de Waarheid niet!’

Tweede Fragment.
- Ik zal niet onderzoeken of het denkbeeld eener Godheid ingeschapen zy, of het
gevolg is der overtuiging van een bovennatuurlyken oorsprong. - Het bestaan der
Godheid is beweezen door de beschouwing van de geheele Natuur. Alle de Volken
des Aardbodems hebben een begrip gevormd van een meer dan menschlyk
Vermogen, 't geen zy hebben doen huisvesten in één of in verscheide Weezens;
met deezen heeft men de Elementen opgevuld, hier uit zyn de Verborgenheden ge-
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booren. Elke Godsdienst, die eenige maate van volkomenheid bereikt heeft, bestaat
uit drie deelen. - Het denkbeeld welk dezelve ons geeft van het Opperweezen, den Eerdienst - en de Zedekunde.
Mogen wy niet te rugge komen tot den Grondregel van PASCAL: ‘Het is gevaarlyk,
niet genoeg te gelooven; en het is niet onvoegelyk, meer te gelooven dan 't geen
noodzaaklyk is.’ Het gaat vast, dat de Wetten van eene volstrekte noodzaaklykheid,
voor geheel het menschlyk geslacht geschikt, uit den Godsdienst hervoortkomen;
dat is te zeggen, uit het denkbeeld eener Godheid. Ik denk niet, dat men weet van
het bestaan van Burgerlyke Wetten, zonder eenigen Godsdienst. Het verband
tusschen goede Volkszeden, met Godsdienstige begrippen, dunkt my eene Leer te
weezen, welke de Geschiedenis der Volken op elke bladzyde verkondigt.
Wy hebben berigten van dertien honderd verschillende Geloofsbegrippen; en
misschien zyn 'er zo veele als men menschen op den aardbodem telt, als men in
aanmerking neemt, hoe hoogstwaarschynlyk het is, dat men geen twee menschen
zal aantreffen, die over alle onderwerpen juist op dezelfde wyze denken; maar dat
geen te verwerpen, welk alle Geloofsbegrippen, met eene algemeene toestemming,
erkennen, dunkt my eene waanwysheid zo ongerymd als vermetel.
De volkomenste zegepraal, waar toe de Godlochenaar het brengen kan, bestaat
in twyfelen; en twyfelen veronderstelt de mogelykheid van het betwyfeld stuk.
Een diepgaand gevoel van den Godsdienst te hebben, dat is te zeggen, van het
Stelzel, in welk de Mensch aanbidt, en zichzelven vernedert, is een verheven gevoel;
daar door wordt 's Menschen ziel opgebeurd, zyn aanweezen veredeld; dewyl hy
gebooren is om zich boven al het aardsche te verheffen, en het begrip eens
Toekomenden Staats van Grootheid en Geluk te omhelzen. Lofzeggingen van
dankerkentenisse wellen uit den grond zyns harten op; verheffing van denkbeelden
vergezelt elke nederige Aanbidding, welke hy uitstort; en het is in zich voor GOD te
verootmoedigen, dat de Mensch zyn eigen verheven oorsprong leert kennen, en
het einde waartoe hy geschapen is!
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Echt verhaal van een moord, begaan uit valsche
Godsdienstbegrippen.
(Getrokken uit de origineele Acten van 't Gerechtshof te Berlyn.)
Den eersten April 1785, tegen den avond, gaf zich de huisvrouw van den nachtwaker
H., woonachtig in de Kokstraat te Berlyn, aldaar uit eigen beweging in 't Kalandshof
in arrest, nadat zy een kind van vyf jaren, de dochter van den Hussaar B., die nevens
haar in een en 't zelfde huis woonde, in haar kamer met een mes had om 't leven
gebragt. De vrouw was twee- en- vyftig jaar oud, van den Lutherschen Godsdienst,
geboortig van Berlyn, sedert twee- entwintig jaren getrouwd, uit welk huwelyk toen
nog twee dochters leefden, waarvan de jongste by de ouders inwoonde. Zy was
noch door het vermoorde kind, noch door deszelfs ouders, beledigd, heeft met de
laatstgenoemden nimmer een gemeenzaame verkeering gehad, maar had het om
't leven gebragt meisje zeer lief, 't welk zy ook dikwyls by zich had. Zy is ook noch
door bitterheid over geleden onrecht, noch door wanhoop wegens ongelukkige
voorvallen, noch door onaangenaamheden in den echtenstaat, en daardoor
veroorzaakt verdriet in haar leven, of iets dergelyks, tot deze verschrikkelyke daad
gekomen. Zy was altyd goedhartig en zacht van aart, en zeide zelf: ‘ik weet niet,
hoe ik het van my heb kunnen verkrygen, daar ik anders niet eens moeds genoeg
had, om een henne het leven te benemen.’ Sedert een vierendeels jaars was zy
met duizelachtigheid en jichtpyn in het hoofd geplaagd, waardoor haar denkvermogen
een weinig was verzwakt geworden. Hare verstandsvermogens waren nimmer zeer
groot en sterk, niet meer dan middelmatig, doch in 't geheel niet gekrenkt. Dat zy
krankzinnig, of zelfs maar van een zwaarmoedig gestel, zou geweest zyn, is zoo
min uit hare antwoorden voor 't Gerecht, als in haren geheelen levensloop, gebleken.
Maar zy schynt altyd eene byzondere neiging tot Godvruchtige inspanningen gehad
te hebben. Haar biechtvader, de Leeraar C., heeft verklaard, dat zy bestendig tot
geestdryvery en dweepachtige Godsdienstoefeningen overhelde, en het wezen van
den Godsdienst niet in de uitoefening van hare gezamentlyke dagelyksche plichten,
(als daar is, huisselyken arbeid, liefde en welwillendheid jegens andere menschen,)
maar alleen in het kerkgaan, en allerlei uitwendige Godsdienstplechtigheden, stelde.
Ondertusschen heeft hy betuigd, haar in den huislyken omgang niet nauwkeurig
gekend te hebben. Zy schynt ook in de daad spaarzaam, en oplettend op hare
zaken,
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geweest te zyn. Haar man heeft haar geen slordigheid of onachtzaamheid te laste
gelegd, maar alleen gezegd, dat zy zich te zeer in Gods woord verdiept had, terwyl
zy altyd gewoon was stichtelyke boeken te lezen, en geestelyke liederen te zingen.
Sedert eenige weeken vóór Nieuwjaar, was zy, volgens hare eigene bekentenis,
zeer neerslachtig geworden. Zy woonde toen eene preek van haren biechtvader
by, die bepaaldelyk tegen haar scheen ingericht te zyn, waartoe zy dan ook vastelyk
geloofde dat de Leeraar door haar man moest opgezet wezen. Zy had door
spaarzaamheid in stilte eenig geld, zonder haar man daarvan iets te zeggen, by
een verzameld. Daar was hy, zoo zy meende, nu achter gekomen, en had daarover
met den Leeraar gesproken. Eenige gezegden van den Prediker moesten, naar
hare gedachten, op deze achterhoudendheid zien, en zy beschouwde nu zelve deze
daad als een groote trouwloosheid, ja als eene zeer zwaare en onvergeeflyke zonde.
Nu beleed zy voor haar man, 't geen zy gedaan had die haar hierover heftig bekeef,
waarom zy echter, naar hare eigene bekentenis, geen den minsten haat of
wraakzucht tegen hem had opgevat. Maar van dien tyd af begon zy in ernst aan
hare zaligheid te twyfelen. Zy bleef wel als voren vlytig ter kerk gaan, en ging zonder
ophouden voort met stichtelyke boeken te lezen; maar zy kon, zoo als zy naderhand
verklaard heeft, niet meer, gelyk voorheen, met tranen bidden, en geloofde daarom
wegens de hardigheid van haar hart verdoemd te zullen worden.
De daad zelve wierd, naar haar eigene, in eenige puncten, door anderen
bevestigde bekentenis, dus uitgevoerd. Het kind was in den namiddag reeds
meermalen by haar gekomen, en was nu alleen met haar in de kamer. Een half uur
daarna valt haar deze gedachte in: ‘sny het kind den hals af, dan wordt het een
Engel by God, en is alle gevaar van verleiding te boven.’ Maar terstond valt haar
in, zy zou evenwel hierdoor eene groote zonde begaan. Zy gaat daarop in een ander
vertrek, valt op de knieën, en bidt het Onze Vader, opdat God haar die booze
gedachte niet toerekene, en dezelve van haar wegneme. Evenwel dezelfde gedachte
komt al geduurig weder, en het was, zoo als zy gezegd heeft, als of iemand haar
toeriep: gy moet het doen. Zy gaat dan weder naar de kamer, waar het kind zich
bevond, sluit de deur toe, neemt een tafelmes uit de eetenskast, benevens een
koord, en begeeft zich daarop weder in 't andere vertrek, slypt daar het mes, en
roept nu het meisje by zich. Zy geeft het eenig zuikergebak te eeten, neemt het voor
zich, bindt haar het koord los om den hals, en geeft haar een paar steeken in den
strot, zoodat 'er het bloed te gelyk met geweld uitstroomt. Zy stond, terwyl zy deze
afschuwelyke daad verrichtte, en het kind stond ook. Maar nu legt zy het op den
grond neder. Zy heeft gezegd,
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dat, aanstonds na de uitvoering, deze gedachte by haar is opgekomen, dat zy eene
groote zonde begaan had, en dat zy zich zelve maar moest aangeven. Zy ging in
de kamer, wierp de bebloede koord in een emmer, en wiesch daarin ook het mes
af, 't geen zy daarop weder in de eetenskast wegleide. Nu keerde zy weder te rug
in het vertrek, waar het kind reeds zonder beweging lag, deed eene andere schort
voor, dewyl de vorige met bloed was bevlekt geworden, trok ook eene andere rok
aan, sloeg een mantel om, en sloot haar kamer, gelyk zy altyd by het uitgaan gewoon
was. Voor de buitendeur stond juist haar jongste dochter van 19 jaren, welke zy de
sleutel van haar kamer overgaf. Deze, in de houding van hare Moeder eenige
verschriktheid en droefheid bespeurd hebbende, zegt: ‘Heer God! Moeder, waar
wilt gy dan nog heengaan? blyf toch t'huis.’ De Moeder antwoordt: ‘ach ik kan niet
t'huis blyven, ik heb iets gedaan dat niet goed is.’ De dochter: ‘wat dan Moeder?’
De Moeder: ‘ik heb het kleine Doortje om 't leven gebragt. Roep maar uw Vader,
en zeg 't hem. Ik ga naar 't Kalandshof.’ Zoo gaat zy voort; maar onder weg valt
haar in, dat zy geen geestelyk boek by zich heeft, waaruit zy troost kan scheppen.
Zy gaat dan naar haar oudste dochter, die by een koopman aan de Sluisbrug
woonachtig, diende, en vraagt van haar 't oude gezangboek. Haar dochter ziet haar
verwilderd gezicht, krygt kwade gedachten, en vraagt haar, weenende: ‘Moeder,
wat hebt gy toch aangevangen? Wat wilt gy toch met dit boek? Gy hebt immers
zelve boeken genoeg t'huis.’ De Moeder: ‘geef 't my maar, ik zal 't u weergeven.’ Zy nam het boek, ging heen, en leverde zich in handen van 't Gerecht over.

Zedelyke bedenkingen.
De Zedeschryvers hebben op onderscheidene wyzen de zeden der menschen
pogen te verbeteren; deze op een ernstigen, andere op een boertenden trant. - Dan
is 'er wel iets, dat de menschen meêr aandoet, gevoeliger treft, dan dat zy in een
bespottelyk licht geplaatst worden? - Der zulker dwaasheden, welke, om voor zeer
sraije Vernusten te willen doorgaan, op alles wat weten te zeggen, op alle zaken
weten te vitten, en in de allerernstigste zelfs iets berispelyks vinden, in een
bespottelyk licht te plaatzen, zal doorgaans oneindig meêr afdoen en voordeel
aanbrengen, dan dat men ze ernstig bestraffe, en overtuigend aantone, hoe verkeerd
en uitsporig zy zig gedragen. - Wie zich zelven in een bespottelyk licht geplaatst
voelt, of overtuigd word van zyne belachelykheid, is doorgaans ongelyk meêr met
zich zelven verlegen, dan hy
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is, wien, op een ernstige wyze bestraft wordende, zyne dwaasheden met veel nadruk
en overtuiging onder 't oog worden gebragt. Bespot en uitgelachen te worden bevat
iets geheel onverdraaglyks in zich. - Men zal het iemand minder kwalyk nemen,
uitgemaakt te worden voor een schurk, dan dat men verdragen zal door hem in een
bespottelyk licht geplaatst te worden.
Het is zo, laaghartigheid en hoogmoed schynen zo strydig met elkanderen, als
vuur en water - licht en duisternis. De hoogmoedige, zou men zeggen, heeft niets
met den laaghartigen gemeen. Zou zulk een, die zich verheft boven al de wereld,
zou zulk een zich zo laag kunnen vernederen, dat hy voor zynen evenmensch in 't
stof zou kunnen kruipen? Nogthans is 'er niets zo zeker, dan dat een hooghartig
mensch doorgaans de grootste laagheden begaat. Kruipende slaven in de
Maatschappy hebben het had hoog geplaatst, zyn trotsch en opgeblazen; maar 't
zyn lage Zielen, ellendige en veragtelyke Wezens.
Men had weleer zo veel ontzag voor de Grooten der Aarde, voor Koningen en
Prinsen, dat men hen niet alleen met ontzag, en de diepste onderdanigheid, naderde,
maar in hunne tegenwoordigheid niets dorst bestaan te doen, 't geen men maar
vreesde, of dagt, dat hen beledigen of oneer aan zou doen. Dan Koningen en Vorsten
zyn slegts Menschen, Wezens van gelyken aart en beweging als wy allen zelve
zyn. Van deze waarheid schynt men thans al veel meêr overtuigd te wezen, dan in
vorige dagen, daar de Grooten der Aarde, Koningen en Vorsten, op een lagen prys
gedaald zyn, en mogelyk nog op veel lageren prys komen zullen; evenwel zyn ze
tot die laagte niet gedaald, of men zou nog in hunne tegenwoordigheid hun veel
eerbied bewyzen, en zich op het zorgvuldigst zoeken te wagten, om hun geene
reden van misnoegen te geven, of te verstoren. - Ondertusschen, hoe weinig is men
bedagt, om zich te wagten, dat wy onzen Grooten Maker, onzen Oneindigen
Schepper, dien Koning der Koningen, dien Vorst der Vorsten en Heer der Heeren,
geene reden van ongenoegen geven, met Hem zonder eerbied en ontzag te naderen.
Hoe vaak onteert men zynen grooten Naam, met dien te misbruiken tot ydelheid,
of valschelyk in denzelven te zweren. - Dit durft men doen zonder schaamrood te
worden, zonder blozen, ofschoon men were, dat de Heer niet ver van eenen iegelyk
van ons is; dat wy ons altyd in zyne nabyheid bevinden, en Hy ons omringt in ons
zitten en ons opstaan, in ons waken en slapen, in ons woelen en stille zyn, in het
vormen zelfs van onze vryste daden, in het vormen onzer gedagten.
C.V.D.G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
J.G. Eichhorn, over de uitstorting van den geest op het
Pinksterfeest. Hand. II:1-13.
Met eenige aanmerkingen.
(Vervolg en Slot van bl. 152.)
En wat deden zy in dit ontroerend oogenblik van heilige geestvervoering? Ἤρξαντο
λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, ϰαϑὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀυτοῖς ἀποφϑέγγεϑպ. ‘Ieder droeg
zyne gewaarwordingen van eerbied en aanbidding in andere talen voor, dan men
tot hiertoe te Jerusalem by Godsdienstige vereeringen pleeg te gebruiken; en ieder
gaf, aan het geen zyn hart hem opgaf, die vorm, tot welke hem zyne geestvervoering
leidde.’ De een wierd dus tot een gebed, de ander tot aanheffing van een lofzang,
een derde tot nadere ontwikkeling van dat geen, 't welk dit plechtig tooneel ten
oogmerke en ten doele had, en alzoo een ieder tot die uitwerkselen van zyne
geestdrift opgewekt, waartoe hem zyne eigen talenten bestemden. Maar niemand
dacht 'er aan, om zich daartoe van de heilige taal, gelyk anders in Godsdienstige
zaken gebruikelyk was, te bedienen: zoo zeer had die heilige geestverrukking hen
bemeesterd.
Men is 't daarover eens, dat de ἑτέρպ γλῶσσպ (andere talen) allerlei talen zyn
moeten, die buiten Palaestina gesproken wierden. En wat kon men ook daarby
anders denken, daar de vreemde Joden zelve, die uit allerlei oorden van Europa,
Afia en Afrika, naar het hooge Feest te Jerusalem waren opgekomen, toen zy dit
gezelschap hoorden spreken, betuigden, ‘hooren wy ze niet in onze talen de groote
werken Gods spreken?’ Maar daarover is nog verschil, of hiermede aan de Apos-
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telen, door een wonderwerk, de begaafdheid is medegedeeld, om talen, die zy
nimmer geleerd hadden, het zy voor eenige oogenblikken, het zy hun leven lang,
zoo te spreken, dat zy van hun, wier moedertalen het waren, konden verstaan
worden.
Naar de meening van vele Schriftverklaarders was de gave der talen
voorbygaande, en maar op den korten tyd van dien Pinksterdag bepaald, om
daardoor opzien en opmerkzaamheid op de eerste Leeraars van het Christendom
te verwekken, en alzoo den weg tot voortplanting van het Christendom te banen.
Geen bedachtzaam navorscher van de eerste grondvesting van het Christendom
zal daarvan wonderwerken geheel uitsluiten, maar ze veeleer toestaan, als hebbende
moeten dienen, om aan Christus en zyne Apostelen geloofwaardigheid en gezag
by te zetten. Doch hier wordt niet alleen van Apostelen gesproken; maar van de
geheele vergadering, waarin zich ook gemeene Christenen bevonden. Hier wierden
niet alleen de Apostelen door den Geest ontvlamd, zy waren het niet alleen, die in
vreemde talen spraken, maar allen, die hier tegenwoordig waren. Petrus vindt het
juist daarom noodig te bewyzen, dat deze zaak, hoe veel opziens ze ook mogt
baren, evenwel niet verdiende om bespot te worden, daar reeds Joël van een tyd
gesproken had, wanneer elk, zonder onderscheid van jaren, stand en geslacht, van
den Geest der Godheid zou ontvlamd worden, om met eene geestvervoering te
kunnen spreken. En zouden ook gemeene Christenen zoodanig wonderwerk, tot
bevestiging van hun geloof, wel noodig gehad hebben? Zou de bedeeling van zulk
eene wondervolle gave der talen voor de Apostelen noodig geweest zyn, om by
hunne tydgenoten opzien te verwekken, daar buiten dat reeds aller oogen op hen
gevestigd waren? En hadden de Apostelen eenmaal door een wonder deze talen
in hunne macht, waarom behielden ze toch deze gewigtige toerusting der Godheid
tot hun ambt niet voor hun geheele leven? Het is toch blykbaar, dat het hun nuttig
kon zyn, in Italie in 't Latyn, by de Parthers in het Parthisch, en elders in alle talen
van de verschillende volken, onder welken zy zouden verkeeren, te spreken, terwyl
zy zich dus altyd duidelyker, en voor elk meer verstaanbaar, dan in gebroken
Grieksch mogelyk was, zouden hebben kunnen uitdrukken. Het zou immers
buitenlands veel tot over-
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tuiging van de waarheid van het Christendom toegebragt hebben, wanneer zy, die
deze Leer in Griekenland, in Italie, en waar zy voorts kwamen, verbreiden moesten,
hadden kunnen bewyzen, dat zy byna alle spraken der wereld machtig waren. Uit
aanmerking van hunne opvoeding, en het toenmalig gebrek aan gelegenheid, om
zoo vele talen naar de kunst te leeren, zou men het gaarne op hun woord geloofd
hebben, dat zoo veel taalkennis hun door een wonder was medegedeeld.
Daarenboven, om de eenmaal ontvangen gave der talen te behouden, werd geen
nieuw wonder vereischt. 'Er was integendeel eene nieuwe wondervolle werking
noodig, om dezelve zoo plotselyk te vernietigen. Zoo zal dan de Godheid iets door
een wonder daarstellen, om het weder door een ander wonder te verdelgen? Wie
mag toch de Godheid met wonderen, gelyk een kind met zeepblazen, laten spelen?
‘Zal dan mogelyk de gave der talen voortduurend geweest zyn, om het onderwys
in de Christelyke Leer, de geheele wereld door, te verligten.’ Maar ook dit staat deze
vooronderstelling, zoo wel als de vorige, in den weg, dat niet alleen de Apostelen,
maar allen, die hier vergaderd waren, in vreemde talen spraken. En waartoe hadden
ook de Apostelen de talen der geheele wereld noodig? Zy hebben immers niet de
geheele wereld door gepredikt. Zoo ver zy kwamen, was hunne moedertale, met
de Grieksche, die ook in Palaestina door 't volk gebroken gesproken wierd, ter
vervulling hunner bestemming, ten volle toereikend. Velen onder de Apostelen
bleven zich alleen ophouden in plaatzen, waar zy niets, behalven deze twee talen,
noodig hadden, gelyk Petrus, Jacobus en Joannes, zoo veel wy immers weten,
gedaan hebben. Zoo heeft God dan ten minsten aan dezen, door wondervolle
werkingen, een overtollig geschenk medegedeeld, en datzelve daarentegen aan
den Apostel Paulus, die het Christendom in veel afgelegener landen overgebragt
heeft, onthouden: want hy was immers, by de uitstorting des Geestes, niet
tegenwoordig, en schreef, ook in zyn brief aan de Romeinen, maar gebrekkig
Grieksch. Doch gesteld, dat alle Apostelen ook tot zulke landen doorgedrongen zyn,
waar eene van het Syro. Chaldeeuwsch en Grieksch geheel verschillende taal in 't
gemeene leven werd gesproken, zoo zou toch de kennis van de landtale, ofschoon
altyd nuttig, evenwel
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niet zoo onontbeerlyk geweest zyn, als men zich gewoonlyk pleeg voor te stellen.
Zy waren, door hunnen Meester, tot Leeraars voor de Joden aangesteld, die zich
naar zyn bevel niet eerder tot de Heidenen mogten wenden, dan nadat de
eerstgenoemden hun onderwys zouden versmaad hebben. Na dezen ontvangen
last begaven zy zich ook in elke plaats eerst naar de Synagoge, en onderwezen
daar te gelyk de Heidenen, die als Proselyten met de Synagoge verbonden waren.
Hier spraken zy, deels in 't Grieksch, deels in hunne moedertaal, die door alle Joden,
welken in de Synagoge kwamen, konden verstaan worden. Met behulp van deze
talen, konden zy eenige van hunne geloofsgenoten, die de vatbaarste waren, zoo
ver brengen, dat door dezen ook de overige inwooners, die niet meer dan hunne
landtaal verstonden, in de nieuwe leer konden onderwezen worden. Mag men om
deze rede niet zeggen, dat de gave der talen, en het wonderbare daarmede
verbonden, kon gemist worden? Mag de gezonde rede God zulke dingen, die
ontbeerlyk zyn, door wonderen laten verrichten? Ik wil daarby niet eens gebruik
maken van die oude overlevering, dat Paulus zich van Lucas, als tolk, zou bediend
hebben, gelyk ook Petrus (volgens Praxeas by EUSEBIUS), van Marcus, hoedanige
hulp zy, ten minsten volgens de gewoone vooronderstelling, niet zouden noodig
gehad hebben. Eindelyk, het geen de Godheid door een wonder verricht, dat doet
zy niet ten deele, maar volkomen; en zal dan evenwel de gave der talen aan de
Apostelen, maar op eene onvolkomene wys, door een wonderwerk, verleend zyn?
Wy weten alleenlyk, hoe zy ééne spraak, de Grieksche namelyk, gesproken en
geschreven hebben; maar spraken en schreven zy die niet zoo gebroken, dat een
Athenienser of een Griek, uit eene andere Provintie, zoolang hy aan deze gebrokene
wyze van uitdrukking niet gewend was, ze nauwlyks half kan verstaan hebben?
Derhalven laat zich geene van beide vooronderstellingen voor de vierschaar der
rede gemakkelyk voldingen, en willen wy ook hier hare stem niet onderdrukken, zoo
moeten de ἑτίρպ γλῶσσպ talen geweest zyn, welke zy, die hier tegenwoordig waren,
(*)
reeds te voren als hunne landtalen spraken .

(*)

Alle deze redeneringen doen weinig af, als men, met STORR Diss. Exeg. cit. II. p. 77, noch
het een, noch het ander gevoelen over 't spreken in vreemde talen bytreedt, en dus zoo min
in de Apostelen, als in anderen, wien dit te beurt viel, eene eigenlyk gezegde kennis van
vreemde talen, die of door een wonderwerk moest weggenomen worden, of bestendig
voortduuren, vooronderstelt, maar alleen aanneemt, dat zoodanige lofspraak, die zy somtyds
ter eere' van het Opperwezen, in eene hun onbekende taal, aanheften, of zoodanig gebed,
't welk zy op zekere tyden, in eene vreemde taal, ontboezemden, hun op dat tydstip woordelyk,
op eene bovennatuurlyke wyze, door God is ingegeven, om de Leer en het gezag der
Apostelen, die deze ongehoorde gave niet alleen zelve hadden, maar ook aan anderen
mededeelden, te bevestigen, en deze grondleggers van het Christendom zelven, door de
geruststellende verzekering, dat de beloofde hulp nu daar was, in de voortplanting der
Christelyke Leer manmoedig te doen voortgaan en volharden. Men zie vooral de schoone
Verhand. van STORR over de geestgaven der Corinth. Christenen, in het Neue Repertorium
fur bibl. und morgenland. Literatur, III. 308, 339-354, en deszelfs Notitiae Histor. in Epp. ad
Corinth. p. 61-63.
EICH. zegt wel, in de meermaal aangeh. pl. (III. 6, 1072), dat deze gedachte niet hooger kan
aangezien worden, dan eene hypothese, (eene vooronderstelling), die nergens mede kan
bewezen worden; maar zou de wyze, waarop hy zich de zaak voorstelt, wel meer gronden
van zekerheid voor zich hebben? Doch hierover wil ik, om deze aanmerkingen niet te veelvuldig
en langwylig te maken, liever by eene andere gelegenheid eens opzetlyk handelen, om dan
ook andere, in onzen tyd, over de gave der talen ter baan gebragte gevoelens ter toetse te
brengen. (Redact.)
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Nu is het bekend, dat Joden 'er niet ligt toe kwamen, om redevoeringen over
Godsdienstige onderwerpen, in eene andere, behalven in de heilige, dat is, in
Palaestina gebruikelyke, taal, (oud of nieuw Hebreeuwsch) te houden of aan te
hooren: en, in 't oog van een Godsdienstigen Jood, kon 'er geen grootere afwyking
van het geloof en van de zeden zyner Voorvaderen plaats hebben, dan wanneer
hy moest hooren, dat zyne landgenoten zich te Jerusalem, over Godsdienstige
onderwerpen sprekende, van allerlei talen zonder onderscheid bedienden. Zoo was
(*)
hier het geval . De vergaderde

(*)

Tegen het gebruik van de Grieksche taal, by heilige dingen, yverden zelfs reeds strenge
Joden, althans deze taal alleen lieten zy op zyn hoogst vry voor Godsdienstige onderwerpen,
en dan nog ongaarne. Strengere Joden, die aan hunne heilige gebruiken vasthielden, (ἄνδρες
ἐνλαβεῖς), waren 'er geheel tegen. Ik zal eenige hiertoe behoorende plaatzen uit WETSTEIN
bybrengen, op Hand. VI:1. Hieros. sota f. 21, 2. ‘R. Levi ivit Caesaream audiensque eos
recitantes lectionem, Deut. VI. Graece, voluit eos prohibere. R. Jose id animadvertens,
irascebatur, dicens: qui non potest hebraice, num omnino non recitabit? Imo recitet en lingua,
quam intelligit et sic officio suo satisfaciat.’ Strenge Joden zagen dan zelve het gebruik der
Grieksche taal voor ongeoorloofd aan. Joden van eene gematigde denkwyze stonden op zyn
hoogst het gebruik der Grieksche taal, maar geene andere, toe, b.v. sota IX. f. 49, 2. ‘Tempore
Hyrcani et Aristobuli edixerunt, maledictum esse, qui doceret filios suos sapientiam Graecorum.
Atqui dixit Rabus: in terra Israël - aut lingua sancta aut lingua graeca.’ By anderen was de
Grieksche taal geheel gehaat. Medrasch Tehillin: ‘quaesiverunt R. Josua f. Levi: quoad docebit
homo filium suum sapientiam graecam? respondit eis: ea hora, quae neque est diei, neque
noctis.’ EICH. - Deze get uigenissen bewyzen volgens STORR, l. c. p. 75 niet, 't geen zy bewyzen
moesten. Men vindt onder de aangehaalde plaatzen by WETSTEIN ook zulken, die ons duidelyk
doen zien, dat velen het gebruik der Grieksche taal, die men anders even zeer, als alle
uitheemsche talen, verachtte, toestonden. In eene derzelven, door EICHHORN zelf
uitgeschreven, wordt aan ieder vryheid gegeven, om die taal, die hy verstond, te gebruiken.
Waaruit men kan besluiten, dat de Rabbynen het hieromtrent oneens waren onder elkanderen.
Daarenboven zou ook nog de genoegzame oudheid en het gezag der bygebragte
getuigenissen, om ze hier te laten gelden, moeten bewezen worden. Dit zal niet gemakkelyk
vallen, terwyl zelfs Joodsche Schryvers by BUXTORF Lex. Talmud. p. 942, en WETSTEIN l. c.
p. 490, berichten, dat eerst ten tyde van den oorlog, door Titus gevoerd, eene bepaling
gemaakt is, dat niemand zyne kinderen onderwys in de Grieksche Letterkunde zou geven,
en men daarenboven uit het verhaal van Lucas in dit Boek, (H. XXII:1, 2, vergel. met XXI:28),
kan opmaken, dat Jerusalemmers zelfs, hoewel zy liever hunne moedertaal hoorden, echter
over het houden van redevoeringen in eene vreemde taal, over Godsdienstige onderwerpen,
geen verwondering of ongenoegen zouden getoond hebben. Men vergel. MICH. Aanm. op
Hand. XXI:40. Het is dan zeer vermoedelyk, dat het verbod, om vreemde talen te gebruiken,
waarvan in de bygebragte pl. wordt melding gemaakt, en het denkbeeld van een heilige taal,
van later tyd is, dan het geen hier by Lucas, H. II. vermeld wordt, en dat die getuigenissen
van oude Rabbynen, waarmede dat verbod gestaafd wordt, geheel verdicht zyn, gelyk vele
soortgelyke anderen. - Ik kan niet zien, dat het antwoord van EICHHORN, (f. 1070) ‘de
zwarigheid, omtrent de oudheid der Rabbynsche getuigenissen, betreft alle ophelderingen
van 't N. T. uit Rabbynsche Schriften, en bewyst dus te veel, dat is, zoo veel als niets,’ tegen
de bygebragte bedenkingen, die althans in dit geval het gezag der aangehaalde getuigenissen
zeer twyfelachtig doen worden, veel afdoet. (Redact.)
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Christenen, door een heilige verbaasdheid opgetogen, drukten hunne heilige
gewaarwordingen in hunne moe-
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dertalen uit, zonder te bedenken, dat dit eene nieuwigheid was. En, terwyl zy dit nu
eenmaal op een tydstip, toen zy van πνεῦμχ ἅγιον (den Heiligen Geest) outvlamd
waren, gedaan hadden, zoo zagen zy dit hun als 't ware opgedrongen gebruik van
ieders byzondere landtaal voor een werk van Gods Geest aan, en meenden 'er een
wenk in te vinden, dat men ook voortaan geen zwarigheid behoefde te maken, om,
by het houden van redevoeringen over de zaak van het Christendom, zich van
allerlei talen naar goedvinden te bedienen, het geen zich een Jood als Jood, in
bedaarde oogenblikken, met welberaden opzet, niet ligt zou veroorloofd hebben.
En zoo spraken zy dan ook vervolgens, toen dat eerste vuur van geestverrukking
voorby was, ieder in zyne landtaal, over al 't geen hun Christendom betrof, voort.
In dezen toestand, vervoerd tot het gebruiken van onheilige spraken by
Godsdienstige verrichtingen, vonden hen de Joden, welken het gerucht naar hunne
vergaderplaats had doen samenvloeien, en zy verwonderden zich over die
nieuwigheid. Van Paschen tot Pinkster was tyd genoeg verloopen, om Joden uit
verscheiden landen, die, ter bywooning der hooge Feesten, naar Jerusalem gereisd
(*)
waren, voor den nieuwen Godsdienst te winnen . Wanneer nu de vergaderde
personen, nadat zy uit de eerste verbaasdheid een weinig bekomen waren, elk
afzonderlyk, gelyk men in de Synagogen wel gewoon was, optraden, om Christelyke
redevoeringen te houden; zoo kon men in die vergaderplaats in allerlei onheilige
talen, over onderwerpen den Christelyken Godsdienst

(*)

Omdat zy zich daar eenigen tyd, en dikwyls vry lang, ophielden, verdeelden zy zich in
verscheiden gezelschappen of Synagogen, waarin ieder zich met zyne landgenoten vereenigde
Hand. VI:9.
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betreffende, hooren handelen. Daarom verwonderde zich de saamgevloeide menigte,
als ieder hier een landsman vond, die hem in zyne landtaal den inhoud van dezen
nieuwen Godsdienst kon ontwikkelen. Verbaasd over dit vreemd verschynsel in de
keuze der tale, zeide de een tegen den anderen, ‘Behooren dan niet allen dezen
tot de secte der Galilaeers?’ dat is, tot ons Joden, die het met die veranderingen in
(*)
den Godsdienst van Moses houden, die uit Galilaea oorspronglyk zyn . Hoe komt

(*)

Galilaeers is een naam den Christenen eigen. RELAND in Palaest. p. 184. JOH. EDWARDS
explicatio IV. insignium locorum N.T. Cantabr. 1692, 8. ARRIANUS lib. 2. Disserit. Epictet. c.
7. Ἐιτα ὺπὸ μανίας μὲν δύνατ τὶς ὅντω διατεϑῆνα πρὸς ταῦτα κα ὐπὸ ἔϑονς ὸι Γαλιλαῖοι.
Eer de naam Christenen opkwam, kon men nauwlyks in den mond van hunne vyanden, een
anderen naam, die meer met hunne begrippen strookte, verwachten, daar de naam Galilaeer
toen een schimpnaam geworden was. EICHHORN. - De benaming Galilaeers zal dan hier niet
tot aanduiding van den landaart dienen, maar voor een sectenaam moeten gehouden worden.
Dit schynt echter, volgens STORR, p. 74, met het verband niet wel te stroken. Want vs. 8-11
is geene tegenstelling tusschen rechtgeloovige en kettersche Joden, maar tusschen zulken,
die, door hunne afkomst en spraak, van de Galilaeers onderscheiden waren. En hoe zou ook
anders vs. 7 en 8 samenhangen? Waren zy, die hier spraken, lieden, die tot nieuwigheden
overhelden, dan was het minder te verwonderen, dat zy zich ook deze nieuwigheid, het gebruik
van vreemde spraken omtrent Godsdienstige zaken, veroorloofden. En echter komt dit, dat
zy Galilaeers waren, en evenwel vreemde talen gebruikten, hier voor als iets, dat wel degelyk
verwondering baarde. Deze verwondering laat zich ligt begrypen, als wy Galilaeers van
afkomst verstaan, die niet gewoon waren zich op vreemde talen en letterkunde toe te leggen.
Vergel. H. IV:13.
Op de eerste bedenking antwoordt EICHHORN (t.a.p. III:6. 1066.) ‘De tegenstelling draagt zich
alleen dus toe, en moet derhalven ook niet verder getrokken worden: Joden uit verschillende
uitheemsche landen afkomstig, die naar hunne Godsdienstige maximen geene voordracht
over Godsdienstige zaken in ongewyde talen verwachten, vinden het vreemd, dat eene nieuwe
secte onder hunne landgenoten zich vermeet, om redevoeringen over zulke onderwerpen in
ongewyde talen te houden.’ Op de tweede zegt hy alleen, (s. 1067), dat men den samenhang
tusschen vs. 7, 8, volgens zyne aangenomene verklaring, even goed kan vinden, in diervoege
namelyk, ‘Lieden van die Galilaesche secte, van welken men niet kon verwachten, dat zy
zich in zaken van Godsdienst van uitheemsche talen zouden bedienen, veroorlooven zich
evenwel daarby 't gebruik van zoo vele vreemde talen.’ Welke verklaring de voorkeur hebben
moet, zal dan uit andere omstandigheden moeten beslist worden. De kundige Lezer moge
hier weder oordeelen. (Redact.)
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het, dat wy Joden, in onze landtalen, plechtige redevoeringen over Godsdienstige
zaken hooren houden? Zy waren verwonderd over 't gebruik van vreemde talen, en
vraagden de een den ander: Wat zal daarvan nog worden, als deze secte nog
steeds, in meer puncten, van onze voorvaderlyke zeden en gebruiken, en van de
(*)
vastgestelde wetten van onzen Godsdienst, afwykt ? Anderen zeiden: met deze
nieuwigheid is het zoo kwaad niet gemeend. Zy zyn niet by zich zelven! Men lette
maar op hunne bewegingen. ‘Zy zyn vol zoeten wyns.’
Voor het overige wil Lucas niet zeggen, dat juist in

(*)

Deze verwondering moet zeer vreemd voorkomen, wanneer wy des Schryvers
vooronderstelling volgen. De saamgevloeide menigte bestond immers meerendeels uit
uitlandsche Joden (vs. 5, 8-11), die men wil, dat over 't geheel vryer, dan de Jerusalemmers,
dachten, (EICHHORN Allg. Bibl. III:4. 740, 742-745), en van welken men dus niet kon verwachten,
dat zy zoo huiverig zyn zouden in 't gebruiken van hunne eigene landtalen. Hoe kan men dan
nu deze onder die strengere Joden rangschikken, die daartegen zoo yverden, en daarom
ook nu zich zoo verwonderd toonden? En dat over Joden, uit Galilaea afkomstig, van welken
men beweert, dat zy veel minder stipt waren dan de Palaestynsche Joden, en dat zy zich
veelal, om met vreemden te kunnen handelen, van eene ongewyde tsal, de Grieksche namelyk,
gewoon waren te bedienen. (EICHHORN t.a.p.s. 740, 744-746.) Lucas, zegt hy, (III. 6. 1068),
geeft zelf het antwoord op deze en soortgelyke bedenkingen aan de hand, door ons vs. 5. te
leeren, dat zy, die zich zoo zeer verwonderden, nauwgezette Joden, (ἅνδρες ἰυλαβεῖς), waren.
Maar deze uitdrukking is, mynes oordeels, veel te algemeen, om 'er zoodanige nauwgezetheid,
als de Schryver beweert, bepaaldelyk uit af te leiden. Het is veel natuurlyker, met MICHAËLIS,
in algemeener zin te denken aan alle zulke Joden, die, uit byzondere belangneeming in den
vastgestelden Godsdienst, zich te Jerusalem hadden neergezet, om des te nader by den
tempel te wezen, en inzonderheid ook de plechtige jaarfeesten des te gemakkelyker en
gezetter te kunnen bywoonen. (Redact.)
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de Parthische en-Medische, AEgyptische, Latynsche en andere talen van alle hier
(vs. 9, 10.) opgenoemde volken te gelyk over het Christendom is gesproken. De
optelling van deze volken behoort maar tot de opsiering en inkleeding. Lucas had,
tot het vervaardigen van zyn geschiedkundig werk, niet meer dan algemeene
bouwstoffen, waarvan hy zich, naar zyne wyze van denken en eigen schryftrant, in
het verhalen gewoon is te bedienen. Zoo wist hy ook niet meer, dan dat toen in
verscheiden vreemde talen gesproken wierd, maar niet bepaald, in welken? en hoe
velen? Hy telt daarom eene reeks van landen op, waar hy wist dat Joden woonden,
en van waar men feestgangers naar Jerusalem kon verwachten; alleen om zyne
Lezers op de gedachte te brengen, dat Joden uit allerlei landen, onder deze
Christelyke Proselyten, landlieden aantroffen, die zich van hunne landtalen, tot het
voordragen van Christelyke waarheden, bedienden. Dit volgt daaruit duidelyk, omdat
hy ook inwooners van Judaea en Mesopotamie zich laat verwonderen, dat zy hunne
taal hoorden gebruiken, 't geen toch voor hun geen stof tot verwondering kon geven,
hoe men ook over deze plaats moge denken. Want in Judaea en Mesopotamie was
de landtaal de Syro-Chaldaische, waarin men immers, in alle gevallen, te Jerusalem
Godsdienstige redevoeringen moest verwachten. De melding van Judaea en
Mesopotamie heeft geen zin, zoo lang men by de beteekenis van ieder woord blyft
stilstaan, en niet aanneemt, dat Lucas, door meer landen, daar Joden woonden, op
te noemen, niets meer heeft willen aanduiden, dan dat men zich van allerlei landtalen
(*)
bediende .

(*)

Deze zwarigheld valt weg, als menbedenkt, dat 'er waarlyk zoo wel in Judaea, als
Mesopotamie, een geheel ander dialect, dan in Galilaea, werd gesproken. Vergel. Matth.
XXVI:73. Marc. XIV:70. Het moest by Mesopotamiers en inwooners van Judaea, wanneer zy
plompe Galilaeers goed Syrisch of Chaldeeuwsch duidelyk en vaardig hoorden spreken, zoo
wel verwondering baren, als by andere uitheemsche Joden, wanneer zy die zelfde Galilaeers
zich van andere hun geheel vreemde talen hoorden bedienen. MICHAËLIS maakt, by deze
gelegenheid, melding van het verschil, dat tusschen dezelfde Duitsche taal hier en daar zoo
groot is, dat iemand, uit Oppersaxen geboortig, nooit het Nedersaxisch behoorlyk kan leeren
spreken. Welk Hollander zou ligt het boeren Friesch, of de echte taal der inwooners van
Hinlopen en Molquerum, vaardig leeren spreken? Veel minder kon men verwachten, dat
Lieden gewoon aan de Galilaesche spraak, (waarin men de klinkletters geheel anders, dan
in Judaea en Mesopotamie, en op eene onaangename wyze, uitsprak, en sommige letters
in 't geheel niet noemen konde,) in goed Chaldeeuwsch of Syrisch geheele redevoeringen
hielden.
Het behoeft dan ook niemand te bevreemden, dat de inwooners van Mesopotamie en Judaea,
midden tusschen andere ver afgelegene volken, genoemd worden. Allen stonden daarin
gelyk, dat hunne landtaal van de Galilaesche merkelyk verschilde. Er was geen noodzaak,
om in de optelling de juiste ligging van die onderscheiden landen, waaruit zy afkomstig waren,
nauwkeurig in acht te nemen. Lucas maakt eerst melding van volken, welke aan geene zyde
van den Euphraat woonden, Parthers, Meders, Elamiten en inwooners van Mesopotamie,
daarna van Judaea, de vermoedelyke geboortegrond der meeste aanschouwers, eindelyk
ook van landen, die aan deze zyde van den Euphraat gelegen waren, Kappadocie, Pontus,
enz. Zie de Aanmerk. van MICHAËLIS.
MANGEY (ad Philonem, II. 587) wilde voor Judaea Cilicie, anderen Indie of Idumaea gelezen
hebben. Deze en meer andere gissingen vindt men versameld by BOWYER, Konjecturen uber
das neue Test. mit zus. von SCHULZ, s. 240. Was er noodzaak, om den tekst te veranderen,
dan zou ik veeleer overhellen tot de fraaie gissing van HEMSTERHUIS en VALCKENAER, die, met
zeer weinig verandering in de letters, Bithynie wilden gelezen hebben. V. VALCKEN. Adnot.
Crit. ad Libros N.T. p. 371. (Redact.)
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Door deze ontwikkeling van het verhaal van Lucas, die alle woorden neemt, zoo als
ze staan, die geen denkbeeld in den tekst indringt, 't geen 'er niet werkelyk in ligt,
en waarop niets te zeggen valt, dan dat ze mogelyk al te eenvoudig is, wordt 't
geheel onbepaald gelaten, welke veranderingen de verstandsvermogens der
Apostelen toen ondergaan hebben, of waarin de invloed der Godheid op hunnen
Geest bestaan hebbe. Er wordt slechts in 't algemeen verhaald, wat allen Christenen
toen overkwam, maar in 't geheel geen gewag gemaakt van 't geen de Apostelen
alleen betrof. Andere plaatzen, waarin elders op deze plechtige oogenblikken te rug
gezien wordt, verklaren zich ook niet bepaald over de byzondere gevolgen, die dit
voorgevallene op den geest der Apostelen gehad heeft, maar geven alleen te kennen,
dat hunne overtuiging van de waarheid en
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den Goddelyken oorsprong des Christendoms 'er door is versterkt geworden.
Cornelius en zyne vrienden hooren de voordracht van Petrus over het Christendom,
worden overtuigd, bewogen, en raken in verrukking, en dezen hunnen toestand
vergelykt de Apostel met den toestand der Christenen, die op 't Pinksterfeest byeen
(*)
waren . En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hun, gelyk ook op ons
(†)
in 't begin. 't Welk elders dus meer bepaald uitgedrukt wordt: God heeft hun
getuigenis gegeven, hun gevende den H. Geest, gelyk als ook ons. En heeft geen
onderscheid gemaakt tusschen ons en hun, gereinigd hebbende hunne harten door
het geloove. En uit deze meer bepaalde uitdrukkingen moeten de andere, waaraan
(§)
die nadere bepaling ontbreekt, verklaard worden .
Behalven deze plaatzen zyn 'er geene, zoo veel ik my kan erinneren, waarin, na
de uitstorting des Geestes, van dit verheven tooneel wordt gesproken. De Apostelen
verhaalen alleenlyk, dat zy, nadat zy, met de prediking van 't Christendom, zich
buiten de grenzen van Palaestina begaven, van den H. Geest onderricht zyn
geworden over de wyze, waarop zy zich, omtrent de toelating der Heidenen tot de
(‡)
maatschappy der Christenen, hadden te gedragen; dat zy, op de bepaalde
(**)
aanwyzing van den H. Geest, sommige reistochten ondernomen, andere nagelaten,
en, door den zelven Geest, de sterkste aansporing tot de yverige voortzetting van
(††)
hun Apostolisch werk ontvangen hebben . Zal men dan iets omtrent de natuur der
werking, die toen in de zielsvermogens der Apostelen plaats had, bepalen, dit kan
alleen uit de redevoeringen van Jesus, waarin Hy den Heiligen Geest aan zyne
Leerlingen beloofd heeft, geschieden. Daar toch de uitkomst aan de beloften moest
beantwoorden, mag men ook met zekerheid vaststellen, dat de vervulling in die
zelfde mate plaats had, als de belofte inhield. Maar dit onderzoek ligt buiten de
grenzen van deze Verhandeling.

(*)
(†)
(§)
(‡)
(**)
(††)

Hand. XI:15.
- XV:8, 9.
- XI:15, 16, 17.
- X:10-48.
- XVI:6-10. Gal. II:2.
- XVIII:9, 10.
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Aanmerkingen over eenige eigenschappen der ademhaaling.
Door A. Ypey, A.L.M. Philos. & Med. Doctor, Lid van verscheiden
geleerde Genootschappen: voorheen Hoogleeraar in de Genees,
Ontleed- en Scheidkunde te Franeker; thans practizeerend
Geneesheer te Amsterdam.
(Vervolg en Slot van bl. 157.)
Om verder het gevoelen van hun, die stellen, dat de voornaame noodzaakelykheid
der Ademhaaling tot het leven moet gezogt worden in de opslorping van het Oxigène
der levenslucht, in het bloed, en dat buiten dien de dierlyke prikkelbaarheid niet in
wezen zoude kunnen blyven, te beoordeelen, zal ik in de eerste plaats de
bewysredenen overwegen, uit welke men de opslorping van het Oxigène in het
bloed wil betoogen, en daarna de proeven, die te berde worden gebragt, om de
onderstelde uitsteekende kragt van het Oxigène, tot het daarstellen der
prikkelbaarheid, te staaven.
Het voornaam bewys, waar door men de opslorping van het Oxigène in het bloed
wil betoogen, is de schoone proef van LAVOISIER, door hem medegedeeld in de
Gedenkschriften des Koninglyken Genootschaps der Geneeskunde te Parys, voor
het Jaar 1787, en ook te vinden in de Annales de Chimie (T. V. p. 261 en volg.) in
welke hy bewyst, dat niet alleen een groot gedeelte der ingeademde levenslucht uit
de longen wederom uitgaat in de gedaante van koolzuurslucht, maar dat boven dien
een gedeelte van die, welke in de longen is ingegaan, daar niet weder in een
veerkragtigen staat is uitgekomen. LAVOISIER besluit hier uit, dat, geduurende de
Ademhaaling, eene van deeze beide zaaken heeft moeten gebeuren: of dat een
deel der levenslucht zich met het bloed heeft vereenigd; of wel, dat hetzelve met
brandbaare lucht, of liever met derzelver grondslag of het Hydrogène, in water is
overgegaan. Het laatste komt zelfs aan LAVOISIER het waarschynlykst voor. Edoch
dit verschynzel is noch voor een derde oplossing vatbaar. Het verdwee-
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nen Oxigène heeft zich immers niet noodwendig in zyn enkelvoudigen staat met
het bloed of met het beginzel des waters behoeven te vereenigen; maar heeft ook,
na dat het met koolstoffe in vaste lucht was overgegaan, zonder zich door de
uitademing te ontlasten, in het bloed kunnen worden opgeslorpt; vooral, daar deeze
luchtsoort in alle waterige vogten zeer ontbindbaar, en het opslorpend vermogen
der menigvuldige watervaten in het longengestel zeer aanmerkelyk is. Het dus
opgeslorpte koolzuur, of vaste lucht, zoude ook zyne groote nuttigheid kunnen
hebben in de dierlyke huishouding, vooral door het bederf onzer vogten te
verhinderen, dewyl, volgens de proeven van MACBRIDE, dit zuur een der sterkste
bederfweerende middelen is, en wel het eenigste, 't welk aan de half verrotte deelen
der dierlyke lichaamen hunne oude vastheid wedergeeft. Mogelyk zal iemand deeze
bedenking overtollig rekenen, en oordeelen, dat de dagelyksche nuttiging van
voedsel hiertoe genoegzaam zy, dan, dat dit alleen niet genoeg is, blykt uit de
koudbloedige en bloedelooze Dieren, die veelal weeken, ja maanden, lang, zonder
voedsel, kunnen leeven, zonder eenig beginzel van bederf te ondervinden; 't geen
oogenblikkelyk een aanvang neemt, zo ras, met hun dood, hun meer of min naar
de ademhaaling der heetbloedige Dieren gelykende werking en betrekking op de
levenslucht des dampkrings een einde neemt. Ook leeven veele heetbloedige dieren,
geduurende hun winterslaap, maanden lang, zonder eenig beginsel van verrotting,
die zich aanstonds openbaart, zo ras hunne Ademhaaling met hun dood vermetigd
wordt.
Tegen de gedagten van hen, die eene onmiddelyke opslorping van het Oxigène
door de longen in het bloed onderstellen, kan ook noch worden te berde gebragt,
dat dit beginzel in de longen komt, ten naauwsten vereenigd met de vuurstoffe, en
dus in de hoedanigheid van veerkragtige levenslucht, die door de waterige dampen
der longen niet kan worden ontbonden, en in haaren veerkragtigen staat met geene
mogelykheid door de porien der met vogt en snotstoffen wel voorziene plaatjes der
longen-celletjes noch in derzelver vaatjes kan doordringen, gelyk genoegzaam
bekend mag worden gesteld uit het geen HALLER en andere voornaame Mannen
daaromtrent hebben aangetekend. Het beginzel der levenslucht is derhalven niet
in staat onmiddelyk in het bloed te ko-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

195
men, dan na dat hetzelve zyne vuurstoffe afgestooten, en zich, in derzelver plaats,
met de koolstoffe heeft vereenigd, en dus door vogt ontbindbaar is geworden. Doch
het is genoegzaam bekend, dat deeze nieuwe vereeniging geenzins de
prikkelbaarheid begunstigt.
Laaten wy thans eens onderzoeken, met hoedanige redenen men tracht te
bewyzen, dat het Oxigène een der meest vermogende middelen zy, tot opwekking
der prikkelbaarheid. Onder anderen grondt men zich ten dien einde op eene proef
van DE LA METHERIE, (Essais sur l' Air, Tom. II. p. 22.) welke heeft waargenoomen,
dat het hert van een Kikvorsch, 't geen uit het lichaam is gescheurd, zich sterker en
langduuriger zamentrekt, wanneer het in levenslucht is geplaatst, dan in eenige
andere. Deeze proef bewyst zeer wel de prikkelende kragt der levenslucht, maar
geenzins die van het Oxigène op zich zelven genoomen. Men kan voorzeker uit de
vereeniging van dit beginzel met de warmtestoffe, en uit de verschynzels, die daar
door worden te voorschyn gebragt, niet besluiten, dat de beide zamenstellende
beginzels, op zich zelven genoomen, ieder eene gelyksoortige uitwerking zullen
daarstellen. Vooral kan men niet uit de prikkelende kragt der vereeniging van 't
Oxigène met het vuur, of der levenslucht, besluiten, dat het eerstgenoemd beginzel,
op zich zelven genoomen, zodanig eene prikkelende kragt bezitte: want met hetzelfde
recht zal men dan uit de tegenstrydige werking der vaste lucht, welke eene
vereeniging is van dat zelfde zuurmaakend beginzel, met de koolstoffe, kunnen
besluiten, dat hetzelve de prikkelbaarheid vernietigt. Hoedanig een redeneertrant
tegenstrydige en belagchelyke gevolgen zoude opleveren.
Ondertusschen gronden zich zommige Verdeedigers deezer Leere vooral op de
gevolgen der inademing van levenslucht by de Dieren, welke in dezelve waren
geplaatst. Zodanige proeven zyn onder anderen genoomen door LAVOISIER en
FOURCROY. ‘Wanneer men (zegt de laatstgenoemde, Annales de Chimie, T. IV. p.
89) eenig Dier plaatst onder eene klok, die met levenslucht is gevuld, versnelt zich
zyne Ademhaaling: zyn hert en zyne slagaderen trekken zich met meer kragt en
snelheid te zamen, dan in den natuurstaat: het geraakt ras in een wezendlyken
koortzigen staat: zyne oogen worden rood en uitpuilende: het zweet loopt taplings
van zyn geheele lichaam: de warmte van alle zyne
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lichaamsdeelen neemt toe op eene zeer byzondere wyze: het wordt eindelyk
aangedaan door eene ongemeen heete ontsteekingskoorts, welke een einde neemt
met heet- en koudvuur, welks voornaamste brandpunt zich in de borst vestigt.’
Alle de opgetelde verschynzels worden veroorzaakt door de vereeniging van het
Oxigène met het vuur, en bewyzen dus niet, dat eene deezer enkelvoudig en op
zich zelven staande eene gelyke uitwerking zoude kunnen daarstellen. Dan
daarenboven kunnen en behooren alle deeze verschynzelen verklaard te worden
uit een geheel ander oogpunt, zonder de opslorping van het een of ander beginzel
in het bloed, en deszelfs overgang in het hert, in aanmerking te neemen: dewyl zy
zyn de eenige en de natuurlyke gevolgen der verwekking eener meer dan gewoone
dierlyke warmte in de longen. ‘De levenslucht (zegt FOURCROY l.c.p. 88) is het eenige
deel van den dampkring, 't geen tot de Ademhaaling dienen kan, en 't welk de bron
der dierlyke warmte uitmaakt. Wanneer men derhalven deeze lucht laat inademen,
zuiverlyk en zonder vermenging met de stiklucht, met welke zy in den dampkring is
vereenigd, zo moet zy eene drie maalen grootere warmte doen gebooren worden,
dan de enkele dampkringslucht kan daarstellen.’ Zodanig eene vermeerdering der
warmte des bloeds in de longen doet aldaar gebooren worden die zoort van
volbloedigheid, welke men noemt Plethora ad volumen. Het bloed, 't geen dus uit
de longen in het linkerhert wordt voortgedreeven, wordt door de Ademhaaling niet
alleen merkelyk heeter, maar spant, door zyne vermeerderde uitgebreidheid, insgelyk
het hert veel meerder op dan gewoonlyk plaats heeft, 't geen eene geweldigere
tegenwerking van hetzelve ten gevolge heeft, en dus een grooteren en versnelden
polsslag, die ras eene heevige heete koorts, met alle haare gevolgen, doet gebooren
worden. Alles, 't geen door FOURCROY ten deezen opzichte is waargenoomen, lost
zich dus ten vollen op, alleen uit de vermeerderde dierlyke hette, zonder dat het
noodig zy, de verschynzelen op eene meer geheimzinnige wyze te verklaaren.
Zonder veel moeite ziet men dus, waarom de wyze Schepper den dampkring
heeft te zamengesteld uit eene vloeistoffe, waarvan maar ruim een vierde deel uit
levenslucht bestaat, en byna al het overige uit stiklucht.
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Een dampkring bestaande alleen uit waare levenslucht zoude onze dierlyke
werktuigen met eene groote snelheid verbranden, en om onze levenslamp,
geduurende een zeer korten tyd, ongemeen helder te doen branden, zoude zy
dezelve voor altoos uitblusschen. Op eene gelyksoortige wyze worden in de
Geneeskunde het vitrioolzuur en andere scherpe scheidkundige vergiften met eene
groote meenigte van water of wyngeest verdund, om dus in heilzaame
geneesmiddelen te worden veranderd.
Thans valt het insgelyks gemakkelyk te bepaalen, in welke ziekten men van het
inademen van zuivere levenslucht voordeel kan verwagten, en in hoedanige
daarentegen uit het gebruik van dit middel niets, dan alle nadeel, is te wagten. Men
heeft veele proeven, met het inademen deezer lucht, in de longenteering genoomen.
In den beginne heeft men zich ook ingebeeld, dat daar door eenige beterschap
wierd te wege gebragt; doch binnen kort wierden de lyders geplaagd door herhaalde
aanvallen van bloedspuwing, en door eene verheffing van alle toevallen. Niets was
natuurlyker, dan daarvan zodanige uitwerkzels te verwagten. Deeze ziekte gaat
immers doorgaans verzeld met een staat van ontsteeking, benevens eene te groote
gevoeligheid en prikkelbaarheid der werktuigen, welke de Ademhaaling volbrengen.
Zo men derhalven in zodanigen toestand door de inademing eene luchtstoffe in de
longen brengt, welke noch meerder verhit, en die den reeds te snellen omloop der
vochten noch meerder aanzet, moet alles noodwendig van kwaad tot erger gaan.
In alle ziekten, daarentegen, die voortkomen uit een kwynenden toestand der
Ademhaaling, in welke dus gebrek aan dierlyke warmte is, en alwaar een traage
omloop der vogten plaats heeft, is niets geschikter, dan deeze inademing van
levenslucht, by voorbeeld in de waare slymerige en vogtige Engborstigheid (Asthma
humorale), de Vrysterziekte, enz. Ook blykt hier uit genoegzaam, waarom eene
drooge verhevene dampkring nadeelig zy voor de longenteering, en dus ook voor
de drooge engborstigheid, welke een te groote spanning en gevoeligheid in de
zamenstellende vezelen van de longen onderstelt: terwyl men daarentegen in
diergelyke toestanden veel baat ondervindt van 't gebruik eener lucht, die onzuiver
en met olieachtige dampen is vervuld. Van hier komt het, dat men in de
longenteeringen wel eens eene zeer heilzaame uitwerking ondervonden heeft, door
het inademen der lucht van de
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stallen, die door de uitwaassemingen der op dezelve geplaatste koebeesten was
vervuild: gelyk ook, dat de inademing van baliemachtige uitwaassemingen
meermaalen van groote uitwerking in deeze ziekte is geweest. Want zodanige
olieachtige en balsemachtige deeltjes beletten, door hunne inademing, de te
geweldige werking der levenslucht op het half ontbonden bloed, of liever op deszelfs
koolstoffe, het geen de voortbrenging der dierlyke hette vermindert, en daar door
zeer veel toebrengt tot de vermindering van den ontstooken toestand, van welken
het gevaar der ziekte meetendeels afhangt.
Dezelfde beginselen leeren ons, waarom het bloed heeter is in den bloei des
levens, dan in den afgeleefden ouderdom. In den eerstgenoemden leeftyd is het
meer prikkelbaare hert beter in staat het bloed voort te stuwen in de kleine
longenvaatjes, waar door de levenslucht zich beter kan vereenigen met de deeltjes
der koolstoffe, die thans in een vryeren toestand zyn, en met de uitdampingen des
bloeds in de longencelletjes kragtdaadiger worden voortgedreeven, het geen eene
naauwere vereeniging deezer deeltjes ten gevolge heeft, en dus de ontwikkeling
van meerder warmtestoffe, en derzelver opneeming in het bloed. Daarentegen
beweegt zich het bloed maar zeer traaglyk in den afgeleefden staat, en vloeit niet
door de longen, dan met zeer veel moeite, het geen de werking der lucht op die
vloeistoffe geweldig vertraagt. Het komt my zelfs vry waarschynelyk voor, dat men
deeze vermindering der natuurlyke warmte wel moge tellen onder de oorzaaken
des doods, die, in een zeer ver gevorderden ouderdom, een natuurlyk gevolg is van
de werkingen der dierlyke huishouding zelve.
Er bestaat eene zeer aanmerkenswaardige betrekking tusschen den omloop des
bloeds in de vrucht, vóór de geboorte, door de vaten des navelstrengs, en tusschen
de Ademhaaling des kinds, na zyne geboorte. De laatstgenoemde werking is als
de plaatsvervulling der eerste, en zy wordt zo noodzaaklyk door het ophouden der
eerstgenoemde werking, dat, indien eene vrouw, na het uitvallen en het daar door
veroorzaakte zamendrukken van den streng, niet ten spoedigsten verlost worde,
zy voorzeker een dood kind ter waereld zal brengen. Welke is de zamenhang deezer
werkingen, tusschen welke zo weinig betrekking schynt te bestaan? Het komt my
voor, dat de nieuwe uitvindingen, ten
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opzichte der Ademhaaling, zeer veel licht byzetten aan deeze ingewikkelde stoffe.
De Ademhaaling is de oorzaak der dierlyke warmte, en de mensch, die niet langer
ademhaalt, sterft, om dat zyn verkoeld bloed niet langer behoorlyk door de kleinste
vaatjes kan vloeijen. Op dezelfde wyze is het blykbaar, dat 'er steeds een zeer warm
bloed uit de moederkoek in het lichaam der vrucht overgaat, en dat dit bloed het
voornaame middel is, om de dierlyke warmte in stand te houden in de ingewanden
en in de herssenen der vrucht. Zo ras, derhalven, de omloop des bloeds door den
navelstreng niet langer bestaat, is insgelyks de oorzaak der dierlyke warmte in het
kind veel verminderd, en dus moet het omkomen, ten zy daar voor een ander warmte
- verwekkend middel worde in de plaats gesteld, welk middel is de Ademhaaling.
Ook volgt uit deeze Waarneemingen, dat het inblaazen van levenslucht in de
longen van een verdronkenen van oneindig meer kragt moet zyn, dan die van
gemeene dampkringslucht. Het herstel des in schyn geheel uitgebluschten levens
moet immers, in dit geval, worden bewerkt, door het opwekken der verloorene
dierlyke warmte, om het halfgestremde bloed, 't geen in de einden der bloedvaten
stilstaat, te doen vloeijen. Doch de levenslucht is in staat, om driemaal zo veel hette
te veroorzaaken, wanneer dezelve wordt ingeademd, als die van den algemeenen
dampkring. Het is derhalven ten hoogsten waarschynelyk, veel grootere uitwerkingen
van de ingeademde levenslucht, dan van eenige andere, te verwagten. Jammer is
het maar, dat het bezwaarlyk valt, het voortbrengen en aanwenden deezer lucht zo
eenvoudig te maaken, als zoude behooren te geschieden, om zulks, vooral ten
platten lande, in een algemeen gebruik te brengen.
De Visschen hebben, in de plaats van longen, die hen in het water niet dienen
konden, van den wyzen Schepper kieuwen ontvangen, die eene uitwerking doen,
welke gelykvormig is met die der Ademhaaling der heetbloedige Dieren. Gelyk in
de longen der laatstgemelden, dus is, in de kieuwen der Visschen, veel meerder
bloeds, dan elders in het lichaam, aanwezend. De aanhoudende beweeging deezer
deelen stemt overeen met de steedsduurende beweeging der longen, om dus het
bloed steeds bloot te stellen aan een nieuwen stroom van water, gelyk in de
Ademhaaling ons heet bloed steeds
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wordt blootgesteld aan een by herhaaling vernieuwden stroom van lucht. Dat
intusschen de lucht in deeze bewerking iets wezendlyks toebrengt tot de uitwerking
des waters in deeze werkdaad, blykt daar uit genoegzaam, dat men, om de Visschen
op den duur in het leven te behouden, hen verversching van lucht moet bezorgen.
Ondertusschen is het voortbrengen van dierlyke warmte niet het oogmerk der naar
eene Ademhaaling gelykende inzuiging en uitwerping van water deezer Dieren,
gelyk hetzelve, in de Ademhaaling der Amphibia, ook niet het hoofdoogmerk daar
van is. By de Visschen schynt alleen eene uitgebreide applicatie van water, met
adembaare lucht voorzien, op de meenigvuldige bloedvaten der kieuwen te worden
gevorderd, op dat dus door die lucht zoude kunnen worden opgeslorpt de kleine
hoeveelheid van koolstoffe, welke zich door de einden en de porien hunner
kieuwevaatjes ontlast. Dit koolstoflyk beginzel, 't geen, volgens den aart der meeste
brandbaare stoffen, zich niet onmiddelyk met water kan verbinden, en dus ook op
zich zelven niet behoorlyk uit de kieuwevaten kan worden ontlast, kan zulks
gemakkelyk doen door het bykomen der levenslucht, dewyl het dan in vaste lucht,
die in water ontbindbaar is, overgaat. Daar te boven doet deeze vereeniging noch
een ander groot nut, zy geeft naamelyk aan het water iets bederfweerends, 't geen
de rotting des waters, die voor de Visschen zo doodelyk is, verhindert. De zuivering
des bloeds van overtollige koolstoffe, die by de heetbloedige Dieren de tweede
noodwendigheid of nuttigheid der Ademhaaling uitmaakt, schynt by de Visschen
wel het hoofdoogmerk deezer bewerking te zyn. By de halfslagtige Dieren bestaat
voorzeker een deel des nuts der Ademhaaling in dezelve geschikter te maaken tot
het zwemmen. Dan daar te boven schynt, tot hun bestaan, ook volstrekt
noodzaakelyk te zyn de wegneeming der overtollige koolstoffe uit de longen, en de
vereeniging derzelve met de levenslucht, om in de gedaante van vaste lucht te
worden opgeslorpt, en dus mede te werken tot verhindering des bederfs, tot het
welk alle dierlyke lichaamen zo geweldig overhellen.
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Bedenkingen, wegens de vorming van de zo zeer ongeregelde
oppervlakte der aarde.
Door Albanis Beaumont.
(Ontleend uit Travels through the Maritime Alpes from Italy to Lyons, acros the Col
de Tende, by the Way of Nice, Provence, Languedoc, &c. with Topographical and
Historical Descriptions. To which are added some Philosophical Observations on
various Appearances in Minealogy found in those Countries. By ALBANIS BEAUMONT.)
‘De Heer BEAUMONT, die, in vroegeren tyde, zyne Reize uitgaf door de Rhaetische
Alpen, heeft onlangs daar aan toegevoegd zyn Reistocht door de aan Zee gelegene
Alpen van Italie tot Lyons, langs den op den Tytel aangeweezen weg. Deeze Heer
schynt zich op de kennis der Alpen even zeer toegelegd te hebben, als Sir WILLIAM
HAMILTON op de Vulcanos. Zyne uitgegeeven Werken zyn fraay en kostbaar; het
hier boven aangeduidde, in den Jaare 1795 uitgekomen, kost 5 l. 5 f. Uit een Werk,
't geen dus voor allen niet, en voor de Boekeryen van Ryken alleen, geschikt is,
agten wy het niet ongepast een opmerklyk gedeelte in ons Mengelwerk over te
neemen; een gedeelte, 't welk ons met eenen opslag onder 't ooge brengt des
Schryvers Gevolgtrekkingen en Waarneemingen, opgemaakt uit het geen hy in 't
geheele Werk vermeld hadt. Zie hier dezelve.’
In het denkbeeld, dat men veelligt van my verwagt, dat ik eenige algemeene
Gevolgen zal afleiden uit de voornaamste Verschynzelen in myn Werk over de aan
Zee gelegene Alpen, en wel inzonderheid met betrekking tot de Theorie van de
vorming der ongeregelde Oppervlakte des Aardryks, ten minsten van dat zonderlinge
gedeelte, door my zo herhaalde keeren bezogt, heb ik het gewaagd, 'er eenige
Waarneemingen aan toe te voegen, welke my dunken de byzondere aandagt
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der Wysgeeren te verdienen, als mede de Gevolgen, welke, myns bedunkens, daar
uit mogen afgeleid worden.
Ik heb, nogthans, niet ten oogmerke te spreeken van de eerste en groote
Omwenteling door onzen Aardbol ondervonden by de formeering van het Vasteland;
dat is, op het tydperk, toen de wateren denzelven meer dan tweeduizend vierhonderd
en vyftig Toises overdekten, en welke bykans de tegenwoordige hoogte is van de
Granithoopen der Alpen, als Mont Blanc, Mont Rose, enz. Met één woord van den
tyd wanneer zy geheel gedompeld lagen onder dat Element, en zichzelven vormden,
of door Crystallisatie, of door Precipitatie. Ik bedoel alleen te spreeken van die
Verschynzels, welke betrekking hebben tot de laatste overstrooming, door ons
Vasteland ondergaan, en welke blykt gedeeltlyk geweest te zyn.
I. Uit de verbaazende Landophoopingen, reeds gevormd, en die steeds aanwinnen
by den mond van de Pô, uit groote verandering of groote verscheidenheid
voorkomende in de onderscheide beddingen van zand, gruis en groeizaame aarde,
die thans de oevers van die zeldzaame Rivier vormen. Uit het aantal beddingen van
Zee- en Rivier-Schulpen, welke op zommige plaatzen van elkander gescheiden, op
andere verward ondereen gemengd liggen, van Cremona tot de Zee; eindelyk uit
de toeneemende vermindering, welke het water van de Pô ondergaat, naar gelange
de lange Valei van Lombardye verbreedt, en de Zee nader komt, leid ik deeze
gevolgen af. - Vooreerst, dat het gedeelte der Valei, 't welk ten oosten van Cremona
ligt, den oorsprong of aanwas niet kan verschuldigd zyn dan aan de aardagtige
stoffe, steeds nederwaards gebragt en naagelaaten door die Rivier, welke, naar
allen schyn, in vroegeren tyde, veel grooter was, dan tegenwoordig. - Ten tweeden,
dat de Zee ten eenigen tyde deeze vrugtbaare vlakte overdekte, en dat het grootste
gedeelte van Lombardye mag aangemerkt worden als een overwinst op dat Element
gemaakt, door eene menigte brokken afgerukt van de keten Bergen van de eerste
en tweede soort, die in 't eerst weggevoerd werden door de Zee by derzelver laatste
afwyking, en toen weggevoerd door het water van de Pô, welke eenigermaate nog
voortvaaren met dezelve aan te voeren, als
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boven gemeld is, door middel van de veelvuldige overstroomingen, veroorzaakt
door het overvloeijen van de Pô in de streeken van Ferrara en Bologna, welke
toeneemen door de drift der Inwoonderen deezer streeken, die ongelukkig het zich
onderwinden, om de wateren van die ontzaglyke Rivier al te schielyk door dammen
en dyken te bedwingen.
II. Uit de rigting der Valei van Lombardye en van alle de Valeien van den tweeden
rang, welke daar in uitloopen; uit het verbaazend verschil in de hoogte van deeze
Valeien van den tweeden rang, gelegen aan den voet der Alpen, als mede uit
derzelver getal, in vergelyking met die ten westen en zuidwesten van dezelfde
Bergen; uit derzelver ongeregelde gedaante, aantal en verbaazend groote
afgebrookenheid, welke men desgelyks aantreft in de bergen van den tweeden en
derden rang, aan den Oostkant der Granithoogten, in vergelyking met die van
denzelfden rang in 't Westen; met één woord uit de kalkagtige keten van heuvelen
die geheel Lombardye omringen; denk ik te mogen afleiden. - Vooreerst, dat de
beweeging der Zee in derzelver eerste verwisseling eene rigting hadt van het Westen
na het Oosten. - Ten tweeden, dat dezelve eerst tot eene groote hoogte oprees; 't
geen ten vollen schynt bevestigd te worden door de kalkagtige stoffe, Zeeschulpen
bevattende, die men nu vindt, liggende op eenige der eerste rotzen van de Alpen.
- Ten derden, dat de beweeging en teruggang in 't eerst zeer snel waren. - Ten
vierden, dat de Zee, gereezen zynde boven de vlakten, welke de hooge Valeien
van de Alpen vormen, zich naderhand na den Oostkant nederstortte; door de zwaarte,
en de snelheid, de Valeien groevende, welke aan derzelver voet liggen; schendende
en medevoerende de Bergen van den tweeden rang, die in den doortogt kwamen.
- Ten vyfden, dat de Zee, in vervolg van tyd, in beweeging afgenomen zynde, door
het bezakzel, de Schift en Bergen van den tweeden rang gevormd heeft, welke
eene soort van riem beschryven om de vlakte van Lombardye; in 't kort - ten zesden,
dat de Zee blykbaar een veel langer tyd bleef op de West- dan op de Oostzyde.
III. Uit de verbaazende klompen van Granit en oorspronglyke Rots, welke thans
op zichzelve verstrooid
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liggen op den top van verscheide hooge kalk- schift- en zandagtige heuvels in
Piedmont, met welke zy geen de minste overeenkomst hebben, word ik natuurlyk
opgeleid om te gelooven, vooreerst, dat de grond van het bovenste gedeelte der
Valei van Lombardye, ten naasten by, zo hoog was als de toppen deezer heuvelen
tegenwoordig zyn, toen dezelve door het Zeewater overstelpt werd. - Ten tweeden,
dat die Granitklompen allerwaarschynlykst op den top deezer hoogten gekomen
zyn door een versnelde werking der Zee, en in dien afgezonderden staat gelaaten
door denzelfden stroom, die, door allengskens den grond in verscheidenerlei rigtingen
uit te groeven, eene ontelbaare menigte van kleine ongeregelde Valeien gevormd
heeft, die egter, over 't algemeen, de uitspringende punten tegen over de uitgeholde
hebben.
IV. Uit de groote maate van koude, welke men ondervindt op de Col de Tende,
Finestre, Argentere, enz. schoon min hoog dan de Berg Cenis, trek ik de volgende
besluiten: dat de hoogte en de maat van verheffing der Bergen, boven het Waterpas
der Zee, van minder invloeds zyn, dan die, welke zy hebben boven de Valeien, tot
de volstrekte bepaaling van de lugtsgesteldheid op den top; mits egter, dat derzelver
hoogte die van duizend of twaalfhonderd Toises niet te boven gaat. Dit ten naastenby
de riem zynde, in welke de Sneeuw steeds blyft liggen.
V. Uit de ongeregelde hellingen of rigtingen, zo algemeen voorkomende in de
beddingen der Bergen van den tweeden rang, en uit de afgebrookenheid, spleeten,
en de menigte van vreemde stoffen in derzelver holligheden, ben ik van denkbeeld.
Vooreerst, dat deeze Bergen niet geweeken of gezonken zyn, dan op den tyd toen
derzelver toppen ten eenemaale overdekt waren met Zeewater; in de daad, deeze
veronderstelling schynt ten vollen opgehelderd te worden door de kalkagtige stoffe,
overblyfzels van de Zee behelzende, welke doorgaans de ledige ruimten vervullen,
gevormd door de verscheide spleeten in deeze Bergen, en welke men zomtyds ook
op de toppen aantreft. - Ten anderen, dat zy in deezervoege niet kunnen gebrooken
of gescheiden weezen, dan door kragt van onderaardsche holten, gevormd in het
binnenste gedeelte des Aardkloots, welker verwelfzels, door allengskens overlaaden
te worden door een
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steeds toeneemende opeenhooping van kalkagtige gedeelten, door de Zee
agtergelaaten, bezweeken en ingezonken zyn.
VI. Uit het aantal van Bergen, gevormd van Zandsteen, Marl en Puddingsteen,
welke liggen op andere van verschillende soort, als Granit, Rots, enz. die desgelyks
veranderen naar gelange van de hellingen der beddingen; als mede uit de
ongeregeldheid en verregaande rechtstandigheid in de beddingen der Bergen van
Schift, die zelfs een rechten hoek met den Gezigteinder maaken; eindelyk uit de
algemeene wanorde en verwarring, welke zich zo zigtbaar voordoen in de Bergen
van den eersten, tweeden en derden, rang, gelegen aan de West- en Zuidwestketen
van de Alpen, word ik opgeleid om te gelooven. - Vooreerst, dat de verbaazende
veranderingen, welke onze Aardkloot ondergaan heeft, geheel zyn toe te schryven
aan de uitwerkzels van Vuur en Water, die, op onderscheide tydperken, of te zamen,
of afzonderlyk, kragtdaadig gewerkt hebben. - Ten anderen, dat de vaste landen
desgelyks blootgesteld geweest zyn aan dergelyke omwentelingen, en, in 't kort,
dat de laatste groote omwenteling niet verscheide eeuwen geleden, of van zulk een
verre verwyderde dagtekening is als men doorgaans verondersteld heeft.
VII. Uit de zandige heuvels, welke een Valei uitmaaken (beschreeven het VIII
Hoofdstuk), behelzende verscheide soorten van Overblyfzels uit de Zee oorspronglyk,
die ingeslooten zyn in 't midden van hooge kalkagtige Bergen, welke 'er geene
bevatten; uit de rigting van deeze Valei, welke van 't Noorden tot het Zuiden loopt;
uit de versteende Boomen, desgelyks gevonden, tien voeten beneden den grond
van dezelfde Valei, in de ommestreeken van Nice, rustende op kalkagtige beddingen,
welker wortels in derzelver vezelen eene menigte van Zeefossilia bevatten, hel ik
over, om te besluiten, vooreerst, dat de Zee, in derzelver langzaame en trapswyze
voortgaande afwyking, eene uitgebreide Golf moet gevormd hebben in de
nabuurschap van Escarene; als mede, dat de kalkagtige Bergen, waar op wy hier
boven doelden, tot een Oostlyke en Westlyke grensbepaaling dienden. - Ten
tweeden, dat de toppen der Zandbergen, welke thans het binnenste van de Valei
uitmaaken, zo naby mogelyk aanduiden de hoogte van den bodem des Golfs op
dat tydperk. - En eindelyk, dat de Wateren, naderhand
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derzelver terugtred te dier plaatze van het Noorden na het Zuiden gedaan hebbende,
als 't ware de Valei uitgegroefd hadden, welke zedert voltooid is door het opdroogen
van dat gedeelte der Zee, 't welk toevallig opgehouden geweest was in eenige der
hooger gelegene Valeien, ingevolge van het verbreeken, door deszelfs zwaarte en
werking, van het kalkagtige schutzel, 't welk, voor eenigen tyd, het water ophieldt.
VIII. Uit den afgebrooken staat der kalkagtige Bergen, welke de Kust der
Middellandsche Zee van Nice tot Savona omzoomen; uit derzelver verbaazende
hoogte; uit de diepte der Zee die den voet bespoelt; als mede uit de rigting der
Rivieren en Valeien van dat gedeelte der keten, welke over 't algemeen van het
Noorden na het Zuiden strekt, en de groote menigte van Gipsgroeven, welke binnen
een of twee mylen van de kust liggen, word ik opgeleid om te veronderstellen. Vooreerst, dat het grootste gedeelte van de tweede en derde keten Alpische Bergen
nog bedekt blyven door de Zee. - Ten tweeden, dat, naar allen schyn, deeze Bergen
zich uitstrekken tot de Eilanden Corsica en Sardinie. En eindelyk, dat een aantal
deezer kalkagtige Bergen derzelver steilte verschuldigd zyn aan de laatste wegwyking
van de Zee, die, door ongevoelig derzelver voet te ondermynen, een gedeelte in
Zee deed plompen; dewyl zy, op dien tyd, die maate van vastheid niet verkreegen
hadden, welke zy thans bezitten.
IX. Dewyl ik niet in staat geweest ben, om met alle zorgvuldigheid, en de
naauwlettendste naspeuring, de minste blyk te ontdekken van Vulcanische werkingen
van la Bouchette, by Genua, tot Mont Viso in Piedmont, by welke twee Bergen de
Zeebergketen eindigt, oordeel ik my geregtigd, om te zeggen, dat het niet blyke,
dat 'er eenige Vuurbergen in dat gedeelte van de Alpen bestaan hebben, uitgenomen
in de Valei van Fontaine du Temple, en waaromtrent ik op geene volstrekte wyze
kan spreeken; dewyl de gelegenheid tot de vereischte naspeuring my ontbrooken
heeft.
Opgegeevene besluiten trek ik uit het geen my is voorgekomen; ik bied dezelve
anderen aan, niet zonder eenig wantrouwen, volkomen bewust van de zwaarigheden,
welke alle Stelzels, wegens de Theorie deezes Aardkloots, vergezellen; maar, indien
men oordeelt dat ik gemist heb in eenige myner gevolgtrekkingen, heb ik nogthans
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de voldoening van te weeten, dat ik, zonder eenige Stelzelliefde, getragt heb
getrouwlyk te verzamelen en op te geeven verschynzelen, welke de Natuur oplevert;
daadzaaken, welke anderen misschien beter zullen verwerken, en waar toe ik als
dan de aandagt van in dit vak kundiger Mannen niet onnuttig zal geleid hebben.
Het is myne zaak niet, het uit te maaken, in hoe verre ik slaagde; maar, gelyk het
Sir WILLIAM HAMILTON's hoofdvoorwerp geweest is, de werking van het Vuur in de
daarstelling van de omwentelingen in de Na uur door 't zelve voortgebragt, zo is de
myne geweest om de werking des Waters onder 't oog te brengen; en misschien
zal, wanneer de kragt deezer twee sterk werkende Elementen, naar eisch,
overwoogen wordt, zich een groot licht verspreiden over een onderwerp, tot dus
lange zeer onvolkomen naagespeurd.
Ik zal my gelukkig agten, indien myn arbeid, met de daar aan toegevoegde
verfraaijingen, de eer heeft om eene uitnoodiging of inleiding te weezen tot het nader
beoefenen van dat gedeelte van het Alpisch Gebergte, waar de weinige bloemen
en koornairen, welke ik verzameld heb, tot een staal kunnen dienen van derzelver
rykheid en vrugtbaarheid. In dit veld der Weetenschappen moet ik den oogst
overlaaten voor anderen, meer dan ik bedreeven in het vak der Natuurlyke Historie.

Leevensberigt van den eerw. Andrew Kippis, D.D.F.R.S. & S.A.
‘Van tyd tot tyd hebben wy, in ons Mengelwerk, vertaalde Leevensbeschryvingen
geplaatst, oorspronglyk gevloeid uit de pen des Mans, wiens Leevensberigt wy
thans aanbieden. Behalven dat Dr. KIPPIS, uit deezen hoofde, eenigzins geregtigd
gerekend mag worden om eene plaats in dit eigenst Mengelwerk te verdienen, zal
in het verhaal zyns Leevens niet weinig voorkomen, 't geen weetenswaardig,
leerzaam en voorbeeldlyk, is.’
ANDREW KIPPIS, een uitsteekend Godgeleerde en beroemd Leevensbeschryver,
werd den 28 van Maart des
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Jaars 1725, te Nottingham, gebooren. Zyn Vader, Mr. ROBERT KIPPIS, een
agtenswaardig Zyden - Koussen-Fabrikeur te dier Stede, stamde van Moeders zyde
af van den Eerw. BENJAMIN KING, van Oakham, in Rutlandshire, een der Leeraaren
uitgeworpen wegens Nonconformity, of het zich niet vereenigen met de Episcopaale
Kerk; en was de tweede van de drie hun Vader overleevende Zoonen van Mr.
ANDREW KIPPIS, van Sleaford, in het Landschap Lincoln, die in den Jaare 1748, in
den ouderdom van vier-en-tachtig jaaren, overleed. Zyne Moeder, ANNE RYTHER,
was eene Kleindogter van den Eerw. JOHN RYTHER, uit de Kerk van Ferriby, in
Yorkshire, uitgeworpen. De Naamen van beide deeze eerwaardige Voorouders
(*)
worden vermeld, en met byzondere hoogagting gedagt, door Dr. CALAMY .
By zyns Vaders overlyden, in den Jaare 1730, werd het Onderwerp deezer
Leevensbeschryving, toen omtrent vyf jaaren oud, gesteld onder het opzigt en de
bescherming zyns Grootvaders, te Sleaford. Hier ontving hy het School- en
Taal-onderwys; in hetzelve besteedde hy zyne bekwaamheden met zulk een yver
en een zo gelukkigen uitslag, dat hy de byzondere opmerking trok van den Eerw.
Mr. MERRIVALE, Leeraar eener Vergadering van Protestantsche Dissenters te dier
Stede. - Deeze Heer stak byzonder uit door zyn kieschen smaak en uitgebreide
geleerdheid; aan diens warme en werkzaame Vriendschap was onze jonge
Kweekeling waarschynlyk zyne volgende uitsteekenheid verschuldigd. Naardemaal
men in 't algemeen begrypt, dat, op diens raad en aanmoediging, onze KIPPIS zich
bepaalde om onder de Protestantsche Dissenters het Leeraarampt te bekleeden,
als mede tot dat vak van Letteroefeningen, waarin hy naderhand zo zeer uitstak. In
de daad, hy sprak daar naa altoos van deezen Vriend zyner Jeugd met uitdrukkingen
vol van den diepsten eerbied voor 's Mans nagedagtenisse, en het leevendigst
gevoel van de verpligting die hy hadt aan diens Vriendschap en Bescherming.
Mr. KIPPIS werd, in den Jaare 1741, toegelaaten in de Academie tot Onderwys
van Protestantsche Leeraaren on-

(*)

CALAMY's Account of the Ministers ejected and silenced by the Act of Uniformity, in the Reign
of Charles the second.
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der de Dissenters te Northampton, onder het opzigt van den Eerw. Dr. DODDRIDGE,
wiens verwonderlyke bekwaamheden als Schoolopzigter, en onvermoeide
werkzaamheden als Godgeleerd Schryver, algemeen met welverdienden lof bekend
zyn. Deeze Inrigting was, op dien tyd, in den bloeiendsten staat, en hooggeagt; die
Leerschool bezorgde het Ryk een groot aantal van Leeraaren, niet min uitsteekend
door hunne nuttigheid als Verkondigers van het Euangelie, dan door hunne
Letterkundige bekwaamheden en voorbeeldlyk gedrag. Mr. KIPPIS bediende zich
van de byzondere voordeelen tot het maaken van vorderingen, welke hy te deezer
Oefenplaatze genoot. De uitsteekende voortgangen, welke hy maakte, en zyn geheel
gedrag, deedt hem de byzondere hoogagting verwerven van Dr. DODDRIDGE, dien
hy wederkeerig met den diepsten eerbied bejegende, en beminde; en aan wiens
nagedagtenisse hy vervolgens gelegenheid vondt de tol van dankbaarheid en
hoogagting te betaalen, die eere aandeedt aan zyne eigene bekwaamheden als
Schryver, en tevens aan zyne uitmuntenheid als Mensch.
Toen Mr. KIPPIS den leertyd van vyf jaaren in dit Oefenperk hadt afgeloopen, werd
hy verzogt om het Leeraarampt te aanvaarden by eene Vergadering van
Protestantsche Dissenters te Dorchester; maar ten zelfden tyde verzogt, om zich
te Boston, in Lincolnshire, neder te zetten, verkoos hy laatstgemelde Standplaats,
en vertrok derwaards, in Herfstmaand 1746. Hier bleef hy vier jaaren. In Slachtmaand
des Jaars 1750 nam hy het Beroep als Leeraar aan in de Gemeente te Darking, in
Surry. Kort daarop eene plaats openvallende in de Vergadering der Protestantsche
Dissenters in Prince's-street (toen Longditch geheeten) in Westminster, door den
dood van den Eerw. Dr. OBADJAH HUGHES, werd Mr. KIPPIS verkoozen tot zyn
Opvolger, in Zomermaand des Jaars 1753. In Hersstmaand des gemelden jaars
tradt hy in den egt met ELIZABETH BOTT, een der Dogteren van Mr. IZAAC BOTT, een
geagt Koopman, te Boston; en in Wynmaand daar op volgende zette hy zich in
Westminster neder.
De verplaatzing na, en het verblyf van Mr. KIPPIS in, de Gemeente in Prince's-street,
Westminster, lag den grondslag van de beroemdheid, welke hy vervolgens verwierf,
en van het uitgebreide nut, 't welk zyn volgend Leeven kenmerkte. In gevolge van
de Standplaats, die hy thans bekleedde, kreeg hy welhaast eene naauwe betrekking
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tot het Presbyteriaansche Fonds, waaraan zyne Gemeente zints lang ryklyk hadt
toegebragt, en tot welks bevordering Mr. KIPPIS vervolgens zich met zo veel yvers
bevlytigde. In Zomermaand des Jaars 1764, volgde hy Dr. BENSON op als Lid van
Dr. WILLIAM's Maaking; en deeze post verschafte hem op nieuw gelegenheid, om,
op eene uitsteekende wyze, nuttig te weezen. Zyne verbintenis met het algemeene
Lichaam der Protestantsche Dissenters, behoorende tot de Steden Londen en
Westminster, en tot het Vlek Southwark, verschafte hem veelvuldige gelegenheden
om zyne bekwaamheden te werk te stellen tot bevordering van de eer en het belang
der zaake, aan welke hy zich volyverig toewydde, zo uit hoofde van zyne gevoelens,
als ter oorzaake van zyne bediening.
Met den Jaare 1763, volgde Mr. KIPPIS den Eerw. Dr. JENNINGS op als Onderwyzer
in de Taalgeleerdheid, op de Academie in Hoxton Town, toen onderhouden uit het
Fonds van WILLIAM COWARD, Esq. - In het Jaar 1767, droegen de Bestuurders van
de Hoogeschool te Edinburg eenpaarig aan Mr. KIPPIS de waardigheid op van Doctor
in de Godgeleerdheid, op de onverzogte aanbeveeling van den wydberoemden
Hoogleeraar ROBERTSON.
Wanneer in den Jaare 1772 de Protestantsche Leeraars, onder de Dissenters,
arbeidden, om eene Verbreeding te bewerken der Acte van Tolerantie, gaf Dr. KIPPIS
(*)
een zeer aanmerkelyk Stukje in 't licht . De Inhoud van dit Verdedigschrift betrof
de Stoffe, de Wyze en den Tyd der Vervoeginge by het Parlement; het was ingerigt
om ten antwoord te dienen op een Geschrift, toegekend aan een Schryver, die thans
een hooge Standplaats in de Kerk bekleedt. Eer het jaar ten einde liep, verscheen
'er een tweede Druk van dit Stukje, met veele en zeer belangryke byvoegzelen. De
(†)
beroemde Deken TUCKER gaf 'er een antwoord op in 't licht . Het onderwerp deezer
geschilvoeringe was ongetwyfeld van groote aangelegenheid voor de Vryheid in
den Godsdienst, en werd niet alleen door Dr. KIPPIS op eene meester-

(*)
(†)

A Vindication of the Protestant Dissenting Ministers, with regard to the late Application to
Parliament.
Letters to the Rev. Dr. KIPPIS, occasioned by his Treatise, entitled: a Vindication, &c.
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lyke wyze behandeld, maar in alle opzigten gelyk het eenen Christen-Leeraar voegde.
En het zou onregtmaatig weezen, hiet niet te vermelden, dat de Brieven van den
Deken TUCKER geschreeven waren met eene maate van opregtheid, gemaatigdheid
en beschaafdheid, welke men zeldzaam in Godgeleerde Geschilschriften aantreft.
Het zal hier voegen aan te merken, dat Dr. KIPPIS reeds vroeger de pen als
Schryver gevoerd hadt, dan veele andere lieden van zyne jaaren, door het zyne by
te draagen in de Magazyns van dien tyd. Vervolgens vervaardigde hy verscheide
Artykels in the Monthly Review, in den eersten tyd, te gader met niet weinig geleerde
Heeren, byzonder wylen Dr. GREGORY SHARPE, en den uitmuntenden Wiskundigen,
den Eerw. Mr. LUDLAM, van Leicester. De Artykels, door Dr. KIPPIS bearbeid, betroffen
voornaamlyk Geschiedkundige en Godgeleerde Werken, ook nu en dan Werken
(*)
van Geleerdheid in 't algemeen . - Het aandeel, 't geen hy op zich nam in het
schryven van dit oordeelkundig Maandwerk, bragt buiten twyfel niet weinig toe om
meerder volkomenheids te geeven aan het byzondere talent, 't welk hy bezat, om
den inhoud op te geeven en de waarde te bepaalen van de verdiensten der
Schryveren, die den meesten naam maakten, en om hem te bekwaamen tot die
groote Nationaale Onderneeming, welke hem verheven heeft tot zo hoogen rang
onder de Geleerden van zyn Land, en 't geen zyn Naam, met onbezwalkten luister,
zal doen overgaan tot het laatste Naageslacht.
Het Werk, door ons beoogd, was eene nieuwe uitgave van de Biographia
Britannica, verrykt met veele nieuwe Artykelen en veelvuldige Byvoegzelen tot reeds
(†)
geplaatste . In dit groote Werk wordt de veelbevattenheid

(*)

(†)

Hy gaf in het Tydschrift, The Library getyteld, verscheide gewigtige Vertoogen. Vervolgens
lag hy den grondslag van The New Annual Register, en gaf het verbeterd plan op, volgens 't
welk dit Werk is voortgezet. The History of Knowledge, Learning and Taste in Great Britain,
als mede The Account of the Domestic and Foreign Literature of the Year, waren in den
beginne deezes Werks van zyne hand.
Het eerste Deel werd uitgegeeven in 1778, het tweede in 1780, het derde in 1784, het vierde
in 1789, en het vyfde in 1793.
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en uitgestrektheid zyner zielsvermogens, de juistheid zyns oordeels, de wyde
strekking zyner berigt-inneemingen, de onvermoeidheid zyner naspeuringen, zyn
byzonder reeds aangeduid talent om het werk van anderen na te gaan, en de
verdiensten der uitmuntendste Schryveren te waardeeren, zyn oordeel in het
uitkippen en opmerken van elke omstandigheid die kon strekken om talenten en
characters te onderscheiden, zyne onkreukbaare getrouwheid, en onpartydige
beoordeeling der characters van de uitsteekendste Persoonen, op het sterkst ten
toon gespreid, en algemeen erkend. Zyne van ter zyde inkomende aanmerkingen,
over eene groote verscheidenheid van tusschenvallende onderwerpen, zyn veelvuldig
en leerzaam; en muntte hy bovenal uit in op deeze wyze de nuttigste aanmerkingen
mede te deelen. Zyne eigene gevoelens wegens de uitmuntenheid en de veelvuldige
voordeelen der Leevensbeschryving, zo als hy dezelve opgeeft in de Voorreden
des Eersten Deels, zullen wy onzen Leezeren hier mededeelen: dewyl het misschien
geenzins het minste gedeelte van 's Mans lof uitmaakt, dat hy in het voortzetten des
Werks die regels aankleefde.
‘Het is,’ schryft Dr. KIPPIS, ‘onze wensch, en het zal onze pooging zyn, deeze
uitgave met daadlyke onpartydigheid te doen. Wy meenen ons te verheffen boven
kleinhartige vooroordeelen, met getrouwheid en vrymoedigheid, de deugden en
ondeugden, de uitmuntenheden en gebreken, van Mannen van allerlei Beroep en
Party, te vermelden. Een werk van deezen aart zou zeer veel van deszelfs nuttigheid
verliezen, indien het niet werd voortgezet met eene wysgeerige
onbevooroordeeldheid. Maar wy begrypen, dat dusdanig eene wysgeerige
onbevooroordeeldheid, die ons in staat stelt om volkomen regt te laaten wedervaaren
aan de zodanigen van welken wy verschillen, 't zy in Godsdienstige of Staatkundige
begrippen, geenzins insluit dat wy onze eigene gevoelens niet hebben. Wy
schroomen niet openlyk te verklaaren onze verknogtheid aan de groote belangen
des Menschdoms, en onze vyandschap tegen Waan- en Bygeloof, 't zy dezelve
gevonden wordt by den Roomschgezinden of Protestant, Whig of Tory, Aankleever
van de Kerk of Dissenter. Eene Geschiedenis, welke geschreeven wordt zonder
eenig agt te slaan op de hoofdvoorregten der menschlyke Natuure, en zonder
zedelyke gevoelens, moet
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een groot deel missen van 't geen onderwys mag heeten, en kragtloos worden.
Wy weeten niet, of wy ons eenigzins behoeven te verdedigen, wegens de
genomene vryheid om ons eenige aanmerkingen en bedenkingen te veroorloven
op zodanige voorvallen en onderwerpen als ons onder den weg voorkwamen.
Naardien het Werk, 't geen wy in 't licht geeven, zo wel Oordeel- als Geschiedkundig
is, hoopen wy dat onze gehoudene handelwyze in deezen geene verdediging zal
behoeven. Het is te over bekend, hoe zeer het groote Werk van den Heer BAYLE
zich aanprees door zyne vernuftige waarneemingen en ingevlogtene uitweidingen.
Wy gevoelen ten vollen, hoe verre wy altoos zullen blyven beneden de peil van dien
grooten Man, in de vakken waar hy zo zeer uitsteekt; en wy gevoelen geene neiging
altoos om hem in zyne gebreken te volgen. Maar, terwyl wy zyne twyfelaary en tot
losbandigheid leidende stellingen wraaken, zouden wy ons verheugen dezelfde
bekwaamheid te bezitten om de voorvallen op zo gewigtige einden toe te passen.
De Leevensbeschryving kan uit twee gezigtspunten beschouwd worden. Dezelve
is zeer aangenaam en nuttig, wanneer zy niets anders bedoelt dan om enkel berigt
te geeven van de Leevensomstandigheden der uitmuntende Mannen, en een verslag
van hunne Schriften. Maar de Leevensbeschryving kan men tot een edeler einde
doen strekken. Men kan die aanmerken als ons eene verscheidenheid van
gebeurtenissen opleverende, die, even als de Proeven in de Natuurkunde, de stoffe
kunnen verschaffen, uit welke men algemeene waarheden en beginzels mag afleiden.
- Wanneer onze kennis in de Leevensgeschiedenissen strekt om den kring onzer
kundigheid in de Menschlyke Natuure uit te breiden, om in ons een edele eerzugt
te verwekken, om onze vooroordeelen te verminderen, om onze kundigheden te
zuiveren, en daarvolgens ons gedrag te regelen, dan beklimt dezelve het toppunt
van waare uitsteekenheid. De Leevensbeschryving, daarenboven, iets vermaaklyks
in zich hebbende, en een regtmaatige schatting zynde van hoogagting voor
uitsteekende Characters, beklimt de waardigheid van eene Weetenschap, en van
zulk eene
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Weetenschap als men hoogst belangryk moet keuren, dewyl dezelve den Mensch
ten voorwerp heeft.’
Op den 19 van Maart des Jaars 1778, werd Dr. KIPPIS tot Lid verkoozen van de
Societeit der Oudheidkenneren, en, op den 17 van Juny 1779, tot Lid der Koninglyke
Societeit. Hy was een Lid van den Raad der eerste Societeit van 1782 tot 1784, en
van de laatere van 1786 tot 1787. In elk deezer Societeiten was hy geregeld
tegenwoordig, en een agtenswaardig en nuttig Lid.
(Het Vervolg en Slot hierna.)

Beknopt en onderscheiden berigt, wegens den staatkundigen
toestand in de vereenigde Americaansche staaten, met betrekking
tot de federalisten en antifederalisten.
(Ontleend uit Some Information respecting America, collected by THOMAS COOPER,
1794.)
Wy hebben onder ons omtrent een half douzyn verdagte Royalisten of
Koningsgezinden, behalven eenige Engelschen, in de groote Steden woonagtig,
door de Americaanen aangezien als op eene onredelyke wyze bevooroordeeld
tegen hun Staatsbestuur, en besmet met eene soort van Maladie du Pays, of
Landziekte.
De overige Americaanen zyn Republikeinen; maar van tweeërlei soort. De eene
meer overhellende tot eene uitbreiding, dan bepaaling, van de Magt, aan het
Wetgeevend en Uitvoerend Bestuur opgedraagen; meer gesteld op de Britsche,
dan de Fransche, Staatkunde; en genegen om de Fondsen, de handwerkende en
Koophandeldryvende Stelzels, in te voeren en uit te breiden. Onder deezen
rangschikken zich meest alle de uitvoerende Officieren des Staatsbestuurs, met
den Heer WASHINGTON aan 't hoofd; de meerderheid van de Leden van den Senaat,
en het grootste gedeelte van de ryke Kooplieden in groote Steden. - Deeze Party
draagt den naam van Federalisten, deels om dat zy de voornaamste invoerders en
ondersteuners waren van het tegenwoordig Federaal Gouvernement, en de
Constitutie van 1787, deels van wegen een reeks zeer schrander opgestelde Brieven
ten voordeele
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dier Constitutie, door den Heer HAMILTON, getyteld The Federalist.
De andere Party draagt den naam van Antifederalisten; niet om dat zy afkeerig
zyn van het Federalistisch Gouvernement, of wenschen, om, gelyk de Franschen,
eene Republiek te hebben één en onverdeelbaar; maar veeleer in tegenstelling der
benaaminge van de andere soort. Deeze Antifederalisten toonden, ten tyde dat de
tegenwoordige Constitutie werd ingevoerd, hunne tegenkanting tegen de uitgestrekte
Magt, aan het Gouvernement gegeeven: zy wenschten om meer beroepingen op
het Volk. Deeze Party heeft tegen de groote Jaargelden aan de Officieren van het
Gouvernement; tegen den rang en onderscheiding door zommigen deezer
aangenomen, waar door zy andere Burgers op eenen afstand bejegenen: hier van
sluiten zy zelfs den anders bewonderden President WASHINGTON niet uit; daar diens
zeden en leevenswyze, beschreeven als koel, afgezonderd en staatlyk,
eenigermaate, zo men zegt, strekken om het uitwerkzel van zyne uitsteekende
bekwaamheden en uitsteekende diensten tegen te werken. De Antifederalisten
hellen derhalven meer over tot de Fransche Staatkunde, wat het bespiegelend, niet
(*)
wat het beoefenend, gedeelte betreft , en hebben eenen gezetten afkeer van der
Engelschen alles na zich haalenden en trotschen aart. - Deeze geest van verbittering
tegen Groot-Brittanje is verbaazend toegenomen door de veronderstelling van het
deel, 't welk Engeland genomen heeft in het aanstooken van den Oorlog der
Indiaanen, in het verwekken van de vyandlykheden der Algerynen, in het opbrengen
der Schepen en het belemmeren van den Handel der Americaanen, in het weigeren
of verwaarloozen van de opgave der posten aan de Meiren, of vergoeding te geeven
voor gestoolene Negers. - Het gedrag des Hofs van Groot-Brittanje heeft zeker veel
toegebragt om de Antifederalistische Party te versterken, tot welke thans de
Meerderheid des Volks, en de Meerderheid in het Huis der Representanten, gerekend
mag worden te behooren. Het is te hoopen, dat men binnen kort een middel zal
vinden om deeze Partyen tot elkander te brengen.

(*)

Men bedenke dat dit Werk in 1794 gedrukt, en dus vóór die Jaartekening geschreeven is.
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Over eene schandelyke gewoonte, betreffende de bezoldiging der
schoolmeesters in eenige streeken van Duitschland.
Wie zou het kunnen gelooven, dat, ook nog in deze, in veele opzichten zoo zeer
verlichte, eeuw, dergelyke schandelyke gebruiken, als 't geen hier onder volgt, stand
grepen, indien het ons niet door een geloofwaardig ooggetuige, die het onlangs,
om de aandacht van allen, die iets, tot verbetering van openbaare gebruiken en
inrichtingen, kunnen toebrengen, 'er op te vestigen, in verscheidene Hoogduitsche
Nieuwspapieren openbaar gemaakt heeft, was verzekerd.
‘In verscheiden streeken van Duitschland ziet men, tegen Nieuwjaar, gewoonlyk
de Schoolmeesters, met een groot deel hunner leerlingen, van deur tot deur omgaan,
en hoort hen voor ieder huis liedjes zingen, om dus al bedelende een klein stuivertje
op te haalen. Het weinige geld, dat zy, op deze laage manier, in een onaangenaam
jaargetyde, dikwyls in sneeuw en regen, en onder het doorstaan van de selste koude
en allerlei ongemak, zoo zuur verdienen, maakt aldaar een gedeelte uit van hunne
bezolding, die buiten dat zoo schraal en bekrompen is, dat zy 'er niet eens sober
van kunnen leeven.’
Deze verfoeielyke gewoonte gaat nog steeds haaren gang, niettegenstaande zoo
veele verdienstelyke mannen zoo veel moeite en arbeid in 't werk stellen, om de
menigvuldige gebreken, die 'er in 't Schoolwezen zyn overgebleeven, aan te wyzen,
en de beste ontwerpen tot verbetering, op allerlei wyzen, aanneemelyk te maaken.
Moeten dan menschen, die een der eerwaardigste en belangrykste bedieningen
voor de Maatschappy waarneemen, die het opkomend geslacht moeten vormen,
en tot menschen en Christenen maaken, voor eene onophoudelyke, met zoo veel
zorg en inspanning, dikwyls ook met veele verdrietelykheden en zwaare opofferingen,
verzelde, werkzaamheid, zoo karig beloond, ja zoo klein geacht, en als voorwerpen
van openbaare verachting behandeld worden? Is 't vreemd, dat zoo weinige
bekwaame en edeldenkende lieden 'er zich toe willen laaten gebruiken, en wel te
verwonderen, dat de weinige braave, en voor hunnen post anderzins geschikte.
Schoolmeesters zoo weinig goeds stichten, terwyl 't hun, deels om de geringe
achting, die men hun in de Maatschappy toedraagt, aan eerbied en vertrouwen by
hunne leerlingen, deels om de meestal onbeduidende belooning, die men hun laat
trekken, aan lust en moed ontbreekt, om alleen voor hun ambt te leeven, 't geen
niet zelden door de noodzaake-
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lykheid, om te gelyk op andere middelen van bestaan bedacht te weezen,
volstrektelyk wordt verboden.
ô Gy allen, die eenige zucht hebt voor het algemeene welzyn, en iets doen wilt
en kunt, ten beste der Maatschappy, en tot heil der nakomelingschap! Voegt de
handen samen, en ondersteunt alle edelmoedige wenschen en welmeenende
poogingen, om ook in ons Vaderland, waar 't Schoolwezen, helaas! over 't geheel
nog zoo jammerlyk gesteld is, en 't schoolleeraarambt ook nog op zoo laagen prys
staat, nuttige veranderingen en verbeteringen te helpen tot stand brengen.

Zedelyke bedenkingen.
De hoogmoedige wil geëerd worden, het zy hy zulks verdiene of niet. Het wordt
hem onverdraaglyk, dat andere menschen nevens hem ook voorrechten bezitten,
welke hen ter eere strekken. By elke goede eigenschap en goede handeling, welke
hy in hen waarneemt, knerstandt hy, en ziet met eene laage verachting op hen
neder - de braave daaden zyns naastens zyn hem fel steekende doornen. Hy laat
niets onbeproefd om het goede in hem te verdrukken, terwyl hy kleine en geringe
misslagen voor onvergeeflyke zonden uitkryt; des naastens deugden benydende,
wil hy het goede zo weinig in hem zien, als het braave erkennen. De gebreken van
zynen evenmensch te zien, is oorbaar; dezelve met zagtmoedigheid en liefderyk
geduld te verdraagen, is menschlyk; bedaard en vriendschaplyk, zonder bitsheid,
ze hem te ontdekken, doet een welmeenend vriend; maar hem in de daad te
verbeteren, voegt eenen Christen.
Weinig moeite kost het, om den naasten te bedillen, en zyne gebreken te zien;
maar het wordt schier eene onoverkomelyke arbeid om de onzen te verbeteren.
Niet zelden hindert ons de splinter in zyn oog, daar wy de balken in onze eigen
oogen niet bemerken. Wisten wy allen duidelyk wat waare zelfkennis ware, wy
zouden niet zo spoedig en overylend, zonder onderzoek en nadenken, den naasten
en zyne handelwyze beoordeelen: zagen wy meer in onszelven dan buiten en om
ons, wy zouden ons veeltyds van een onbarmhartig en liefdeloos oordeelvellen
wachten, en meer bedacht zyn op de gouden spreuk: Kent u zelven.
Veel te spreeken wordt dikwyls gevaarlyk, en gaat meest met losheid gepaard. Altyd te zwygen, verraadt dikwyls onkunde; doch veiliger, weinig of niet te spreeken,
dan door onnut geklap en verwaande pocheryen zyne onkunde te openbaaren.
Niet te hoog van zichzelven te denken, en mistrouwen in
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zyne eigen krachten te stellen, kan den mensch zeer dikwyls voor veele verzoekingen
en ongeluk beveiligen.
Te veel te vertrouwen op de wisselvallige goederen en de onzekere schatten
deezes levens, is zeer gevaarlyk, terwyl zy nooit de hoop van derzelver bezitteren
vervullen. Dikwyls meent men gelukkig te zyn, wanneer men ze bezitten mag; maar
zy zyn wispeltuurig, ontrouw en onrechtvaardig - zo dra men aan dezelven gewoon
is, verliezen zy meestäl haare schoon- en heerlykheid, haaren toegekenden smaak
en waardy - in den schoot van rykdom en overvloed kan ook treurigheid en
ontevreedenheid huisvesten.
Laag- en dwaasheid is het, om den Godsdienst enkel staatkunde te noemen,
daar hy zyne verhevenheid en Godlykheid door zynen majesteitschen invloed op
het burgerlyke en zedelyke zo staatig en luisterryk zien laat. - Een volk, het geen
waarheid en deugd, vertrouwen en dankbaarheid, orde en staatkunde, oprechte
Vaderlandsliefde en het heilige der Wetten, nog eenigzins weet te waardeeren, ziet
den Godsdienst als een onwrikbaar fundament van den staat en zyn welzyn aan.
Een eerlyk hart bezit juist niet altyd de grootste kloekheid en 't vlugste verstand.
- Verstand en hart staan in eenen grooten afstand - niet weinigen hebben een gevuld
verstand by een ledig hart. - Steeds zal het myne verplichting zyn om aan myzelven
getrouw te blyven; my niet te veel veroorloovende, zal ik myzelven gestreng
beproeven, om geen zelfbedrieger te worden.
In de dagen van voorspoed en geluk valt het niet zwaar, standvastig, te vreeden
en onversaagd, te zyn; maar zeldzaam is het, aan zichzelven gelyk te blyven,
wanneer men door eenen vloed van onspoeden overstroomd wordt. Hoe veelmaalen
roemt en zwetst een winderige krygsman op zynen heldenmoed en manlyke
dapperheid, wanneer hy gerust kan zitten en geenen vyand te vreezen heeft?
Een twyfelaar onderzoekt gaarne; neemt niet alles voor goede munt aan, weet
het kaf van het goede zaad en schyn van zyn te onderscheiden, en kiest verstandig.
Te onvreeden met zyn lot te zyn, verraadt maar al te dikwyls groot gebrek aan
vertrouwen op het geducht en majesteitisch Opperwezen. Verkeerde begrippen,
van den Albestierer, en deszelfs wyze regeeringe, gevormd, koesteren dwaaling
en onverstand, en willen zo gaarne het onnavorschlyk Godsbestier aan de gebrekkige
regeering van eenen kortzichtigen afhangeling in deeze waereld doen evenaaren.
Men moet een Christen zyn, om, naar Gods zin, op hem en op zyne vaderlyke
voorzorg gerust te vertrouwen. Een Christen is het, die, behalven dat zyn eigen
waar en wezenlyk belang hem zulks als plichtmaatig voorstelt en aanbeveelt, aan
de menigvuldige vermaaningen en beloftenissen Gods gaarne gehoor

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

219
geeft, wyl zy hem gronden genoeg aan de hand geeven tot een vuurig, levendig en
geloovig, vertrouwen. De verhevene en zuivere begrippen, welken hy zich van den
algenoegzaamen gevormd heeft, en waar mede hy zyn hart steeds onledig houdt,
leeren hem zynen God als eenen alweetenden kennen, die alle zyne omstandigheden
en onderscheiden lotgevallen, in alle tyden en in alle opzigten, weet, ziet en kent.
Met eenen heiligen eerbied voor hem vervuld, bidt hy hem nederig als den alléén
wyzen aan, die alle oorzaaken en werkingen, alle betrekkingen, middelen en wegen,
alle gevolgen en einden, op éénmaal juist en volmaakt overziet; die ze allen aanwendt
tot den vrugtbaaren welstand van 't algemeen, en ter bevordering van het geluk van
een iegelyk in 't byzonder. In waare vreeze ontziet hy den geduchten en almagtigen,
voor wien niets te groot, niets te klein, niets te gering of te nederig, is, die al 't geen
hy wil in den hemel en op aarde doen kan, op wiens bevel en wenk zowel de
verheven Seraph als de nietige aardpier bereid staan, wien alles vreezen moet. Hy
bemint eenen God, die liefderyk en genadig is; die uit zuivere liefde vrymagtig en
altyd onbaatzuchtig weldoet, en alöm aan alle zyne schepselen zo veele weldaaden
en gunstbewyzen schenkt, als zy by mooglykheid ontvangen, bezitten en gebruiken,
kunnen. Hy vreest eenen God, die even zo waaragtig is, als gaarne getrouw om
altyd heilig te houden het geen hy belooft. Met alle recht is hy steeds daartoe
bereidvaardig, doordien hy zich steeds zyne eigen onmagt vertegenwoordigt; zyne
afhanglykheid inziende, maakt hy geene zwaarigheid ongedwongen en volmondig
te belyden, dat hy, over het geheel genomen, enkel onmagt en geheel behoefte;
dat hy als een nietig schepsel en brooze aardeling gebrekkig is, en altyd hulp,
genade en ontferming, behoeft. Het vertrouwen op den algenoegzaamen verädelt
den Christen, verschaft hem ryken voorraad van waare hartenvreugde en
onbeschryflyke zielgeneugten, en dit doet hem oprecht en kinderlyk dankbaar zyn
by zyne volle verzekering van Gods vaderlyke voorzorg, redding uit den nood,
bescherming by dreigenden druk, verlossing uit gevaaren, en gelukkige uitkomst te
midden der knellende onspoeden, wyze leiding in zyn lot, liefderyke vryspraak van
alle zyne mistreden, en eene geruststellende zekerheid eener geestelyke
overwinning. - Zo leert de Christen dan, dat standvastige hoop en vertrouwen op
God, zyne nooden, elenden en druk, verminderen, dat, buiten zynen bystand, alle
menschlyke hulp onnut is, en maakt hem onverschrokken, en doet hem, onder den
drukkenden last van rampen en kruis benaauwd zwoegende, God, en zyne vaderlyke
voorzorg, kinderlyk eerbiedigen en nederig danken.
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De lente.
Herderszang.
Tirsis.

Is het de lieve Morgenstond, Amintas! die u zo vroeg in het veld bragt? - Het
aangenaame, het verkwikkelyke, der velden, in deezen Liefde kweekenden
Lentemorgen, zullen u uitgelokt hebben, even als my?
Amintas.

Ja gewis, Tirsis; want noem my eens iets dat zo verrukkend is, als een schoone
morgen in de zagte Lente.
Tirsis.

Gy spreekt waarheid, Amintas. - Maar is 'er dan ook wel iets gepaster, dan dat
Herders in den vroegen morgen een Veldlied zingen? Onlangs hoorde ik twee
vermaarde Zangers, zy zongen, ter eere van de Liefde, eenen beurtzang. - Ik heb
dezelve veel afgeleerd. Willen wy onze kragten eens beproeven, en te zamen eens
een beurtzang aanheffen? - En laat ons dan om een prys zingen. - De Herder Milon,
die daar ginter aankomt, zal onze scheidsman weezen. - Ik heb hier in myn
herderstasch een Kelk, nog door den ouden Damon besneeden. Ge hebt 'er op,
hoe Siringa voor den Boksvoet Pan vlugt, en in een rietbosch veranderd wordt. Deezen Kelk stel ik ten prys, en zal dien u geeven, als Milon zegt, dat gy my overtreft
in 't zingen. - Wat stelt gy daar tegen, Amintas?
Amintas.

Ik stel daartegen deezen Staf, weleer door den ouden Menalkas gedraagen. - Hy
was in een bosch, aan Diana gewyd, zonder dat hy wist dat het aan Diana gewyd
was. - Hier vervaardigde hy met eigen handen deezen Staf. - Men verhaalt, dat de
boom, van welken Menalkas deezen Herdersstaf gesneeden heeft, eertyds een
Nimph is geweest, welke, van de Satyrs vervolgd, in dit bosch vlugtte, en, Diana
om bystand smeekende, door deeze Godin in een boom is veranderd geworden.
Deezen Staf stel ik tegen uwen Kelk, en Milon zal onze Regter zyn. - Dan Tirsis zal
eerst aanheffen, om dat ik door hem ben uitgedaagd.
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Tirsis.

Welaan, dit weiger ik u niet, ik zal u voorgaan.
Zy gingen zamen Milon te gemoete; zyt gegroet Milon, zeiden zy. - Heden zult gy
tusschen ons Regter zyn; en zy verhaalden Milon, dat zy elkander hadden uitgedaagd
tot zingen. Milon nam aan de scheidsman te weezen, en Tirsis begon aldus:
Wat is de Liefde zoet! - Hoe aangenaam, hoe streelend! - Niets is zo aangenaam
als te beminnen. - Maar weder bemind te worden is verrukkend. - De Liefde bindt
de harten zaam, en kweekt onderlinge gemeenschap. - Zy is het, die de aangeboore
natuurkragt door heimelyke werking doet aanwassen. - Zy is het, die de tedere
harten in vlam zet, en genegen tot elkanderen onderling doet blaaken. - De Liefde
regeert alles. - De gansche Natuur is van dezelve vervuld. - Zonder Liefde zou alles
kwynen. - Zonder Liefde moest alles vergaan. - Vleiende Liefde! bestier myne
zangtoonen. Ik zing van u; ik zing ter eere van de allesregeerende Liefde, in deezen
schoonen morgen.
Amintas.

Bekoorlyke Velden! waarin de zagte Lente heerscht. - Hoe worde ik verrukt door al
het schoon, dat gy ten toon spreidt! - Welk een aangenaame en streelende
aandoening verwekt gy in mynen boezem! - Lagchende Lentemorgen, met welke
Schoonheden versiert gy de Natuur! - Hoe verkwikkelyk zyn de veldbloempjes! Zy
streelen de ziel door hunne verscheidenheid van kleuren, terwyl de geur, dien ze
verspreiden, de lugt met een edelen balsem vervult! Hoe wordt myn ziel verrukt
door de beschouwing van alle deeze Schoonheden! - Hoe verrukkend streelt my
deeze schoone Lentemorgen!
Tirsis.

Het is de Liefde, die my doet zingen - het is de Liefde, die alles regeert, en my ook
opwekt in deezen schoonen Lentemorgen. - Is het niet de Liefde, die alles doet
leeven en in stand houd? - ô Welk een groot vermogen heeft zy! - Aller harten
worden door haar bewoogen. - Duizend verrukkingen brengt zy aan. - Zy schenkt
duizend vermaaken, welke zonder haar niet genooten worden. - Door haar is my
alles aangenaam. - Door haar is my Doris tot de streelendste wellust!
Amintas.

Ruischende beekjes, golvende stroompjes! - Stille en schaduwryke bosschen, wier
jeugdige bladeren en takken over-
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al groene gewelven maaken. Hoe zoet zyn de verrukkingen, welke gy in mynen
boezem verwekt! Welk een schoonen glans spreidt deeze verkwikkelyke morgen
alom op de velden! - De weiden, en de wyde vlakten, versierd met zo eene
verscheidenheid van bloemen, doormengd met het jeugdig Lentegroen, streelen
het gezigt, werwaards men het heen wendt.
Tirsis.

ô Welke vermaaken doet de Liefde ons niet gevoelen, welke aandoeningen in het
hart opryzen, en met welk een vuurigen gloed den boezem blaaken! Onlangs
gevoelde ik vooral de kragt van uwe werking, ô onweerstaanbaare Liefde! wanneer
ik, met myne Doris, langs deeze vlakten onze Kudden dreef! Hoe klopte my het hart,
by elken tred, dien wy deeden - by elk woord, dat ik sprak! - Stamelende bleef ik
vaak in myne woorden steeken - dikwils had ik het op de lippen, om te zeggen:
Doris, ik bemin u! - Maar dan dorst ik niet.
Amintas.

Met verrukking doorwandele ik deeze heerlyke, deeze vermaakelyke, streek. - Met
verrukking dryf ik myn Vee langs deeze bekoorlyke vlakten. - Nu eens scheeren de
Schaapjes het malse groen van de heuveltoppen af, en hangen aan de schuinsche
steilte; dan weer vermaaken zy zich in de wyde vlakten. - Dan beklim ik een
zagtryzenden heuvel, en, op den top gezeten, overzie ik de wyduitgestrekte streeken,
de onoverzienbaare vlakte der Zee. - Dan, laat ik het gezigt neder in de dalen, of
overzie onmeetbaare bosschen - dan treft myne ziel een gevoel, eigen aan zulke
hemelsche gewesten. - Nu eens zet ik my neder aan den voet van eenen
eerwaardigen Eik, wier takken een aangenaam gewelf maaken, digt by de hut eener
vrolyke Herderin, die haare Kudde dryft door deeze ongemeen treffende Landstreek,
en den ganschen Zomer door al derzelver aangenaamheden geniet, en die van
geen mensch bezogt wordt dan alleen van haaren getrouwen minnaar - die van
verre zyn Vee komt aandryven om haar te zien, en niets te zwaar valt om haare
gunst te winnen. - Hier kan ik dagen aan elkander doorbrengen, en my verlustigen
in al dit vermaakelyke.
Tirsis.

ô Wat is de Liefde eene verrukkende wellust! - Wist gy eens Doris hoe lief ik u heb!
maar gy weet het niet - maar kom in deeze vermaakelyke streek, dan zal ik het u
zeggen. - Hoe zou my het hart kloppen, als ik zei: Doris, bevallig meisje,
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ik bemin u. - Hoe zoet is de Liefde, zy schenkt ons duizend verrukkende
gewaarwordingen!
Amintas.

Hier in dit vermaakelyk oord bragten onze Vaders een vergenoegd leven door - hier
zaten zy, als Burgers van de oude wereld, onder de schaduwe van het digt geboomte,
en verzadigden zich met melk en kaas, terwyl hunne kudden weidden, die zich des
avonds op het geroep en gefluit der jonge Maagden ter Stal begaven. Deeze
levenswys volg ik na. Als onze Vaders, slyt ik gansche dagen in 't veld - daar eet ik
smaakelyk myn melk en kaas - daar zie ik de gulde Zon des morgens ryzen, en des
avonds daalen - daar aanschouw ik het heerlykst schouwspel dat Natuur kan
opleveren, met eene verrukking van wellust die alles overtreft!
Tirsis.

Door de Liefde leeft alles! - Laat vry een ander zich vermaaken in het wild na te
jaagen. - My behaagt de Liefde - zonder deeze verliest de Natuur alle haare
Schoonheden - zonder deeze verliest alles kragt en leven - zonder deeze verkeerden
de vermaakelykste oorden in akelige wildernissen. Hoe onweerstaanbaar is haar
vermogen - alles moet voor haare magt buigen, zelfs het wildste, het ontembaarste,
maakt zy gedwee, en buigt onder haar alverwinnend vermogen!
Amintas.

Welke verrukkende Schoonheden levert de Natuur ons op! ô Aanminnig gezicht,
als de gulde Zon staatig uit de kimmen ryst, en al 't land verkwikt met haare
koesterende straalen - wanneer zy eerst de toppen der heuvelen beschynt, en de
daar op liggende dauwdruppelen doet glinsteren als kristal - of als zy op de
zagthobbelende zeegolfjes haare glinsterende straalen werpt, die, rustloos bewogen
door zoele weste-windjes, de ontleende glans der Zon terug kaatzen, en in het oog
doen schitteren - dan zie ik, met eene bedaarde verrukking, de opgaande Zon
langzaamerhand hooger ryzen, en alle de nevels, op het aardryk verspreid liggende,
opklaaren.
Tirsis.

My is boven alles verkwikkelyk het gezicht van Doris. - Niets in de wyde Natuur, dat
daar by haalen kan - niets zo aangenaam - ô dit gaat alles te boven. De hartstogt
van Liefde is zoet, en door haar wordt alles in stand gehouden, daar de Natuur
anders ten eenemaal zou verwilderen. Alles
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ging verloren; maar door haar wordt nu alles in stand gehouden. Ik zing ter haarer
eer, en myne zangtoonen zyn aan haar geheiligd - zy wekt op tot zingen - zy maakt
de oogenblikken zoet die men doorbrengt in 't gezelschap eener Herderin. Zy doet
my naar Doris verlangen, om my te verlustigen in derzelver byzyn.
Amintas.

Als ik gezeten ben op een groen moschheuveltje, en myne bespiegelingen mag
botvieren, dan worde ik waarlyk verrukt by elk voorwerp dat zich aan myne
bespiegelingen opdoet. - Hier zie ik het geboomte als zyne milde armen uitspreiden,
de tedere takjes door elkanderen strengelen, en, aldus inéén gevoegd, hier en ginds
groene gewelven vormen - daar speelen de zagte zefirs met de schommelende
blaadjes. - Hier werpt de Zon door het digte loof op den zwarten grond altoos
beweegende schaduwen - daar zie ik het jeugdig Eiloof den staatigen Eik omhelzen.
- Hier vertoonen zich de graazende Kudden, vrolyk en dartel huppelende door de
wyde vlakten - daar doen zich de velden op, belaaden met haare goudgeele
Zomervruchten. - Bekoorlyke velden, blyft altoos gezegend van den Opperzegenaar,
den Heer der Natuur! - Dat in u bestendig zoete vrede en stille rust woonen! Dat gy
nimmer vertrapt word door de vernielende hoeven der brieschende Oorlogspaarden;
maar uwe vrugten, jaar op jaar, ongestoord moogt voortbrengen, die gerust in de
schuuren worden ingezameld!
Dus hadden de twee Herders gezongen; de een over de Schoonheden der Natuur,
en de ander over de Liefde. Toen sprak Milon: Waarlyk Herders, gy zyt twee goede
Zangers. Maar wien van u zal ik den prys toekennen? - Welaan, verwisselt van
stukken. Hy, die den Kelk heeft, schenke denzelven voor den Staf, en die den Staf
heeft, dien voor den Kelk.
C.V.D.G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Manasse's afgodendienst en berouw.
Naar aanleiding van 2 Kon. XXI, en 2 Kron. XXXIII.
Aan de Schryvers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
Medeburgers!
‘Daar gy, door het spoedig plaatzen van het onlangs door my gezonden Stukje,
HISKIA'S Godsdiensthervorming bespiegeld, getoond hebt, in deeze wyze van
Schriftuurbeschouwing genoegen te vinden, volbreng ik myne, by het zenden,
gedaane belofte, om u nog het een of ander Stukje, op gelyke leest geschoeid, toe
te schikken. Een Stukje, 't welk tot een wederga kan dienen. Terwyl ik, in 't vervolg,
nog wel 't een en ander van dergelyken aart zal onderhanden neemen, en Ul. doen
(*)
toekomen. Intusschen blyf ik, enz. ’
Ul. Begunstiger.
Hoe treffend schoon was de dag der Herstellinge van den waaren Godsdienst, by
den aanvange der Regeeringe van Koning HISKIA! - Met welk een streelend genoegen
zag alles wat Godsdienst mint dien aanbreeken - aanbreeken niet alleen; maar ook
een reeks van negenëntwintig jaaren het Ryk beschynen!
Een zo lang standhoudend Herstel van den Godsdienst, met welken, onder GODS
Oude Volk, het Heil des Staats

(*)

Bedoelde Stukje is hier boven, bl. 45, te vinden. Den Opsteller en Zender diene tot narigt,
dat wy, met veel genoegen, dergelyke Schriftuurbeschouwingen ontvangen, en gaaren
plaatzen. Wy zien 'er meer met verlangen te gemoete.
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onmiddelyk verbonden was, 't geen Vrede en Waarheid in de dagen van HISKIA gaf,
zou ons ligt hoope doen scheppen op eene volduuring van dien steun des
Volksgeluks - hoope dat de Throonopvolger van dien waardigen Vorst, 's Vaders
braave voetstappen drukkende, het Volksheil bestendig zou maaken.
Maar, droeve wisselbeurtigheid van het lot der Volken! Gelyk HISKIA, ten goede,
het tegenbeeld was zyns in alle Godloosheid uitgeleerden Vaders, zo strekte diens
Zoon MANASSE ten tegenbeeld diens waardigen Vaders, wiens leevensdraad zich
niet lang genoeg rekte om hem ten waardigen Throonopvolger te vormen.
Volgens het berigt des Geschiedschryvers, in het XXI Hoofdst. van het 2 Boek
der Koningen, 't welk wy thans zullen bespiegelen, verloor MANASSE, slegts de
eereste kindschheid ontgroeiden ouderdom van twaalf jaaren bereikt hebbende, te
vroeg den Man, die hem op 't spoor van den Godsdienst, en 's Volks
gelukkigmaaking, zou hebben kunnen leiden.
In deezen ontluikenden Leeftyd, zo vormbaar ten goede en ten kwaade, vondt
hy zich verstooken van zulk een Leermeester, van zulk een Voorbeeld, en viel
ongelukkig meest in handen van Bedervers zyner Beginzelen en Zeden.
Zo lang HISKIA leefde, vertoonde zich Hof en Hofgezin, 's Vorsten voorbeeld
volgende, den waaren Godsdienst toegedaan. - Afgodery met Zedeloosheid, haare
onafscheidelyke Gezellinne, durfden zich nergens vertoonen.
Dan, ontbrak het ten Hove, en in het Ryk, niet aan heimlyke Begunstigers van dit
Staatsmisdryf; aan lieden, die de dagen van ACHAS wenschten herbragt te zien; die
den dag des doods van HISKIA als een blyden dag aanschouwden; daar dezelve
hun gelegenheid gaf, om, van 't ontzag en bedwang diens voor den waaren
Godsdienst yverenden Vorsts ontheven, het duslang gedwongen gedraagen masker
af te ligten; en, met versmaading van den éénen waaren GOD, tot de onzinnigheid
der dwaasheid der verbanne Afgodery te vervallen, en dit wangedrocht, uit dwaasheid
en boosheid voortgesprooten, weder in te voeren.
Om in dit snoode plan te slaagen, weeten de na die verandering staande
Hovelingen het zo te beleggen, dat het Ryksbestuur, geduurende 's Vorsten nog
eenige jaaren
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duurende minderjaarigheid, als mede de Opvoeding deezes ten Throon bestemden
Kinds, althans voor 't grootste gedeelte, in hunne handen viel.
Men mag op gronden van Menschkunde, schoon de Geschiedenis des zwyge,
vaststellen, dat lieden van den boven aangeduiden stempel niet onmiddelyk naa
HISKIA's dood het masker weggesmeeten, en zich openlyk, als Versmaaders van
den herstelden en in zwang gebragten zuiveren Godsdienst, vertoond hebben.
Wereldwyze Staatkunde, die altoos tykavelt, is te door- en omzigtig tot het doen
van zulk een verhaasten, en eigen plan verpletterenden, stap.
Ondermynend, dat ik my zo uitdrukke, gaan deeze snoode Vorst- en Rykbedervers
te werk, in het boos hun streelend vooruitzigt, dat de volgzaame MANASSE, meest
door hunne handen gevormd, ten eenigen tyde, hunnen arbeid zal bekroonen, en
het zegel van Vorstlyke Goedkeuring daar op drukken.
Te deezer oorzaake mogen wy vrylyk veronderstellen, dat, schoon, naa HISKIA'S
dood, de herstelde Godsdienst eenigen tyd in stand bleef, dezelve van lieverlede
aan 't verflaauwen en kwynen sloeg, door het missen van voegelyken onderstand,
en het derven van noodige aanmoediging. - Verflaauwing, de heillooze Moeder van
Onverschilligheid, beheerscht de Hoofd- en Hofstad - dat ligt besmettend euvel
breidt zich allengs over het Ryk uit - het neemt toe - het krygt de overhand. - Onverschilligheid, die vergevorderde schrede tot Ongodsdienstigheid, vermeestert
de harten - deeze worden vaten ontvangbaar voor het aanneemen van alle
veranderingen, die eene onmiddelyke strekking hebben om op de zinnen te werken,
en de laagere driften volop voldoening te verschaffen, of althans deeze, in groote
en opgehoopte maate, aan den zinlyken Mensch te belooven.
De Ryksgrooten en Bewindvoerders, die deezerwyze het Volk ter verwaarloozing
van den Godsdienst en ten afval van denzelven leidden, lieten inmiddels niet naa
het Verstand te verdonkeren en het Hart te verpesten van hunnen Vorstlyken
Kweekeling; althans eenen meerderen invloed op hem te verkrygen en te behouden
dan anderen, dan de Propheeten, die toen leefden, en niet volstrekt van 't Hof, of
ook van zyne Opvoeding, verwyderd waren, en MANASSE tegenovergestelde beginzels
poogden in te boezemen. - Beginzels, voor welke hy niet onvatbaar
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was. - Beginzels, die wortel moeten geschooten hebben, ondanks alle
werkzaamheden ten tegendeele: immers wy zullen dezelve zien boven komen, en
vrugt draagen.
Zo veel oordeelde ik noodig te melden, ter aanvullinge van 't verhaal wegens den
jeugdigen leeftyd des Zoons van HISKIA en HEPHZI-BA, die, in het voor ons liggend
Geschiedboek, onmiddelyk te voorschyn treedt als de Godvergeetendste Vorst, die
ooit te Jerusalem ten Ryksthroon steeg, en wiens Afgodische Gruwelen van het 2
tot het 7 Vers vermeld worden.
De dag zyner Throonbeklimming was de dag van den val des waaren Godsdiensts.
Het begin zyns Ryksbestuurs levert een tafereel op volmaakt het tegenovergestelde
van 't geen wy onlangs van dat zyns Vaders ophingen.
Zonder ons aan eenige vergrooting schuldig te maaken, mogen wy zeggen, dat
hy, niet te vrede met de haatlykste der voorige Koningen, in boosheid, in Afgodery,
in heiligschennis en dwinglandy, te overtreffen, alle zyne poogingen in- en
zamenspande, om het geheele Herstellingswerk zyns Vaders te bederven. Zo zeer
als die goede Vorst, by het aanvaarden zyns Ryksbewinds, zich bevlytigd hadt om
den Afgodendienst te verdelgen, en den Eerdienst des éénen waaren GODS te
herstellen, zo zeer was MANASSE in de weer, om den waaren Godsdienst uit te
rooijen, de Deugd te verkragten, de oude verfoeizelen der Drekgoden te doen
herleeven, en zelfs nieuwe daar aan toe te voegen. - - Dat dit geen grootspraak of te zwaar en te zwart gekleurd is, wyzen de reeds
aangeduide Verzen, MANASSE's gruwelen beschryvende, ten vollen uit.
De Leezer zal my wel willen verschoonen van eene verklaaring te geeven deezer
meest alle zo dikwyls in de Gewyde Geschiedenis vermelde gruwelen. - Hy zal zich,
hoopen wy, vergenoegen met een korte voordragt, die deeze aaneenschakeling
van wanbedryven in hellen dag zet, en het verzwaarende daar van onder het oog
brengt. - Te meer zal ik hier mede volstaan kunnen: dewyl de aart deezer voordragt
niet gedoogt, dat wy ons inlaaten tot een Oudheidkundig Onderzoelk van deeze en
geene duistere byzonderheden, 't welk in 't einde tog op een enkel misschien zou
uitloopen. De gebruikte benaamingen hebben zo veel roests der Oudheid, dat de
scherpste vyl der Oudheidkunde 'er verstompt op afstuit.
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MANASSE, 's Vaders werk verdelgende, voerde niet alleen de Afgodery van ACHAS
weder in; maar streefde dien reeds zo snooden Grootvader voorby in het pleegen
van alle Heidensche gruwelen, rechtstreeks ingerigt om den waaren Godsdienst,
in 't Joodsche Land, te onder te brengen, en op de puinhoopen van dien verdelgden
Godsdienst het gebouw der snoodste Afgoderye op te rigten. - ACHAS hadt alleen
's Heeren Tempel toegeslooten; MANASSE maakte 'er daadlyk een Afgoden Tempel
van; in het Heiligdom zelve plaatste hy zyn meestgeliefde Afgodsbeeld; in beide de
Voorhoven van dat Godshuis stonden en rookten de Altaaren voor de Baälim, en
al het Heir des Hemels.
Overheerlyk drukt onze Abtswoudsche Dichter dit uit, als hy zingt:
Hiskias deugt en trou had Judaes erf geveiligt,
Godts Kerk en Stadt geheiligt.
Manasse, los van ziu,
Haalt Baäl, Astaroth en Dagon heilloos in;
Hy voert der Goden beelt flux over Levys drempel
In Godts gewyden Tempel.

Een stoet van Tovenaars, Waarzeggers en Bezweerders; een stoet van de snoodste
Bedriegers, Vorst- en Volkverleiders, omringden den Afgodischen Koning, die niet
schroomde tot het verregaandst uiterste der Afgoderye te komen, en zyne Kinderen,
ter eere van Moloch, door diens gruwel-vuur te doen gaan. - MANASSE's voorbeeld,
en dat zyns Hofgezins, werkte zo sterk op de Jerusalemmers en de verdere
Inwoonders van Judea, dat Stad en Land vervuld wierd met Offerhoogten, met
Afgoden, met lichtschuwende en der dartelheid toegewyde Bosschen. Alle strekkende
om geen gruwelen en ongebondenheden, den waaren Godsdienst en goede Zeden
ten verderve, in onbruik te laaten; God- en Zedeloosheid, door geheel het Ryk
heenen, niet alleen voet, maar ook wasdom en sterkte, te geeven.
Een bedryf, in alle opzigten, zo strydig met GODS oogmerken in de ten
Throonheffing van DAVID en diens Huis, als ons in het 7 en 8 Vs. wordt voor oogen
gesteld, en beslooten met deeze alles bevattende betuiging - MANASSE deedt ze
dwaalen, dat zy erger deeden dan de Heidenen, die de Heere voor het aangezigte
der Kinderen Israëls verdelgd hadt.
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In deezen hoogstbedorven staat, ontbrak het niet aan Propheeten, die Vorst en Volk
dit Godsdienst verdelgend Misdryf onder 't oog bragten; en, van 's Hemels wege,
aankondigden, dat hierom Jerusalem en Judea de zwaarste rampen zouden treffen.
- Rampen van zulk eenen ontzettenden aart, dat het hooren daarvan elk met de
grootste ontzettinge zou vervullen, aangeduid door de veelbeduidende spreekwyze,
dat hem beide de ooren zouden klinken. - Allersterkst zyn de Figuuren, waar onder
dit volstrekt Land- en Volksbederf wordt afgebeeld. Ik zal, luidt 's Heeren bedreiging,
over Jerusalem het Meetsnoer van Samaria trekken, als mede het Pasloot van het
Huis Achabs. - Ik zal Jerusalem, het verontheiligd Jerusalem, uitwisschen gelyk
men een schotel uitwischt; men wischt ze uit, en keert ze omme op haare holligheid,
zo dat 'er niets in overblyve. - Voorts bedreigde de Allerhoogste eene volstrekte
verlaating van het overblyfzel zyns Etfdeels, en eene volslagene overgifte in der
Vyanden hand.
Ontzettende bedreigingen, in de daad! doch, door overgegeevene boosheid, voor
MANASSE niet ontzettend; maar veeleer geschikt, om misnoegen, haat, woede en
vervolgzugt, te verwekken, in een van Godsdienst ledig hart. - Dit greep met de
daad plaats. Propheeten, die dit spelden, Inwoonders van Jerusalem, die deezer
zyde en zich van de smette der Afgodery vry hielden, werden eerlang de voorwerpen
van 's Boosaarts woede.
Dat wy hier POOT anderwerf hooren:
Hy doopt en verft verwoed
Zyn Godtvergeete hand in hun onschuldig bloed;
En wie 'er vlytig treedt op 't wandelpad der vroomen
Moet voor zyn wreedheit schroomen
En knielen voor zyn zwaert.
Is zulk een Aertstyran den naem van Koning waert?

Jerusalem wordt een bloedbad! - Eyslyk Monster! - MANASSE, gy hebt reeds betoond,
dat ook de Veelgodendienaar het lemmer der Vervolginge kan doen rooken van
onschuldig martelbloed! - Of hy, gelyk de overleevering wil, den Propheet JESAÏA
gemarteld en wreedlyk aan stukken gezaagd heeft, kunnen wy met geene
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zekerheid altoos op de lyst zyner gruweldaaden aanschryven.
Pleegden wy alleen raad met het berigt in het 2 Boek der Koningen, dan zouden
wy, naa het melden deezer schriktooneelen, MANASSE zien sterven, en in den loop
zyner ongeregtig- godloos- en wreedheden omkomen. - Doch in het 2 Boek der
KRON. XXXIII Hoofdst. vinden wy, ten zynen opzigte, meer vermeld, en moeten
derwaards uwe aandagt leiden.
Wy laaten het der gewyde Oordeelkunde aanbevolen, te onderzoeken en op te
geeven de redenen waarom wy een zo aanmerklyk deel van deezes Vorsten leeven
in het Boek der Koningen niet vermeld vinden; ons vergenoegende met dit aanvulzel
hier te plaatzen.
SENNACHERIB's Throonopvolger, ESSARHADDON, op Ryksvermeerdering gezet,
zogt de Landen in Syrie en Palestina, van het Assyrische gebied verlooren, te
herwinnen; en 'er nog andere vermeesteringen aan toe te voegen. - Het gelukte
hem dit plan te volvoeren, en de voorheen overgebleevenen der Tien Stammen in
gevangenis te sleepen.
De Overwinnaar wilde ook Judea onder gehoorzaamheid brengen. - MANASSE,
thans in het XXII jaar zyner Regeeringe, meest in dartle verwyfdheid, naa de
gepleegde wreedheden, gesleeten, was de Krygsheld niet, en geenzins in staat om
den Krygsoversten des Assyrischen Konings te wederstaan. - Het schynt, dat hy,
naa een vrugtlooze kortstondige tegenweer, overwonnen, en op de vlugt gedreeven,
zich in een Doornbosch zogt te verschuilen, daar hy nogthans betrapt werd, volgens
onze overzetting. - Anderen denken, dat dit beter vertaald wordt zy slooten hem in
eene kooi. Eene wreedheid, eene bespotting, door de Asiatische Vorsten te
meermaalen aan gevangen Koningen, by hunne wegvoering, gepleegd. - Wat hier
van zy. Zeker gaat het, dat hy, zwaar met ketenen belaaden, na Babylon gevoerd,
en, dus schandlyk vernederd, ESSARHADDON overgeleverd en in den kerker geworpen
wierd.
Dagen van Vernedering, van Nadenken! In die treurige oogenblikken komen hem
alle de gepleegde gruwelen voor den geest; en waaren, als schrikbeelden, rondsom
hem in den akeligen kerker. - Thans herleeven in zynen geest de lessen, hem in
zyne vroegste jeugd ge-
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geeven; en doen hem een berouwvol Gebed uitboezemen.
Of 't geen wy in de Apocryphe Boeken, onder den tytel van MANASSE's Gebed,
vermeld vinden, egt zy, laaten wy aan zyne plaats; dit alleen aanmerkende, dat het
gestemd is op den toon eens zich vernederenden Boosdoeners, die, door overmaat
van druk gepraamd, tot zichzelven komt, en in wiens geest langen tyd bedolven
(*)
Godsdienstige denkbeelden weder opwellen .

(*)

't Zelve luidde: ‘Heere Almagtige GOD! Gy GOD onzer Vaderen ABRAHAMS, IZAAKS en JACOBS,
en huns Zaads; die den Hemel en de Aarde gemaakt hebt met al derzelver cieraad; die de
Zee verzegeld hebt met uw gebiedend woord, en den afgrond beslooten en verzegeld hebt
door uwen schriklyken en heerlyken naame, voor welken alle dingen schrikken, en t'zidderen
voor uw magtig aangezigt. Want de Majesteit uwer Heerlykheid is onverdraaglyk, en het
dreigen uws toorns tegen de zonde onduldlyk.
Maar de barmhartigheid uwer belosten is onafmeetelyk en ondoorgrondelyk; want gy HEERE
zyt de Allerhoogste, gy zyt langmoedig, van grooter goedigheid, en zeer genadig, en het
berouwt u over de Kinderen der Menschen.
Gy HEERE! die naar de grootheid uwer goedertierenheid hebt beloofd dat het u berouwen zal,
en dat gy vergeeven zult den geenen die tegen u hebben gezondigd; en door de menigte van
uwe ontfermingen, naar uw besluit, geeft gy den Zondaaren boetvaardigheid tot zaligheid.
Gy HEERE! die een GOD zyt der Regtvaardigen, gy hebt de boetvaardigheid niet opgelegd den
regtvaardigen ABRAHAM, IZAAK en JACOB, welke tegen u niet hebben gezondigd: maar gy hebt
my boetvaardigheid opgelegd, die ik een Zondaar ben. Want myne zonden zyn meer dan het
zand aan de zee; myne ongerechtigheden zyn zeer veele, en ik ben niet waardig dat ik den
hoogen Hemel met myne oogen aanzie, van wegen de menigte myner overtreedingen. Ik
ben gekromd in zwaare yzeren banden, ik kan myn hoofd niet opheffen, en ik heb geen ruste,
om dat ik uwen toorn verwekt en kwaad voor uwe oogen gedaan heb: dewyl ik uwen wil niet
heb gedaan, en uwe geboden niet onderhouden; maar heb Gruwelen opgerigt, en veele
ergernissen begaan.
Nu buige ik de knieën myns harten, en bidden u om genade. Ik heb gezondigd, HEERE! ik heb
gezondigd, en ik bekenne myne misdaaden. Daarom bid en smeek ik u, vergeef het my,
HEERE! vergeef het my, en vergeef my myne zonden, en toorn niet eeuwiglyk over my, en
behoud het kwaade niet tegen my, verdoem my niet in de onderste deelen der aarde: want
gy zyt GOD, een GOD der Boetvaardigen. - Maar bewys in my alle uwe Goedigheid, en behoud
my onwaardige, naar uwe groote Barmhartigheid. En ik zal u looven, alle de dagen myns
leevens. Want u looft alle de kragt der Hemelen, en u komt toe de heerlykheid, in alle
eeuwigheid!’
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Zyn Gebed vondt verhooring; en hy genade in 't oog zyns Overwinnaars. MANASSE
wordt, van de klemmende en zwaar vallende ketenen ontheven, uit de gevangenis
geslaakt. Hy keert, naastdenklyk onder zeer vernederende voorwaarden, na zyn
Ryk en Hofstad weder.
Hoe lang zyne Gevangenis duurde is niet wel te bepaalen. Alle omstandigheden
wyzen uit dat ze kort geweest hebbe. - SEBNA, de snoode SEBNA, een der Verleideren
van 's Vorsten jeugd, met zynen Meester gevangen, bleef 'er tot zynen dood toe.
MANASSE, wedergekeerd, nam geheel andere maatregelen; en was de voorheen,
om des snooden SEBNA's wille, verstooten braave ELIAKIM, van wien wy by JESAÏA
in het XXII H. leezen, 's Vorsten rechterhand. Deeze braave onder de Hovelingen
(een zeldzaam verschynzel!) was den wedergekeerden en nu Godsdienstig geworden
Vorst behulpzaam in het verfraaijen en uitleggen der Hoofdstad; dan nog veel meer
in het verdelgen van alle de Afgodsbeelden, die dezelve ontluisterden en onteerden;
in het herstellen van den waaren Godsdienst, welke, naa die zuivering, met danken lofofferen daar werd ingevoerd, en ook elders in het Ryk.
In het meer aangetoogen Dichtstuk van POOT vinden wy dit treffend afgemaald.
Godts goetheit voerde voorts den eertyds laffen Koning
Te Salem in zyn wooning.
Zyn Godtsvrucht kreeg haer loon;
Hy steeg ten tweedemael op Judaes hoogen troon.
ô Wonderlyk tooneel van 's Waerelds wisselingen
En Staetsveranderingen!
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Het wankelbaer geluk
Greep nu een vasten stand, en troostte 's lyders druk.
Men zag uit dankbaerheit de vorstlyke offeranden
Op Godts altaeren branden.
Manasse zwom in vreugd
En Juda vondt in hem 't verloren beelt der deugt.

De dagen van HISKIA herleefden. MANASSE bragt den overigen tyd zyner Regeeringe
in ongestoorden voorspoed door. Langer dan een der Koningen die vóór of naa
hem op den Throon van DAVID gezeten hebben, bekleedde hy dien, voor eenen
korten tyd verlaaten, Rykszetel volle vyf en vyftig jaaren.
Zo lang een Regeertyd, in zo weinig woorden beschreeven als de Gewyde
Geschiedenis die opgeeft, kan niet dan zeer oppervlakkig vermeld zyn. - Wy hebben
'er van gemaakt dat wy voegzaamst oordeelden voor ons Tafereel.

Vergelyking, ten opzichte van de Diagnosis, tusschen de Petechiae,
febris petechizans; en Morbus maculosus Hoemorrhagicus
werlhofh.
(Uit het Hoogduitsch van den Heere WICHMANN.)
Over de wezenlykheid (identiteit) deezer beide met uitslag verzelde Ziekten kan
niemand meer onzeker blyven, die gelegenheid gehad heeft ze beide te zien. Op
de geheele oppervlakte des lichaams, voornaamlyk aan de bedekte deelen, het
minst in 't gezicht, koomen naamelyk, zonder dat de opperhuid 'er in 't geringste
door opgeheven word, roode, ronde vlekken, gewoonlyk ter grootte van een erwt,
veel gelykende op een verschen vloosteek, (alleen dat ze in 't midden geen bewys
van een steek hebben) te voorschyn; eenige worden dikwyls grooter, blaauwagtig,
donker-rood, ja zwartagtig; ze zyn echter, ofschoon in de grootste menigte
voorhanden, altoos van elkaar afgezonderd, loopen nimmer in elkaar, veranderen
zelden haare ronde gedaante, en worden daarom zeer gemaklyk by morssige lieden
met vloosteeken verward, welke reeds eenige uuren zich vertoond hebben. Deeze
uitslag jeukt niet, en verdwynt van tyd
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tot tyd, of deszelfs kleur verliest zich weder in de natuurlyke kleur der huid, zonder
het minste spoor van afschilfering na te laaten.
De toevallen koomen ook in beide Ziekten daarin overeen, dat ze zo wel kinderen
als volwassenen overvallen. Petechien hebbe ik evenwel dikwyler by volwassenen,
en de andere Ziekto meer by kinderen, waargenomen.
Hier in zyn dus beide Ziekten volkomen dezelfde. Zeer wezenlyk echter wyken
ze daarin van elkaar af, dat men
1. by de Morbus maculosus Hoemorrhagicus, zo als WERLHOF deeze 't eerst
genoemd heeft, gewoonlyk geene koorts waarneemt, veel meer de pols langzaamer
is, dan in den gezonden staat. Dat
2. gevolgelyk de zieke ook buiten het bed kan vertoeven, en, uitgenoomen eene
groote mattigheid, geen pyn gewaar wordt. Dat
3. in deeze Ziekte zich altoos zwart bloed in den mond verzamelt, welk, zo als ik
eens by een man van 60 jaaren gezien heb, in één dag zomtyds tot 2 ponden
bedraagt. En dit verschynzel heeft tot de benaaming aanleiding gegeeven.
4. De vlekken verschynen hier gantsch onverwagt, zonder zich te vooren door
iets anders, dan mattigheid, en gebrek aan eetlust, aan te kondigen, en maaken de
eigenaartige Ziekte uit; daar, by de gewoone Petechien, reeds eenige dagen eene
zwaare ziekte voorafgegaan is, en de vlekken daar als toeval in den loop van eene
andere ziekte, of als complicatie, verschynen.
5. De verschyning van deezen uitslag is over 't algemeen veel zeldzaamer, nooit
epidemisch noch besmettend, of, volgens myne ondervinding, gevaarlyk; daar
integendeel de zogenaamde Petechien volmaakt het tegenovergestelde zyn; en
daar door aanmerkelyk met deezen uitslag verschillen, dat zy in Hospitaalen,
Gevangenissen, op Dorpen, enz. veele zicken te gelyk overvallen. Ten opzichte
van de langduurigheid verschillen ze weinig.
6. By eenen hoogen graad van de Vlekkoorts (Petechiae febris petechizans) vind
men zomwylen aan de extremiteiten roode lange straalen of streepen (Vibices), ook
wel Sugillationes, Ecchymomata, waar zich zwart bedorven bloed onder de huid
verzamelt, en te gelyk byna uit verscheiden openingen van 't lichaam, ten minsten
met den stoelgang en urin, zwart bloed ontlast wordt.
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(Zulke Sugillationes of Suffusiones, die men gewoonlyk eerst na den dood aantreft,
erinnere ik my echter ééns, by eene langduurige ziekte, reeds 5 dagen vóór den
dood gezien te hebben, uit welke men, als men ze alleen maar gezien had, zonder
te weeten dat de zieke noch leefde, had moeten besluiten, dat de zieke reeds eenige
dagen dood geweest was. Dit anders zo gewoon teeken des doods word dus door
deeze Waarneeming onzeker.) In de Morb. macul. Hoemorrh. heb ik nooit deeze
straalen waargenomen - ook nooit met de urin of excrementen bloed zien ontlasten,
maar alleen uit den mond, en ééns by eene neusbloeding. Ook heb ik
7. geene andere dan ronde vlekken, en nooit die groote zwarte gezien, welke
anders by de Vlekkoorts zomtyds ter grootte van een nagel van den vinger
voorkomen, en welkers toeneemende grootte altoos met een evenredig gevaar
verzeld gaat. WERLHOF zegt, wel is waar, maculas nigerrimas gezien te hebben, en
DUNCAN zag in het door hem beschreeven Geval (Medical Cases 1778, p. 91.) ook
lived blotches, having much the appearance of Vibices; maar het zieke kind had
duidelyk koorts; en hy zegt uitdruklyk, dat het op den 8sten dag na de koorts weder
door het vertrek had kunnen gaan. Ook zyn door AIKIN (Mem. of the Med. Soc. Londr.
p. 394. Vol. III.) donkerrooke groote vlekken aan de extremiteiten, en in de
Verhandeling van GRAFF (de Petechiis sine febre. Goett. 1775) even gelyke groote
Sugillationes beschreeven.
Tot een meer naauwkeurige kennis van deezen zeldzaamen Uitslag zal ik 'er
noch het volgende byvoegen. WERLHOF is, zo ik my niet bedriege, de eerste geweest,
welke andere Geneesheeren daarop oplettend gemaakt heeft, dat 'er Petechien
waren zonder koorts, of liever met oneindig minder gevaar verzeld; hy heeft ze dus
eenen anderen, meer characterstiken, naam gegeeven, ofschoon reeds andere
Geneesheeren vóór hem, zo als hy zelve volgens zyne gewoone bescheidenheid
getuigt, deeze opmerking gemaakt hebben. Men zie zyne Opera Medica, p. 540.
Wat hy dáár, p. 748, en BEHRENS, p. 425, van deeze merkwaardige Ziekte zegt,
bevat alles wat ooit hier over geschreeven is. Naderhand hebben STRACK, in zyn
Werk de Morbo cum Petechiis, de zo even genoemde DUNCAN, en meer anderen,
ook gevallen van deeze natuur beschreeven, welke door BORSIERI verzameld zyn.
By Kinderen zyn onderzoekingen naar de oorzaak
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eener ziekte over 't algemeen zeer moeilyk; dus is het my ook by veelen gegaan,
om de bron te ontdekken, waaruit het uit den mond stroomende bloed te voorschyn
kwam, tot ik gelegenheid had, het by een volwassenen te vinden; 'er was naamlyk
onder het verhemelte eene zwarte vlek, ter grootte van een nagel aan den vinger,
en inwendig aan de wang eene noch grootere plek, welke met zwart bloed bedekt
was, en die, zo als by het waare koudvuur, opgelost of doorgevreeten scheen te
zyn. Hier uit kwam het bloed voort, verzamelde zich aan de tanden, en wierd zo van
tyd tot tyd uitgeworpen. Ik onderstelle hier door niet, dat juist aan diezelfde plaats
altoos bloedvaten doorgevreeten zyn; maar de oorsprong der bloedstorting wordt
'er des te duidelyker door. Als men eenen zieken met bloedend tandvleesch aantreft,
hebben wy gewoonlyk aanstonds de idée van Scorbut; heeft hy bovendien nog
vlekken, zo noemt men die gemeenlyk Scorbutische vlekken. Maar tot de waare
Scorbut behoort noch iets meer, dan deeze beide verschynselen. De stinkende
adem, de zichtbaar ziekelyke kwaadzappige toestand, die der vaste deelen van het
lichaam, de gezwollen voeten, de meer groen-geelagtige dan roode vlekken, en de
ongelyk grootere langduurigheid van de waare Scorbut, onderscheiden deeze
genoegzaam van de boven beschreeven Ziekte. Maar het was eens de mode, (en
deeze heeft, zo als ik zie, noch niet opgehouden) een uitslag, welken men niet
naauwkeurig genoeg kende, of onder eene zekere classe brengen konde, zelfs
wanneer 'er geen bloedend tandvleesch by tegenwoordig was, met den naam van
Scorbut te benoemen, en zeer dikwyls heb ik te vooren, in Engelsche Hospitaalen,
een uitslag even zo kort weg Scurry hooren noemen, of by de Parysche
Geneeskundigen Ebullition de Sang, waar het te veel tyd kostte, het waare character
van den uitslag te onderzoeken; uitdrukkingen, welke men by de Schryvers van
beide Natien noch altoos aantreft.
Wat de beroemde Waarneemer PRINGLE, in zyne Obs. on Army diseases. Edit.
6, p. 104, over het onderscheid der Petechien, zegt, laat zich door het van my boven
gezegde gemakkelyk verklaaren; te weeten, die groote maculae purpureae en
Petechien zyn niet anders dan in graad van elkaar onderscheiden, eene modificatie
van dezelfde ziekte. Dat echter deeze Uitslag, zo als men voorheen geloofde, en
toen men 'er regt zyne aandacht
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op vestigde, of het zogt uit te dryven, van een critischen aart zy, zal wel
tegenwoordig, ook zonder het geen ik 'er boven van gezegd heb, niemand meer
aanneemen, het minst by de vlekken zonder koorts; maar het schynt thans de
algemeene stem der Geneesheeren te zyn, dat deeze uitslag zo zeer overtollig als
deszelfs verschyning gevaarlyk zy, en dat men veel meer reden heeft, denzelven,
daar het maar mooglyk was, te verhoeden.
Ik twyffele byna niet wat BORSIERI van de Petechien, in 't algemeen, onderstelt,
dat deeze Uitslag eene eigenaartige ziekte zy, welkers complicatie met de eene of
andere, op zich zelfs reeds zwaare, Ziekte, b.v. Pokjes, Koorts, enz. het gevaar van
dezelve vergroot, zo als over 't algemeen elke, ook noch zo geringe, Ziekte dáárdoor
gevaarlyker wordt, als zy met eene andere gecompliceerd is. Mogelyk is 'er dus
geene eigenlyke Vlekkoorts, of eene koorts, by welke de Petechien, even als pokjes,
maazelen, gierst-uitslag, de voornaamste rol speelden, en by welke men even zo
zeker de vlekken vooruit konde zeggen (ofschoon BORSIERI het niet voor ongerymd
houdt, een Vlek-koorts zonder vlekken, zo als een Pokjeskoorts zonder pokjes, aan
te neemen;) maar wanneer 'er een zeker specifiek bederf van 't bloed (men mag
het dan verrotting of oplossing noemen, of een anderen naam geeven) gebooren
wordt, zo ontwikkelt zich deeze Morbusmaculosus Hoemorrhagicus, en gebeurt dit
ter zelver tyd by eenen zieken, welke reeds koorts, pokken, enz. heeft, zo wordt
deeze oorsprongelyke ziekte daar door erger, en 'er kan zich alsdan een eigenaartig,
mogelyk besmettend, miasma ontwikkelen. Waarom echter, of waardoor, in zekere
Epidemiën de neiging tot dit byzonder bederf van 't bloed, en complicatie met andere
Ziekten, voornaamlyk begunstigd wordt, ligt niet in myn plan om te onderzoeken;
ook ben ik openhartig genoeg, hierin myne kortzigtigheid te bekennen.
De zieken, welke ik aan eene eenvoudige Morb. macul. Hoemorrh. gezien heb,
heb ik, wel is waar, alle gered; waarschynlyk echter zoude ik niet zo gelukkig geweest
zyn, wanneer zich, geduurende den loop derzelve, eene andere ziekte 'er bygevoegd
had; want, waar dit gebeurde, b.v. by Pokjes, heb ik veele zieken verlooren, en het
grootste gevaar was altoos dáár, waar deeze vlekken zich vroeg by eene ziekte
vertoonden, b.v. te gelyk met het uitbreeken der Pokjes, of ook wel even te vooren.
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Beschryving van den Mocking Thrush, of Americaanschen
zing-lyster of nagtegaal.
(Ontleend uit het Museum Leverianum, by GEORGE SHAW.)

Medeburgers, Schryvers der Vaderlandsche Letteroefeningen!
‘Met het ontluikend Voorjaar op een Buiten in een der houtrykste gedeelten van ons
Vaderland gezeten, voelde ik my, by herhaaling, getroffen door den zang der schelle
Nagtegaalen, die, hoe menigmaal gehoord en bewonderd, wanneer zy de
verrukkende en in 't oneindige veranderde toonen weder verheffen, op nieuw de
luisterende aandagt trekken en boeijen; terwyl men telkens verrukt wordt door den
zwier en val der nooten van deezen Boschzanger, by wiens gezang al het gezang
der overige Vogelen te kort schiet, wegvalt.
In den avond, naa my verlustigd te hebben met dit Lente-onthaal, viel my in handen
een Stukje van The Monthly Review, van Jan. 1795. In 't zelve las ik eene
Aankondiging van het Museum Leverianum, containing select Specimens from the
Museum of the late Sir ASHTON LEVER, Knt. with Descriptions in Latin and English,
by GEORGE SHAW, M.D.F.R.S. published by JAMES PARKINSON, Proprietor of the above
Collection, Vol. I. containing Five Numbers, consisting of 65 coloured Plates, 1. L.
1. s. each Number, en vond in de aangehaalde voorbeelden een Verslag van the
Mocking Thrush, of Americaanschen Nagtegaal, die, naar het hier voorkomend
verslag, den Nagtegaal van dit ons Werelddeel wyd en verre overtreft. Ik oordeelde
het Berigt wegens deezen Nagtegaal, waar van men ook gewaagd vindt in RAII
Synops. p. 64, No. 5. p. 185, No. 13, in SLOAN. Jam. 306, No. 34, en in CATESBY
Car. I. Pl. 27, en waar van HOUTTUIN, uit deeze Schryvers, by welken hy KALM Itin.
II. p. 335 voegt, (zie het I D. 5 St. bl. 488.) eenig verslag geeft, niet ongeschikt voor
uw Mengelwerk. Zie hier
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't zelve. De Geslacht- en Soort-kenmerken laat ik agterwege.’
De Nagtegaal, zo eenpaarig bewonderd als de roem der Europische Bosschen, en
zints de vroegste Eeuwen zo beroemd wegens zyn alle andere Vogelen overtreffend
Zangvermogen, droeg die eerpalm weg, en behieldt ze van de rest des gevederden
Geslachts, tot de Ontdekking van de Nieuwe Wereld. - Ten dien tyde werd de kennis
der Dierlyke Wereld in alle haare takken vermeerderd door eene groote
verscheidenheid van nieuwe en zeer weetenswaardige Soorten. De Buidelratten,
zo byzonder wegens de zeldzaame wyze, op welke zy de Jongen met zich draagen,
langen tyd naa dezelve geworpen te hebben, werden toen eerst ontdekt; de Pipa,
of Surinaamsche Padde, die, op eene rechtstreeks daar tegenovergestelde wyze,
de Jongen in veelvuldige celletjes op den rug draagt, was een ander voorwerp van
bewondering voor de Natuurkundigen in Europa; terwyl, onder de Vogelen, de
verbaazende grootte van den Condor, die Schaapen opvat en wegvoert, en zelfs
op grooter Vee aanvalt, tegenovergesteld aan het klein geslacht van Kolubrietjes,
onder welken 'er gevonden worden veel kleinder dan eenige Insecten, en opgepronkt
met kleuren welke geen nabootzende kunst kan uitdrukken, al die verwondering
verwekte, die wysgeerige onderzoekers, by alle nieuwe en zo zeldzaame
ontdekkingen in de Natuurlyke Historie, moeten ontwaaren.
Onder de Vogelen, met het zangvermogen bedeeld, vondt men eene soort van
Lyster, voor welks gezang men oordeelde dat zelfs de dus verre nooit overtroffen
Nagtegaal onzer Bosschen moest onderdoen. Het is opmerkenswaardig, dat veele
van de overschoon, hoog en sterk, gekleurde Vogelen in America verstooken zyn
van dat behaaglyk en treffend zangvermogen, 't welk, in den Voortyd, eene zo groote
bekoorlykheid byzet aan de boomryke oorden van ons Werelddeel, en waar op men
zich boven andere, vóór de ontdekking deezes Americaanschen Zangers, beroemde.
Immers een onzer Dichters laat zich dus hooren:
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Not envy we the robes they lent
Proud Montezuma's realm, whose legions cast
A boundles radiance waving on the sun,
While Philomel is ours; while in our shades
Thro' the soft silence of the listening night
(*)
The sober-suited songstres trills her lay .

De toonen, die de Nagtegaal slaat, zyn egter altoos aangemerkt als naar het
klaagende en treurende hellende, nood te kennen geevende; aangeduid in deeze
regelen (van VIRGILIUS.)
Flet noctem, ramoque sedens, miserabile carmen
(†)
Integrat, & moestis late, loca questibus implet .

Maar de Zangen van den Americaanschen Nagtegaal zyn van eenen vrolyker aart,
stouter toon, ryker en voller van verscheidenheid. Deeze zingt by dag en nagt,
doorgaans gezeten in het hoogste van een kleinen boom, vanwaar deeze Vogel
een stem doet hooren, zo kragtig en sterk, en tevens zo welluidend aangenaam,
dat elk, die 'er na luistert, verrukt wordt. - Indien wy mogen afgaan op de eenpaarige
getuigenissen van Lieden, die in America zich onthouden hebben, moeten alle de
smeltende toonen, en vallen vol verscheidenheids, van onzen Nagtegaal verre
onderdoen voor den alles overtreffenden Zang des Americaanschen.
Behalven den eigen alle andere Vogelen overtreffenden Zang deezes Nagtegaals,
bezit hy het vermogen om de stem en zang van meest alle andere Vogelen naa te
bootzen; ja hy brengt deeze bekwaamheid en neiging zo

(*)

(†)

Ik ben geen Dichter, anders zou ik eene Vertaaling in Versen geeven van deeze Engelsche
Dichtregelen; de zin komt hier op neder: ‘Wy benyden de vederpragt niet, het Gevogelte
geschonken in Montezuma's Ryk, daar de Vogels in menigte eene oneindige verscheidenheid
van kleuren, schitterende in de zon, vertoonen; terwyl de Nagtegaal de onze is; terwyl, door
de zagte stilte van den luisterenden nagt, onze bosschen dien kweelenden Zanger hooren.’
‘De Nagtegaal treurt in den nagt; hy heft, op eenen tak gezeten, eenen droeven toon aan, en
vervult met jammerklagten wyd en zyd de lugt.’
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verre, dat hy de stemmen van verscheide andere Dieren naaäapt; ook van eenige
(*)
geluiden des huislyken leevens .
Zo min als de Europesche Nagtegaal in de pluimadie iets uitsteekends hebbe,
zo min onderscheidt zich de Americaansche in dit opzigt van de overige der
gevederde Bende. De algemeene kleur is bleek aschgraauw; de wieken en de staart
zyn donkerder, en hellen na het zwarte; het onderlyf is bykans wit; en de twee
buitenste pennen van den staart zyn van dezelfde kleur, met donkere randen; de
bek en pooten zyn zwart; de dekvederen der vleugelen zyn eenigzins met wit
gestippeld, en eenige der kleindere vleugelvederen desgelyks wit, vormende een
streep van die kleur op den vleugel.
Deeze Vogel heeft de grootte van een gewoonen Zing-Lyster; maar is fraaijer van
gestalte. Men treft onder deeze Vogelsoort eene kleine verscheidenheid aan; deeze
heeft, boven ieder oog, een witte streep. Eenige Schryvers (onder anderen LINNAEUS)
maaken hier van eene onderscheide soort. Mr. PENNANT, egter, heeft deeze slegts
als eene verscheidenheid beschouwd. Men heeft 'er ook aangetroffen met een
gestippelde borst: dan dit is waarschynlyk de staat, waarin de pluimadie zich vertoont,
eer dezelve volkomen is.
De beschreeven Vogel is een Inwooner van alle de warmer deelen van America,
en wordt zo hoog Noordwaards gevonden als de Vereenigde Staaten. Voornaamlyk
onthoudt hy zich in vogtige boschagtige plaatzen, en leeft meest van onderscheide
soorten van Beziën.

Uittrekzel eens briefs van Sir Charles Blagden, Sec. R.S. aan Sir
Joseph Banks, Bart. P.R.S. eenig verslag geevende van de getyen
te Napels.
Rome, 30 Maart 1793.
Te Napels zynde, gaf ik my eenige moeite om berigt te krygen hoe het daar gesteld
was met de Watergetyen; doch kon niets voldoenends te weeten komen.

(*)

Vanhier mogelyk de naamen van Indiaanschen Klapper, of Spotvogel, aan denzelven
gegeeven.
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De hoeveelheid van ryzen en vallen des Waters is van zo luttel betekenis, dat men
deswegen geene goede Waarneemingen kan doen, dan alleen wanneer de Zee
zeer stil en bedaard is.
Eene der beste plaatzen om met zekerheid iets van die Verschynzels te bepaalen,
zou weezen ter plaatze, by de Napolitaanen onder den naam van de Rivier Styx
bekend: eene enge gemeenschap tusschen Porto di Miseno en Mare Morto. - Hier
ontdekte ik duidelyk, dat het Water zomtyds in- en zomtyds uitstroomde: doch ik
kon de tyden niet waarneemen. Toen ik my aldaar bevond, stroomde het Water uit.
- De beste Waarneeming door my gedaan was op den tweeden van Maart deezes
Jaars. Toen bleek het te Napels omtrent elf uuren 's voormiddags hoog, en tusschen
vyf en zes uuren 's naamiddags laag, Water geweest te zyn; met een verschil van
zeer net ééne voet in de hoogte. De Wind kwam al dien tyd uit denzelfden hoek, en
de Zee was weinig beroerd. Op den voorgaanden dag was het Water omtrent twee
duimen laager geweest.
Uit deeze Waarneeming, zo wel als uit eenige andere min naauwkeurige, besloot
ik, dat de tyd van hoog Water in de Baai van Napels, by Volle of Kwartier-Maan,
inviel, tusschen negen en tien uuren.
C. BLAGDEN.

Leevensberigt van den eerw. Andrew Kippis, D.D.F.R.S. & S.A.
(Vervolg en Slot van bl. 214.)
(*)

Als een Staatkundig Schryver tradt Dr. KIPPIS, in den Jaare 1783, te voorschyn .
Dit Stukje, waar toe hem de schryfstoffe bezorgd was door Persoonen van den
eersten rang, strekte tot Verdediging van den Vrede, die den ongelukkig gevoerden
Oorlog met America eindigde. De-

(*)

Considerations on the Provisional Treaty with America, and the Preliminary Articles of Peace
with France and Spain.
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zelve steekt uit in bedaardheid, klaarheid en bondigheid. De Schryver redenkavelt
uit de beginzelen van algemeene billykheid en Nationaale Staatkunde. Het Geschrift
rust op den grond van Vryheid, en de bewyzen, daarin aangevoerd tot ondersteuning
van het doel, worden gestaafd door het beroepen op klaare en ontwyfelbaar zekere
daadzaaken.
De naauwe Vriendschapsverbintenis, welke plaats gegreepen hadt tusschen Dr.
KIPPIS en Sir JOHN PRINGLE, Bart., ten dien tyde agtenswaardig en nuttig Voorzitter
in de Koninglyke Societeit, en die zyn openbaare Godsdienstoefening hieldt by de
Dissenters in Prince's-street, bewoog den Doctor KIPPIS, naa den dood diens grooten
Geneesheers, op nieuw uit te geeven diens zes Aanspraaken, gehouden by het
overgeeven van zes jaarlyks uitgereikte Medailles, volgens Sir GODFREY COPLEY's
Instelling. Voor deeze voegde hy een Leevensberigt des Schryvers, die zeker, uit
hoofde van den aanzienlyken rang en hooge agting, welke hy in de geleerde wereld
bekleedde, een geschikt voorwerp aan den Leevensbeschryver opleverde. - De
diensten, door Sir JOHN PRINGLE aan de Wysbegeerte gedaan, worden in dit
Leevensberigt vry naauwkeurig opgegeeven; doch des Leevensbeschryvers beroep
stelde hem mogelyk niet in staat, door 't gemis van de daar toe noodige kundigheden,
om 's Mans nog veel grooter verdiensten, ten aanziene van de Geneeskunde, naar
eisch op te geeven; daar Sir J. PRINGLE, zo in het beschouwend als beoefenend
gedeelte van dezelve, door zyne Proefneemingen groote veranderingen te wege
bragt.
In den Jaare 1784 reezen 'er hoogloopende geschillen tusschen de Leden der
Koninglyke Societeit. Om deeze by te leggen, en te vereffenen, schreef Dr. KIPPIS
(*)
een Stukje ; en dit zyn schryven hadt de bedoelde uitwerking eener bevrediging.
Dr. KIPPIS schonk aan de wereld, in den Jaare 1788, het Leeven van Captein
(†)
JAMES COOK , en in 't zelfde jaar dat van Dr. NATHANIEL LARDNER. Twee jaaren laater
gaf hy, een nieuwe Uitgave leverende van

(*)
(†)

De Tytel was Observations on the late Contests in the Royal Society.
The Life of Captain JAMES COOK; dit verscheen naderhand in het IV D. van de Biographia
Britannica.
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(*)

een Werk van Mr. FOWNES , by eene Inleiding, een Leevensberigt diens Schryvers.
(†)
Dr. KIPPIS gaf, in den Jaare 1791, eenige zyner eigene Leerredenen in 't licht .
In deeze Leerredenen, die wonder wel berekend zyn om dienst te doen aan de
groote belangen van Waarheid, Deugd en Godsvrugt, toont de Schryver ten vollen
meester te weezen van elk onderwerp door hem behandeld; hy redenkavelt met
veel juistheids, en verklaart op eenen duidlyken trant. Schitteren zyne volzinnen
niet met een ryken voorraad van gelykenissen en leenspreuken, zy geeven een
bestendig licht van gezond verstand, en schenken die soort van onderwys, welke
(‡)
berekend is voor de zedelyke behoeften des Menschdoms .
Met den Jaare 1792 eene nieuwe Uitgave leverende van Dr. DODDRIDGE's
(§)
Uitlegkundig Werk , plaatste hy daar voor eene Leevensbeschryving van zyn
Leermeester en Vriend. Deeze Leevensbeschryving strekt zeer tot lof van Dr. KIPPIS,
die met eene bekwaame hand de trekken aftekende van zyns Vriends Character,
en op de schaal der oordeelkunde afwoog de verdiensten van de veelvuldige Werken
diens Schryvers. Het Slot bovenal, 't geen wy menigwerf met vermaak herleezen
hebben, doet eer aan de goedheid van zyn hart. In de daad, de dankbaare
herinnering en de streelende voldoening, welke het opstellen deezes Leevens hem
verschafte, kan niet nalaaten gevoeld en bewonderd te worden door elken Leezer.
‘Over 't geheel,’ wy schryven het met herhaalde voldoening af, ‘was Dr. DODDRIDGE
niet alleen een groot

(*)
(†)
(‡)

(§)

De Tytel was Inquiry into the Principles of Toleration.
Onder den Tytel Sermons on Practical Subjects.
Deeze Sermons zyn XVII in getal. De laatste, handelende over de Leer des Nieuwen
Testaments wegens 's Heeren Avondmaal, is een der besten, immer over dit Onderwerp
geschreeven. Reeds vier keeren was dezelve afzonderlyk uitgegeeven, en werd aan deezen
Bundel van Leerredenen toegevoegd op verzoek van een geleerd en hooggeagt Geestlyken
van de Kerk van Engeland. - Op onderscheide tyden zondt Dr. KIPPIS vyftien enkele op zich
zelve staande Sermons in 't licht.
Family Expositor. Die Leevensbeschryving komt voor in het V Deel van de Biographia
Britannica.
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Man, maar een van de uitmuntendste en nuttigste Christenen, en Christen Leeraaren,
die ooit leefden. De indruk van zyne veelvuldige en beminnelyke Deugden zal niet
uit mynen geest gewischt worden, zo lang dezelve eenig vermogenl van herinnering
behoude. Zo verre is het 'er af, dat deeze indruk by my zou verlooren gaan, dat ik
dien altoos met allen vlyt aankweeke. Ik agt het geen gering gedeelte van het geluk
myns leevens, dat ik in 't zelve gespaard ben, om deeze betuiging van pligt,
dankbaarheid en toegenegenheid, af te leggen aan de Naagedagtenis van myn
Weldoener, myn Leermeester, myn Vriend, en myn Vader!’
Een der laatste Lettervrugten van Dr. KIPPIS was het ter Drukpersse gereed maaken
(*)
eener nieuwe Uitgave eens Werks van dien hooggeschatten Leermeester . Het is
bekend, dat de byzonderheid, welke dit Werk by uitstek nuttig maakt voor de
zodanigen, die zich toeleggen op Metaphysische en Godgeleerde Naspeuringen,
bestaat in eene groote verscheidenheid van Aanwyzingen tot geheele Werken, of
tot byzondere Stukken, de verhandelde Onderwerpen betreffende. Toen deeze
Lessen, in den Jaare 1763, voor de eerste keer het licht zagen, waren die
Aanwyzingen talryk genoeg; doch, zints dien tyd, waren 'er zo veele Schriften
uitgekomen, dat men met reden mogt verlangen om die lyst van Overwyzingen
verbreed te zien, door het ophaalen der Naamen en Schriften der zodanigen, die,
naa DODDRIDGE'S dood, over die Onderwerpen de pen gevoerd hadden. - Niemand
was beter tot het volvoeren van deeze taak geschikt dan Dr. KIPPIS, niet alleen van
wegen zyne uitgestrekte en tot kleinigheden toe gaande kennis van den voortgang
der Letterkunde in 't algemeen, maar ook uit hoofde zyner bedreevenheid in de
geschiedenis der Godgeleerde Geschillen. Hy nam, derhalven, dit werk op zich, en
het blykt, uit de vergelyking van deeze Uitgave met de voorgaande, dat de waarde
deezes Werks grootlyks vermeerderd is door veelvuldige Aanwyzingen in den Text
ingevoegd, en door de menigte van Aantekeningen, niet alleen geschikt om de
zodanigen, die zich op de Godgeleerdheid toeleggen, bystand te verleenen,
geduurende den tyd hunner Academie

(*)

Dr. DODDRIDGE'S Course of Lectures.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

247
jaaren; maar om hun zodanige bronnen van berigtgeeving aan te wyzen, als hun
van dienst kunnen weezen in hunne volgende naspeuringen. - In het volvoeren van
dit plan heeft Dr. KIPPIS niet ten oogmerke gehad om algemeene ophelderingen te
geeven van de behandelde Onderwerpen, noch ook om de gevoelens van Dr.
DODDRIDGE te bevestigen, of tegen te spreeken; zyn eenig oogmerk was, om met
vryheid en onpartydigheid de Schryvers te vermelden, die de veelvuldige Geschillen
van alle zyden behandeld hadden: ten einde de geest des Kweekelings zich uitbreide,
en hy in staat gesteld worde om met te meer vrugts en voordeels zyne naspeuringen
der Waarheid voort te zetten.
Uit hoofde zyns veelvuldigen Letterarbeids, vondt Dr. KIPPIS zich in de
noodzaaklykheid, om, in den Jaare 1784, zyne Verbintenis met de Academie van
Mr. COWARD te staaken, en de twee andere Leeraars traden het volgend jaar uit hun
post; dus werden de Lessen op die Academie gestaakt. Niet weinig Dissenters van
aanzien bejammerden het staaken deezer Academie, en reden hebbende om te
gelooven dat dezelve niet ligt weder aan den gang zou komen, vormden een plan
van eene nieuwe Academische Stichting, welke naderhand stand greep te Hackney,
onder den naam van The New College. Dr. KIPPIS, die deeze nieuwe Stichting zeer
ter harte nam, liet zich overhaalen om een der Onderwyzers te weezen, schoon het
hem zeer ongelegen kwam, uit oorzaake van zyn veelvuldigen Letterarbeid, en den
afstand zyner woonplaatze van dit Collegie. Dit, gepaard met eenige andere
omstandigheden, noodzaakte hem, naa het verloop van weinige jaaren, die post te
verlaaten; dan hy bleef volharden met ten beste dier Inrigting te werken, door eene
ruime Inschryving, en zyn invloed by ryke Vrienden.
De Voorzienigheid hadt Dr. KIPPIS met een uitsteekend gezond lichaamsgestel
beschonken. Hy hadt het onverzwakt bewaard door een geregelde en maatige
leevenswyze. In de bezigheden, waaraan hy zich overgaf, werd hy zeer zeldzaam
gestoord door eenig lichaamsongemak. Uitgenomen eene Koorts, die hem eenigen
tyd onder hieldt, omtrent twintig jaaren geleden, en eene aanhoudende hoest, die
hem eer voor- dan nadeelig was, genoot hy een ongemeen deel van gezondheid.
- Maar de nuttigste bezigheden hebben haaren bestemden tyd; de
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dierbaarste verbintenissen worden in 't einde verbrooken. Geduurende laatstleden
Zomer deedt Dr. KIPPIS eene vry lange reis, en keerde, zo als zyne Reisgenooten
zich verbeeldden, weder met vernieuwden lust en herstelde kragt. Grootlyks stonden
zy, te hunner bedroevinge, verwonderd, toen zy vernamen, dat een Koorts hem in
het ziekbedde nedergeworpen hadt; eene Koorts die de aangewende tegenmiddelen
van de bekwaamste Artzen te sterk viel, en welhaast een einde aan 's Mans leeven
maakte. De ongesteldheid, die Dr. KIPPIS uit dit leeven wegrukte, was van zodanig
eenen aart, dat ze hem ongenegen en onbekwaam maakte, om iets te doen, of zelfs
veel te spreeken met die hem gestadig oppasten. Nogthans is 'er reden om te
gelooven, dat hy, in den eersten aanvang zyner ongesteldheid, niet buiten duchten
was, dat dezelve zyne ontbinding zou ten gevolge hebben. De laatste openbaare
Dienst, welken hy verrigtte, was op Zondag den 20 van Herfstmaand 1795. Op den
8 van Wynmaand ontwaakte hy, naa een gerusten slaap van eenigen duur, en eene
korte poos daar naa blies hy den laatsten leevensadem uit, in zyn huis te
Crownstreet, Westminster: den ouderdom van één-en-zeventig jaaren bereikt
hebbende.

Multis ille bonis flebilis occidit.
Op den 15 van Wynmaand werd het Overschot deezes waardigen Mans rouwstaatig
ter aarde besteld, op het Kerkhof in Bunhill-fields. De Begraafnis-Redenvoering
werd uitgesprooken door den Eerw. Dr. REES, die op den Zondag daaraan volgende
een Lykreden deedt, over de woorden: Ziet naar den Opregten; het einde van dien
(*)
Man zal vrede zyn .
Uit het vlugtig berigt, 't welk wy gegeeven hebben van den Letterarbeid van Dr.
KIPPIS, zal zeer eigenaartig de Vraag ontstaan, hoe hy, te midden van zo veele na
buiten werkende verrigtingen, tyds genoeg te zyner beschikkinge kon hebben, om
zo veel werks af te doen, zonder verwarring of verbystering? - Het Antwoord op
deeze Vraag zal eene zeer nutte Les verschaffen voor alle Jongelieden, en wel
byzonder voor de zodanigen die zich op de Studien toeleggen, en nog geene
hebbelykheden ten tegendeele lieten wortelen.

(*)

Psalm XXXVII:37.
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‘Dr. KIPPIS was,’ om de woorden van Dr. REES te bezigen, ‘van zyne jeugd af gewoon
vroeg op te staan; hier door was hy meester van een gedeelte tyds, waarin hy door
geene afroepingen kon gestoord worden. Deeze gewoonte bragt niet min toe tot
zyne gezondheid dan tot het wel volbrengen van zyne Beroepsbezigheden en
anderen Letterarbeid. - De natuurlyke vermogens van zynen geest kweekte hy aan
met eene volharding, waarin weinigen boven hem uitstaken, en niet veelen zyne
maate konden haalen. Zy hadden eene vastheid gekreegen door eene geregelde
en bestendige oefening, en sterkte door 't gebruik. - Nimmer was hy overkropt met,
of verbysterd door, de verscheidenheid zyner Letteroefeningen. En, schoon hy zich
in verscheide betrekkingen geplaatst vondt, die zyne aandagt vorderden, en afriepen
van zyne geliefde Letterbezigheden, scheen het hem nooit aan tyd te ontbreeken.
Elke zaak volvoerde hy op haaren tyd, door eene wel overlegde schikking op zyne
Studien en andere bezigheden, van welker aantal en verscheidenheid hy nimmer
eenigen ophef maakte; en door zyne aandagt geheel te vestigen op 't geen hy
onderhanden hadt, vermydde hy alle verwarring. Altoos bezat hy zichzelven: en hy
vondt tyd tot leezen, schryven en letterbezigheden, zonder den tyd te neemen welke
hy moest besteeden tot het waarneemen zyns Beroeps en het voldoen aan alle de
(*)
Maatschappyelyke betrekkingen, waar in hy zich geplaatst vondt .’
Misschien lazen weinigen ooit zo veel, en met zo veel voordeels voor zichzelven
en anderen, als Dr. KIPPIS. Wy hebben van een zeer geloofwaardig Geleerden
verstaan, die het van den Man zelven hadt, dat hy eens, drie jaaren lang, zestien
uuren op een dag las; dat een der groote Werken, van hem geheel doorgeleezen,
was: The General Dictionary, X Deelen in Folio. Deeze leezing, voegde hy 'er by,
hadt den grond gelegd tot zyn smaak en bedreevenheid in Leevensverhaalen op
te stellen. Hy vormde een juist oordeel over de inwendige waarde van elk uitkomend
Werk 't geen hem in handen kwam; en 'er waren weinig Werken, in het vak der
Letteren, waarin hy arbeidde, die, staande het verloop van veele jaaren,

(*)

Funeral Sermon, p. 36.
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het licht zagen, of hy wist 'er een oordeelkundig berigt van te geeven.
Voornaamlyk lag Dr. KIPPIS, buiten 't geen by zyn Beroep behoorde, zich toe op
(*)
de Classische Schryvers, de Fraaije Letteren en de Geschiedkunde . Bovenal was
hy bedreeven in de Geschiedenis zyns eigen Lands, en de beginzelen der Britsche
Staatsgesteltenisse. Aan dezelve was hy verknogt, deeze verdedigde hy. Nogthans
liep hy, als een Protestantsch Dissenter, niet geheel vry van het vermoeden, 't welk
op bykans geheel het lichaam der Protestantsche Dissenters kleeft, dat hy niet wel
voldaan was over de Engelsche Regeeringsgesteltenisse. Men vermoedde zulks
ten onregte. Dr. KIPPIS was, in de daad, een yverig Voorstander van Godsdienstige
en Burgerlyke Vryheid; hy beklaagde, met veele van de wyssten en besten, het
bestaan van zekere erkende misbruiken; maar hy was geen vriend van eene geheele
omverwerping van het oude; over 't geheel hieldt hy de Ryks-Regeeringsgesteltenisse
als geschikt om redelyke Vryheid te beschermen, en Volksvoorspoed te wege te
brengen. In zo verre mogt hy een Constitutionalist heeten. Als zodanig was het, dat
hy zyn naam deedt uitschrappen by eene en andere Politieke Societeit, waar hy
langen tyd Lid geweest was, toen, zyns oordeels, de zaak te verre ging; dan hy liet
nimmer de beginzels vaaren, op welke zyn eerste verbintenis met dezelve gegrond
was.
De veelvuldige Verbintenissen van Dr. KIPPIS deeden hem nimmer de Studien,
en Pligten meer onmiddelyk tot zyn Beroep behoorende, verlaaten. Zyne
bedreevenheid in verscheide takken der Godgeleerdheid, en kennis aan de
onderwerpen dienstig tot een oordeelkundige verklaaring der Gewyde Schriften,
was zeer uitgestrekt. Elken dag las hy bestendig een gedeelte van het Nieuwe
Testament in het oorspronglyke. Hy was een vast Geloover in den Christlyken
Godsdienst, op gronden van het rypst onderzoek en de volste overtuiging.
Oorspronglyk was hy opgevoed in Calvinistische beginzelen; maar zeker toeval,
door hem vermeld in eene Aantekening op het Leeven

(*)

In zyne jeugd bestondt hy nu en dan de snaar der Dichtkunst te roeren. Eenige zyner
Lofzangen, en verscheide Psalmen, zyn geplaatst in The New Collection of Hymns for Public
Worship.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

251
van ELISHA COLES, in de Biographia Britannica, bragt hem ter omhelzinge van ruimere
Godsdienstbegrippen. Een Werk van COLES over GODS Oppermagt, (in den strengsten
Calvinistischen trant geschreeven,) werd hem, toen hy veertien jaaren oud was, in
handen gegeeven, door eenige volyverige Vrienden, om hem te versterken in de
daar in beweerde Leerstellingen. Het leezen deezes Werks hadt een volkomen
strydige uitwerking. De Schryver stelde de Tegenwerpingen, wegens de Leer der
volstrekte Verkiezing en Verwerping, als mede ten opzigte van andere Geschilpunten,
voor, om ze vervolgens op te lossen: doch aan den jongen KIPPIS kwamen de
Tegenwerpingen kragtiger voor dan de Oplossingen. Derwyze, dat hy aan het leezen
deezes Werks zyn eerste verwerping van de Calvinistische Leerbegrippen
verschuldigd was. - In 't laatste gedeelte zyns leevens helde hy over tot de
onderscheidende begrippen der hedendaagsche Unitarissen; doch hy was verre
van alle begrippen, door zommigen hunner omhelsd, aan te neemen.
Als een Leeraar was Dr. KIPPIS in zyn voordragt redeneerend en schriftuurlyk
beide, oordeelkundig en onderwyzend, sterk op de betragting in 't slot aandringende;
by byzondere gelegenheden wist hy gelukkig het redeneerende met het hartroerende
zamen te voegen. Zyn wyze van voordragt was natuurlyk, vry van alle gemaaktheid,
en, wanneer de gelegenheid het vorderde, vol van klem en nadruk.
Dr. KIPPIS stak niet meer uit van wegen zyne Zielsvermogens, zyne Letterkundige
vorderingen, en uitsteekende Schriften, dan ter oorzaake van de Deugden, die een
Christen, een Geleerden, en een Mensch, ten cieraad strekken. In opgeruimdheid
en vrolykheid van aart, in zagtheid van zeden, in aangenaam- en leerzaamheid des
onderhouds, werd hy door weinigen overtroffen.
Zyne Godsvrugt was gegrond op de verhevenste gevoelens van de Godlyke
Volmaaktheden en Voorzienigheid; diens wil te kennen was zyne gestadige
beoefening, en dien te betragten de wellust zyns leevens. Die stugheid van aart,
dat naargeestig voorkomen, die strengheid in gedrag, welke ontstaan uit verkeerde
begrippen het Opperweezen betreffende, kende hy niet. De Christlyke Deugden,
door Apostel PAULUS ‘Vrugten van den Geest’ geheeten, strekten hem ten cieraad.
Deeze betoonde hy in alle zyne betrekkingen en handelingen;
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deeze maakten hem bemind by allen, die het geluk hadden om hem van naby te
kennen; by deeze voegde hy eene onbuigzaame eerlykheid, en edele
onafhangelykheid van geest.
Ter Vrouwe hadt hy eene verstandige, voorzigtige en aangenaame,
Leevensgezellinne; maar, op 't einde eener lange en gelukkige Egtverbintenisse,
werd zyne tedere liefde gevoelig geschokt door het lyden deezer dierbaare, die
eene kwaale kreeg welke haar langen tyd kwelde, en voor welke geene geneezing
was. Gevoelig deelde hy in haare pynlyke ongemakken, en poogde dezelve te
verzagten door eene vlytige oppassing.
De Godlyke Voorschriften van het Euangelie waren de bestuurende beginzels
zyns gedrags; de uitsteekende Beloften de gronden zyner Hoope, Vertroosting en
Vreugde. Hy leefde niet voor zichzelven alleen, maar zyn uitgebreid hart was steeds
genegen en werkzaam om het welvaaren van anderen te bevorderen. De uitslag
hiervan was die voldoening, welke zelfzoekenheid nimmer kan verschaffen; en,
terwyl alles binnen in zyne ziele gerust was en helder, werd zyn geluk vergroot door
de aangenaame bewustheid, dat hy bemind werd door zyne Vrienden, en dat hy,
buiten dien kring, in aller hoogagting deelde. - Ten besluite: geduurende den loop
van een lang en werkzaam leeven, genoot mogelyk niemand op de proeve duidlyker
en volkomener, dan hy, de waarheid der betuiginge in de Heilige Bladeren, ‘dat de
wegen der Wysheid wegen der Lieflykheid, en alle haare paden paden des Vredes,
zyn.’

De voornaamste byzonderheden wegens de harem by de Turken;
en iets wegens de schoonheid der Turksche vrouwen.
(Ontleend uit The Natural History of Aleppo, by ALEXANDER RUSSEL, MD. The second
Edition, revised, enlarged and illustrated with Notes, by PATRICK RUSSEL, MD. and
F.R.S.)
‘Bekend onder onze Landgenooten is RUSSEL'S Natuurlyke Historie van Aleppo,
vóór veele jaaren vertaald uitgegeeven. De Schryver schonk dit altoos geagt Werk,
omtrent veertig jaaren geleeden, aan zyne
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Landgenooten. Die keurige Waarneemer was reeds op eene Tweede Uitgave, met
veele Verbeteringen en Byvoegzelen, bedagt geweest. Van deeze zondt hy een
Afschrift aan zyn Broeder PATRICK RUSSEL, die, als Doctor, te Aleppo was gebleeven,
met verzoek om alle mogelyke aandagt toe te brengen tot het verbeteren der nog
overgebleevene gebreken. Niets kwam hier van, geduurende het leeven des
Schryvers. Maar Dr. P. RUSSEL, in Engeland wedergekeerd, vondt, onder de Papieren
zyns overleden Broeders, veel stofs verzameld tot eene nieuwe Uitgave. Deeze met
eene groote verscheidenheid van stoffe, zints verzameld, hebben eindelyk de zints
lang beoogde nieuwe Uitgave te voorschyn doen komen, die in grootte en prys het
dubbele van de voorige uitmaakt, en dus als een geheel nieuw Werk mag aangezien
(*)
worden . - Onder de veelvuldige vermeerderingen en verbeteringen, heeft de
tegenwoordige Uitgeever, zich bedienende van de gelegenheid, welke zyn Beroep
als Arts hem aanboodt, zyne eigene en der Leezeren nieuwsgierigheid voldaan met
een omstandiger Verslag te geeven van de Harem, of de Verblyfplaatzen der
Turksche Vrouwen, dan wy ergens aantreffen, en oordeelen wy den Leezer van
ons Mengelwerk geenen ondienst te zullen doen met de voornaamste
Byzonderheden van dit Charactertekenende Voorwerp der Oostersche Huishouding
mede te deelen; ten vollen verzekerd, dat deeze bescheiden, op getuigenis van
eenen zeer geloofwaardigen Man berustende, schoon, in eenige opzigten, van veele
andere berigten, deswegen gegeeven, verschillende, hunne aandagt overwaardig
zullen bevonden worden: zeer onderhoudend is het Verslag, waartoe wy, naa deeze
noodige aanleiding, toetreeden.’
Wanneer de Turksche Dames elkander in den voormiddag bezoeken, leggen zy by
de intrede in de Harem den sluier niet onmiddelyk af: want het mogt weezen dat
eenigen der Mannen nog t'huis waren, en haar, in 't

(*)

't Zelve beslaat 2 Vol. in 4to, en kost 3 L. 12 S. en zag in den Jaare 1794 het licht.
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voorbygaan, zouden kunnen zien; maar, zo ras zy het vertrek intreeden van de
Dame, welke zy voorhebben te bezoeken, is een der jonge Dames, of eene Slaavin,
terstond gereed om den sluier weg te neemen, die zorgvuldig opgevouwen en
weggelegd wordt. Het strekt ten teken dat de Bezoekster alleen voorheeft eene
korte poos te blyven, als zy, in stede van den sluier over te geeven, alleen haar
hoofd ontdekt, en voorts den sluier agtloos by de schouderen neer laat hangen. Dit
bedryf veroorzaakt gemeenlyk een vriendelyken stryd tusschen de Bezoekster en
de Bezogte; de laatste dringt aan op het wegbergen van den sluier, de eerste weigert
de overgave. Een dergelyke tweestryd ontstaat 'er by het eindigen des bezoeks.
Wanneer aanhouden de Bezoekster niet kan beweegen om langer te blyven, is de
sluier weg; de Dienstboden, des vooraf onderrigt, wenden voor, overal 'er vergeefsch
na te zoeken. Als zy dan op de volstrekte noodzaaklykheid van haar heenengaan
aandringt, wordt haar te verstaan gegeeven, dat de Aga, of Heer des Huizes, nog
niet is uitgegaan, en houdt men haar boertende voor, of zy het hart hebbe om
ongesluierd uit te gaan.
In de wyze van elkander te ontvangen betoonen de Turksche Dames zich min
pligtpleegende dan de Mannen. Haare verwelkomende aanspraaken, schoon op
een zwellenden toon gestemd, draagen zy rasser en gemeenzaamer voor.
De gewoone groete wordt volbragt met de regter hand op de slinker borst te
leggen, en het hoofd een weinig te buigen. Zomtyds groeten zy met een kus op den
wang; de jonge Juffrouwen groeten de oudere Dames met een handkus. Zy worden
op Koffy en Tabak onthaald; Sherbet en Reukwerk komen alleen, by byzondere
gelegenheden, te voorschyn.
De groote Heeren worden in de Harem opgepast door Slaavinnen, op dezelfde
wyze als in de andere vertrekken door Knegts. Deeze blyven staan in eene nederige
houding van oppassen, met de handen kruislings op den gordel, en op den grond
neergeslaagene oogen. De andere Dames, zo wel als de Dogters des Huisgezins,
brengen, by gelegenheid, Pypen en Koffy; doch blyven niet staan. Zy worden verzogt
te gaan zitten, of gaan heen. Dit egter hebbe men van de Grooten te verstaan; want,
in 't gemeene leeven, staan beide, Vrouwen en Dogters,
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den Mannen slaafsch ten dienste. Lieden van beiderlei Sexe zitten nimmer by
elkander aan tafel.
Zeldzaam worden alle de Dames van een Harem, door de Grooten, te zamen
gezien, of het moet gebeuren, dat zy, in den Zomer, verrast worden, zittende in de
Divan, waar zy zamenkomen om eene koele lugt te scheppen. Op 's Mans inkomen,
staan zy alle op, maar, des verzogt zynde, herneemen zy haare plaatzen (eenige
van de Slaavinnen uitgenomen), en hervatten haar werk. Hoe druk snappende zy
ook geweest zyn vóór des Heeren inkomen, volgt 'er een ontzagbetoonend zwygen
op het oogenblik zyner verschyninge: een bedwang, haar te mindér lastig, dewyl
zy daaraan van de kindsheid af, als 't ware, gewoon zyn. Het is verbaazend te zien
hoe schielyk het geraas der Kinderen ophoudt by de komst van den Vader; maar
de Vrouwen klaagen zeer over haar onvermogen om ze te doen zwygen in diens
afweezen, of de Kinderen, door dreigen of vleijen, tot bedaaren te brengen.
Schoon de tegenwoordigheid van een groot Heer de jongere Dames dit zwygen
oplegge, vindt hy altoos eenige der oudere Matroonen gereed genoeg om hem te
onderhouden, zo hy anders lust tot kouten hebbe. Op deeze wyze verneemt hy het
nieuws van den dag, 't geen, hoe zeer schaars de stoffe des onderhouds by de
Mannen, zeer gezogt wordt by de openbaare Baden, en rond verteld door de
Vrouwen die Waaren te koop veilen, Pedlers geheeten, en zy die den naam draagen
van Bidoween Vrouwen, aan de Harem verknogt. De eerstgemelde, die meestal
Joodsche of Christen Vrouwlieden zyn, verzorgen de Dames van Gaas, Neteldoek,
Borduurwerk, Snuisteryen, en hebben daarenboven de kunst om geheime historiëtjes
te verzamelen, en op te cieren; de laatstgenoemde zyn niet min snapagtig, noch
meer geheimhoudend; maar bezitten daarenboven een vergund voorregt om vryuit
met de Mannen te spreeken, en zy weeten volmaakt, op welk eene wyze zy deezen
moeten onderhouden. Deeze vryheid ontstaat daaruit, dat zy dikwyls gehouden
worden als Minnen, waardoor zy een standhoudend verblyf in een Huisgezin krygen;
de Zoogzuster blyft in de Harem, en volgt met den tyd de Moeder op. De Grooten
spreeken, in deeze ledige uuren, ook van hunne eigene huislyke zaaken, en
vermaaken zich met hunne Kinderen. Wanneer zy begeeren meer afge-
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zonderd te zyn, gaan zy na een ander vertrek, waar in geene Dame, dan die aan
welke het toebehoort, het zal waagen ongeroepen binnen te treeden.
De Turken neemen, in de tegenwoordigheid hunner Vrouwen, een trotscher en
agterhoudender houding aan, dan zy gewoonlyk betoonen, en, in hunne wyze van
deeze aan te spreeken, zyn zy min beleefd, en brusker, dan onderling, of zelfs met
Mannen die zy verre beneden zich in rang schatten. Naardemaal dit dikwerf is
waargenomen in Persoonen die uitstaken in heuschheid en minzaamheid van
voorkomen jegens de Mannen, mag dit veeleer aangezien worden als hunne
gewoone handelwyze, dan toegeschreeven aan de toevallige tegenwoordigheid
van een Europeaan: dit wordt wyders bevestigd door het doorgaande gedrag der
jonge knaapen, die, op een bevelvoerenden toon, tot de Vrouwen spreeken; iets 't
geen zy alleen uit de hun gegeevene voorbeelden kunnen geleerd hebben. De
Mannen oordeelen het misschien staatkundig, deeze houding en dit gedrag aan te
neemen, in een stand waar men mag veronderstellen dat de heerschappy moeilyker
valt te bewaaren, dan onder hunne manlyke afhangelingen; en daarom waagen zy
het alleen in uuren van afzondering die beleefdheid te betoonen, welke zy, als iets
aan hunne waardigheid ontneemende, voorzigtig oordeelen, in hun algemeen gedrag,
te verbergen voor Persoonen, van wier gehoorzaamheid zy gelooven zich alleen te
kunnen verzekeren door een voorkomen van stug- en strengheid.
De Vrouwen, inzonderheid die van rang, betoonen zich wederhoudend omtrent
haare Mannen; terwyl zy een aanhaalende en hartlyke genegenheid laaten blyken
voor haare Broeders, schoon deeze dikwyls beantwoord wordt met weinig meer
dan een koel welgevallen; even als of der Vrouwen betooning van tederheid eene
schatting ware aan der Mannen meerderheid verschuldigd. Nogthans zyn 'er tyden
en omstandigheden, waarin de natuurlyke geneigdheid de overhand bekome op
deeze koele onverschilligheid der Jongelingen. De zugt van eene Zuster, die zich
in ongelegenheid bevindt, of haar kwynen in eenen zieklyken staat, veroorzaakt
dikwyls eene ontroering, voor welke zy, als men uit de algemeene schynbaarheden
zou oordeelen, wel wenschten onvatbaar te zyn. Zich te gelaaten als of men
onaandoenlyk is, maakt een opmerkenswaardige trek uit in het Character
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der Turken. Hier door zyn ze in staat, om, onder den last der knellendste tegenheden,
een voorkomen van rustigheid en welgemoedheid aan te neemen, veel grooter dan
zy met de daad bezitten; en, by andere gelegenheden, spannen zy hunne uiterste
poogingen in, om die aandoenlykheid te verbergen, welke in te volgen, by andere
Volken, voor iets loflyks gehouden wordt. Der Turken uitwendig gedrag is over 't
algemeen gekenmerkt door deeze gemaaktheid; de weezenlyke aandoeningen
hunner zielen, die met de roerzels der algemeene menschlykheid zamenstemmen,
zyn meer bedekt voor 't oog der waarneemeren.
Lieden van Rang, Mannen die Bedieningen bekleeden, verlaaten de Harem 's
morgens vroeg, en brengen, de twee uuren naa den middag uitgezonderd, den
meesten tyd door in andere vertrekken. Maar de zodanigen, die weinig bezigheids
hebben, de wellustige jonge Mannen van allerlei stand, houden zich veele uuren in
de Harem op. Eenige toegeevenheid heeft hier plaats voor de jongen, eenige weeken
naa dat zy in den Egt zyn getreeden; maar een verwyfd character, 't welk in geenen
deele agting heeft onder de Mannen, is verre van gevallig te weezen by de Vrouwen.
De tegenwoordigheid van den Man, op ongewoone tyden van den dag, brengt de
geheele Harem in bedwang, en hoe zeer de eene of andere begunstigde in het
Vrouwentimmer genoegen moge scheppen in de byzondere aandagt, welke haar
Heer ten haaren opzigte betoont, beklaagen zich de overige Vrouwen, wegens het
gemis van haare vryheid, door dit veelvuldig en lang t'huis blyven.
De Grooten, indien zy eene ligte ongesteldheid hebben, blyven gezelschap zien
in andere vertrekken; doch wanneer de ziekte ernstig wordt, begeeven zy zich in
de Harem, om opgepast te worden door hunne Vrouwen. Te deezer gelegenheden
kunnen, behalven de Geneesheeren, en zeer nabestaande Bloedverwanten, geen
menschen by hun toegang krygen, dan alleen in de dringendste gevallen. Zy doen
eene keuze onder de Vrouwen van de zodanige, die zy meer onmiddelyk by zich
ter oppassinge verkiezen; en ééne wordt byzonder gekoozen om een berigt te
geeven aan den Arts van 't geen 'er is voorgevallen in den tusschentyd zyner
bezoeken, om diens onderrigtingen te ontvangen, en toe te zien
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dat alles, naar eisch der voorschriften, worde in agt genomen.
Geneeskundigen, 't zy Europeaanen of Inboorelingen, hebben toegang in de
Harem, ten allen tyde dat hun oppassen vereischt wordt. De Arts, naa aangediend
(*)
te zyn, moet aan de deur wagten tot de baan klaar is ; dat wil zeggen, tot dat zyn
Patient, als het eene Vrouwe is, haar gezelschap en oppassters, en andere die in
de vertrekken zyn mogten, door welke hy heen moet, zich met den sluier gedekt
hebben, of weggegaan zyn. - Hier op wordt de Arts na het vertrek der Zieke gebragt
door eene Slaavinne, die voortvaart om met eene luide stemme diens komst aan
te kundigen; uitschreeuwende: Dirb! dirb! al hakeem Gia-y! - ‘Weg! weg! de Doctor
komt!’ eene voorzorg, die niet altoos voorkomt, dat ongesluierde Dames, die dit niet
gehoord hebben, toevallig het voorhof overloopen: in welke gevallen het eenen
welleevenden Arts voegt de oogen elders heenen te wenden.
De kamer intreedende, vindt de Doctor de Zieke bedekt met een los overgeslaagen
sluier, en dewyl het een algemeen aangenomen denkbeeld is dat de ziekte uit de
(†)
Pols kan gekend worden , is de Arts niet gezeten of de bloote hand wordt ter
(‡)
polsvoelinge aangebooden . Als dan beschryft de Lyderesse haare kwaal, en indien
het noodig is de Tong te zien, wordt de sluier ten dien einde opgeslaagen; terwyl
de Oppassters het overige des

(*)

(†)

(‡)

Wanneer men weet dat de Geneesheer komen zal, geeft de Bediende, die de post heeft om
de baan klaar te maaken, hier van kennis, met te roepen: Amel dirb! Amel dirb! ‘Maakt u weg!
Maakt u weg!’ en, naa eenigen tyd wederkeerende, is het woord si dirb, ‘de baan is klaar.’
De Turksche Doctors geeven klem aan dit zotte denkbeeld. Ik volgde, in dat opzigt, het
voorbeeld myns Broeders, die, uitgezonderd in koortzen, altoos de Zieke verzogt om een
verhaal van haar ongemak te geeven, eer hy de Pols wilde voelen.
Men heeft my dikwyls de hand toegereikt met dun gaas bedekt. Maar de Dames te Aleppo
lachen meestal om deeze kieskeurige naauwgezetheid, en ik weigerde altoos my te schikken
naar eene soort van neuswyzigheid, door gewoonte niet gewettigd. - TOURNEFORT vondt een
ander gebruik in de Harems door hem bezogt. Voyage, Tom. II: p. 17.
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aangezigts, en byzonder de kruin des hoofds, zorgvuldig bedekt houden. De Vrouwen
maaken geene zwaarigheid altoos, om den nek, den boezem, te ontblooten, ingevalle
het noodig is die lichaamsdeelen te beschouwen; doch nimmer, dan met veel betoons
van wederzin en weigering, geeven zy toestemming om het hoofd te ontdekken.
Dames, die ik van zeer jong af gekend hadt, en die, door eene langduurige
verkeering, geen zorg altoos droegen om haare aangezigten voor my te bedekken,
vertoonden zich nimmer zonder neusdoek, of eenig ander ligt bedekzel over 't hoofd
geslaagen. Zo verre ik uit dit zo zeer algemeen gebruik kon oordeelen, scheen het,
in 't stuk van welvoeglykheid, van meer aanbelangs gerekend te worden, het Hoofd,
dan het Aangezigt, te bedekken.
Doorgaans wordt de Arts onthaald op Tabak en Koffy; dit, als een betoon van
agting aangeboden wordende, kan de Arts niet welvoegelyk afslaan; schoon die
beleefdheid aanleiding geeve tot een te ruim gebruik van beiden. Naa dat hy zyn
Zieke bezogt en de noodige onderrigtingen ten haaren opzigte gegeeven heeft,
verzoekt hy te mogen vertrekken; doch zelden staat het hem vry heen te gaan
zonder de veelvuldige klagten gehoord te hebben van alle zieklyke Bewaaksters
der Kranke, die 'er zich tegenwoordig bevinden, of alreede gesluierd zitten te wagten,
of spreeken van agter een gordyn, te dier gelegenheid in de Ziekenkamer gehangen.
Deeze Dames oordeelen zich altoos geregtigd tot het ontvangen van eene mondlyke
raadgeeving, of ten minsten om het gevoelen diens Doctors te hooren over de
Geneesmiddelen haar door anderen voorgeschreeven. Een voornaam gedeelte van
de Geneeskunde by de Turksche Doctors bestaat in de bekwaamheid om zich
behendig te kwyten ingevalle van dusdanige tusschenbeide komende
raadvraagingen.
In Huisgezinnen, waar men gewoon is een Europischen Arts te gebruiken, wordt
hy, wanneer zyne Lyderesse aan de beterhand is, zomtyds verzogt zyn Bezoek te
rekken, en de nieuwsgierigheid der Dames te voldoen, die hem ontelbaare vraagen
doen wegens zyn Land en Volk. Bovenal betoonen zy zich nieuwsgierig na de
Leevenswyze van de Vrouwen der Franken, derzelver Kleeding, Bezigheden,
Huwelyken, Opvoeding der Kinderen, Vermaaken en Uitspanningen. In vergelding
van
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het onderrigt, op deeze stukken haar gegeeven, zyn zy zeer aartig spraakzaam, en
spreiden bekwaamheden ten toone, die, zeer luttel te danken hebbende aan kunstige
aankweeking, als 't ware, zich natuurlyk ontwikkelen, onder eenen helderen hemel,
en den invloed eener allergunstigste lugtstreeke. De vraagen, welke zy voorstellen,
zyn doorgaans zeer gepast, en de aanmerkingen, die zy maaken op zeden en
gebruiken zo wyd en verre van de Turksche verschillende, zyn dikwerf geestig, en
vol blyken van oordeel.
Wanneer de Visite eindelyk is afgeloopen, wordt 'er weder kennis gegeeven om
de baan klaar te maaken; de Arts gaat heen, even als by 't inkomen, door eene
Slaavin voorgegaan. Doch het gebeurt zelden, dat hy niet meer dan ééns
opgehouden wordt door eenige der Bedienden, die op zyne wederkomst wagten.
Want, hoe gering derzelver ongesteldheid ook moge weezen, is de verzoeking, om
des by den Arts te klaagen, onwederstaanbaar. Deeze Meiden hebben zelden eenig
ander hoofd- of aangezigt-bedekzel, dan een zakdoek over 't hoofd geworpen, waar
van zy een slip in den mond vasthouden; maar, om zelfs deeze moeite voor te
komen, plaatzen zy zich veelal agter een deur of vensterslag half geopend, in welken
stand zy de hand uitsteeken om de pols te laaten voelen.
Zomtyds gebeurt het, dat eene andere hinderpaal moet te boven gekomen worden,
eer men de buitendeur bereikt. Deeze ontstaat daar uit, dat eenige der jonge Dames
of Slaavinnen, die op het voorplein bezig zyn, voluit weigeren den sluier om te slaan,
of te vertrekken. Dit geschiedt alleen uit boertery, om de geleidster te plaagen, en
te noodzaaken te blyven wagten. Te vergeefsch roept zy dirb! ‘weg!’ Te vergeefsch
maakt zy beurtelings gebruik van smeeken, dreigen en verwyten, tot dat zy, alles
vrugteloos vindende, eene heusche waarschuwing doet, en een list gebruikt die
nimmer faalt. Zy treedt voorwaards, en verzoekt den Doctor te volgen. Hier op volgt
een algemeene vlugtparty. Zy vlieden allerwegen heen, en vatten alles aan wat 'er
voorkomt, 't geen op eenigerlei wyze tot een sluier kan dienen, of tragten zy de een
zich agter de ander te verbergen. - Dan het is alleen wanneer geen der Mannen
t'huis is, dat deeze grap plaats grypt. Wanneer de Arts door den Aga zelve uitgeleid
wordt, gaat alles met behoorlyke
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stilte toe, en in de Ziekenkamer is 'er niemand, buiten de oude of getrouwde
Bloedverwanten, die zich in 't gesprek mengt. Dan het gebeurt zeldzaam dat de
Aga zelve die moeite neemt, naa eenige weinige der eerste bezoeken, uitgenomen
wanneer de Doctor daar ten hize een vreemdeling is.
De Turksche Vrouwen, op dat wy 'er dit nevens voegen, zyn in haar persoon eer
bevallig dan schoon. In de vroegste jeugd mogen zy den naam van schoonheden
draagen, doch dit voorregt verdwynt als zy eenigzins in jaaren klimmen; nogthans
behouden zy altoos dat fyne doordringend oog, en veele ten einde toe de keurige
weezenstrekken, schoon zy de bevallige kleur derven. Zy draagen geen keurslyven,
en neemen geene moeite altoos om haare gestalte te bewaaren. Over 't algemeen
zyn ze klein van gestalte, en die eenigzins lang vallen, gaan meest bukkende. De
Vrouwen van rang neemen een staatig voorkomen aan; doch gaan onbevallig; en
de houding haarer lichaamen heeft geheel niets van die losheid en zwier, aan welke
het oog der Europeaanen by de Vrouwen gewend is. - De Kleeding, in welke zy
buiten verschynen, is niet geschikt om haar persoon bevalligheid by te zetten; de
sluier benadeelt het zien van haare gestalte; de beenen zyn onvoegelyk bedekt
door de laarzen; en zelfs zonder deeze is de beweeging der voeten niet zo bevallig
en los als die der armen. Dit is de reden, dat de Turksche Vrouwen zich op het
allervoordeeligst vertoonen, wanneer zy op de Divan zitten.
De voorbygaande wyze, op welke de Turksche Vrouwen alleen door
Vreemdelingen kunnen gezien worden, maakt het bezwaarlyk, zo niet ondoenlyk,
bepaald te spreeken van haare schoonheid, in vergelyking met die der Vrouwen by
andere Landen, die men gemeenzaamer ziet. Haare kleeding en sluier, die zo veel
nadeels aan de gestalte toebrengen, brengt mogelyk (de laatste inzonderheid) iets
toe om het uitzigt kragt by te zetten. - Ik heb gelegenheid gehad om veele Turksche
Vrouwen te zien, en keurde dezelve in 't algemeen fraaijer dan de Christen en
Joodsche Vrouwen; doch wel eens kwam de bedenking by my op, of dit gunstig
oordeel niet eenigermaate moest toegeschreeven worden aan het deels beschouwen
van het geheel, of, wanneer het ge-
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heel ontdekt was, zulks geschiedde op eene wyze, die iets tot het verheffen der
schoonheid toebragt. Dit gaat zeker, dat veele, wier gelaat ik, in den eersten opslage,
als zeer schoon aanmerkte, door een dunnen sluier bezien, niet weinig, by eene
voller ontdekking, verlooren.

Tweede verhaal van eene gruwelyke moord, begaan uit valsche
Godsdienstbegrippen.
(*)

Deelden wy onlangs een echt verhaal mede van eene zeer gtuwelyke moord, in
1785 te Berlyn gepleegd, uit valsche Godsdienstbegrippen, wy willen daarop nu
nog een tweede verslag laaten volgen, van een verschrikkelyk geval, dat eenige
jaaren laater te Dresden gebeurd is, en, ofschoon het anders, zoo ten aanzien der
aanleidende oorzaak, als van bykomende omstandigheden, van het voorgaande
merkelyk verschilt, echter in zoo verre daarmede overeenstemt, dat de Moordenaar
zich, door verkeerde Godsdienstbegrippen, daartoe heeft laaten vervoeren.
Het geval, uit echte bescheiden overgenomen, heeft zich dus toegedraagen.
‘Een Papiermaakersgezel te Dresden, die aan het speelen geheel overgegeeven
was, verspeelt vyftien ryksdaalders, die hy voor papier ontvangen had, en by zyn
heer moest in rekening brengen. Deze omstandigheid maakt hem zoo verlegen en
beangstigd, dat hy het ontzettend besluit neemt, om iemand te vermoorden, en
alzoo uit de waereld te raaken, terwyl hy toch geen kans zag, om zich van de
rampzalige verzotheid op 't spel los te rukken. Zyne speelmakkers, aan welken hy
zyn voorneemen openbaart, toonen hunne uiterste verwondering over het ysselyk
opzet, om de handen te slaan aan een anders leeven, en vraagen, waarom hy dan
niet maar liever zich zelven wilde van kant maaken? Neen! zegt hy, als ik my zelven
om 't leeven brenge, dan kome ik in de hel, maar begaa ik een doodslag aan een
ander, dan worde ik door een Leeraar behoorlyk tot den dood voorbereid, en heb
hoop op een zalig einde. Met zulke gedachten gaat de ongelukkige mensch naar
de Stad. Hier ontmoet hy op straat een kinderbewaardster met kinderen. Een
derzelven gevalt hem by uitneemendheid; hy pryst hetzelve zeer sterk, en vraagt,
of hy het eens op den arm mogt neemen. Na eenige woordenwisseling wordt het
hem toegestaan. Nu grypt de onmensch het kleine onnozele wicht by de voeten,
slaat het hoofd tegen den muur van een huis, en

(*)

Zie onze Letteroef. van dit Jaar, Meng. bl. 177.
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treedt het eindelyk met voeten. Toen men hem vraagde, waarom hy dat gruwelstuk
aan een onnozel kind, en niet aan een volwassen mensch, uitgevoerd had, was zyn
antwoord, omdat hy van de zaligheid van zoodanig kind vaster overtuigd was, dan
van een volwassenen.’
Wat hebben Leeraars, en anderen, die valsche begrippen, over de zwakheid der
menschelyke natuur, over de eigenschappen eener waare bekeering, (of verbetering
van hart en leeven), en over 't geen vereischt wordt, om zich voor den dood wel
voor te bereiden en zalig te sterven, in één woord, over Godsdienst en deugd,
voortplanten en begunstigen, voor hunne rekening! Hoe verschrikkelyk zyn dikwyls
de gevolgen, tot onteering van het menschdom! Maar hoe verdienstelyk zyn zy
integendeel, die aan de opklaaring van hunne medemenschen arbeiden, hen van
min of meer algemeene dwaalbegrippen geneezen, en zuivere gevoelens van
Godsdienst, wyd en zyd, verspreiden. Zulke gevoelens, voorzeker de belangrykste
van allen voor ieder mensch, en de aangelegenste voor de geheele Maatschappy,
kunnen wy niet nalaaten, by deze gelegenheid, ook inzonderheid toe te wenschen
aan hun, die zich amptshalve geroepen vinden, om troost en godsdienstig onderricht
toe te dienen aan stervenden, en wel inzonderheid aan stervende Misdadigers, van
wier voorgewende en somtyds zoo hoog opgevyzelde bekeering, op 't einde van
een in ondeugendheid doorgebragt leeven, doorgaans zoo weinig goeds met grond
kan gehoopt worden.

Aanmerkingen over de geneigdheid tot klaagen, en de afkeerigheid
van hulpmiddelen.
Endless is the list of human ills
And sighs may sooner cease than cause to sigh.

(Naar het Engelsch.)
Dikwyls heb ik gedagt, dat, indien 'er een Regtbank opgerigt wierd, bekleed door
eene byzondere Commissie tot herstel van alle de Rampen, Bezwaaren en Onheilen,
waar over wy alle dagen klagt by klagt hooren uitstorten, de meesten der Klaageren
niet zouden verhoord worden, op den grond, dat zy zich zelven gedompeld hadden
in den poel van rampen; of niet alles gedaan, wat zy konden, om dezelve af te
weeren.
Ik heb het ongeluk van te leeven in eene Buurt waar alles gromt, onder een
menigte van Kennissen die grommen, en moet huishouden met een grommend
Gezin. Ik hoor niets dan
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klagten, van den morgen tot den avond; en, 't geen zeer zonderling is, voor lieden,
die hun leed zo dieptreffend gevoelen, niemand biedt zich ter verligtinge aan, of
doet zyn voordeel zo verre met de ondervinding van eenig leed, dat hy zorg draagt
dat het hem niet ten tweedemaale overkome. In de daad, het is my zomtyds in den
zin geschooten, dat het on dergaan van leed tot onze gesteltenis behoort, en dat
een Mensch teleurstellingen zo min kan misgaan als de Kinderziekte.
Zomwylen hoor ik zeer ernstige gesprekken over de veelvuldige elenden, welke
de Rykdommen medebrengen; dat ze een vloek zyn, in stede van een zegen, en
de oorzaak van veele kwellingen, teleurstellingen, en betooningen van ondank, waar
van de Armen niets weeten. Nogthans ken ik geen een Rykaart, die zyne
Rentebrieven verkoopt, en het geld, daar van komende, aan anderen uitdeelt, om
zich dus van dien last, waar over hy zo zeer klaagt, te ontlasten; geen Man, ryk in
Landgoederen, die, om zich van de zorgen, welke derzelver beheer medebrengt,
te ontslaan, zich van dezelve afmaakt. - Neen, Rykdommen en Bezittingen zyn geen
kwaad in zichzelven; maar het is een kwaad, daar over te klaagen, en ze niet alleen
te behouden, maar angstig te zwoegen om ze te vermeerderen.
Een ander soort van Grommers, die my niet zelden voorkomen, zyn de zodanigen,
die steeds klaagen geen grooter last te kennen, dan het houden van een aantal
Dienstbooden, Meiden en Knegts. Lieden, die zy beschryven, als alleen strekkende
om de een den ander ledig te houden, om 's Meesters Kelder te besteelen, het
Porcelein te breeken, en alles ten minsten pryze te koopen en ten duursten aan te
rekenen. - Wie, nogthans, is 'er onder deeze Klaagers, die zyne toestemming wil
geeven, om die lyst van onheilen te verminderen? Neen! Heer en Vrouw moeten
dien lastigen stoet aanhouden; en spreekt men, ondanks dat alles, niet zelden van
denzelven te vermeerderen. Zo dwaas en met zichzelven strydend zyn de menschen.
Een derde soort van beklaagde Leevensonheilen ontspringt uit de bron, die het
leeven moest veraangenaamen, den gezelligen ommegang. De verkeering is in hun
oog zo verveelend, zo ondraagelyk, zulk eene verspilling van tyd en geld, daar toe
behoort zo veel toestels, men moet zo laat opblyven, zo veel onaangenaams
verdraagen, en zo veel inschiklykheids gebruiken om het elk eenigzins van passe
te maaken, dat de last der verkeeringe den last van een daglooner, die een geheelen
dag zwaar moet werken, verre te boven gaat. - De dwaashartige Mensch heeft geen
vermaak in 't afgezonderd leeven; hy kan geen oogenblik met zichzelven verkeeren,
of eenig duurzaam genoegen in den schoot zyns
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Gezins vinden - en nogthans heb ik niet bevonden, dat zelfs de zodanigen, die de
meeste klagten, in dit geval, uitboezemen, harts of moeds genoeg hadden om eene
Uitnoodiging af te slaan, of eene gelegenheid te verwaarloozen om deeze zo
bejammerde onheilen over en over als in den mond te loopen.
Men ontmoet niet zeldzaam eene vierde soort van Grommers, zo onredelyk als
eenigen der voorgemelden, en ik moet bekennen, dat ik met hun minder medelyden
heb dan met de anderen. Deeze Heeren, zo getrouwden als ongetrouwden, die
gezegd mogen worden nooit zo zeer t'huis te zyn als wanneer zy zich in de eene
of andere Herberg bevinden, en alle voldoening zouden betuigen, wanneer zy niet
al te zeer geschooren wierden. - Doch, wat is het geval? Zy klaagen eeuwig over
slegten Wyn, gebrekkige Bediening, hoogloopende Rekeningen, en onbeschofte
Herbergiers. En egter verdraagen zy alle deeze onaangenaamheden met zo veel
Philosophie, ik meen daadlyk uitgeoefende Philosophie, dat geen hunner de proef
neemt om een hulpmiddel in een meer huislyk leeven te zoeken.
Zeer na verwant aan deeze Klaagers is hier te Lande een talryke hoop van
beiderlei Sexe, die my steeds voorpraaten, welke elendige Plaatzen onze
Gezondheids - bronplaatzen zyn; hoe duur 'er alles, en hoe slegt de oppassing is;
hoe onbeschoft de Bron - herbergiers, hoe elendig de Bals en Kaartpartyen zyn;
met één woord, welke verveelende verblyfplaatzen de Bronnen opleveren. - Zy
spreeken met zo veel gevoels en zo treffend over alle deeze ongemakken, dat ik,
als een natuurlyk gevolg, daar uit afleidde den geheelen ondergang van deeze
Vergaderplaatzen, der Gezondheid en Vrolykheid gewyd. Maar het is 'er zo verre
af, dat dit het geval worde, dat, met het wederkeeren van den Brontyd, die eigenste
klaagende Persoonen, die zo veel van de Bronplaatzen te zeggen wisten, de
Hoofdstad verlaaten als of 'er de pest heerschte, of 'er een aardbeeving te duchten
stondt.
Ik moet niet vergeeten van eene andere soort van Klaagers te spreeken. Zy zyn,
in de daad, in een opzigt, zeer verschillende van alle de voorige, maar vallen geen
sier minder klagtig. Dit goed slag van lieden klaagt niet over eigen ongemakken; 't
geen hunne ziel kwelt is de duurte van alles, in deezen tyd, inzonderheid van de
eerste leevensnoodwendigheden. Over deeze onderwerpen spreeken zy met eene
wondere welspreekenheid, en beklaagen zich ten hoogsten, dat het buiten hun
vermogen is, de drukkende behoeften, welke zy allerwegen rondsom zich zien, te
verligten. - Dan, welk eene wondere tegenstrydigheid! deeze over den duuren tyd
hoogst misnoegden, zie ik, dat, ten eigen gebruike, om hun smaak te streelen en
hunne lekkerheid te voldoen, de uitgezogtste Spyzen koopen, de duurste Wynen
drinken, terwyl
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zy, zich vergastende, niet denken om de hongerigen te voeden, de dorstigen te
drenken.
Ik kan niet nalaaten hier nog by te voegen twee soorten van morrende Klaagers.
Een deezer bestaat uit de zodanigen, die altoos zugten over ongesteldheid, en eene
geheele lyst van kwaalen, waar onder zy gebukt gaan, opleezen, en dit telkens, by
alle gelegenheden, of het pas geeve dan niet, herhaalen. - Geen grooter ondienst
kan men deeze lieden doen, dan met hun maatigheid in eeten en drinken voor te
preeken, hun vroeg opstaan en veel lichaamsbeweeging aan te pryzen. Een deezer
klaagde my dikwyls over de ongemakken, die hem in gevolge van hebbelyk onmaatig
drinken overkwamen. ‘Waarom,’ vroeg ik hem, overeenkomstig met myne een
voudige wyze van denken, ‘waarom laat gy dan niet af van dit onmaatig drinken?’
- Wat, voerde hy my brusk te gemoete, wat wilde gy hebben dat ik doen zou? Ik
moet het een of 't ander drinken! - En zo bestaat het geval met alle de Klaagers,
van welken ik gesprooken heb; de Klaagers moeten altoos iets zeggen, iets doen,
iets drinken.
Nog een enkel woord, en zeer kort, over eene soort van Menschen, en deezen
worden in grooten getale gevonden, die altoos jammeren over de kortheid des
leevens, zonder ooit te gelooven dat het eens zal ten einde loopen. Zy bevestigen
het bekende zeggen: ‘Alle Menschen oordeelen alle Menschen sterflyk, behalven
zichzelven.’ Wegens dit slag van Lieden zal ik alleen zeggen, dat zy talryk genoeg
zyn om allen de zodanigen te bevatten, die het leeven als een zaak van aanbelang
geschonken is, en die, schoon zy niet handelen als redelyke weezens past, in 't
einde zullen bevinden, dat zy verantwoordelyke schepzels zyn - schepzels, die
eenmaal rekenschap zullen moeten geeven.
Maar ik zal niet langer staan blyven by een onderwerp van zo hoog ernstigen
aart; dewyl myn toeleg was, om, in een eenigzins vrolyken luim, over een daar mede
strydig character te schryven; en eenige wenken te geeven, die, kunnen zy niet ter
geneezinge dienen van de Lieden met deeze klaagkwaale zo deerlyk behebt,
misschien kunnen strekken om anderen te waarschuwen tegen een gedrag, 't welk
de bron is van ontelbaare ongeneugten; die, schoon lastig voor de ongelukkige
Naaverwanten en Vrienden deezer eeuwige Klaagers, niet weinig van het genoegen
der Zamenleeving wegneemt.
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Zedelyke bedenkingen.
Stelt den Yverigen tegen den Luiaard - gy zult by den eersten alles in orde, en by
den laatsten alles in verwarring, vinden. - De eerste is werkzaam, altyd bezig - de
laatste zit vadzig zonder iets te doen, en laat den tyd verloopen en nutteloos verloren
gaan. - De nyvere man schat de ogenblikken kostelyk en dierbaar, en draagt zorg,
dat 'er niet één nutteloos verloren ga. - De dagen, zegt hy, die eens voorby zyn,
komen in eeuwigheid niet weêr terug. - De tyd, eens verslonden, is voorby, even
als eene ligte schaduwe die verdwenen is, en geen spoor of teken agterlaat. - De
nyvere man rekent, dat hy over het tegenwoordige alleen de beschikking heeft, dat
het voorledene voorby en weg is, en dat hy mogelyk over het toekomende nimmer
eenige beschikking hebben zal. Om deze reden neemt hy met vlyt den
tegenwoordigen tyd, die onder zyne beschikking is, waar. - Dan de Luiaard bekreunt
zich noch over het voorledene, noch over het tegenwoordige, noch het toekomende.
Dat voorby is acht hy zo veel als het ogenblik waar in hy leeft, en dit weer niet hooger
dan het geen aanstaande is; dit is de reden, dat de Luiaard den tegenwoordigen
tyd laat voorbygaan zonder iets te doen, dan te eten, te drinken, slapen en vadzig
te leven. De pogingen des Vlytigen worden gezegend; hy lyd geen gebrek: maar
by den Luiaard word de zegen in een vloek verkeerd. Zyne bezittingen verminderen
schielyk, en al ras word hy van de armoede overvallen. - Met weinig weet de yverige
man veel te doen. Maar de Luiaard is ras met groote schatten arm. De yverige man
verwaarloost niets; maar met veele kleinigheden te sparen, en die te pas te brengen,
vergadert hy zich rykdommen. - De Luiaard verwaarloost groot en klein; hierdoor
maakt hy zich spoedig arm, schoon hy zelfs rykdommen bezeten heeft. - De vlytige
man doet winst met zyne geringe en vergaderde schatten, door zyn yver en overleg.
De Luiaard verliest met zynen overvloed alles, en word door zyne luiheid dood arm.
- Ja het is zo, dat de ledigheid luiheid, vadzigheid gebrek en armoede, teelt, en dat
de vlyt, de naarstigheid, overvloed voortteelt. - Ledigheid baart kwelling, en yver is
de milde voortteelster van vermaak en genoegen. - Gaat den Vlytigen na, alle zyne
zaken zyn geregeld, zyn huis is zinnelyk en net, zyn huishouden is altyd op orde
en geregeld, zyn huisgezin doet alles zonder verwarring. Alle dingen zyn op zyn
plaats, of, gebruikt zynde, worden zy weer spoedig in orde op zyn plaats geschikt.
- Maar treedt in de
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woning des Luiaards, daar zult gy alles verward en overhoop vinden. Overal slordig
en vuil, geen ding is op orde, en niets gaat geregeld. Alle huisraad vind men overhoop
en van zyn plaats, om dat de Luiaard te vadzig is, om, iets gebruikt hebbende, weer
op de plaats te bezorgen waar het hoort. - Waar alles in wanorde is, aldaar gaat
veel verloren, en waar geen overleg is, volgt onvermydlyk een spoedig gebrek. De vlytige man is des morgens vroeg op, zorgt voor zyne zaken, arbeid vlytig, van
dat de dageraad aanlicht, tot dat de avond valt en de dag gedaald is. - Maar terwyl
de Vlytige werkt, ligt de Luiaard nog op zyn bed te ronken; hy slaapt des nagts niet
slegts, maar brengt een groot gedeelte van den dag door met slapen. Den Luiaard
is alles tot een last - de dagen zyn hem te kort of te lang - de uuren gaan hem te
schielyk voorby of te langzaam. Het is hem te licht of te donker, te heet of te koud.
Nu verveelt hem de zonneschyn; dan is hem de donkere en de betrokken lugt lastig
- met één woord, den Luiaard valt de gansche natuur lastig en verdrietig. - De vlytige
man is in eer en aanzien; het gaat hem wel, alle zyne onderneemingen gelukken.
Voorspoed verzelt hem allerwege waar hy zich bevind. Zyne onderneemingen
gelukken. - Hy geeft aan elk voorbeelden ter navolging door zyne handelwys, en
die zyne voorbeelden volgen handelen verstandiglyk. Zyne vlytige pogingen worden
met geluk bekroond, en zyn huis is het verblyf, de woning, van blyden welvaart. Dan
de Luiaard word van elk veragt en versmaad - ook loopt hem alles tegen, en dit is
ook het gevolg van de luiheid. - Onderneemt de Luiaard nog eens iets, zyne
ondernemingen gelukken hem niet, om dat hy in zyne voortzettingen veel te traag,
veel te vadzig, is. - Tegenspoed verzelt hem doorgaans op alle zyne paden, en
vermeerdert, naar mate de zugt, om zich door vlyt uit dezelve te redden, vermindert
en verslapt. Elk heeft afkeer van hem, en hy is de veragting van al de wereld; al wie
zyne voorbeelden navolgt is een dwaas, en word ongelukkig - zyn huis word eerlang
het verblyf van bedroefde naarheid. - Zo veel verschil is er tusschen den vlytigen
man, en hem die door zyne luiheid alles verwaarloost. Het karakter des eersten is
beminnelyk by God en al de wereld; terwyl integendeel dat eenes Luiaards in de
uiterste verachting is.
C.V.D.G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Iets over Henoch.
(*)

'Er wordt, in de gewyde geschiedenis , van Henoch gezegd, God nam hem weg,
en dit hebben zeer veelen zoo verstaan, als of deze vroome man, zonder sterven,
ten hemel opgenomen ware, en zich ik weete al niet welke gissingen veroorloofd,
om zoo wel de redenen, waarom hem zoo iets buitengewoons zy te beurt gevallen,
als de wyze, waarop zich zulks toegedraagen hebbe, aan den dag te leggen. Men
heeft in Henoch, gelyk ook in Elias, die men even zeker vaststelt, dat leevendig ten
hemel opgenomen is, een voorbeeld van de hemelvaart onzes Heeren gevonden,
en alzoo deze vooronderstelling in de Christelyke geloofsleer zelve ingeweeven.
Ze is nog steeds, zoo wel in de eenvoudigste catechizeerboeken, als in de
Godgeleerde samenstellen, voorhanden, en wordt, met veele anderen van dat soort,
reeds in de vroege kindschheid, doorgaans ingeprent, en als eene
onweerspreekelyke waarheid vastgehouden. De minsten vraagen zich zelven, of
vraagen het anderen, zou het wel waarlyk gebeurd zyn?
Het verhaal van Moses, wel ingezien zynde, geeft geen grond ter waereld, om
dit als eene ontwyfelbaare daadzaak aan te neemen. Henoch wandelde met God,
is eene Hebreeuwsche spreekmanier, die, in goed Nederduitsch, niets anders zegt,
(†)
(‡)
dan, hy maakte werk van den Godsdienst . In het N.T. wordt het, in navolging der
(§)
Alexandrynsche vertaaling, dus uitgedrukt, hy heeft Gode behaagd . Dit zal hy, in
onderschei-

(*)
(†)
(‡)
(§)

Genes. V:24.
Vergel. 1 Sam: II:35. Genes. XVII:1. Mich. VI:8.
Hebr. XI:5.
Vergel. Genes. VI:9. XVII:1. XXIV:40. XLVIII:15. Ps. XXVI:3. XXXV:14. CXVI:9. in de Grieksche
Overzetting.
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ding van de meesten zyner tydgenooten, met zeer veel yver gedaan hebben. Daarom
(*)
wordt dit van hem, gelyk naderhand van Noach , by uitneemendheid gemeld. En,
gelyk de laatstgenoemde daarvoor eene aanmerkelyke belooning, en openbaar
bewys van Gods goedkeuring, ontving, zoo wierd ook de buitengemeene godvrucht
van Henoch, op eene buitengewoone wys, daardoor van God beloond, dat hy hem
vroeg door den dood tot zich nam; en wel, zoo 't schynt, op eene elk in 't oog
loopende wyze, het zy hy door een bliksemstraal getroffen, het zy door een ander
nog minder gewoon toeval, waarin elk Gods hand eerbiedigde, het zy op eene wyze,
die niemand wist, plotsling uit de waereld geraakt zy: want zoo iets dient, om de
ongewoone uitdrukking, terwyl men van alle anderen in dit Hoofdstuk leest, en hy
stierf, hier voorondersteld te worden.
Het geen hier van Henoch gezegd wordt,
Hy leefde vertrouwd met God;
En, dewyl God hem lief hadt,
Was hy niet meer;
God hadt hem opgenomen.

‘Dit verhaal, zegt Herder, over de Hebr. Poëzy, IIde Deel, bl. 35, is de zachte nagalm
wegens iemand, die vroeg gestorven was, die het getal der jaaren zyner vaderen
en broederen niet bereikte. Terwyl kinderen nog geen begrip van de andere waereld
hebben, zogt men hun; uw broeder is by God; God heeft hem zoo vroeg
weggenomen, omdat Hy hem lief hadt, dewyl uw brooder zoo deugdzaam was. De
(†)
eerste waereld was nog in zulk eene kindschheid; men moest toen zoo spreeken .’
Ik kan niet zien, dat 't geen 'er die geleerde en vergiftige Schryver uit de verhaalen
en fabelen van andere volken, als gegrond op eene oude overlevering, ter
verdediging van het gewoone gevoelen, heeft bygevoegd,

(*)
(†)

Genes. VI:9.
Deze spreektrant is echter ook in laatere Bybelschriften overgenomen. Zie Ps. XLIX:16. God
zal myne ziel van 't geweld des grafs verlossen. Want Hy zal my opneemen. - LXXIII:24.
Daarna zult Gy my in heerlykheid opneemen, (zeker niet zonder sterven.)
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voldoende redenen bevat, om van de eerst opgegeevene, zoo zeer eenvoudige,
uitlegging van Moses woorden af te gaan. Dat vroegere en laatere Joodsche
Schriftverklaarders, die geen meer gezag hebben, dan andere menschelyke
Bybel-uitleggers, ook het Mosaisch verhaal van eene hemelvaart, zonder
tusschenkomst van den dood, verstaan hebben, (zie Eisenmenger, entdecktes
Judenthum, I. p. 865-867, en 't geen MICHAËLIS daarover heeft aangemerkt in de
Aanm. op Hebr. XI:6), doet even weinig af. De plaats uit den brief aan de Hebreen,
alwaar van deze gebeurtenis gewag gemaakt wordt, verdient hier alleen opmerking.
(*)
Daar wordt gezegd, door 't geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hy den
dood niet zou zien, en hy wierd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen
had: want voor zyne wegneeminge heeft hy getuigenis gehad, dat hy Gode
behaagde. Maar wat zegt dit, den dood niet te zien? Jesus heeft dit beloofd aan
allen, die in hem gelooven, die toch niet allen, zonder sterven, ten hemel opgenomen
worden. Voorwaar, voorwaar zegge ik u, zoo iemand myn woord zal bewaard hebben,
(†)
die zal den dood niet zien in eeuwigheid . Een iegelyk, die leeft, en in my gelooft,
(‡)
zal niet sterven in der eeuwigheid . Het wil niet anders zeggen, dan dat de
opneeming van Henoch voor hem geen dood, geen ongeluk, geen straf, geweest
is, dat hy niet ophield te leeven, maar, door dezen vroegtydigen dood, overging in
een beter en onsterflyk leeven.
Niet kwalyk te passe kan men hier de wyze uitspraaken, die wy in het Boek der
(§)
Wysheid aantreffen, waarin ook op de geschiedenis van Henoch schynt gedoeld
te weezen, vergelyken.
Maar de rechtvaardige, indien hy vroeg komt te sterven, zal in ruste zyn.
Want ouderdom is eerlyk, niet die van veel tyds is, noch die met een getal van
jaaren gemeeten wordt.
Maar wysheld is den menschen dat regte gryze hair; en een onbevlekt leeven is
de regte ouderdom.
Die God behaagd heeft, is van hem bemind geweest: en leevende onder de
zondaaren wierd hy weggenomen.

(*)
(†)
(‡)
(§)

H. XI:5.
Joh. VIII:51.
H. XI:26.
- IV:7 - 14.
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Hy wierd weggerukt, opdat de boosheid zyn verstand niet zoude veranderen, of list
zyna ziele bedriegen.
Want de betooveringe der boosheid verdonkert het goede; en omdryvinge der
lust keert een gemoed om, dat zonder kwaad is.
In weinig tyds volmaakt geworden zynde, heeft hy lange tyden vervuld.
Want zyne ziele was den Heere aangenaam, daarom heeft hy gehaast, hem uit
het midden der boosheid weg te neemen.
Waarmede de leertrant van Philo den Jood ook juist instemt. Men zie de plaatzen,
door Eichhorn aangehaald, Einleit. in die Apocryphischen Schriften, p. 179.
Bekend is ook de oude Grieksche zinspreuk
Ὁν ὁι ϑεοὶ φιλοῦσ᾽, ἀποϑνήσϰει νέος.

Wien de Goden beminnen, die sterft vroeg.
(*)

Cicero maakt melding van een merkwaardig geval, ('t welk men by Herodotus
(†)
breeder verhaald vindt ,) van de zoonen eener Argivische Priesterin, Cleobis en
Biton, voor welken de Godsdienstige moeder, toen zy haar eens op eene zeer
zeldzaame wyze behulpzaam geweest waren, van de Godinne Juno begeerde, zy
mogt hun de grootste belooning, die in de magt der Goden stond, geeven. En ziet
den volgenden morgen wierden zy beiden dood gevonden. Iets dergelyks wedervoer,
volgens denzelfden Schryver, aan Trophonius en Agamedes, die, een tempel ter
eere van Apollo te Delphi gesticht hebbende, gebeden hadden, daarvoor tot eene
belooning dat gene, 't welk het best was voor de menschen, te mogen erlangen.
Apollo gaf ten antwoord, dat hy hun binnen drie dagen het begeerde zou schenken,
en, met het aanbreeken van den derden dag, wierden beiden dood gevonden. Hy
voegt 'er eindelyk nog eene vertelling by van Silenus, een half God, die, eens door
Midas gevangen en weder losgelaaten zynde, hiervoor dit onderricht tot belooning
kreeg, dat het voor een mensch verreweg het beste is, niet gebooren te worden,
en, 't geen het naaste daarby komt, zeer vroeg te sterven.

(*)
(†)

Tusc. Quaest. L. I. c. 47.
Histor. L. I. c. 31.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

273

Bericht, aangaande het heulsap en deszelfs werking by de
oosterlingen; getrokken uit een Brief van den Heer Reinegg, Med.
Doctor in Persien, en Correspondent van het Koninglyk Gezelschap
der Weetenschappen te Gottingen, aan den Baron van Asch, te
Petersburg.
Zo ik uwe Vraage, aangaande het Heulsap, naauwkeurig wilde beantwoorden, zoude
myn Brief de gedaante eener uitvoerige Verhandeling aanneemen. Doch ik zal UEd.
in weinig woorden het gewigtigste melden, en de toevallen aanwyzen, welke wy in
Asien dagelyks op het gebruik van dit sap zien volgen.
In Klein - Asien is Amasia, en in Persien is Ispahan, de beroemdste geboorteplaats
van dit Hemelsch geschenk, alwaar het Papaver somniferum semine albo aut nigro,
dat is de slaapverwekkende Papaver met wit en zwart zaad, met eene byzondere
zorge wordt aangekweekt.
Wanneer de Bloem haare volle grootte heeft bereikt, en tegen het verwelken aan
is, worden alle bloembladen afgeplukt, en het zaadhuis, by gelegenheid van het
ondergaan der zonne, van alle kanten met een klein krom mesje in de oppervlakte
opengesneeden. Reeds op den volgenden morgen ziet men aan elke insneede een
melkachtig sap kleeven, 't geen dagelyks in hoeveelheid toeneemt, en eindelyk op
den vyfden dag met eene bruingeele kleur opdroogt. Op den zesden dag verzamelt
de Tuinman dit opgedroogde sap, vult daar mede een dun houten bakje, en plaatst
hetzelve in ziedend heet water; wanneer het Heulsap ineen smelt, en in ballen, van
één tot twee oncen zwaar, wordt zamengerold. Men noemt dezelve Afiun of Theriac.
Andere wachten, tot dat de Piant geheel heeft uitgebloeid, wanneer zy de
slaapbollen afsnyden: het sap, 't geen zich thans alleen aanzet aan het einde van
den afgesneeden bloemsteng, is maar een eenige drup, doch is zo veel te sterker
en beter. Die geene ondertusschen, die gewinshalven gaarne veel inoogsten, stooten
het zaadhuis tevens met het zaad, nadat zy de gezegde inzameling reeds hebben
volbragt, perssen het sap uit, en laaten het uitdampen tot een stevig uittreksel, waar
mede zy nader-
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hand den oprechten Opium vervalschen. Dit bedrog is intusschen ligt te ontdekken.
Het echte Heulsap is immers niet zeer hard, en wordt in de hand, door de enkele
dierlyke warmte, zeer week: voorts is zyne kleur bruingeel, terwyl hetzelve, met
speeksel gewreeven, overgaat in een wit groenachtig schuim van een zeer
onaangenaamen reuk. Het vervalschte Healsap is daarentegen harder, bruinzwart
van kleur, en door wryving met speeksel overgaande in een donkerbruin schuim
van weinig reuk. De smaak is inmiddels bitter, en gelyk aan dien van het zulvere,
zo dat daaruit geen onderscheidend teken kan worden afgenoomen. De vervalschte
zoort is die geene, welke in den omtrek van Damascus groeit, en meerendeels naar
Europa wordt verzonden.
Het echte Heulsap wordt weinig, of nooit, naar vreemde plaatzen verzonden,
maar in het Land zelven verbruikt. Een groot aantal van Mahomedaanen, vooral
Dervisen, en voorts Christenen, wier levenswyze niet veel verschilt van die der
Dervisen, eeten het Heulsap, en stemmen daardoor de luimen van hunne
verbeeldingskragt op een gelykmaatigen toon, van zulk eene uitsluitende sterkte,
dat byna geene andere gewaarwording daar by plaats kan vinden. En deeze eenmaal
daargestelde wyziging der verbeeldingskragt duurt in dezelfde ingespannenheid
voort, zonder dat iets, wat het ook zyn moge, in staat is derzelver draad af te breeken;
tot dat eindelyk verslapping het gevolg is der uitgeputte kragt, en thans smert of
verdriet een einde maakt aan deezen vergenoegden toestand.
Hoe bekend ook aan UEd. moge zyn het gebruik des Heulsaps, benevens deszelfs
nut en nadeel, zo zal ik echter, daar ik dienaangaande eene langduurige en
dagelyksche ondervinding hebbe, en veele perssoonen naauwkeurig kenne, die
van hetzelve een bestendig gebruik, of liever misbruik, maaken, die uitwerkingen
verhaalen, welke door zodanig een genot worden daargesteld. Een Jongeling, die
zich door kwaade voorbeelden laat wegsleepen, en zich aan het onmaatig gebruik
van Heulsap wil gewennen, om dus in het Genootschap der Heulsap-eeters te
worden aangenoomen, wordt daartoe voorbereid op volgende wyze. Zyn Voorganger,
of Meester, geeft hem eerst eenige greinen van deeze zelfstandigheid in, met wyn
of brandewyn, en laat hem noch zo veel van deezen drank na drinken, tot dat eene
sterke dronkenschap hem van alle
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gevoel berooft, en hem in een diepen slaap dompelt. Na verloop van zeven of acht
uuren, wordt hy door kragtig schudden wakker gemaakt, en, schoon de overmagt
van den slaap hem noch boeit, genoodigd veel koud water te drinken. Thans braakt
hy, met veel benaauwdheid, alles uit, en staart met traanende oogen op de
omstanders, zonder die te kennen, of te weeten, wat met hem wordt gedaan. Eindelyk
geeft men hem eenige bekers warmen wyn met nootmuscaat. Nu braakt hy niet
meer, doch huilt meenigmaalen half in slaap, zonder bewustheid. Wanneer nu het
tydstip daar is, dat de slaap hem weder dreigt te overweldigen, geeft hem de
Heulsap-eeter andermaal en wel eene dubbele gifte des Heulsaps. Thans houdt
men den Leerling door lachen, schreeuwen, dansen, en door het gedruisch der
speeltuigen, eenige uuren lang, in een bewustloozen toestand. Hy wil redekavelen,
doch de werktuigen der spraak laaten hem met open mond zitten, zonder te werken.
Hy verricht een aantal zotte gebaarden, die de omstanders doen lachen: hy steekt,
by voorbeeld, zyn arm uit om een stoel te vatten, en vergeet in hetzelfde oogenblik
zo wel denzelven aan te vatten, als den arm terug te trekken, en wat meer van dien
aart is, tot dat hy eindelyk in slaap valt.
Het verstrekt den Persiaanen tot een byzonder genoegen, zich te vermaaken met
allegorische tekeningen van zodanige Theriakys, gelyk zy deeze Opium-eeters
noemen. Een groot deel hunner Prentversamelingen bestaat in dergelyke naar het
leven getekende Afbeeldingen, wier byzondere en belachelyke houdingen, voor
een gedeelte, het penceel van HOGARTH waardig zouden zyn.
Nadat de Lyder een uur of vier heeft gerust, wordt hy weder opgewekt, en met
koud water begooten. Thans worden hem de oogen met azyn uitgewasschen, en
alle mogelyke prikkelingen in het werk gesteld, om den slaap te verdryven. Ten dien
einde trekt men hem uit het bed, en dwingt hem tot wandelen over het vertrek, het
geen zeer gebrekkig toegaat, om dat de beenen weigerachtig zyn hunne gewoone
werking te verrichten. De Leerling stamelt halfverstaanbaare woorden, en klaagt
over eene geweldige koude. Nu geeft men hem warmen wyn, hy bevindt zich beter,
en verlangt te eeten, doch naauwelyks heeft hy, met langsaam kaauwen, eenige
beeten doorgeflikt, of de eetlust verlaat

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

276
hem. Gaarne wil hy thans slaapen, doch dit wordt hem niet toegestaan, dan maar
eenige weinige uuren vóór het einde des tyds van werken der laatst ingenomen
gifte van Heulsap. Naauwelyks heeft hy, vervolgens, geduurende deeze weinige
uuren geslaapen, of men wekt hem wederom op met geweld, en laat hem nochmaals
zo veel Heulsap neemen, als voorheen, waarna hy weder behandeld wordt op de
beschreevene wyze.
Met op deezen voet voort te gaan, wordt het lichaam; van dag tot dag, meer aan
dit middel gewoon, en reeds tusschen den 8 en 11den dag deezer behandeling
ondervindt de Leerling de door hem begeerde gevolgen. Thans gaat hy zyn weg
met opgespalkte staarende oogen, en byzondere veel beduidende gelaatstrekken,
die het gevoel van een uitsteekend inwendig vergenoegen te kennen geeven.
Ondertusschen duurt deeze gelukkige toestand niet lang, want zo ras het Heulsap
heeft uitgewerkt, 't geen in ongeveer vier-en-twintig uuren gebeurt, ondervindt de
Leerling groote benaauwdheid, onrust, allerhande verschrikkende verbeeldingen,
beevingen en braaklust, welke onaangenaame aandoeningen niet verdwynen, dan
nadat hy op nieuws eene voldoende hoeveelheid van het middel heeft ingenoomen.
Alsdan verdwynen alle deeze toevallen, en hy ondervindt, geduurende tien of twaalf
minuten, eene kalmte, die eerlang eindigt in eene allerleevendigste voorstelling dier
denkbeelden, op welke hem zyne driften wilden bepaalen. Gelukkig zou zodanig
een mensch noch genoemd kunnen worden, zo hy zich tot de tot hiertoe maatige
gave des middels (met betrekking naamelyk tot de sterkere) wist te bepaalen. Doch
gelyk zy, die zich aan den drank hebben overgegeeven, dagelyks eene meerdere
hoeveelheid van geestryke vochten verzwelgen, zo neemen ook deeze
Heulsap-eeters, van tyd tot tyd, meerder, om in de hen zo aangenaame aanhoudende
bedwelming te blyven: zo dat eindelyk naauwelyks een once voldoende is, om hunne
dagelyksche behoefte te voldoen.
Dus voortgaande, worden deeze ongelukkigen eerlang deerniswaardige
voorwerpen. De slaap verlaat hen. Hunne gedaante wordt geheel mismaakt. Zy
verliezen alle denkbeelden van eerbaarheid, benevens hun geheel denkend
vermogen. Onvernuftiger, dan het redenloosste vee, worden zy den menschen tot
een afschrik,
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en komen eindelyk elendig om aan de waterzucht. Zommige, met wien het noch
niet tot het uiterste is gekomen, maaken gebruik van sublimaat, dewyl zy, voor
zachtere prikkels, onvatbaar zyn; dit vergift kaauwen zy, en laaten het met hun
speeksel ten mond uit loopen, waar door hen de lippen en kin ras worden aangedaan
met stinkende kankerachtige zweeren, die hen zo afzichtelyk maaken, dat men ze
naauwelyks zonder walging kan aanzien.
Hun, die zich eenmaal aan het misbruik des Heulsaps hebben overgegeeven,
valt het byna onmogelyk zulks weder na te laaten: zelfs, wanneer zulks
onvoorzichtiglyk geschied, komen zy veelmaalen door geweldige stuiptrekkingen
spoedig aan hun einde. Eenige heb ik nochtans gekend, welke zich door een zeer
overvloedig gebruik van Azyn van deeze plaage hebben verlost. Andere verdryven
daarentegen den lust tot het Heulsap door een zeer gevaarlyk middel: zy rooken
namelyk, in de plaats van tabak, de groene gedroogde bladen van de hennip, by
hen bekend onder den naam van Hoeschischoe. Die geene, welke daar gebruik
van maaken, geraaken, na het doen van eenige trekken, geheel bedwelmd en als
in verrukking, en verliezen, door dit middel eenige reizen te herhaalen, den trek
naar het Heulsap; doch sterven eindelyk in een staat van volkomen dolheid.
Zommige, die reeds zo verre gekomen waren, dat zy dagelyks, zonder hinder,
twintig greinen Heulsap by hun ontbyt namen, beslooten niet verder te gaan, en
maakten ten dien einde gebruik van het volgend middel. Neem een once saffraan,
laat denzelven uittrekken in zo veel zoeten wyn als noodig is, pers het sap uit, en
verdik het, door eene zachte uitwaasseming, tot de zelfstandigheid van honig; doe
hier dan noch by eene once fyn gesneeden Heulsap en eene once Amber de gris,
en laat, na dat alles wel vereenigd is, dit mengsel in een dampbad uitwaassemen,
tot de grootste dikte. Verdeel dan het overblyfzel in zestig deelen, om dagelyks één
daar van in te neemen. De voortreffelykheid van dit mengsel bestaat niet alleen in
de verminderde hoeveelheid van Heulsap, maar ook hier in, dat deeze bereiding
de kragt tot den byslaap staande houdt, en zelfs opwakkert: terwyl het Heulsap
alleen, schoon het in den beginne hetzelfde doet, echter al spoedig een volkomene
mannelyke onmagt te wege brengt.
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Nu zal ik UEd. eindelyk melden, met hoedanige toevallen het Heulsap iemand doet
omkomen.
Een Persiaan, genoemd Nasir Ullah Mirsa, die een zeer aanzienelyke post in
Georgie bekleedde, had een groot schelmstuk begaan, 't geen hy voorzag, dat
eerstdaags moest uitlekken, en eene schandelyke doodstraffe ten gevolge hebben.
Hy besloot hierom zelve zyne dagen te verkorten, en liet een groot gezelschap, op
een pragtigen avondmaaltyd, noodigen; hy at by die gelegenheid veel, dronk noch
meer, en zocht op alle mogelyke wyzen zyne zinnen te bedwelmen. Onder deeze
vermaaken overviel hem plotselyk eene pynelyke blaazenkramp, die hem tot dikwerf
wateren noodigde, zonder dat hy veel konde loozen, dan eenige groenachtige
druppels. Eerlang wierd hy overvallen door eene hevige beeving, die gevolgd wierd
door eene volledige bedwelming, en in een gerusten en natuurlyken slaap eindigde,
met een zachten langsaamen polsslag, en eene natuurlyke warmte des lichaams.
Dewyl niemand wist, wat hy bedreeven had, hield een ieder deeze toevallen voor
gevolgen van zyn onmaatig drinken, waarom men hem, zonder verdere achterdocht,
naar bed bezorgde. Doch hoe geweldig waren wy alle verschrikt, toen wy hem, den
volgenden morgen, zagen liggen met knersende tanden, en stuipachtige trekkingen
van alle de ledematen; terwyl zyne oogleden vastgeslooten waren, en hem het
schuim tot eene geweldige hoogte op den mond stond. Wy hielden toen zyne kwaal
voor een hevigen aanval eener volkomen vallende ziekte, te meer daar zyn bediende
ons verzekerde, dat zyn meester meermaalen, door die kwaal, was aangetast
geweest. Alleen verwonderde het ons, dat wy zyn polsslag niets minder dan
Epileptisch vonden, daar dezelve noch even langsaam en bedaard was, als op den
voorigen dag. Ongeveer ten tien uuren vóór den middag hielden de stuipen op,
terwyl een overvloedige zever steeds ten monde uitliep. De oogleden bedekten nu
niet meer de oogen, welke gantsch verdonkerd waren door opgezwollene bloedige
aderen. De pols wierd eindelyk langsaamer en kleiner, de ademhaaling zeldsaamer,
en ten één uuren na den middag was 'er geen teken van leven meer te zien. De
zever hield nu op met vloeijen, en daar en tegen liep het dun hoogrood bloed,
druppelswyze, uit den neus. Het lichaam wierd niet styf, en alle leden bleeven
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buigsaam, tot dat het lyk, op den derden dag na den dood, begraaven wierd.
Weinige dagen laater ontdekte men het bedrog, door den overledenen gepleegd,
de oorzaak van deszelfs dood, en ook de wyze, waarop hy denzelven had bewerkt;
hier in bestaande, dat hy zich met twee brokken Heulsap, die met hun beiden
anderhalf once woogen, had vergeeven. De Vorst nam dit alles zo euvel, dat hy
hem der begraavenis onwaardig oordeelde, en liet het lichaam weer opdelven. Daar
men, by deeze gelegenheid, met het lyk niet zeer hoflyk handelde, en een der
opgraavers hem by den baard wilde trekken, hield hy denzelven, onder groot gelach
der omstanders, in de handen. Ook wierden alle hairige deelen des lichaams, door
het minste trekken aan dezelve, van hair ontbloot. Het lynwaat en de windsels, met
welken het lichaam ter aarde was besteld geweest, wierden, door het ontbonden
bloed, hoogrood geverwd gevonden. De geledingen hadden noch hunne voorige
buigsaamheid. Ook was 'er aan het lyk noch geene aasächtige stank te bespeuren.
Het opgedolven lichaam wierd verder, met veel moedwil, door de Stad gesleept
en in den vloed geworpen, door welken het, niet verre van daar, aan den
tegenovergestelden oever, wierd opgeworpen. De Honden verzamelden zich in
menigte om het lyk doch, hoe gretig zy anders ook mogen zyn naar
menschenvleesch, waagde het geen derzelve daar in te byten. De Ravens en
Roofvogels greepen alleen de beenen aan, welke zy geheel kaal afäaen, terwyl zy
het overige des lichaams aan de verrotting overlieten.

Natuurlyke historie van de zee - pappegay.
(Volgens BUFFON.)
De Vogel, dien wy hiet onder den naam van Zeepappegay beschryven, voert eene
menigte van Naamen. In Noorwegen en op de Eilanden van Feroë is hy bekend
onder dien van Lund, Lunde, Soë papegay; op Ysland Praest; in Kamtschatka
Ypatka; in Groenland Killengak; in de Noordlykste deelen van Wales Pussin en
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Pope; in de Zuidlykste Guldenhead, Bottlenose, en Helegug; in York en omstreeks
Scarborough Mullet; in het Noordlykst deel van Engeland Coulterneb; by de
Franschen draagt hy den naam van Macareux.
De Bek, dat voornaam werktuig der Vogelen, en van welken de in 't werkstelling
hunner kragten, van hun vlytbetoon, en van het meerendeel hunner vermogens,
afhangt; de Bek, die beurtlings voor hun de mond en hand is, het wapentuig om
aan te vallen, en het werktuig om te grypen, moet gevolglyk het gedeelte huns
lichaams zyn, welks maakzel den meesten invloed heeft op hun Instinct, en de
meeste hunner hebbelykheden beslist; en, dewyl deeze oneindig verscheiden zyn
in de ontelbaare Benden van het Gevederde Geslacht, dewyl hunne wydverschillende
neigingen hetzelve verspreidt in de Lugt, op de Aarde, en in de Wateren, heeft de
Natuur, desgelyks, tot in het oneindige het maakzel van den Bek in de Vogelen
veranderd.
Een scherpe en verscheurende Snavel wapent den kop der fiere Roofvogelen;
de vleeschgraagte en bloeddorst, gevoegd by de middelen om daaraan te voldoen,
zyn oorzaak dat zy uit de hoogte des lugtgewests nederstorten op alle andere
Vogelen, en zelfs op alle andere zwakke en vreesagtige Dieren, die desgelyks hun
tot slagtoffers strekken. - Een Bek, in de gedaante van een langen en platten lepel,
bepaalt het Instinct van een andere soort van Vogelen, en verpligt dezelve om hun
bestaan in de diepte des waters te zoeken; terwyl de kegelvormige korte en
afgeknotte Bek aan het Hoendersoort de geschiktheid schenkt, om de Graanen op
den grond te verzamelen, hun aanzet om van verre tot ons te komen, en die spyze
als uit onze hand te ontvangen. - De Bek, die lang en buigzaam is, eigen aan de
Rivier- en Moeras - vogelen, noodzaakt hun om zich te onthouden in moerassige
streeken, om in den zagten modder en slyk voedzel te zoeken. De snydende Bek
der Spechten doet hun zich aan de boomstammen hegten, om het hout te
doorknaagen; en eindelyk de kleine Bek van de meeste der Veldvogelen laat hun
niet toe dan om Vliegen en andere kleine Insecten te vangen, en ontzegt hun alle
andere soort van voedzel.
In deezervoege wyzigt het onderscheiden maakzel van den Bek het Instinct, en
noodzaakt de meeste hebbelykhe-
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den der Vogelen, en deeze gedaante van den Bek is tot in het oneindige verscheiden,
niet alleen door zagte overgangen, gelyk in alle andere werken der Natuure, maar
met groote tusschengraaden, ja sprongen. - De vervaarlyke grootte van den Bek
des Toucans, de gedrogtlyke opening van dien des Calaos, de misvormdheid van
dien des Flamingos, de grillige gedaante van dien des Lepelaars, de opgewipte
gestalte van dien des Kluits, enz. toonen ons genoeg, dat alle mogelyke figuuren
getrokken, alle gedaanten gebezigd, zyn; en, ten einde 'er niets meer in dit vak zou
te verlangen of zelfs te bedenken vallen, biedt de Bek des Zee pappegays zich aan.
Men verbeelde zich twee zeer korte Mes-lemmetten, met de sneede tegen over
elkander gesteld, en men heeft den Bek des Zee - pappegays voor oogen: de punt
van deezen Bek is rood, en heeft overdwars twee of drie kleine groeven; digt aan
den Kop is de Bek blaauwagtig: de boven en beneden Snavel, zamengevoegd, zyn
omtrent zo hoog als lang, en maaken bykans een gelykbeenigen driehoek; de omtrek
van den boven Snavel is digt by den Kop met een vlies of beenagtige zelfstandigheid,
(*)
in kleine vouwen, die, aan elken hoek van den Bek, als 't ware, een roos vormen .

(*)

De Heer GEOFFROY DE VALOONES, die my toeschynt een goed Waarneemer te zyn, heeft my,
ten opzigte van deezen Vogel, de volgende aanmerkingen wel willen toeschikken: ‘Men heeft’
(schryft hy) ‘my een Zee - pappegay gebragt, gevangen in de eerste dagen van deeze maand
(May) als hy voorby onze kust ging: men zag deezen Vogel met verbaasdheid; eene
verbaasdheid die zelfs Persoonen beving die zich veel op de Zeekust onthouden, 't geen my
gelooven deed dat de Zee pappegay vreemd is in onze streeken.
De plaatzing der Pooten in deezen Vogel, digt by den aars, deedt my denken, dat hy niet dan
met moeite kan loopen, en meer gevormd is om te zwemmen. Het aschgraauwe, het zwarte
en witte, steekt zeer sterk af in de Pluimadie; de eerstgemelde deezer kleuren vertoont zich
op de kaaken en de zyden van den kop, en beneden aan den hals, waar de kleur eenigzins
zwaarder wordt - de tweede kleur heerscht aan den kop, den hals, den rug, de vleugels, den
staart, en strekt zich over de keel uit, om een breeden halsband te vormen, welke, te dier
plaatze, het aschgraanwe van het zuiver witte afscheidt, 't geen men alleen onder aan 't lyf
vindt, waar de pluimen een graauw digt dons, 't geen den buik bezet, aan het oog onttrekken.
Het zwart, boven op den kop, wordt eenigzins ligter by het begin van den hals, op de
vleugelpennen en de einden van de rugvederen: boven op de vleugels heerscht een witte
band, die zich niet geheel vertoont dan wanneer de vleugels uitgebreid zyn.
De bek is minder lang dan breed, indien men van het grondstuk afmeete; de gedaante bykans
driehoekig; beide de deelen zyn beweegbaar. De yzerkleur, welke de bek voor een gedeelte
heeft, is, als 't ware, door een halven witten cirkel afgescheiden, van een helder rood, 't welk
de punt verst, en zeer strekt om den snavel op te cieren. De bovenkaak vertoont vier groeven,
de onderkaak drie, welke beantwoorden aan de drie laatste in de bovenkaak; alle deeze
groeven vormen eene soort van halve cirkels; het bovenstuk is aan den grond voorzien van
een witten wrong, waarin men ongeregeld geplaatste gaten ontdekt; uit elk deezer gaten
komen kleine pluimen. De neusgaten staan aan den kant van de bovenkaak, en loopen, ter
lengte van drie linien, in de lengte van den bek. Ik heb boven in den bek des Vogels verscheide
vleeschagtige punten waargenomen, loopende na den ingang van de keel; welker
doorschynende en glinsterende uiteinden my eenigzins harder dan het overige voorkwamen.
De oogen, met vermilioen rood geboord, hebben dit byzonder, dat zy in het midden punt staan
van een driehoekigen uitwas van een graauwe kleur. De korte schenkels zyn helder
oranjeverwig, zo ook de pooten; de nagels zwart en blinkende; die van den middelsten vinger
is de langste en verreweg de breedste.’ Extrait d'une Lettre de M. GEOFFROY a M. le Comte
DE BUFFON. datée de Valognes, le 8 Mai 1782.
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Deeze gebrekkige overeenkomst met den Bek eens Pappegays, die desgelyks een
vlies aan het grondstuk heeft, en nog mindere overeenkomst van den dikken hals,
en rondagtige gedaante, heeft aanleiding gegeeven tot den naam van Zee pappegay.
Onze Vogel heeft bykans geene Vleugels; in de kleine en scheerende vlugten,
welke hy doet, behelpt hy zich met eene sterke beweeging der Pooten, met welke
(*)
hy niet meer doet dan langs de oppervlakte des waters scheeren : dit geeft
aanleiding, om te zeggen, dat hy,

(*)

Si quando vel natat, vel aliter locum mutare velit, alarum pedumque extremitate aquae nitens,
celeriter, quasi prorepens, praeterlegit. GESNER.
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(*)

om zich op te houden, het water gestadig met de vleugelen slaat . De pennen zyn
(†)
zeer kort, zo ook die van den Staart . De Pluimadie van het geheele lyf bestaat
meer uit Dons dan uit weezenlyke Veeren. Wat de kleuren betreft, men verbeelde
zich, schryft GESNER, een Vogel gekleed met een wit kleed, en daar over een zwarten
mantel geslaagen, en een muts van dezelfde kleur, gelyk dit de kleeding is van
zommige Monniken, en men zal zich den Zee - pappegay volkomen voorstellen;
om die reden heeft men ook aan deezen Vogel den naam gegeeven van het kleine
(‡)
Monnikje, Fratercula .
De Zee-pappegay leeft van Zeevisch, Krabben, Zeestarren, en kleine Schulpvisch,
welken prooy hy vangt met zich in het water te dompelen, onder 't welk hy zich
(§)
gaarne eenigen tyd onthoudt , en 't geen hem ter ontwykplaats van gevaar dient.
(**)
Men wil zelfs, dat hy de Raave, zyn vyand, onder het water haalt ; dit bedryf van
kragt of behendigheid schynt boven de lichaams vermogens deezes Vogels, die in
(††)
grootte een Duif niet overtreft . Men moet zulks dan toeschryven aan de wapenen
waar mede hy voorzien is; en, in deedaad, zyn Bek is zeer op beschadigen gemaakt
door de snydende kanten en het omgekromde einde.
De Neusgaten staan digt by de opening des Beks, en doen zich op als twee
langwerpige spleeten. De Oogleden zyn rood, boven aan dezelve ziet men een
kleine, driehoekige, uitwas; aan het beneden Ooglid is een dergelyk uitwas, maar
van eene langwerpige gedaante. De

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)

(††)

WILLUGHBY.
Men telt 'er twaalf, schoon de Heer EDWARDS zegt 'er zestien in een geteld te hebben.
GESNER apud Aldrovand. Avi, Tom. III: p. 238.
Recueil des Voyages du Nord, Tom. III: p. 102.
‘De Zee pappegay heeft den bek één duim lang, en zo scherpsnydend, dat hy de Raave, zyn
vyand, weet te vermeesteren, en met zich onder water te sleepen.’ Hist. Gen. des Voyages,
Tom. XIX. p. 46.
Van den punt des Beks tot het einde des Staarts één voet, en'dertien duimen van den Bek
tot de Nagelen.
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Pooten zyn oranjeverwig, voorzien met een vlies van dezelfde kleur tusschen de
vingeren. Geen achtervinger vertoont zich. De Nagelen zyn sterk en gekromd. De
kort en ver in 't onderlyf verborgen Pooten noodzaaken deezen Vogel om zich recht
(*)
overeinde te houden; dit maakt zyn gang onvast en waggelende . In gevolge hier
van vindt men de Zee - pappegaijen niet op het land, dan wanneer zy in hunne
(†)
gaten gaan, of in de holen, welke zy op den oever gemaakt hebben . Altoos zyn
ze gereed om zich in 't water te werpen, wanneer de stilte der oppervlakte hun daar
toe uitnoodigt; want men heeft waargenomen, dat deeze Vogels het niet in 't water
kunnen houden, of daar op rusten, dan wanneer de Zee bedaard is; als mede, dat
zy, wanneer een storm hun overvalt, 't zy by hun vertrek in den Herfst, of by hun
wederkeeren in de Lente, in grooten getale omkomen; de Winden voeren deeze
(‡)
(§)
gesneuvelde Zee - pappegaijen op strand , zelfs zomwylen op onze kusten , waar
deeze Vogelsoort niet dan zeldzaam verschynt.

(*)
(†)
(‡)

(§)

‘De Zee - pappegay wendt zich, onder het loopen, nu na deezen dan na geenen kant.’ Voyage
du Nord.
Latitat in cavernis. GESNER apud Aldrov. Tom. III: p. 25.
Non possunt nisi paccato mari victum sibi parare aut iter facere; quod si procellae in id tempus
forte inciderint & mare turbidum fuerit, innumeri macilenti & mortui in littora ejecti reperiuntur.
WILLUGHBY, p. 245.
‘De Noordewind heeft ons deezen Winter een zeer groot aantal doode en verdronkene Zee
- pappegaijen bezorgd. Zy doen alle jaaren eene reis over Zee, omtrent het einde van February
of het begin van Maart. Wanneer het stormagtig weêr is verdrenken 'er veele, en altoos valt
een groot aantal in de klaauwen der Roofvogelen. Het is waarschynlyk dat deeze Reis voor
hun zeer moeilyk valt, want alle deeze verdronkene Vogels zyn by uitstek mager. Men treft
van deeze Vogelen nog aan op onze kusten van Picardie, in de maand Augustus; doch ze
zyn dan min talryk. Het Wyfje verschilt niet van het Mannetje, dan dat het laatstgemelde veel
sterker kleuren heeft; by de ouden is de Bek veel grooter dan by de jongere.’ Lettre de M.
BALLON, datée de Montreuil-sur-mer, le 10 Avril 1781. - De Zee - pappegaijen zyn bekend op
deeze kust (de kust van Croisie) onder den naam van Gode; in alle Jaarsaisoenen komen
dezelve hier voor. Bykans nooit ziet men ze op 't land, en dan nog op plaatzen zeer digt aan
zee. Zy nestelen in de spleeten der rotzen, bovenal digt by Belle-Isle, op de plaats onder den
naam van le vieux Chateau bekend. Hy legt op den vlakken grond drie graauwe eijeren. Men
vindt deeze Vogels in de geheele Golf van Gascogne. Lettre de M. le Vicomte DE QUERHOËNT,
du 29 Jan. 1781.
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(*)

Meestal bewoonen de Zee - pappegaijen de Eilanden en de Noordlykste punten
van Europa en Asia, en waarschynlyk ook die van America: dewyl men ze in
(†)
Groenland en op Kamtschatka aantreft . Hun vertrek van de Orcadische en andere
daaromstreeks gelegene Eilanden van Schotland geschiedt geregeld in de maand
Augustus, en men verhaalt, dat in de eerste dagen van April 'er eenigen te voorschyn
komen, als 't ware om de plaatzen op te neemen, en die naa twee of drie dagen
vertrekken, om de groote Bende op te zoeken, welke zy met het begin van May
(‡)
aanvoeren .
De Zee - pappegaijen maaken geen nest; het Wyfje legt de eijeren op den blooten
grond, in de gaten welke het vindt, of maakt. Niet meer dan één ey wil men dat zy
te gelyk leggen, dit is zeer groot, loopt vry scherp aan het eene einde toe, de kleur
(§)
is graauwagtig met rood gemengd . De Jongen, die niet groot of sterk genoeg zyn
(**)
om den hoop by het vertrek in den Herfst te volgen, worden verlaaten , en komen
misschien om.
Ondertusschen komen deeze Vogelen, by derzelver wederkomst in den Voortyd,
niet tot de verste Noordlyke streeken. Kleine Vogelbenden van deeze soort blyven
op verscheide Eilanden, of Inhammen, langs de Engelsche kust. Men treft ze met
de Pinguins aan op de Klippen by de Engelschen onder den naam van the Needles
(de

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)

In insulis Mona, Bardrey, Caldey, Prestholm, Farna, Godreve, Sorlings, aliisque. WILLUGHBY.
De Kamtschatkaërs noemen deezen Vogel Tpatka. Men vindt denzelven op alle kusten des
Schier-Eilands. Hist. Gen, des Voyages, Tom. XVIII. p. 270. Volgens GMELIN en STELLER,
Zie WILLUGHBY, p. 246.
- - - Ald.
- - - Ald
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Naalden) bekend, aan den westhoek van het Eiland Wight. De Heer EDWARDS sleet
verscheide dagen in de nabyheid deezer Klippen, om deeze Vogels waar te neemen
(*)
en te beschryven .

(*)

De Heer EDWARDS beschryft ons dezelve als een der verbaazendste werken der Natuur.
‘Zomtyds (dus luidt zyne beschryving) heb ik my verwonderd over de trotsheid der Koninglyke
Paleizen; het grootsche van onze onde Hoofdkerken heeft my te meermaalen met een heilig
ontzag getroffen: maar wanneer ik uit zee dit verbaazend groot werk der Natuure zag, hoe
zwak, klein en nietsbeduidend, werden toen in myne oogen alle die gedenktekens van
menschlyk vermogen! - Dat men zich verbeelde een hoop Rotzen, zeshonderd voeten hoog,
in eene lengte van omtrent vier (Engelsche) mylen, bestaande in ruwe Obelisken en Kolommen,
die zich onmiddelyk uit zee schynen te verheffen; dat deeze afgesneeden zyn door zwarte
streepen en holen, daarin door de zeegolven gegroefd: dat van deeze sombere diepte het
verbaasde oog zich veste op de afgebrookene zyden en afdeelingen aan den top dier Rotzen,
welker over de baaren uitsteekende gedeelten elk oogenblik den aanschouwer, by het
nederstorten, in de diepte schynen te zullen doen verzinken. - Dat men zich vervolgens een
vierde van een myl verwydere, en in zee vaare, om een volkomen gezigt te hebben van dit
verbaazend Rotsgevaarte, en alsdan een stuk geschuts afschiete; hierop wordt de lugt
verdonkerd door een zwarte wolk, veroorzaakt door de millioenen van Vogelen, die uit de
Rotsspleeten zich verhefsen; Vogels, die, met eenige Schaapen, de eenige bewoonders van
deeze Rotzen zyn.’
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Iets over Huibert Duifhuis,
Eerst Roomsch Priester, naderhand Leeraar onder de Hervormden.
Votum pro ecclesia.
o Utinam terris pietas antiqua rediret.
Simplexque & nondum litigiosa fides!
Religio foret, non bella irasque fovere,
Quae Christi lacerant, heu sine sine! 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 Chriftum puro & sincero corde vereri,
Seque adeo tota tradere mente Deo.
Christe ah delusis monstra, quid denique poscas
Cum tibi discipulos poscis habere Fidem!
WERENFELSIUS.

Het is eene over 't algemeen zeer gegronde anmerking, op Mensch- en Wereldkunde
gebouwd, dat wy, in het beoordeelen van Persoonen en Characters, ons in de
Geschiedenissen voorkomende, zullen wy rechtmaatig handelen, en niet meer van
hun eischen dan billykheid afvordert, ons te verplaatzen hebben in hun Tyd, in hun
Land, in hunne Omstandigheden, en ons wagten, die Persoonen af te meeten naar
't geen thans, in een bepaald Gewest, en by eenen anderen toedragt van zaaken,
plaats vindt, en tot een maatstaf dient om Persoonlyke Verdiensten op de juiste
waarde te schatten.
Zo gegrond en algemeen door alle verstandigen omhelsd deeze Regel is, zo zeer
zal men reden vinden om eenen Man, een Character, toe te juichen, en, als
voorbeeldlyk schoon, zich boven allen verheffende, te bewonderen, 't welk deeze
verzagtingen, van Tyd, Plaats en Omstandigheden, ontleend, niet noodig hebbe.
Schaars, ik beken het, worden de zodanigen gevonden. Doch moeten zy, naar
maate van die schaarsheid, in
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waardye klimmen, onze rechtmaatige bewondering, onze billyke hartgrondige
goedkeuring, onzen onvermengden lof, wegdraagen.
Ik twyfel niet, of wy zullen dien schenken aan eenen Vaderlander, over wien ik
voorheb de Leezers kortlyk te onderhouden. - Een Vaderlander, van wien wy, met
den grooten Byschriftdichter G. BRANDT, mogen zeggen:
Hoewel u Rotterdam, O DUIFHUIS! laater baarde
(*)
Dan zynen Desideer, (één dag voor 't Jaargety) ,
't Was vroeg genoeg om zyns gelyk te zyn op aarde,
Niet in geleerdheid, maar in deugd, zo groot als hy;
Gy tradt in reklykheid op 't spoor van zyne voeten;
Zo 't Reformeeren op uw voet hadt willen gaan,
Hoe zou het Christenvolk elkanderen ontmoeten,
Die nu, van een gescheurd, verscheiden weg inslaan.

Geene berigten stellen ons in staat om een Leevensbeschryving te geeven van
HUIBERT DUIFHUIS. - Niets dan losse brokken doen ons hem kennen. - Doch deeze
zullen, zo wy hoopen, voldoen aan het oogmerk van myn plan in deezen.
DUIFHUIS zag, in den Jaare 1531, te Rotterdam het eerste leevenslicht. Hy bereikte
een vyftigjaarigen Ouderdom, in 1581 stervende.
Een Tydperk in 's Lands Geschiedenissen bekend en uitgemerkt door den Twist
tusschen Roomsch en Onroomsch in deezen Lande.
DUIFHUIS, tot Priester by de Roomschen opgebragt, bekleedde dat ampt in zyne
Geboortestad Rotterdam.
Zagtaartigheid was een hoofdtrek in zyn Character, en maakte deeze hem vroeg
afkeerig van de toen heerschende Vervolging ter zaake van Geloofsbegrippen; die
ook haare woede, in deezen Lande, met afzigtig geweld, vertoonde.
Amptshalven vondt DUIFHUIS zich gedrongen de Ondervraaging eens Medeburgers
by te woonen, die, te Antwerpen het zogenaamd Ketterdooden gezien hebbende,
des zyn gevoeligen afkeer betuigde. - Genoeg, in dien tyd, om hem van Kettery
verdagt te houden en

(*)

Dat is één dag vroeger dan de Geboortedag van ERASMUS, den 27 van Wynmaand des Jaars
1531.
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voor de Geestlykheid te ontbieden, ten onderzoek zyner Geloofsbegrippen.
DUIFHUIS moest, amptshalven, de Ondervraaging deezes verdagten Burgers
bywoonen. - Met een meewaarig hart hoort hy de verlegenmaakende
Ondervraagingen door de op schuld aazende Onderzoekers op de onschuld gedaan.
- DUIFHUIS zwygt. - De Gedaagde bedient zich, in zyne benardheid, van een toen
algemeen tweeregelig versje; zeggende: Ik geloof, gelyk
De Kreupele zei tegen den Blinden,
Die weldoet zal wel vinden.

Zodanig eene taal der welmeenendste opregtheid trof den dus lang gezweegen
hebbenden DUIFHUIS. Hy trekt zich dien Man aan; en, tot groote verbaasdheid zyner
Medegeloofsonderzoekeren, stondt hy overeinde, lag zyn hand op 't hoofd des
zidderenden Gedaagden, die onverwagt de scherpe taal, dus lang tegen hem
gevoerd, hoorde afwisselen met de minzaame en bemoedigende van Priester
DUIFHUIS: - Wel Zoon! gaa zo voort; dat Geloof is goed; houd u daar by, en doe 'er
(*)
volgens ! - Vreemd klonk zulks in 't oor zyner Medegeloofsonderzoekeren; maar
hy wist, door schrander beleid, zyne redenen in zulk een vorm te gieten, dat het
Geloofsonderzoek deezes Mans in zyne zuiververklaaring van Kettery eindigde. Ligt valt te bevroeden, dat EWOUT PRINS, zo was die Rotterdamsche Burger geheeten,
den Priester DUIFHUIS in zyn hart zegende, en hem voorts altoos als zyn Behouder
aanzag.
Van deezen reklyken aart gaf onze Priester een nog doorsteekender blyk. Eene
Vrouw viel by hem klagtig over haare Dogter; zeggende, dat deeze in kwaad
Gezelschap verkeerde. - DUIFHUIS vroeg, in welk Gezelschap? - De Moeder
antwoordde, met huivering, by Herdoopers. - DUIFHUIS liet daar op de Vraag volgen,
hoe zy zich gedroeg? - Hier op gaf de Moeder te ver-

(*)

Eenvoudige maar schoone gedagte, door POPE in twee regelen dus uitgedrukt:

For modes of faith let graceless zealots fight
His can't be wrong, whose life is in the right.
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staan, buiten dat stuk, in alles gehoorzaam, stil en zedig. - Wees, hervatte daar op
de Priester, wees in die zaak niet zeer bekommerd; daar kwam nooit goede Vrugt
aan een kwaaden Boom!
Deeze opgetekende gevallen zyn zeker staaltjes van meer andere van gelyken
aart, die DUIFHUIS voor een, ten dien dage, over reklyk Man deeden kennen, en hem
in kwaaden reuk moesten brengen by alle Gezindheidsyveraaren. - 'Er valt niet aan
te twyfelen of in zyne Leerredenen straalde ook die reklykheid van Begrippen door.
Dit een en ander maakte hem verdagt, schoon hy, op dien tyd, by de Leer der
Kerke bleef; zich aangenaam by de Gemeente maakende door zyn zedige en
welbespraakte voordragt.
Gerust zou DUIFHUIS op deezen voet voortgevaaren hebben. Dan een Spaansch
Priester, in zyne Landtaale, voor zyne Landgenooten in de Groote Kerk te Rotterdam
predikende, liet, in heeten yver, zich de woorden ontvallen: ‘Ook deeze Kerk is met
Lutheranery besmet, en de oorzaak daarvan hier tegenwoordig; doch het zal niet
lang aanloopen, of men zal een vuur onder hem stooken!’
Gelukkig voor DUIFHUIS was, onder het gehoor deezes Spaanschen Priesters,
een Schipper tegenwoordig, die, gewoon op Spanje te vaaren, den uitvaarenden
en dreigenden Prediker verstondt. - Het algemeen gerugt, 't geen 'er van DUIFHUIS
liep, deedt hem denken, dat dit op deezen Priester sloeg. Hy vervoegt zich tot
DUIFHUIS, met kennisgeeving van 't gevaar, 't welk hem boven 't hoofd hing.
Tydig was deeze waarschuwing; want ten zelfden dage kwamen de Inquisiteurs,
of Geloofsonderzoekers, ten 's Priesters huize.
Onaangenaam en onheilspellend Bezoek! Gevaar niet ligt te ontwyken! DUIFHUIS
betoont zich gereed om met hun over de zaak in gesprek te treeden; dan eene
gelukkige tegenwoordigheid van geest geeft hem den inval om hun te verzoeken
eerst by hem te eeten. - Niet afkeerig van een gut aangeboden onthaal, bewilligen
zy. - 't Was avond. - DUIFHUIS rekt, met veel heusheids, het Tafelgesprek tot diep
in den nagt, en verzuimde niet, overvloedig wyn aan zyne Gasten te schenken, dien
zy smaaklyk vonden en met groote teugen in-
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namen; terwyl DUIFHUIS zelve, zyn wyn met water aangelangd hebbende, geheel
nugteren bleef, by het meer en meer toeneemen van de lugthartigheid zyner Gasten,
die in een goeden luim kwamen, en 't oor leenden aan 's gullen Gastheers
gewaagden voorslag, om hunne Boodschap tot 's anderendaags uit te stellen, om
dan, met een bedaard verstand en nugtere zinnen, over eene zaak van zo veel
aangelegenheids te handelen.
DUIFHUIS wagtte geen tweede Bezoek af deezer Gasten, van welken hy zich zo
gelukkig ontslaagen hadt. - Schoon laat, gaat hy, naa hun vertrek, tot zyn Broeder,
toen regeerend Burgemeester te Rotterdam, die hem het vlugten, waar op hy bedagt
was, aanraadde, en in stilte ter Poorte uitliet.
Keulen koos hy eenigen tyd tot zyne schuilplaats. Dan hier bevondt hy zich
welhaast in de uiterste verlegenheid. - DUIFHUIS, schoon Priester, was geen
éénloopend Persoon. Hy hadt, vóór eenige jaaren reeds, zyne Huishoudster heimlyk
getrouwd; haar niet ten Byzit, als veele zyner Amptgenooten, begeerende te houden.
By deeze hadt hy Kinderen verwekt. Zy volgde hem met dezelve na Keulen, en viel
daar in 't Kinderbedde. - Middelen van bestaan ontbraken. - Gebrek was het deel
des vlugtigen Huisgezins. - En dit niet te verhelpen door zyn Broeder, die, wegens
de verleende hulp tot de ontkoming, zelve in ongelegenheid geraakt was.
Vol gepeinzen, met zyn oudste Zoontje aan de hand, niet weetende wat te
beginnen, en zich aan niemand durvende openbaaren, deedt hy een wandeling. De
verlegenheid was op 's Mans gelaad te leezen. Gelukkig las een Keulenaar, te
Dordrecht woonagtig, doch ter zaake zyns handels thans in Keulen zich onthoudende,
die letteren van diepgaand hartenwee op het gelaad geprent van eenen Man, dien
hy herkende voor Priester DUIFHUIS, welken hy te Rotterdam meermaalen hadt
hooren preeken. - Begaan met het lot des vlugtelings, spreekt hy hem vriendlyk
aan. - Onder 't redenwisselen ontdekt DUIFHUIS, met woorden, nader den nood, die
zyn aangezigt zo droevig maakte.
Meer dan troostredenen schenkt hem die gelukkig ontmoette Menschenvriend,
die Beschermengel. Een Wisselbrief, om 'er terstond geld op te ontvangen, stelt hy
den verlegenen en bykans raadloozen ter hand. - Hoe
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zeer om geld verlegen, zoekt het eerlyk hart, het onvermogen om het opgeschootene
te vergoeden bybrengende, van het aanneemen deezes Vriendschapsblyks
verschoond te blyven. Dan de Koopman, zeggende dat hy nog meer voor hem ten
besten hadt, drong hem den uitreddenden Wisselbrief te aanvaarden. - Welk eene
ontmoeting! Hoe edel het aanbod! hoe edel de aanvaarding!
Eenigen tyd onthieldt hy zich te Keulen; hoe lang is niet zeker. Daar verloor hy
zyne Vrouwe. Op de eene of andere wyze, ons onbekend, zich met de Kerk verzoend
hebbende, keerde hy na zyn Vaderland terugge, en werd hy tot Pastoor te Utrecht
van de St. Jacobs Kerk beroepen.
Het aanvaarden van dit Beroep was hem hoogstnadeelig voor zyne tydlyke
Bezittingen. Zyn verblyf daar ter Stede, toen nog Spaansch, deedt hem in Holland,
daar veele Steden Prins WILLEM DEN I waren toegevallen, voor een vlugteling houden:
weshalven men zyn Huis en Have te Rotterdam aansloeg en verkogt.
Bevreemd heeft het veelen, dat DUIFHUIS zich, naa de Omwenteling te Rotterdam
van Spaansch tot Staatsgezind, niet onmiddelyk derwaards begaf. - Zommigen
schryven het daar aan toe, dat de zaak der Hervormden, die ook haare zwakke en
zwarte zyde hadt, hem niet genoeg beviel om die zyde openlyk te omhelzen. Eene
gissing niet ongegrond, 's Mans Character en volgende handelingen in aanmerking
genomen zynde. - Hy was een Hervormer van eenen anderen stempel, en deedt
zich welhaast als zodanig kennen.
Wanneer, in den Jaare 1577, door het aanneemen der Gendsche Bevrediging,
ook te Utrecht de Vervolging kragtloos geworden was, begon hy allengskens
gevoelens voor te draagen blykbaar afwykende van de Roomsche Kerkleer en
Kerkgebruiken. - De opregtheid van zyn hart drong hem, om 'er, in 't volgend jaat,
openlyk voor uit te komen, en de Wethouderschap aan te dienen, ‘hoe zyn gemoed
hem drong, voortaan op de wyze der Hervormden te leeren, waar toe hy verlof
verzogt; zich nogthans bereidvaardig toonende om de Beelden in de Kerk, in welke
hy predikte, te dulden, en in het witte Choorkleed op den Predikstoel te verschynen,
tot dat de Wethouderschap andere orders zou gesteld hebben.’ 'Er byvoegende,
‘dat GOD niet zag op 't kleed, of het wit of zwart ware; maar op het hart.’
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In blaakende gunst stondt DUIFHUIS by de Wethouderschap; kort vóór deeze
openbaaring zyner gevoelens hadt deeze hem met een allergunstigst getuigenis,
als Predikant, vereerd, en, ten blyk van gedaane diensten, hem tweemaal een
geschenk in geld, ter gemoetkoming van zyne nooddruft, toegevoegd, ééns 250 en
nog eens 50 Gl.
Aan het gemelde verzoek van DUIFHUIS leende de Wethouderschap te gereeder
het oor, dewyl hy een Leeraar was die zyn Leer met zyn Wandel bekragtigde, en
zy in hem den Man meenden gevonden te hebben, geschikt om de Hervorming op
eenen voor allen draaglyken voet te bevorderen. Want men vondt lieden, die het
geweldig doorzetten der Hervorminge, schoon zy dezelve voorstonden, tegen de
borst was. - Lieden, die de Misbruiken, waar over de klagten algemeen reezen, wel
tegen de borst waren; doch het kwalyk namen, dat men, gelyk zy het niet ongeestig
uitdrukten, om de Kerk te reinigen, niet alleen de vulnis daar uit, maar ook de vloer
wegveegde!
Met de Geestlykheid kon de Regeering het niet ééns worden. Deeze weigering
mishaagde den Wethouderen. Zy lieten DUIFHUIS oogluikend prediken. Doch,
vreezende dat 'er onlust uit mogt ontstaan, verzogt hy om zyn afscheid. Men weigerde
hem zyn volkomen ontslag; en stondt hem toe, dat hy, zonder zyne plaats te
verliezen, zich eenigen tyd by zyne Vrienden te Rotterdam zou onthouden. Hy begaf
zich derwaards; naa het Pausdom openlyk verzaakt te hebben.
De Utrechtsche Burgery verbeeldde zich, dat men den geliefden Leeraar, op bevel
der Geestlyken, hadt doen vertrekken. Zy geraakte op de been, en eischte van
Schout en Burgemeesteren dat men de Minderbroeders straks zou doen vertrekken.
Om de rust te bevorderen, werd door de Regeering den Minderbroederen aangezegd,
dat zy voor een tyd zich uit de Stad zouden begeeven.
Terwyl hy zich te Rotterdam onthieldt, werd hy, daar ter Stede, en ook in 's
Gravenhaage, ten Kerkdienst beroepen; doch hy wees die Beroepen van de hand.
Kort daarop werd hy door de Wethouderschap van Utrecht, op zeer gunstige
voorwaarden, tot het hervatten van zyne post verzogt.
Als Leeraar der Hervormden tradt hy thans ten kans-
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sel; en werd eenigen tyd de Eerdienst naar de wyze der Roomschgezinden en
Protestanten in die Kerk verrigt. De Misse gedaan zynde, beklom DUIFHUIS voor de
hem reeds wagtende schaare, naa het Kerkgezang by de Hervormden in gebruik,
den Predikstoel.
Misschien zyn 'er onder myne Leezers, die verlangen te weeten, welke de
gevoelens van DUIFHUIS waren. Kortlyk kwamen zyne Begrippen en Handelingen
hier op neder.
DUIFHUIS leeraarde op den Predikstoel geen Catechismus; daar voor hieldt hy de
H. Schrift alleen. - Om zwakken te gemoet te komen, hieldt hy zich aan het verklaaren
der Euangelien en Epistelen, op de gewoone Zondagen. - Zedeleerend waren zyne
meeste Leerredenen. - Hy onthieldt zich van de toen heftig gevoerde Geschilstukken
op den Predikstoel. - Genoeg voor Gezindheidsyveraars om hem den naam van
Libertyn of Vrygeest te geeven. - Een scheldnaam dien zy des te gereeder voor
hem over en gereed hadden, dewyl hy den Doop volvoerde zonder den Ouderen
of Getuigen iets meer dan den Naam des Kinds of te vraagen. Tot het Avondmaal
liet hy een ieder, op eigen Beproeving, toe. Op het bezorgen der behoeftige Leden,
door daar toe geschikte Persoonen, was hy bedagt, alsmede op het Bestuur der
Kerklyke Goederen; doch hy kende geene op de Leer toeziende Ouderlingen. Kerkban en Straffe oefende hy niet. - Broederlyk Vermaan was de eene Christen
aan den anderen verschuldigd; Straf van openbaare zonden de zaak der Overheid.
- Hartig drukte hy zich uit over de Tugt of Ban by de Calvinistische Protestanten in
zwang, en hieldt dezelve voor eene Gewetensdwinglandy, een Overblyfzel van de
Roomsche Kerk. - Niets, wat naar Vervolging over verscheidenheid van
Geloofsbegrippen smaakte, wilde hy dulden; aan die tegen de Roomschgezinden
wilde hy geen deel hebben. Daar gy vervolgt om den Godsdienst, was zyn woord
tegen de Overheden der Stad, kunnen uwe zaaken met GOD niet bestaan!
Met deeze gevoelens bezield, betoonde hy zich in zynen ommegang een
Menschenvriend. Des verzogt, ging hy by Zieken van allerlei Gezindheid. Agting,
Liefde van alle weldenkenden, waren de Belooningen van die Leer- en Handelwyze.
De Beelden ter Kerke uitge-
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nomen zynde, lag hy het witte dus lang gebruikte Choorkleed af, en predikte
vervolgens in den langen Tabbart.
Die de Hervorming op den Geneefsohen voet voorstonden hadden nu ook een
Kerk in Utrecht gekreegen. Zy zogten DUIFHUIS tot hunne Leer- en Tugtbegrippen
over te haalen; doch hy kon hier toe niet verstaan, en vondt 'er geen noodzaaklykheid
in, dewyl zy onder eene Christlyke Overheid leefden, die ze beide beschermde.
Dit smaakte die heethoofdige Dryvers niet; men schold de Kerk, waar in DUIFHUIS
predikte, voor een Libertynsche Kerk. Men wraakte het Beroep van DUIFHUIS, om
dat hy van de Hervarmden niet op nieuw bevestigd was. Luistervinken zondt men
by hem ter Kerke, om iets berisplyks in Leer en Doen te vinden.
Het ontbrak geenzins aan daar toe aanleidelyke gevallen, die wy niet byzonder,
om niet te lang te worden, kunnen ophaalen. Dit veroorzaakte een en ander
onaangenaam onderhoud tusschen hem en die der andere Kerke. In een deezer
onaangenaame gesprekken, vroeg een der Leeraaren DUIFHUIS, of hy het Boekje
van BESA, wegens de Magt der Overheid om Ketters met den dood te straffen, niet
geleezen hadt? Deeze Vraag deedt den Christlyk denkenden DUIFHUIS in deeze
woorden uitbarsten: - Is dit uwe meening, zo moet myne Ziele uit uwen Raad blyven;
en ik begeer met de zodanigen geene Gemeenschap te houden! - Opstaande vertrok
hy, vol verontwaardiging op 't anders heusch en minzaam gelaad.
Gebelgd was de Consistory; men schreef nabuurige Gemeenten Klaagbrieven
over deezen, met alles wat afschuwelyk was betytelden, Man. Onder de Raadgeevers
was 'er een die de zagtheid hadt om onder andere te schryven; ‘mén moest de
Overheid om hulp aanzbeken, om dien Hond, met haar gezag, te dwingen - en, dus
niet vorderende, moesten ze den Prins van ORANJE aanzoeken om de Kerk te hulp
(*)
te komen .’
Geen gevolg ten nadeele van DUIFHUIS hadt al dit woe-

(*)

Dit was de onheusche en vervolgzieke raad van eenen MENSO ALTING, Kerkleeraar te Embden.
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len dier Onverdraagzaamen en Vervolgzieken. Alleen maakten zy het leeven van
het voorwerp huns Geestlyken haats verdrietig; en zou hy den Dienst verlaaten
hebben, hadt de Utrechtsche Regeering hem niet op eene byzondere wyze in
bescherming genomen, en den Dienst verligt van een Man, hun, en geen gering
(*)
gedeelte van de besten in de Utrechtsche Burgery, zo waardig .

(*)

Deeze verleende Bescherming, zo vereerend voor DUIFHUIS als loflyk voor de toenmaalige
Regeering van Utrecht, willen wy hier geheel te leezen geeven; het was in deeze woorden
begreepen: ‘Ten eersten, alzo de Regenten deezer Stad altyd van meeninge geweest zyn,
en nog zyn, dat men in St. Jacobs Kerk geen Consistorie zal ophouden, noch gedoogen
opgehonden te worden, en aan Meester HUBERT uit hun zelven, en zonder zyn verzoek, belast
hebben, zich daar naar te schikken, gelyk hy tot nog gedaan heeft, zo is 't, dat voorschreeve
Raad, zich houdende aan voorgaanden last en bevel, beloofd heeft, en belooft by deezen,
den gem: Meester DUIFHUIS daar in te handhaaven, als hun eigen last en bevel hem gedaan;
aanneemende overzulks alle zwaarigheden en moeijenissen, die hem, te dier oorzaake,
eenigzins opgelegd of aangedaan zouden mogen worden, te verantwoorden, als weezende
hun eigen werk en zaake: beloovende overzulks den Kerkmeesteren der voorzeide Kerke,
in der tyd, te belasten en te bevelen, gelyk zy ook, mits deezen, denzelven belasten, zonderling
agt te neemen, dat de voorzeide Meester HUBERT, te deezer oorzaake, by niemand gemoeid
worde: en zo zy des bevinden gedaan te worden, dat zy zulks de Magistraat zullen aandienen,
om terstond daar in voorzien te worden, naar behooren. Doch, zo zulks niet geschiede, zal
de voorzeide Meester HUBERT, met de daad, van zynen dienst ontslaagen zyn, en mogen
vertrekken, daar 't hem belieft, zonder iemands bekroijen.
Daarenboven, of 't gebeurde, (dat GOD verhoede) dat 'er, by bewilliging van de Magistraat,
eenig vervolg om 't Geloove, of der Conscientie wille, geschiedde, dat, in zulken gevalle, de
voorzeide Meester HUBERT ook zal mogen vertrekken, en zynen dienst, zonder andere
opzegging, verlaaten, naardien hy verklaard heeft, geen vervolg om der Conscientie wille te
kunnen toestaan, op dat hy zyne ziele over een ander niet bloedig maake om der Conscientie
wille tot GOD.
Verder, alzo voorzeide Meester HUBERT zwak en met eenige Passie of Krankte belaân schynt
te weezen, zo zal hy niet geheel verbonden zyn preciselyk zyn week in 't preeken te houden,
beloovende, dat ze overzulks zynen Medebroeder zullen verwilligen dan te vervullen; hoopende
nogthans, dat hy Meester HUBERT zich in zynen dienst zo zeer zal kwyten als hem, naar zyne
sterkheid, doenlyk zal zyn.
Voorts heeft hem de Raad toegestaan, en staat toe mits deezen, dat hy zich zomwylen één,
twee, drie of vier, weeken uit de Stad Utrecht zal mogen begeeven, om noodlyke zaaken
wille; dat hy voorts, om eenige prykelen wille, hem bekend, niet zal verbonden zyn, by nagt
iemand te gaan bezoeken in ziekte.’ - Uit dit slot mogen wy afneemen hoe zeer men het dien
braaven Leeraar bang maakte, en de Vervolgzugt, tegen hem in 't harnas gejaagd, het tegen
zyne velligheid of misschien op zyn leeven gemunt hadt.
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Weinig tyds naa zyne wederaanstelling hadt hy het genoegen om aan dien Prins te
behaagen, wiens haat een zyner vyanden, gelyk wy zo even hoorden, hem op den
halze wilde schennen. - WILLEM DE I, zich binnen Utrecht onthoudende, gaf last, zyn
onderscheidende zitplaats gereed te maaken in die Kerk, waar de beste Predikant
zou preeken. Die des de bestelling hadt, hoorde DUIFHUIS als zodanig vermelden;
en 's Prinsen zitplaats in diens Kerk vervaardigd zynde, hoorde hy DUIFHUIS prediken,
en met zo veel genoegen, dat hy betuigde, nooit beter Predikatie gehoord te hebben!
Een betuigd genoegen, 't welk 's braaven Predikers vyanden, de Leeraars der
Consistorie, zeer ergerde; daar ook het verschynen van den Prins in die Kerk kon
geduid worden als of hy aan de ruime by hun hooggewraakte Gevoelens van DUIFHUIS
de voorkeus gaf. - Nyd, Nayver, Sectegezindheid, dreef hun tot den Prins; met de
vervolgzieke aanklagte, dat de Pastoor DUIFHUIS niet zuiver in de Leer was! En hadt
die Vorst de laagheid, om, by 't geeven van de rede waarom hy derwaards gegaan
was, en by 't betuigen van zyn genoegen, te verklaaren, ‘dat hy, van hun verschil
niets geweeten hebbende, op een anderen tyd, by hun te Kerk zou komen!’
Hoe zeer ik de gevallen verkort heb opgegeeven, ben ik te breed geworden, om
de eerst door my beoogde Aanmerkingen te laaten volgen.
Ik twyfel niet of het opgehaalde zal ter billyking dienen van myne Inleidende
Aanmerking. DUIFHUIS, de
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braave DUIFHUIS, zou, p het einde der Achttiende Eeuw, een waardig, een
verdienstvol, Man zyn. Wie wel, braaf en Christlyk, denkt, moet zyne Naagedagtenis
vereeren: en ik heb een wellust genooten, in dit, met dit Iets te schryven, te mogen
doen.

Eenige byzonderheden, Robert Dudley, graaf van Leicester,
betreffende; geschikt om dien haatlyken man van naderby als een
monster van wreedheid te doen kennen.
(Ontleend uit Biographical Sketches of eminent Persons, whose Portraits form part
of the Duke of Dorset's Collection at Knole; uitgegeeven in 1795.)
Het mangelt, in onze Vaderlandsche Geschiedenissen, geheel niet aan opgetekende
laag- en snoodheden, bykans zonder tal, toegeschreeven aan eenen voortyds uit
Engeland deezen Lande toegeschikten Man, die de Gunsteling was van Koningin
ELIZABETH, en de Lieveling van veele Geestlyken hier te lande; ROBERT DUDLEY,
Graaf van Leicester. Zyn Naam is een Vloek geworden, en een wisselwoord om
tyden van Volksonderdrukking te betekenen: wie Leicester's Dagen noemt duidt
daar mede aan, Tyden van Volksramp.
Elk, der Geschiedenissen van de dagen deezes onwaardigen Hoofschen
Gunstelings kundig, onderschryft de Characterschets, van hem opgegeeven, in het
Tafereel der Nederlandsche Geschiedenissen, gevolgd naar het Fransche van den
Heere A.C. CERISIER, waar wy hem met deeze niet malsche kleuren afgeschilderd
vinden: ‘Hy vatte met veel vuurs eer- en staatzugtige denkbeelden op; maar hy hadt
noch de hoedanigheden, noch zelfs de ondeugden, om 'er een daadlyk bestaan
aan te geeven. De Geveinsdheid strekt om gebreken te vermommen, en kan zomtyds
de Braafheid misleiden; doch die van LEICESTER bedroog alleen zwakke verstanden
en vooringenomen gemoederen; zy verkloekte nimmer Menschen met oordeel en
doorzigt begaafd. Genoeg trouwloosheids hadt hy in zyn Character om gevaarlyke
ontwerpen uit te denken en te onderneemen; dan hy kende de middelen niet, om
ze te vol-
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voeren; en, wen het hem mislukte, hadt hy, te zyner verschooninge, geene dan
jammerhartige uitvlugten, laage ontkenningen, en onbeschaamde leugens. Zyn
rustlooze en opstookende geest verzon, met weinig moeite, plans van wanorde en
omkeering; maar, moed en bekwaamheden dervende, nam hy de toevlugt tot geringe
(*)
en laage middelen, eer geschikt om ze te doen mislukken dan te doen slaagen .’
Deeze trekken, hoe afzigtig ook, worden nog veel verzwaard en zwarter door 't
geen 'er ten zynen opzigte vermeld wordt in het boven aangeduide nu onlangs in
Engeland uitgekomen Werk. Wy zullen LEICESTER's Landgenoot laaten spreeken,
en daaden doen aanvoeren, geschikt om dien haatlyken Man, dien Huichelaar, en
Vriend veeler zogenaamde regtzinnige Kerklyken, in nog haatlyker daglicht te doen
voorkomen; ja zo haatlyk, dat hy, in deeze laatere tyden, naauwlyks eene wedergade
vindt.
‘ROBERT DUDLEY, Graaf van Leicester, was de Zoon van JOHN, Hertog van
Northumberland, gebooren in den Jaare 1532. Vroegtydig tradt hy in dienst, en
kwam in gunste by EDUARD DEN VI; doch, met de Throonbeklimming van MARIA,
verviel hy, nevens de overigen zyner Familie, in ongenade. Dan, zo ras ELIZABETH
ten Ryksthroon gesteegen was, werd hy ten Hove als den grootsten Gunsteling der
Koninginne ontvangen. Binnen kort werd hy Stalmeester, Ridder van de Kousseband,
en Geheimraad. Hy werd door ELIZABETH (schoon waarschynlyk niet in goeden ernst)
voorgesteld als een geschikt Egtgenoot voor de Koningin van Schotland; een
voorstel, 't welk men over 't algemeen denkt door ELIZABETH gedaan te zyn, om een
verschoonend voorwendzel te hebben, ingevalle zy zelve haare hand aan dien
Gunsteling mogt geeven. De dood van DUDLEY's Egtgenoote, omtrent dien tyd, gaf
aanleiding tot veele allerongunstigste vermoedens. Zy werd door haar Man gebragt
ten huize van een zyner Bedienden te Cunmor in Berkshire, waar zy, gelyk het
gerugt liep, naa dat eenige poogingen om haar door Vergif van kant te helpen
kragtloos bevonden waren, eerst geworgd, en naderhand van een

(*)

CERISIER, IV D. bl. 151.
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hoogen trap afgeworpen werd, ten einde haar dood een gevolg van dien val mogt
schynen.
In den Jaare 1564 werd R. DUDLEY verheven tot Baron van Denbigh en Graaf van
Leicester, en verkoozen tot Cancelier der Universiteit van Oxfort. Omtrent deezen
tyd trouwde hy de Erf - Baronesse van SHEFFIELD; maar naderhand duchtende, dat
dit Huwelyk hem zou ontzetten van den invloed dien hy op ELIZABETH hadt, deedt
hy alle poogingen om zyne Vrouwe te beweegen tot eene Egtscheiding. Doch haar
tot dezelve niet kunnende beweegen, nam hy de toevlugt tot zyn weleer aangewend
middel, het Vergiftigen; maar de sterke gesteltenisse deezer Vrouwe stelde de
werking van het ingegeeven Vergif in zo verre te leur, dat zy 'er met het verlies van
haar Hair en Nagelen afkwam. Zy hadt één Zoon, dien LEICESTER den naam gaf van
zyn Bastaardzoon; doch wien hy zyne opgehoopte schatten naliet.
De Koningin MARIA gaf LEICESTER, in den Jaare 1575, een bezoek te Kenilworth,
waar hy die Vorstin zeventien dagen onthaalde; een Onthaal, 't welk hem 60,000
P. St. kostte. Ten deezen tyde kwam 'er een Geschrift in druk, getyteld: A Dialogue
between a Scholar, a Gentleman, and a Lawyer, (een Zamenspraak tusschen een
Student, een Heer, en een Regtsgeleerde) in welke het geheele gedrag van
LEICESTER ontvouwd werd met zo veel waarheids als bitterheids. De Koningin zelve
deedt, door den Geheimen Raad, Brieven schryven, strekkende om de
Beschuldigingen, op haaren Gunsteling afgegeeven, te ontkennen, en diens onschuld
te verdedigen. Gemelde Geschrift werd egter niet min geleezen en geloofd.
In den Jaare 1585 werd hy als Generalissimus na de Nederlanden gezonden. In
deeze Gewesten was zyn gedrag zulk eene aaneenschakeling van onbeschoftheid
en grilligheid, dat hy terug ontbooden werd; doch niets verloor van de gunst zyner
Meestresse, die hem raadpleegde in de netelige zaak van MARIA, de Schotsche
(*)
Koningin; en men verhaalt, dat zyn raad was de toevlugt tot Vergiftiging te neemen .

(*)

Van deezen raad, om haar dus van kant te helpen, hadden de overige Raaden van ELIZABETH
eenen afkeer. Zie HUME's Hist. of Engl., Vol. VIII. Sect. 43. Aantek. van den Redacteur.
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LEICESTER stierf in Herfstmaand des Jaars 1588, naa door de Koningin tot Luitenant
Generaal benoemd te zyn over het Leger te Tilburg verzameld.
Met een der snoodste en ondeugendste harten vertoonde deeze Man eene stipte
geregeldheid in het waarneemen der uitwendige Godsdienstpligten. Hy was
(*)
welbedreeven in de Latynsche en Italiaansche Taalen , sprak wel, en schreef ten
minsten zo goed als iemand van zyne Tydgenooten.’

Byzonderheden, betreffende het lot van Dr. Priestley in
Noord-America.
(Naar het Engelsch.)
Alle byzonderheden, eenen Man als PRIESTLEY betreffende, verdienen opmerking,
en willen wy niet in gebreke blyven, om, wanneer ze ons voorkomen, en eenigzins
belangryk zyn, des melding te maaken, en 'er onze Leezers van te verstendigen.
Onder de Tegenschryvers van PAINE's Age of Reason is ook PRIESTLEY te voorschyn
(*)
getreeden , en zeker geen hedendaagsch Schryver is geschikter om deezen
Aanvaller des Christendoms diens onkunde, misduidingen, en zwakheid van
bewyzen, onder het oog te brengen; om de tegenwerpingen

(*)

(*)

Volgens WAGENAAR, Vaderl. Hist. VIII D. bl. 236, sprak hy slegt Latyn. Hy moet ook de Fransche
Taal verstaan hebben; als in welke in den beginne de zaaken hier te lande met hem verhandeld
werden. Zie Aanmerk. op WAGENAAR's VIII D. bl. 67.
De tytel van het Werkje is: A Answer to Mr. PAINE's Age of Reason, being a Continuation of
Letters to Philosophers and Politicians of France on the Subject of Religion, and of the Letters
to a Philosophical Unbeliever. By JOSEPH PRIESTLEY, L.L.D.F.R.S. With a Preface, by
THEOPHILUS LINDSEY, A.M. Printed ad Northumberland Town, America, reprinted for Johnson,
London 1795.
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en zwaarigheden, met zo veel zelfsvertrouwen aangevoerd, te wederleggen en te
ontneemen.
By gelegenheid der Engelsche uitgave van 't gemelde Stukje, heeft THEOPHILUS
LINDSEY, A.M. 'er eene Voorreden bygevoegd. In deeze treedt die Vriend van
PRIESTLEY te voorschyn, om dien Man te verdedigen, zonder eenigen schroom voor
de opspraak en de strengheid, met welke PRIESTLEY in een ondankbaar Vaderland
behandeld is: hy haalt op, de streelende blyken van hoogagting, welke die groote
Man in Engeland ontving van alle verstandigen en braaven; hy stort zyne klagten
uit over die bekrompen denkende Staatkunde en dien Geest van Vervolgzugt, welke
Engeland PRIESTLEY te benaauwd maakten, en dwongen, om, in een vry
vergevorderden ouderdom, den Atlantischen Oceaan over te steeken, ten einde hy,
in de Staaten van America, die bedaardheid van geest mogt genieten, zo noodig
tot het recht genot des leevens, en die bedaardheid, welke vereischt wordt om
wysgeerige naspeuringen voort te zetten. - Laatere Geschiedboekers, mogen wy
vertrouwen, zullen het verlaaten des Vaderlands door zulk een Wysgeer, als 't zelve
tot oneere strekkende, beschouwen. Vervolging onder allerlei gedaanten voldoet
alleen aan de boosaartigheid van laage zielen, wanneer het zwak huns geliefden
vooroordeels aangetast, of hunne vrees gaande gemaakt wordt. - Maar een beter
verlichte Naakomelingschap zal dezelve steeds veroordeelen.
Den Engeland verlaaten hebbenden PRIESTLEY heeft men in zyne Wykplaats niet
ongestoord kunnen laaten. De boosaartigheid, op 's Mans veelvuldige verdiensten
gebeeten, heeft uitgestrooid, dat die Wysgeer by de Americaanen met koelheid
ontvangen was, en dat hy zich onder hun in gansch geen aangenaame
omstandigheden bevondt. Schoon wy willen gelooven, dat hy niet welkom geweest
hebbe by de zodanigen onder de Americaanen, die het oude zogenaamde
Regtzinnige met hand en tand vasthouden, hoedanigen 'er veelen in de Vereenigde
Staaten zyn, is die voorgegeevene onaangenaamheid van 's Mans omstandigheden
eene volstrekte valschheid. Althans, in eenen Brieve, in 't laatst van February 1795
geschreeven, uit Northumberland Town, aan een tak van de Susquehanna, de
plaats zyns tegenwoordigen verblyfs, schryft hy: ‘Gy betuigt uw leedweezen, gelyk
ik wel gedagt heb, over de keuze myns
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verblyfs te deezer Plaatze, zo zeer buiten de wereld als gy denkt dat dezelve met
de daad is. Doch, waart gy hier gewèest, gy zoudt, denk ik, my niet geraaden hebben
eene andere keuze te doen, dan ik gedaan heb, hoe zeer verschillend van myn
eerste plan.’
Naa een breed verslag der redenen, waarom hy het opgedraagen
Hoogleeraarschap in de Scheidkunde, te Philadelphia, hadt afgeslaagen, 't geen
hem op de verpligtendste wyze werd aangebooden, vaart hy voort:
‘Wat myne nuttigheid in andere opzigten betreft, denk ik, met de daad, dat dezelve
by de uitkomst, in 't vervolg, grooter zal weezen, dan indien men my terstond in een
meer in 't oog loopende post gesteld hadt. Myne Schriften, die men te vooren niet
kende of 'er aan dagt, worden nu zeer gezogt en geleezen: deeze zullen den weg
bereiden voor myne Prediking te Philadelphia, welke ik voorheb, in den
naastvolgenden Winter, aan te vangen. In dien tusschentyd zal ik hier eene kleine
Gemeente hebben; alle eenigzins kundige Lieden hier ter Stede hebben zich
vereenigd om voor my eene plaats ter Godsdienstoefening te bouwen.
Wy zullen eerst eene kleine Vergaderplaats gereed maaken, welke naderhand
kan dienen tot een Woonhuis of tot een Boekery, over welker oprigting wy nu een
dan spreeken, en naderhand een grooter Vergaderplaats van eenige fraaiheid
bouwen; den grond daar toe heb ik reeds besprooken.
Deeze Stad zal niet alleen eene plaats van veel Volkstoevloed worden, maar is
het reeds in grooter maate dan gy u verbeeldt. En, indien wy hier een Collegie
oprigten, denk ik, dat ik my nergens voordeeliger zou hebben kunnen nederzetten.
Inzonderheid, wanneer men in overweeging neemt, dat ik hier meer tydruimte heb
tot het voortzetten van myne bedoelingen, dan ik zou kunnen hebben in eene
volkryke Stad. Wat de Lugtsgesteldheid betreft, deeze is, in veele belangryke
opzigten, veel beter dan ergens digt op de kust.’
Dr. PRIESTLEY kan een Man van een allernuttigst Character in America worden.
Godsdienst zo wel als de Weetenschappen zullen voordeel trekken van zynen
arbeid. En, dewyl in America het Ongeloof veld begon
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(*)

te winnen , en het meergemelde Geschrift van PAINE, waar tegen PRIESTLEY de pen
heeft opgevat, veele Leezers en Bewonderaars vondt onder de Burgers in de
Vereenigde Staaten, mag men het eene gelukkige omstandigheid agten, dat een
Man van zyn aanbelang en verdiensten in het Gemeenebest der Letteren onder
hun gekomen is, om de bewyzen voor den Geopenbaarden Godsdienst ten toon te
spreiden, hun ten aanziene van dit allerbelangrykst onderwerp te onderrigten, en
(†)
de werkzaamheden van een volkbehaagend Deïstisch Schryver tegen te werken .
De onverdraagzaame en vervolgzieke Staatkunde van vroegere dagen diende
om America te bevolken - en die der tegenwoordige Eeuwe kan dienen om hetzelve
te verlichten.

De vriend in nood, of de verstandig weldaadige oom.
(Uit de Evenings at Home, by Dr. AIKIN and Mrs. BARBAULD.)
GEORGE CORNISH, een Inbooreling van Londen, was ter Zeevaard opgebragt. Naa
verscheide Reizen na de Oost-Indiën, als Matroos, gedaan te hebben, verkreeg hy
het bevel over een Schip, op den binnenlandschen handel in de Oost vaarende.
Veele jaaren bragt hy door in van de eene Compagnies Vastigheid na de andere
te zeilen, en by tusschenpoozen zich aldaar aan land te onthouden.
Door deeze vaart een voor zyn stand niet onaanzienlyk

(*)

(†)

Dat deeze Staatsomwenteling, hoe veel voordeels ook aanbrengende, ook nadeelige
zylingsche gevolgen hadt, ten opzigte van Godsdienst en Zeden, merkte de Heer D. RAMSAY
te regt op, in zyne Geschiedenis van de Noord-Americaansche Staatsomwenteling. Zie onze
Algem. Vad. Letteroef. voor 1795, I Deel, bl. 472, enz.
Naa dat wy dit afgeschreeven hadden, leezen wy een Berigt, uit Philadelphia, den 18 Feb.
deezes Jaars, gedagtekend, waarby vermeld wordt: ‘Dr. PRIESTLEY houdt hier ter Stede, in
de Universiteits Kapel, alle Zondagen, Lessen over de Zedekunde en de voortreflykheid der
Heilige Schrift. Veele Leden van het Congres bevinden zich by aanhoudenheid ouder de
talryke Schaare zyner Toehoorderen.’
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Geldsommetje overgegaard hebbende, voelde hy, omtrent vyftig jaaren bereikt
hebbende, een sterke begeerte om na zyn Geboorteland over te steeken, zyne
Familie en Bloedverwanten te zien, van welken hy, zints langen tyd, geen berigt
altoos ontvangen hadt. Hy maakte zyn goed tot geld, maakte schikking op zyne
zaaken, en vertrok na Engeland; komende, naa een zestienjaarig afweezen, in
Duins.
Onmiddelyk begaf hy zich na Londen, en ging na het huis van een éénigen
Broeder, die by zyn vertrek geen onvoordeelig Ampt bekleedde. Hy vondt dat deeze
Broeder dood en diens Gezin verstrooid was. Men wees hem na het huis van een
zyner Nigten, die getrouwd was, en niet verre van Londen woonde. - Zich daar
bekend maakende, werd hy door die getrouwde Nigt, en dier ongetrouwde Zuster,
by haar inwoonende, met alle toegenegenheid ontvangen. Tot welk welkom onthaal
zeker niet weinig toebragt het denkbeeld, dat hy uit het Oosten een schat
medegenomen hadt. Zy drongen hem, op het allersterkst, om zyn verblyf daar te
neemen, en spaarden geene moeite om hem te onthaalen, en alles te doen wat
hem kon verzekeren van hunne genegenheid tot een zo nabestaanden Bloedverwant.
Van zynen kant vertoonde hy zich verheugd op het weder ontmoeten deezer
naastbestaanden; hy schonk de Nigt en haare Zuster eenige Oost-Indische
kostbaarheden, welke hy hadt medegebragt.
Welhaast viel het gesprek op de Familie-gebeurtenissen, staande zyn langduurig
afweezen voorgevallen. Men betreurde 's Vaders dood; de Moeder was reeds lang
voorheen overleden. De Captein gaf, met een warm van Familieliefde kloppend
hart, zyn voorneemen te verstaan, om goed te doen aan de overgebleevene uit
zyne Familie, en zyn wensch om zyne tweede Nigt in zo goeden doen te zetten als
zyne eerste scheen te weezen.
‘Maar,’ zeide hy, onder alle deeze Gesprekken, ‘zyt gy beiden alleen maar
overgebleeven? Wat is 'er geworden van uwe kleine Zuster, met welke ik zo veel
speelde; van de lieve AMELIA? Ik herinner my, alsof het gister gebeurd ware, hoe
deeze agter myn stoel kwam, my een tik gaf, dan wegliep, opdat ik zou opstaan en
haar naaloopen om een zoen; het zou my hartlyk spyten, indien het haar niet wel
gegaan was.’
Helaas! gaf de oudste Nigt hier op te verstaan, zy is oorzaak geweest van veel
moeite en droefheid by de Familie! Zy was altoos een losse Meid, en haar wangedrag
heeft haar ongelukkig gemaakt. Het zou gelukkig weezen indien wy allen haar
konden vergeeten! - ‘Hoe dan,’ hervatte de Oom, ‘heeft zy zich te schande gemaakt?
Arm schepsel!’ - Ik kan niet zeggen, sprak daar op de oudste Nigt, dat zy zich te
schande gemaakt heeft, in den slegtsten zin van dat woord; maar
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zy heeft zich zelve en haare Familie oneere aangedaan, door een verhaast en
dwaas Huwelyk met iemand beneden haar staat; en dit is, gelyk men kan denken,
op armoede en elende uitgeloopen. - ‘Ik verheug my,’ sprak de oude Zeeman, ‘dat
het niet slimmer is: want, hoe zeer ik ongelyke Huwelyken wraak, kunnen jonge
Meisjes tot nog veel grooter kwaad vervallen; en waar geen misdaad is kan
onmogelyk eene onherstelbaare vriendschapsbreuk, en steeds duurende ongenade,
plaats vinden. Maar wie was de man; en wat zei 'er myn Broeder van?’ - Wel, myn
Heer! was het bedeesde antwoord, dat kan ik zo juist niet zeggen; maar het was
gedeeltlyk myns Vaders eigen schuld; want hy vondt veel genoegen in dien
Jongeling, zynde een Tekenmeester, die in de Familie gebruikt werd; Vader wilde
hem ons huis niet verbieden, naa dat wy hem onderrigt hadden van het gevaar
eener Liefdensonderhandeling tusschen hem en AMELIA. Zo dat hy, toen het te laat
was, in heftigen toorn tegen haar ontstak, 't geen alleen ten uitwerkzel hadt, dat hy
AMELIA, als 't ware, in de armen van haaren Minnaar wierp. Zy trouwden, en vonden
zich welhaast in groote zwaarigheden gedompeld. - Myn Vader wilde, ingevolge
van dit alles, niets aan haar doen; en, wanneer hy stierf, ontërfde hy haar niet slegts,
maar dwong ons 'te belooven, dat wy AMELIA niet langer als een Zuster zouden
aanzien. - ‘En gy,’ viel de Captein haar op een toon van verbaasdheid en misnoegen
in de reden, ‘en gy hebt die belofte gedaan!’ - Wy konden, hervatte de oudste Zuster,
onzen Vader niet ongehoorzaam weezen; maar wy hebben, herhaalde keeren, haar,
tot verligting in haaren behoeftigen toestand, het een en ander toegeschikt. - ‘Ik bid
u,’ hervatte de Captein, ‘wat is in 't einde van haar geworden? - Waar is zy
tegenwoordig?’ - Waarlyk, was het antwoord, zy en haar Man zyn zo menigmaal
van Woonplaats veranderd, dat wy, zints eenigen tyd niets van haar vernomen
hebben. - ‘Zints eenigen tyd! hoe lang?’ vroeg de Oom. Het antwoord was: Misschien
een half jaar of langer. - ‘Arme verstooteling!’ riep de Captein uit, met een half
gefmoorde stem, ‘ik heb geen belofte gedaan om u te verzaaken. - Het behaage u,
Nigt,’ zich met een zeer ernstige houding tot de getrouwde wendende, ‘my op te
geeven het laatste bescheid, 't geen gy hebt van uwe ongelukkige Zuster.’ - Zy
bloosde, zag verlegen, en, naa een lange poos zwygens, sprak zy tegen haar Oom:
Maar myn waarde Heer! gy hebt geen oogmerk om ons heden te verlaaten? Myn
knegt zal alle naspeuringen doen, op myne Zuster, welke gy begeert, en u die moeite
bespaaren. Op morgen kunt gy dan na de Stad ryden, en doen wat u goeddunkt. ‘Myn goede Nigt,’ zeide de Captein, ‘ik ben een slegte Slaaper, inzonderheid als
my iets in 't hoofd ligt te maalen. Daarenboven val ik wat onge-
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duldig van aart, en doe gaarne myne zaaken zelfs. Gy zult my dit wel willen
veroorloven.’ Dit gezegd hebbende, zogt hy zyn hoed, ging, zonder veel
pligtpleegingen, ten huize uit, en te voet na de Stad; zyne twee Nigten niet weinig
in verlegenheid laatende wegens de gevolgen van dit spoedig vertrek naa het
onderhoud over AMELIA.
In Londen komende, ging hy terstond na de gemelde plaats, in een bystraatje
niet verre van Soho. De Lieden, die Slaapers hielden, onderrigtten hem, dat de
Persoonen, na welke hy vroeg, verscheide maanden weg geweest waren, en dat
zy niet wisten wat 'er van die Persoonen geworden was. - Dit dompelde den Captein
in groote verlegenheid; maar, terwyl hy stondt te peinzen wat hem nu te doen stondt,
herinnerde zich de Vrouw van den huize, dat Mr. BLAND (dus was de Tekenmeester
geheeten) Tekenlessen gegeeven hadt in zeker School, waar men misschien
onderrigt van diens verblyf zou kunnen geeven.
Captein CORNISH spoedde derwaards, en werd door den Kostschoolhouder
onderrigt, dat zodanig een Persoon in zyn dienst geweest was; doch eenigen tyd
geleden by hem niet langer als Tekenmeester gediend hadt: de Meester voegde 'er
by, dat BLAND een weloppassend bekwaam man was; doch zich in zeer bekrompene
omstandigheden bevondt, 't geen hem belette zodanigerwyze voor den dag te komen
als hy verlangde dat elk, die aan zyn School kwam les geeven, zich vertoonde; te
deezer oorzaake was hy genoodzaakt geweest hem te bedanken; ten slot 'er
byvoegende: Ik deed zulks met veel aandoenings, dat kan ik u verzekeren, myn
Heer! maar gy begrypt zeer wel, dat ik de zaak niet kon verhelpen. - De Captein
zag hem met een oog vol verontwaardiging aan, en sprak: ‘Ik veronderstel dan, myn
Heer! dat uwe gevoeligheid en aandoeningen u niet toelieten, onderzoek te doen,
waar die arme man zyn verblyf nam, of wat 'er naderhand van hem wierd.’ - Wat
dat betreft, antwoordde de Schoolmeester, elk kent zyne eigene bezigheden best,
en ik heb myn tyd ten vollen noodig om de myne te volbrengen; maar ik geloof, dat
ik een kaartje heb ter aanwyzing van de plaats, waar hy toen woonde - hier is het.
De Captein nam het aan, keerde zich om, en vertrok.
Met dit kaartje in de hand, ging hy na de aangeweezen plaats; maar hadt het
verdriet van te verneemen, dat hy te laat kwam om de gezogte voorwerpen daar te
vinden. Dan men vermeldde hem, dat hy waarschynlyk de Lieden die hy zogt zou
vinden in een naby gelegen steegje, op een kamer op een derde verdieping. Het
hart zonk hem in de schoenen; nogthans, een Jongen tot geleide neemende, stelde
hy den stap onmiddelyk derwaards. Een naauwe van ouderdom kraakende trap
opklimmende, kwam hem een man tegen met een bed op zyne schouders. Op den
kant stondt een ander met een arm vol
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kleederen en linnengoed. Eene vrouw, met een kind op haar erm, was met deeze
alles wegdraagende lieden in woorden; uitroepende: Wreedaarts! dat gy my geen
bad voor my en myne kinderen overlaat! - ‘Staa,’ riep de Captein tot den man, ‘zet
alle deeze dingen neder!’ De man twyfelde om aan dat gebod te gehoorzaamen.
Hier op vernieuwde de Captein zyn last op een dringender toon, en tradt voorts na
de vrouw toe. - Zy zagen elkander styf en sterk aan. Door haare bleeke en
vermagerde weezenstrekken heen, zag hy iets van zyne oude stoeister, en sprak
haar zagtlyk toe: ‘Zyt gy AMELIA CORNISH?’ - Zo was ik geheeten, antwoordde zy. ‘Ik ben uw Oom!’ was zyne taal. Hy drukte haar daar op in zyne armen, en snikte
alsof hem het hart brak. - Myn Oom! was het eenige dat zy kon uitbrengen, en zy
viel in zwym. Naauwlyks was hy in staat om haar op den eenig overgebleevenen
stoel te zetten en het kind van haar af te neemen. Twee andere kleine kinderen
kwamen aanloopen, en begonnen van verlegenheid te schreeuwen. - AMELIA kwam
weder tot zich zelve; zeggende: Ach, myn Heer! in welk eene omstandigheid vindt
gy my! - ‘Eene omstandigheid, in de daad!’ voegde hy haar toe. ‘Arm verlaaten
schepzel! Maar gy hebt één Vriend overgehouden!’
Naa dit eerste tooneel, zo vol ontroerenisse, vroeg hy na den Man zyner Nigte.
Zy verhaalde hem, hoe deeze, zich afgemat hebbende door elken dag eenen zeer
grooten afstand te loopen, om iets te verdienen, naauwlyks genoeg om hun den
mond open te houden, ziek geworden was, en thans in een Hospitaal krank lag; en
dat, naa genoodzaakt geweest te zyn om het meeste van haar huisraad en kleederen
te verkoopen, tot noodwendig leevensonderhoud, nu haar Huisheer haar éénig
overgebleeven bed liet haalen tot inning van de Huishuur.
Onmiddelyk betaalde de Captein de Huishuur, en deedt het bed weder binnen
de kamer brengen; den man wegzendende. Dit geschied zynde, geraakte hy in een
nader gesprek met zyne Nigt, over de lotgevallen haar bejegend. - Helaas! myn
Heer! dus luidde het verhaal, ik weet dat ik zeer te beschuldigen ben in myn Vader
niet gehoorzaamd en zyn huis verlaaten te hebben, gelyk ik deed; maar misschien
zou ik iets te myner verschooning kunnen zeggen - althans jaaren van druk en
kommer, door my geleden, mogen tot boetedoening verstrekken. Wat myn Man
betreft, hy heeft my nimmer de minste oorzaak tot klagten gegeeven. - Altoos is hy
goed en minzaam geweest; wat wy geleden hebben ontstondt uit ongeluk, niet uit
misdryf. Voorzeker, toen wy trouwden overwoogen wy niet hoe veel het onderhoud
van een Gezin kostte. - Hy kon weinig winnen. Ziekte en andere toevallen dompelden
ons welhaast in armoede, waar uit wy
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ons onmogelyk konden redden. Hy, arme man! wanneer hy helpen kon was hy
nimmer ledig; hy weigerde zich alle uitspanning, alle verkwikking, om in de behoeften
van my en myne kinderen te voorzien. Ik deed van myn kant alles wat ik kon. Maar
myns Vaders niet aflaatende strengheid brak my 't hart; en, schoon myne Zusters
ons twee of drie keeren een weinig onderstands gaven in onze zwaar drukkende
omstandigheden, - want niets anders kon my bewoogen hebben om het te doen op
de wyze, waar op ik het deed, - egter wilden zy my nooit toelaaten haar te zien; en
eenigen tyd geleden hebben zy ons geheel verstooten. - Ik dagt de Hemel hadt ons
ook verlaaten. - Het uur der uiterste en dringendste behoefte was gekomen. - Maar
gy zyt gezonden te onzer vertroosting. - - - ‘Te uwer vertroosting,’ sprak de Oom,
‘GOD geeve dat het zo moge weezen!’ met veel nadruks 'er byvoegende: ‘Gy zyt
myn eigen dierbaar kind; en uwe kleinen zullen ook myne kinderen zyn. Droeg uwe
traanen af. Betere dagen, hoop ik, zyn over u beschooren.’
De avond was nu gevallen, en het was te laat om over het veranderen van verblyf
te denken. De Captein deedt een van de Buuren uitgaan, om eenig eeten en andere
noodwendigheden te haalen; nam, dit gebragt zynde, zyn afscheid, met toezegging
aan zyne Nigt om 's anderendaags vroeg weer by haar te zullen weezen. En, daar
hy voorgesteld had haar Man een bezoek te geeven, was zy verre van eenige
pooging aan te wenden om hem een oogenblik langer te houden.
Rechtstreeks ging de Captein na het Hospitaal, en, toegang bekomen hebbende
by den Apothecar, verzogt hy onderrigt te mogen ontvangen van den toestand des
Patients BLAND. Deeze onderrigtte hem, dat die man aan een koorts kwynde, gepaard
met eene verregaande zwaargeestigheid; doch dat 'er geen tekens van oogenbliklyk
gevaar zich opdeeden. - ‘Indien gy my,’ zeide de Captein, ‘wilt toelaaten hem te
zien, dan geloof ik hem eene hartsterking te zullen kunnen geeven van meer kragts
dan alle Geneesmiddelen.’ - Onmiddelyk hier op bragt men hem ter plaatze waar
de lyder lag, en, zich aan diens bedde gezet hebbende, sprak hy: ‘Mr. BLAND, ik ben
u geheel onbekend; maar ik kom u eenige tyding van uwe Familie brengen.’ De
zieke man beurde zich op, als 't ware uit eene bedwelming verryzende, en vestigde
stilzwygende zyne oogen op den Captein. Deeze voer voort: ‘Mogelyk hebt gy wel
eens gehoord van een Oom, die uwe Vrouw in de Oost-Indiën hadt - deeze is t'huis
gekomen, en ik ben die man.’ Dit zeggende, stak hy zyne hand, met veel drifts, uit,
en vatte die van BLAND, welke beevende van onder de dekens kwam; deeze schudde
hy hartlyk. De oogen des zieken mans glinsterden van vreugd; alle zyne kragten
verzamelende, bragt hy de hand des Capteins aan zyn mond,
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en kuschte dezelve met drift. Alles wat hy kon zeggen bestondt in GOD zegene u! Wees gunstig aan uwe arme AMELIA! - ‘Ik zal, ik zal,’ riep de Captein uit, ‘ik zal een
Vader voor u allen zyn; schep moed; herstel uwe zwakheid, en alles zal wel gaan!’
Met een vriendlyken aanblik en eene herhaalde handschudding wenschte hy den
kranken goeden nagt; deeze vleide zich, als het ware half hersteld, ter ruste.
De Captein begaf zich na zyne Herberg, en ging, zyn avondmaaltyd gedaan
hebbende, te bedde. Naa eene genoeglyke herdenking van 't geen hy dien dag
gedaan hadt, viel hy in slaap tot den morgenstond. Vroeg rees hy op, en ging uit
om gestoffeerde kamers te huuren. Naa eene wyl zoekens, vondt hy zeer geschikte
kamers op een lugtige plaats, en huurde dezelve. Onverwyld spoedde hy na zyne
AMELIA; hy vondt haar en haare kinderen net en rein gekleed, zo goed als haare
armoedige omstandigheden toelieten. Hy onhelsde ze allen met de hartlykste
toegenegenheid, en beurde AMELIA's hart op met gunstige tydingen van haar Man.
Hy verzogt haar dat ze zich met haare kinderen zou gereed maaken om met hem
te gaan ryden. De kinderen betoonden zich hoogst verheugd over dit voorstel, en
gingen na beneden. AMELIA wist naauwlyks wat zy denken of verwagten moest.
Eerst reeden zy na een Winkel, waar gemaakt linnengoed verkogt werd, waar de
Captein begeerde dat AMELIA alles zou koopen wat zy voor zich zelve, voor haare
kinderen en Man, noodig hadt. Vervolgens begaven zy zich na een Winkel, waar
gemaakte kleederen verkogt werden. Hier kreeg het jonge knaapje en zyn Zuster
al het noodige. Met één woord, aan alle Winkelhuizen, de behoeften deezer Familie
verkoopende, hieldt men stil; en zy waren niet verre gevorderd, of Moeder en
kinderen waren net, schoon niet kostbaar, in den dos. De oude kleederen werden
in een bundel gedaan, om uitgedeeld te worden aan nog behoeftiger Lieden.
Met dit herdoschte gezelschap reedt de Captein na het korts gehuurd verblyf,
waar hy last gegeeven hadt om alles in gereedheid te brengen. Hy leidde AMELIA
de trap op, die niet wist werwaards zy ging. Hy bragt haar in eene nette kamer, en
verzogt haar te gaan zitten. Gezeten zynde, hoorde zy uit haars Ooms mond: ‘Lieve
AMELIA! dit is uw Huis. Ik hoop dat gy 'er my nu en dan in zult opwagten!’ AMELIA
verbleekte, kon geen woord uiten. Eindelyk kwam een vloed van traanen te haarer
ontlastinge. Zy wierp zich aan de voeten van haar Oom, en stamelde haare
dankzeggingen, vol snikken, uit.
De goede Oom beurde haar op, kuschte haar en haare kinderen, drukte een
welvoorziene Goudbeurs in haare hand, en liep ylings de trap af.
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Hy zette zyn weg rechtstreeks na het Hospitaal, en vondt Mr. BLAND in zyn bedde
overeind zittende, en eenige spys met blykbaar genoegen nuttigende. GOD zegene
u! sprak Mr. BLAND; ik zie nu dat het alles met de daad gebeurd en geen droom is.
Uwe gestalte, uwe gedaante, heeft my den ganschen nagt voor 't oog gezweefd,
en ik heb naauwlyks my zelven kunnen verzekeren of ik u met de daad gezien en
gesprooken had, dan of het een droom geweest ware, of dat het alles in
bysterzinnigheid by my was omgegaan. Nogthans voelde ik my niet weinig
opgebeurd, en ik heb nu met meer smaaks geëeten dan in lange. - Maar mag ik u
vraagen hoe myne AMELIA en myne kinderen vaaren? - ‘Zy zyn,’ antwoordde de
Captein, ‘alle gezond en gelukkig, en ik hoop gy zult eerlang met hun gezond en
gelukkig weezen.’ - De Apothecar kwam, en voelde 's lyders pols. Onder dit voelen
sprak hy: Gy zyt, in de daad, een gelukkig Doctor. Gy hebt deezen man geneezen.
Zyn pols slaat zo bedaard als de myne.
Captein CORNISH raadpleegde of het veilig zou weezen deezen man te vervoeren.
De Geneesheer oordeelde dat dit veilig dien dag zou kunnen geschieden. De Captein
wagtte tot de komst van den Doctor, die van 't zelfde gevoelen was als de Apothecar.
Men bezorgde een Draagstoel, naa bekomene onderrigtingen hoe voorts met hem
te handelen en de belofte van den Doctor om hem voorts te komen zien. De Captein
wandelde voor den Draagstoel heen na het nieuw verblyf.
Op het kloppen aan de deur keek AMELIA ten venster uit, en, den Draagstoel
ziende, liep zy na beneden, en ontmoette haar Oom en Man in het opkomen. Mr.
BLAND, niet weetende waar hy was, zag verbysterd rondsom zich heenen. Een glas
wyns, hem aangeboden, bragt hem tot bedaaren, waar op een alleraandoenlykst
tooneel volgde, 't geen de Oom, zo ras mogelyk, deedt eindigen, uit vrees voor de
te sterke aandoeningen des zwakken mans.
Door AMELIA's bestendig oppassen, en geschikte hulpmiddelen, herstelde Mr.
BLAND binnen korten tyd. Het geheele Gezin bekwam weldra van den zieklyken en
uitgemergelden staat, waarin hetzelve gedompeld geweest was.
De braave Oom was nooit langen tyd van dit Gezin afweezig, en werd altoos door
hetzelve met een oog van dankbaarheid bejegend, 't geen tot in het diepste van zyn
welgeplaatst hart drong. Hy verkreeg voor Mr. BLAND een geschikte plaats om
Tekenlessen te geeven, en droeg bestendig zorge voor AMELIA en de kinderen.
Wat de andere Nigten betreft, hy brak alle vriendschap met dezelve niet af; dan,
schoon hy nu en dan aan dezelve blyk gaf van zyne bloedverwantschaplyke
genegenheid, kon hy deeze nimmer met die hartlykheid bejegenen als zyne AMELIA.
En daar zy zo wel haar woord gehouden hadden om AMELIA niet
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als Zuster te erkennen, toen zy zich ongelukkig in armoedige omstandigheden
bevondt, droeg hy zorg om haar niet in verzoeking te brengen om dit woord te
breeken nu AMELIA zich in goeden doene geplaatst vondt.

Zedelyke bedenkingen.
Men ziet al dikwils, dat zulke menschen de grootste vertooningen maken, welke
daar toe het minst berekend zyn. Wie van niets tot iets gekomen is, kent op 't laatst
zich zelven niet meer, en ziet met een oog van veragting, van verontwaardiging,
neder op hen, waar mede hy nog kort geleden gelyk stond, of een trap lager gerekend
werd. Die trotschheid, die hoogmoed, die groothartigheid, duurt gewoonlyk zo lang,
tot hy weer door eenen grooten val in de laagte stort, nog ver beneden die waar uit
hy zich zelven verheven had. De val is dikwils het gevolg van den hoogmoed, welke
dan eerst gezien en beklaagd word, wanneer het te laat is. - Ondertusschen heeft
het onverantwoordelyk gedrag, en de daar uit gevolgde val, van zulk eenen dikwils
de treurigste gevolgen voor anderen, welke hy door zyn verkwistende levenswys
met zich in 't verderf medesleept, waar in hy zich zelven stort.
Hoe slegter de tyden zyn, des te verkwistender worden doorgaans de menschen.
- Hoe minder men verdienen, hoe minder men winnen kan, des te hooger steekt
men op, en des te verkwistender leeft men. Laaten de luiden van ons Gemeenebest
getuigen, ze zullen myn gezegde door hunne daden en gedrag bevestigen. Onze
Staat is in eene diepe laagte nedergezonken, waar uit men groote vrees heeft dat
hy zich nooit zal herstellen; maar leren wy daar uit ons laag en nederig gedragen?
- Is niet het tegendeel waar? Veele menschen weten niet welke dwaasheden zy
zullen verzinnen, om hunne lichamen te misvormen, en eene tegennatuurlyke
gestalte te doen aannemen. Beschouw de Jufferschap, die beminnelyke wederhelft
van het menschdom, in welk een bespottelyke dragt vordert de Mode dat zy zich
vaak steken. Het hoofd takelen zy dikwils toe, dat men 'er vogelen mede verschrikken
zou, en dat hoofd word op twee lange beenen zonder lichaam langs straat gevoerd;
want de Mode vordert, dat de Dames thans zonder lichaam zyn, of met zulke petite
lyfjes voorzien, die nog de grootte niet hebben van een handbreedte.
C.V.D.G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Bedenkingen over den hoogen ouderdom der aartsvaderen vóór
den zondvloed.
Wie kan 'er aan twyfelen, of de Voorzienigheid zal, in de vroegste eeuwen, al het
geen tot de vereischte beschaaving van het menschdom inzonderheid dienen konde,
beschikt, en de geheele inrichting van den loop der ondermaansche dingen zoo
bestuurd hebben, dat dit Godewaardig doel, waar in zich alle haare bemoeijingen
met deze benedenwaereld, als in een middelpunt, vereenigde, op de best mogelyke
wyze bereikt wierd? Wy willen gaarne gelooven, dat de hoogste wysheid zich ook,
tot dat einde, van eene buitengewoone verlenging van 't leeven der eerste menschen
zal bediend hebben. Men kon geene grootere vorderingen in de kennis van alle in
dien tyd weetenswaardige zaaken, en van derzelver gestadigen aanwas en nuttig
gebruik, ten gemeenen nutte, geen betere gevolgen verwachten, dan wanneer
dezelfde menschen, die alle zulke kundigheden eerst verkregen, of de eerste waren,
die dezelven ten algemeenen beste zochten aan te wenden, dezelven in hunnen
leeftyd nog konden uitbreiden en volmaaken.
Tot zoodanige verlenging van de leevensjaaren der eerste menschen was geen
wonderwerk noodig. Hunne lichaamen, nog niet onderhevig aan die zwakheden en
gebreken, die men in volgende eeuwen veelal, als treurige gevolgen van allerlei
lyden en rampspoeden, en van de buitenspoorige leevenswyze van voorgaande
geslachten, ziet stand grypen, waren in derzelver volle kracht en bloei. Zy leefden
waarschynelyk onder een allergelukkigst klimaat, waar zy geen gevaar konden
loopen, dat hunne lichaamskrachten en geestvermogens, of door onmaatige hitte
verslapt, of door te strenge koude stomp gemaakt wierden; men mag
vooronderstellen, dat zy zich ook doorgaans van het eenvoudigst en voor de
gezondheid allerdienstigst voedzel zullen bediend, een werkzaam
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leeven geleid, en de maatigheid in alles zorgvuldig in acht genomen hebben, waar
door zy zoo wel van sterke uitspanning als van heftige aandoeningen bevryd bleven:
welk alles moest samenwerken, om aan hunne lichaamen eene
(*)
bewonderenswaardige vastigheid en zeer langduurig leeven te bezorgen .
Maar is het wel te denken, dat menschen, die in den grond het zelfde
lichaamsgestel, als wy, hadden, die, even als wy, uit vleesch en bloed samengesteld
waren, hun leeven tot byna duizend jaaren konden uitrekken? De Physiologie brengt
daar tegen onoverkomelyke zwaarigheden in. Zy bespeurt wel by ettelyke menschen
nog in hooge jaaren geregelde lichaamsbeweegingen, maar verklaart zulken
ouderdom, als men gewoonlyk in de Mosaische geschiedenis meent aan te treffen,
(†)
voor ongelooflyk . 'Er is dan alleen overig aan te neemen, dat God de lichaamen
der Aartsvaderen, door buitengewoone middelen, door een keten van wonderen,
tegen de natuurlyke oorzaaken van instorting en bederf heeft beveiligd. Maar dit zal
by allen, die ongaarne zulke tusschenkomsten der Godheid zonder wigtige gronden
toestaan, niet ligt byval vinden.
Maar welligt heeft die oude Schryver, van wien de opgave der leevensjaaren van
de eerste menschen herkomstig is, dien hoogen ouderdom, ten gevalle zyner
Hebreeuwsche landgenooten, verdicht, om hen daar door hunne Voorouders, als
waren zy by uitneemendheid gelukkige menschen en byzondere lievelingen der
Godheid geweest, te doen bewonderen? Dit vermoeden is ten

(*)

(†)

Hoe veel de twee laatstgenoemde dingen tot een lang leeven kunnen toebrengen, heeft de
ervarenis door veele voorbeelden van menschen, die in zekere standen een hoogen ouderdom
bereikt hebben, bevestigd. Zie HALLER Element. Physiol. T. VIII. C. 30. Sect. 2. § 18, 19. - Het
klimaat kan ook veel uitwerken. In Medien, dat met Armenien, waar denkelyk de eerste
menschen leefden, byna het zelfde klimaat heeft, worden nog hedendaagsch veele menschen
zeer oud. Zie OLEARIUS Voyage en Perse. I. 546.
BUFFON houdt het voor mogelyk, Hist. Naturelle, T. IV. p. 358. Maar byna alle overige
Natuurkenners denken anders. Ook HALLER, zeker een warm vereerer der Godlyke
Openbaaring, waagt het niet dit te beweeren, en vindt hier een problema ob paucitatem
datorum insolubile.
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eenemaal onbillyk, en volstrekt onaanmeemelyk. Het strydt niet alleen met de
waarheidsliefde en trouwe, die de Opsteller van deze oude gedenkstukken, in al
het geen dezelve bevatten, heeft aan den dag gelegd, maar wordt ook door den
geest van deze eenvoudige verhaalen, en de geheele wyze van uitdrukking,
weersproken. Nergens schildert de Schryver dien vroegen leeftyd met dichterlyke
koleuren, hy weet niets van eene gouden eeuw. Kwalyk zou hier dan dit enkelde
dichterbeeld, van zoodanige tyden ontleend, passen. Men zou ook daaromtrent van
het dichterlyk penseel eene andere voorstelling, dan welke men hier aantreft,
verwacht hebben. De Schryver kon zich niet platter en meer prosaisch uitdrukken,
dan hy omtrent de leevensjaaren der Aartsvaderen gedaan heeft. Het denkbeeld,
dat tot eenen by uitneemendheid gelukzaligen staat eene onoverzienbaare reeks
van leevensjaaren vereischt wordt, schynt ook wel eene uitvinding van laatere tyden
geweest te zyn, dan waar in dit opstel moet geplaatst worden. HESIODUS, die veel
laater leefde, heeft 'er nog niets van geweeten. By hem is het eerste
menschengeslacht zeer gelukkig; wanneer de leevensloop ten einde was, dan
ontsliepen die gelukzalige menschen zacht, zonder de zwakheden van den ouderdom
(*)
gevoeld te hebben . Een leeftyd van eenige honderd jaaren voor dezelven te
verdichten, is hem in 't geheel niet ingevallen. Van zulken langen leeftyd maakt hy
eerst melding in de beschryving van de zilveren eeuw, toen een classe van menschen
leefde, die zich door hun schandelyk gedrag het misnoegen der Goden op den hals
haalden, en elkanderen door vyandlykheden ongelukkig maakten. Maar het is niet
zeker, dat de Dichter, wanneer hy spreekt van honderde jaaren leevens, waarlyk
(†)
de jaaren in den gewoonen zin verstaan heeft .

(*)
(†)

Ἐργ. 113-117.
HESIODUS verhaalt, (vs. 130, 131), dat de kinderen van het tweede menschengeslacht honderd
jaaren, (ἕϰατον ἔτεα), zonder beschaaving, by de moeders bleven, en naderhand, volwassen
zynde, niet lang meer leefden. Wat die oude Zanger hier van de verschillende
menschengeslachten zegt, behoeft niet geheel en al voor een verdichtsel gehouden te worden.
Algemeene Volksbegrippen en oude Overleveringen, op eenen dichterlyken trant opgecierd,
zullen daar by ten gronde gelegd geweest zyn. Denkelyk was die bepaaling van honderd
jaaren ook van eene zoodanige oude vertelling woordelyk overgenomen. En kan dan het
woord ἔτος oudstyds niet wel iets anders dan een jaar beduid hebben? Mogelyk was toen by
de Grieken, of van welk Volk dan ook dit sprookje herkomstig was, even als in 't eerst by de
AEgyptenaaren, een maand de langste tydmaat, hier ἔτος geheeten. Dan laat zich dit bericht
voegelyk uitleggen: de menschen leefden toen gestadig in oorlog met elkander, hoewel zy
een weekelyke opvoeding genoten; want zy bleven, geheel en al strydig met de zeden en
gewoonten der laatere Grieken, wel honderd tyden, dat is, tot in 't negende jaar, by de moeder
in 't Vrouwenhuis. Of welligt is honderd jaaren, of tyden slechts een soort van spreekwoord,
om een langen tyd uit te drukken?
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Gesteld zynde, dat in de beschryving van den hoogen ouderdom der Aartsvaderen
eene waarachtige daadzaak moet erkend worden, heeft men drie verschillende
wegen ingeslagen, om dit bericht met gedaane waarneemingen omtrent de
gesteldheid van 't menschlyk lichaam te vereffenen.
Sommigen hebben gemeend, dat men onder de naamen Adam, Seth, Methusalah,
enz. dan eens enkelde persoonen, en dan wederom geheele geslachten, naar hun
genoemd, verstaan kan, gelyk Israël, Juda, Edom en Moab. Dan is, b.v. de zin, van
't geen men Genes. V:3-5 leest, deze: als Adam 130 jaaren oud was, wierd hem
een nakomeling, met naame Seth, geboren; naderhand duurde Adams Stam nog
800 jaaren voort, en bragt een groot aantal menschen voort van beide geslachten.
Dit stamhuis bleef tot in 't negenhonderd dertigste jaar over, toen heeft dat zelve
een einde genomen. Maar hier tegen doen zich van alle kanten zwaarigheden op.
De zaak zelve en de taal wederspreekt deze uitlegging. Gesteld eens, dat een en
dezelfde naam, in zoodanig verband, eerst een byzonder persoon, en aanstonds
daar op zyne nakomelingschap, kan beteekenen, dan is nog de vraag, hoe kon de
Stam van Adam of Seth, dat is, de menigte van menschen, uit hun gesproten en
naar hun benoemd, in een zeker jaar een einde neemen? Men zal toch niet willen
beweeren, 't geen tegen de waarheid zou inloopen, dat zoodanige Stam toen is
uitgestorven. 'Er blyft dus niets overig, dan dat men op zekeren tyd den naam van
zulken Stamvader afgelegd, en een anderen daar voor aangenomen hebbe. Maar
welke redenen
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laaten zich toch voor zoodanige naamwisseling uitdenken? En op wat grond zou
men dan nog de telkens herhaalde spreekwyzen, hy leefde en hy storf, in die
onbewysbaare beteekenis, die men 'er aan geeft, opvatten? Een Volk wordt wel
eens, in een dichterlyken styl, gezegd te sterven, gelyk by Hos. XIII:1. Amos II:2,
wanneer het ophoudt, als een afgezonderd Volk te bestaan, of, als zoodanig, zich
in een kwynenden toestand bevindt. Maar dit is geheel iets anders, dan 't geen hier,
en dat wel in eenen eenvoudigen historischen styl, uitgedrukt wordt. En hoe zal men
eindelyk, naar deze vooronderstelling, zich een denkbeeld maaken van het einde
van Henoch, wien God vroegtydig tot zich nam? Daar kan althans Henoch niet voor
den Stam van dien naam genomen worden. Maakt men hier evenwel eene
uitzondering, (en hoe zeer willekeurig is die wyze van uitlegging?) dan is ten minsten,
in deze verhaalen, eenmaal een opgave voorhanden van leevensjaaren, die, byaldien
men door het woord jaar zonne- of maanjaaren verstaat, door niemand kunnen
bereikt zyn.
Anderen hebben 'er dan liever dit op uitgedacht, dat de jaargetallen, welke aan
de Aartsvaderen, toen zy kinderen verwekten en storven, toegeschreven worden,
in de tegenwoordige uitgaven van Genesis door onvernuftige afschryvers kwalyk
uitgedrukt zyn. Het is zeer zeker, dat veelvuldige mistellingen van dezen aart in den
gewoonen text van den Hebreeuwschen Bybel zyn ingeslopen, en mogelyk talryker
zyn, dan alle andere schryffouten saamgenomen. Maar is het wel te vermoeden,
dat in die lange ry van getallen, die men Gen. V en X aantreft, alle, of wel verre de
meesten, kwalyk geschreven zyn? Door overyling kan men zich in zaaken van dien
aart ligt en meermaal vergissen; maar is dat, in die maate, te veronderstellen in de
afschryveren van dit boek, dat zy byna op iederen regel op eene verregaande wyze
misgezien en hier alleen zoo veele fouten begaan hebben, daar zy anders blykbaar
deze Schriften, met eene byzondere zorgvuldigheid en naauwgezetheid, gewoon
zyn te behandelen? Eene opzetlyke verhooging van de jaargetallen kan men nog
veel minder van hun verwachten. Wat oogmerk konden zy 'er toch mede gehad
hebben, om den leeftyd der Aartsvaderen tot duizend jaaren te verlengen? hadden
zy hunne vereerde Voorvaderen, als buitengemeen gelukkige menschen, willen
vorstellen,
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dan moesten hun eer andere merkteekenen van zoodanigen gelukstaat ingevallen
zyn, dan dit; ten minsten zouden zy 'er meer andere bygevoegd hebben. Maar die
tyden zyn gelukkig voorby, waarin men op de ten eenemaal ongegronde
vooronderstelling, dat de Jooden, na de geboorte van Christus, allerlei vervalschingen
van den Hebreeuwschen text ondernomen hebben, goedkeuring en byval kon
verwachten.
'Er is eindelyk ook nog een derde weg ingeslagen, om den Mosaischen text met
de natuur der zaak te vereenigen. Men heeft beproefd, om aan het Hebreeuwsche
woord, waar door anders doorgaans een jaar verstaan wordt, eene andere beteekenis
te geeven, die eene kortere duuring, dan die van een zonne of maanjaar, zal
bevatten. Wy kunnen evenwel onze toestemming niet geeven aan de gedachte, dat
(*)
men elk jaar van dien tyd alleen voor ééne maand zou moeten neemen . Want dan
(†)
zou men, om geen andere bedenkingen te noemen , moeten vooronderstellen, dat
sommigen reeds in hun zevende jaar kinderen geteeld hebben. Veele zwaarigheden
zullen wegvallen, wanneer men aanneemt, dat door een jaar, in de vroegste tyden
vóór Abraham, slechts ongeveer een vierendeeljaars, vervolgends een eenigzins
ruimer tydvak, en eerst, sedert den leeftyd van Joseph, een jaar van 12 maanden
verstaan werd. Men zal alleen hier en daar eene andere leezing voor de gewoone
dienen te volgen, om alles, volgens deze vooronderstelling, (hooger kan men deze
gedachte niet aanzien, en wat zou men ook, in een zaak van die natuur, meer
vorderen?) in overeenstemming te brengen.
De eerste menschen konden niet dan langsamerhand, door van tyd tot tyd gedaane
waarneemingen, en door meer of min dringende behoeften, tot de naauwkeurige
bepaaling van zoodanigen tydkring, als men naderhand alleen een jaar genoemd
heeft, geraaken. Tot een grooter tydmaat, dan een dag of maand, die men weldra
noodig had, om den tyd van deze of geene meer gewigtige voorvallen te bepaalen,
moesten zich in 't eerst van

(*)
(†)

Zie, onder anderen, CRAMER in Nebenarbeiten zur Theolog. Litteratur und Religion, Zweytes
Stuck, Dresden en Leipzich 1787.
Vergel. HAMELSVELD Bybel verdedigd, IVde Deel, bl. 159.
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zelfs de vier jaargetyden aanbieden, die men door gezette tyden van regen en
droogte, koude en warmte, zaaityd en oogst, zeer gemakkelyk kon onderscheiden.
Men kende toen, zoo 't schynt, geen grooter tydmaat, dan zoodanig tydvak van
ongeveer 3 maanden, als telkens van 't begin van den zaaityd, die met onze maanden
October, November en December naast overeenkwam, verliep tot den Winter, en
zoo ook van 't begin des Winters tot aan de Lente, van den aanvang der Lente tot
(*)
den Zomer, en wederom van diens aanvang tot den zaaityd .
Het moet minder vreemd voorkomen, dat de Voorvaderen der Hebraeers in de
vroegste tyden zoodanige tydmaat volgden, terwyl het zeker is, dat ook andere oude
Volken zich in 't eerst van soortgelyke tydrekening bediend hebben. De AEgyptenaars
telden eerst alleen by maanden, daar na kwam een tydmaat van 4 maanden in
(†)
gebruik, en niet dan veel laater de gewoone jaarkring . De Arcadiers, volgends
STRABO het oudste onder alle Grieksche Volken, hadden, even als de Aartsvaders
(‡)
vóór Abraham, een tydmaat van 3 maanden . De Kariers en Akarnaniers rekenden
by 6 maanden, die zy somtyds ook wel verdubbelden, zoo dat zy te gelyk by heele
(§)
en halve jaaren telden . En over 't geheel was de berekening van het jaar by alle
(**)
oude Volken, ook die het naast aan elkanderen grensden, zeer verscheiden .
Neemen wy dan nu, in de beschryving van den leeftyd der Aartsvaderen vóór
den Zondvloed, de voorge-

(*)
(†)
(‡)
(§)
(**)

Men vindt denkelyk de oude naamen van deze 4 jaargetyden in de geschiedenis van den
Zondvloed bewaard, Genes. VIII:22.
Plutarch. in Numa, c. 18. Plinius Hist. Nat. VII:48. Solini Polyhist. c. I. p. 3. Lactant. Instit.
II:12. Proclus in Timaeum Plat. I:33. Censorin. de die nat. c. 19. Diod. Sic. I. p. 22.
Plinius l.c. Macrobius Sat. I:12. Censor. & Solin. l. l.c.c. Plut. l.c. Augustin. de Civ. Dei XV:12.
Strabo VIII:595. HEYNE Opusc. Acad. II:338.
Censorin. I:19. Plut. Solin. Macrob. l.l.c.c.
- - I:20. Solin. I:3. Alexander ab Alexandro dies Genital. III:24. G.L. GYRALDUS de diebus anni
& mensium. J.A. FABRITIUS in Menologio.
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stelde verklaaring aan, volgens welke een jaar niet meer dan een tydkring van 3
maanden zal bevatten, dan verdwynen aanstonds de meeste bedenkelykheden,
die dezelve ongelooflyk hebben doen schynen. Nu is Adam in zyn 33ste jaar, toen
hem Seth gebooren wordt, leeft daar na nog 200 jaaren, en sterft in het 233ste jaar
zynes leevens. Henoch sterft vroeger dan gewoonlyk, en onverwacht, in zyn 92ste
jaar. De oudste van allen is Methusalah, die 242 jaaren bereikt heeft. Een zeer
hooge ouderdom; doch welken niemand onmogelyk zal noemen. Men heeft zelfs
in de nieuwste tyden voorbeelden van menschen die over de 150 en ten naasten
(*)
by 170 jaaren geleefd hebben . En het is niet onwaarschynelyk, dat 'er veel meer
ook van hoogeren ouderdom in vroegere eeuwen geweest zyn, die niet naauwkeurig
opgeteekend, of waarvan althans de berichten niet bewaard gebleven zyn. Voorts
moet men zich hier by erinneren, 't geen reeds te voren gezegd is van de redenen,
(†)
die ons, by deze menschen, natuurlyk een langen leeftyd doen verwachten .

(*)

(†)

Henry Jenkins is in 't jaar 1670 te Yorkshire in den hoogen ouderdom van 169 gestorven. Zie
Philos. Transactions, N. 221, 228, 267. Thomas Parr storf te Londen in zyn 152ste jaar. Zie
Philof. Transact. N. 44. Nieuw Algem. Magaz. van Weetenschap, Konst en Smaak, II. 5. 833.
ALBERTI maakt, in zyne Brieven over den toestand der Weetenschappen en Godswienst in
Groot Brittanje, l. bl. 25. gewag van een Vrouw uit Cornwallis, die 154 bereikt, en van eenen
Thomas Damme, die tot in zyn 155ste geleefd heeft. Drachenberg, een Noorman, storf in
1772 in zyn 146ste jaar. Andere voorbeelden van een zeer hoogen ouderdom vindt men by
HALLER Elem. Physiol. T. VIII. L. 3. Sect. 2. 616. Konst- en Letterbode, III. N. 77. bl. 198. Alg.
Vad. Letteroef. 1794. II. 547. In de lyst van Portraiten van oude lieden, door den Deenschen
Geheimraad LUXDORF versameld en beschreven, in Catalogo Bibliothec. LUXDORPH. p. 50.
(Hafn. 1789.) worden onder anderen genoemd John Rowin, oud 172, en Petracz Czartan,
oud 185 jaaren. Zie Konst- en Letterbode, V.N. 120. bl. 127. Maar men heeft rede om te
twyfelen, of deze opgaven wel op geloofwaardige berichten steunen. Zie HALLER l.c.
Voorbeelden uit oude Schryvers zal men aantreffen in een Schrift, genaamd μαϰπόβιοι, dat
aan Lucianus doorgaans wordt toegeschreven, by Plin. Hist. Nat. VII:2. 48. Valer. Maximus
VIII:13. Strabo L. XV. p. 701.
Bl. 2.
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Maar nu blyft dan evenwel nog de zwaarigheid over in het geen omtrent Noach
gezegd wordt, dat hy nog in zyn 500ste, dat is dan nu in zyn 125ste jaar, kinderen
zou verwekt hebben, Genes. V:32. De vraag is hier zoo zeer niet over de
mogelykheid van de zaak zelve, maar of 't waarschynelyk is, dat Noach nog zoo
oud huwelyksvruchten zou gekregen hebben. Tot wegneeming van deze bedenking
zou men kunnen vermoeden, dat hier een vergissing der afschryveren in de talletters,
waar van men zich oudstyds bediende, mag plaats gehad hebben. Men kan ook
aanmerken, dat het Hebreeuwsche woord, door de onzen vertaald, hy gewon, niet
altyd letterlyk van het verwekken van eigenlyk gezegde zoonen en dochteren behoeft
verstaan te worden. Men kan ook aan de verkryging van kleinzoonen en andere
(*)
nakomelingen denken .
Van meer gewigt zal eene andere zwaarigheid voorkomen, ontleend uit de kortheid
des tyds, die, volgends deze vooronderstelling, van Adam tot den Zondvloed zal
zyn verloopen, waarvoor dan, in plaats van 1656, die de gewoone telling aanneemt,
niet meer dan 414 jaaren kunnen gevonden worden. Een tydsbestek, zoo 't schynt,
veel te kort voor die aanmerkelyke vorderingen, die de beschaaving van 't
menschelyk verstand, blykbaar door de uitvinding en aankweeking van nuttige
kunsten en weetenschappen, toen reeds moet gemaakt hebben. Maar wy zullen,
by eene nadere gelegenheid, aantoonen, dat men zich uit eenige voetstappen, die
in deze oude oirkonden hieromtrent voorkomen, doorgaans veel te hooge gedachten
vormt van de verlichting van die vroege eeuwen, en dat 414 jaaren in de daad
overvloedig genoeg waren, om alle die kundigheden, die men met grond in die
eerste menschen kan vooronderstellen, langsamerhand te verkrygen. Het schip van
Noach was veel kleiner en minder kunstig, dan men zich gewoonlyk verbeeldt. De
uitvindingen van Jubal en Thubal moet men niet hooger aanzien, dan als eerste
aanwyzingen van ruwe grondtrekken

(*)

MICHAËLIS heeft deze beteekenis uit het spraakgebruik, zoo wel der Arabieren, als der
Hebreeuwen, ontegenzeggelyk bewezen, in Gotting. Magazin der Wissensch. und Litteratur,
J. 1780. st. 5. Men vergel. Numer. XXVI:58. Ruth IV:18-22. Matth. I:8, 11.
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voor die kunsten, die men vervolgends, op hun voetspoor, allengskens ingevoerd
en tot meer volkomenheid gebragt heeft. En is het ook wel te verwonderen, dat deze
menschen, die over 't geheel langer, dan naderhand, en in de gunstigste
omstandigheden, tot het doen van nieuwe ontdekkingen, leefden, het binnen korten
tyd, in nuttige uitvindingen, over 't geheel veel verder, dan men anders van zoo
weinige jaaren verwachten konde, gebragt hebben? Het is daarenboven niet
onwaarschynelyk, dat hier en daar, by voorbeeld tusschen Jared en Henoch,
Methusalah en Lamech, gelyk tusschen Noach en Sem, Cham en Japhet, wel een
of meer geslachten zyn overgeslagen, en ten minsten zeer zeker, dat het getal der
menschen, vóór den Zondvloed, veel aanmerkelyker geweest is, dan men uit de
opgegevene geslachtlysten gewoon is op te maaken.
Laat ons nu ook de aangenomen vooronderstelling op de tweede geslachtlyst
der Aartsvaderen vóór Abraham, waar op Sem de eerste, en Terach, Abrahams
Vader, de laatste is, toepassen. Men stelle ook hier voor elk zoo genoemd jaar
slechts een tydvak van 3 maanden, en volge dan niet de gewoone leezing van den
Hebreeuwschen, maar den Samaritaanschen, text; nu zal 'er niets ongelooflyks in
de genoemde jaartallen overblyven. Naar de gewoone leezing van den
Hebreeuwschen text zouden Arphac Sad en allen, die volgen, tot Nahor toe, tusschen
hun 29 en 35ste jaar, dat is, een jaar voor een vierendeel jaars genomen zynde,
tusschen hun 8 en 9de jaar, Vader geworden zyn. Maar in den Samaritaanschen
text, die zeer oud is, en veele andere betere leezingen heeft, dan de Hebreeuwsche,
wordt voor 35, 30, 34, 30, 32, 30 jaaren, 135, 130, 134, 130, 132, 130, en voor 29,
by Nahor, 79 geleezen. Dan zal de laatstgenoemde in zyn 20ste, de overigen
tusschen het 30 en 40ste jaar, kinderen verwekt hebben. De echtheid der
Samaritaansche leezing wordt, door de overeenstemming der Alexandrynsche
(*)
overzetting, de oudste van alle vertaalingen, bekrachtigd .

(*)

Zoo het doorgaat, 't geen HASSENKAMP in Commentat. Philol. Crit. de Pentateucho LXX
Interpretum Graeco, non ex Hebraeo, sed Samaritano, textu converso, en anderen, beweerd
hebben, dat de Alexandrynsche overzetting naar den Samaritaanschen text vervaardigd is,
dan wordt ten minsten de oudheid, en in zoo verre de echtheid, der Samaritaansche leezing
door deze overeenstemming bevestigd. Die meer over de oudheid van den Samaritaanschen
Pentateuchus begeert te leezen, kan by EICHHORN te regt raaken. Inleid. in het O.T. § 383-389.
Op de bedenkingen van MICHAËLIS in Chronologia Mosisante diluvium Commentat. Soc.
Scient. Gotting. heeft de Kielsche Hoogleeraar HENSLER, uit wien wy het bovenstaande
grootendeels overgenomen hebben, geantwoord in Bemerkungen uber stellen in der Psalmen
und in der Genesis, s. 306-311.
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'Er is evenwel in dit tweede tydvak vóór Abraham, dat met de beschryving van den
Zondvloed aanvangt, een zoo 't schynt onwederleglyk bewys voor 't gewoon
gevoelen, dat alles naar jaaren van 12 maanden moet berekend worden, voorhanden.
Men leest H. VIII:4, 5, van een zevende en tiende maand; dit zyn, zegt men, gewoone
maanden eenes jaars, waar in men dus 12 maanden zal geteld hebben. Maar, om
niet te zeggen, dat het onwaarschynelyk is, en door geen andere bewyzen kan
gestaafd worden, dat men toen reeds zoo veele maanden byeen geteld, en dus een
jaar zal berekend hebben, zoo is het veel aanneemelyker, deze maanden te bepaalen
tot het verblyf van Noach en zyn gezin in het schip. Wat is natuurlyker, dan dat de
menschen de dagen en maanden telden, die zy in dit, deels aangenaam, maar ook
deels pynlyk, verblyf moesten doorbrengen. Eerst rekenden zy dit hun verblyf tot
aan het tydstip, wanneer het water van de oppervlakte der aarde was te rug gekeerd,
't geen omtrend 11 maanden zal geduurd hebben. En dan telden zy weder van
voren aan, tot dat het land geheel droog was, en op nieuw kon betreden en bewoond
worden. Dit duurde nog eene maand en 27 dagen.
Maar, zal mogelyk iemand zeggen, men behoeft, ten bewyze, dat men toen een
jaar op 12 maanden rekende, alleenlyk de opgave van Noachs ouderdom by den
aanvang des watervloeds met de jaaren, die hy telde, toen dezelve ophield, te
vergelyken. H. VII:6, 11, leezen wy: Noach nu was ses honderd jaar oud, als de
vloed der wateren op de aarde kwam, en H. VIII:13, dat in het ses honderdste en
eerste jaar de wateren opdroogden. Deze zwaarigheid vervalt, als wy het getal van
600, gelyk dit veelal met de honderdtallen plaats heeft, hier
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voor een rond getal neemen. Men kan daarom in een andere oirkonde van het
(*)
601ste jaar spreeken .
Bedenkingen over de kortheid des tyds, die 'er volgens de aangenomen
vooronderstelling voor de groote vorderingen van Noach tot Abrahams leeftyd zou
overblyven, zyn hier althans van minder belang; men telt in dien tusschentyd, volgens
de Samaritaansche leezing, 235½ jaaren. Uit den Hebr. text kunnen naar de gewoone
berekening niet meer dan 292 komen; 56½ jaaren zullen toch wel geen merkelyk
verschil maaken.

Bericht, aangaande de uitwerksels eener doorgeslikte omgekromde
spelde in de keel, slokdarm en maag.
Door A. Ypey, voorheen Hoogleeraar in de Geneeskunde te
Franeker, thans Practizeerend Geneesheer te Amsterdam.
In Lentemaand van 1784 wierd ik, door den kundigen Heel- en Vroedmeester KLAAS
ROELOFS, tot Sixbierum in Vriesland, geraadpleegd over den toestand eener
ongehuwde Boeren-dochter, oud ongeveer twintig jaaren. Ik vond dezelve in een
zeer onaangenaamen toestand, door eene allergeweldigste ontsteeking van het
bovenste deel des slokdarms, welke zich door de nabuurige deelen uitgebreid en
eene allergeweldigste opzetting der amandelen, huig, enz. had veroorzaakt, welke
de doorslikking geheel verhinderde en de ademhaaling niet weinig belemmerde.
Daar nu dit ongemak reeds eenige dagen had aangehouden, en reeds alles was in
het werk gesteld, 't geen de konst aan de hand geeft, om eene ontsteeking te doen
ver-

(*)

Duidelyke spooren van twee verschillende oirkonden, waar uit de beschryving van den
Zondvloed samengesteld is, heeft EICHHORN aangewezen, in het Repertorium fur bibl. und
morgenl. Litteratur, th. 5, 185, en Inleid. in het Oude Test. & 418-426. De gissing van HENSLER,
die de woorden in het ses honderdste en eerste jaar, Gen. VIII:13, voor een randglos houdt,
is mogelyk te stout, om veel byval te vinden.
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dwynen, zo was 'er niets te doen, dan uit- en inwendig alles aan te wenden, om de
ontsteeking tot verzweering te brengen, en de kragten door voedende klysteeren
te ondersteunen. Het gelukte ons ook, door het naarstig gebruik dier middelen, de
zwelling ryp te maaken, en dezelve te doen doorbreeken; waarop, na het uitwerpen
van eene aanmerkelyke hoeveelheid etter, de pyn genoegzaam verdween, en de
Lyderes thans met gemak voedzel kon doorkrygen.
Ondertusschen hadden wy naauwelyks deeze gewenschte ruimte bekomen, of
de Lyderes klaagde over eene aanmerkelyke steekende pyn in het midden der borst,
eenigzins naar de linker zyde, waar by zich ras voegden, koorts, benaauwdheid,
enz. met eene volkomen belette nederdaaling der spyzen voorby de pynelyke plaats,
die onder de hevigste pynen weder te rugge keerden. Thans zag men gemakkelyk,
dat 'er eene nieuwe ontsteeking in een laager gedeelte des slokdarms plaats had,
en teffens had men alle reden van te gissen, dat het ongeval geene gewoone
ontsteeking was, maar een gevolg van een of ander doorgeslikt tegennatuurlyk
lichaam, het geen zich aldaar op nieuw had vastgezet. Thans herhaalde men de
Antiphlogistique Geneeswyze, in zo verre de kragten der Lyderesse dezelve konden
veelen; doch te vergeefsch: de ontsteeking volgde haaren gewoonen loop, en ging,
met een dag of vier, in verettering over, blykens eene groote menigte van etter, die
meest van boven wierd ontlast, met verdwyning van de pyn en verdere
onaangenaame toevallen.
Daar 'er zich nu, behalven den etter en een weinig bloed, niets byzonders had
ontlast, zo waren wy geenzins gerust over den toestand onzer Lyderesse, en ras
bleek ook, dat onze bekommeringen zeer gegrond waren, dewyl zich plotselyk eene
geweldige Maagpyn openbaarde, waar by zich spoedig alle kenschetsende tekenen
eener waare ontsteeking der Maag voegden. Door de voorige behandeling had de
Patiente te veel geleden, om nieuwe laatingen, enz. te ondergaan; ook begreepen
wy, dat de ontsteeking van dien aart was, dat, zoude de Lyderes behouden blyven,
noodzaakelyk eene verettering, en uitwerping der tegennatuurlyke oorzaak, moest
plaats hebben. Wy wendden hierom, zo uit als inwendig, alleen sterkverzagtende
en pynstillende middelen aan, om de zwelling al wederom tot eene gunstige
verettering te
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brengen, 't geen ons ook tot genoegen gelukte, dewyl eerlang, door het uitwerpen
van een overvloedigen etter, de geweldigste toevallen verdweenen, en alleen een
steekende pyn overbleef, met eenige braakzucht.
Thans hadden wy niet alleen te zorgen voor eene Maagzweer, maar, daar 'er met
de etter niets tegennatuurlyks was te voorschyn gekomen, en de pyn en misselykheid
niet geheel veidweenen waren, zo hielden wy voor zeker, dat het scherp
tegennatuurlyk lichaam, 't geen naar alle waarschynlykheid alle deeze toevallen
had veroorzaakt, noch in den etterzak stak. Om ons hier van te ontdoen, rieden wy
de Lyderesse aan, eene ruime maaltyd te doen met roode Kool, die in zeer lange
syne draaden gesneeden en maar ten halven was gaar gekookt, in hoope, dat het
vreemde lichaam in deeze spyze ingewikkeld zoude kunnen worden en daar mede
nederdaalen, of, het geen wy liever zagen, door braaking worden uitgeworpen. Hier
mede bereikten wy ons oogmerk ten vollen; want de Maag, die, geduurende eenige
weeken, niets genooten had, dan een weinig zeer slappe spyzen, kon deezen
ongewoonen last niet verdraagen, maar wierp dezelve eerlang uit door een geweldig
en benaauwd braaken, by welke gelegenheid wy niet nalieten de uitgeworpen stoffen
naauwkeurig te bezigtigen. Ras vonden wy in dezelve, tot onze groote blydschap,
eene omgekromde Spelde zonder kop, gebogen byna als eene kleine visschers
hoek; een werktuig 't geen dus niet geschikt was om den weg der eerste wegen af
te loopen, maar 't geen noodwendig in alle plooijen, die het ontmoette, moest blyven
zitten. Dat deeze omgekromde Speld de oorzaak was geweest van alle
bovengemelde schrikbaarende toevallen, bleek ook ras ten vollen, om dat thans de
pyn, de misselykheid en de verdere onaangenaame omstandigheden, van zelve
ophielden, de Maagzweer zeer spoedig genas, en de Lyderesse eerlang in haare
voorige gezondheid en kragten wierd hersteld.
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Slekken, als een gezond voedzel aangepreezen.
(Ondeend uit een Engelsch Stukje, getyteld: An Enumeration of the principal
Vegetables and Vegetable Productions, that may be substituted, either in part or
wholy in place of Wheat and other Bread Corn, in Times of Scarcity.)
‘De Schryver van het bovengemelde Stukje, verscheide Plantgewassen, waar van
men zich, ten tyde van schaarschheid, in stede van Tarwe en ander Koomgewas,
kan bedienen, opgeteld, en de wyze, om die ten deezen einde te doen dienen,
beschreeven hebbende, voegt 'er nevens:
By deeze Lyst van Gewassen, zal ik van een voortbrengzel in het Dierenryk
spreeken, 't geen, indien Vooroordeel geen magtig Dwingeland ware, meer ten
baate der Armen zou strekken, inzonderheid op het Land, dan iets anders 't welk
hun als dienstig wordt aangepreezen. Ik meen de Slek, welker heilzaame en
voedende kragt wel bekend is, en die, als een stuk van weelde, in andere Landen
geëeten wordt: bovenal in Spanje, waar een Slekken-Soup voor eene lekkerny
gehouden wordt.
Eenige Jaaren geleden, bragt een Heer, die zich langen tyd in Spanje onthouden,
en te meermaalen Slekken-Soup geëeten hadt, eenige Spaansche Slekken met
zich na Engeland, en maakte 'er een Slekken-fokkery van by Banstead in Surry. Zy
vermenigvuldigden naar wensch; zo dat zy in menigte daaromstreeks tegenwoordig
gevonden worden. - Deeze Slekken zyn van het Geslacht Helix - een donkerverwige
Hoorrnslek; zeer gelykende op de Engelsche Tuin-Slekken, die, zo wel als de
ongehoornde Slekken, in de Velden zo veelvuldig, ongetwyseld even eetbaar zouden
bevonden worden, en even voedzaam, kon men het gebruiken daar van eenmaal
invoeren: derzelver opzameling zou tevens hoogst heilzaam weezen voor den
Landman en den Hovenier.
Wy kunnen niet nalaaten hier by te voegen een met voldoende getuigenissen
gestaafd berigt wegens het gebruik deezes voedzels. Geduurende een der
Hongersnooden, die zeer veelvuldig voorvielen in de hooge landen van Schotland,
vóór dat het gebruik der Aardappelen in
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dat afgelegen gedeelte des Eilands was ingevoerd, leefden twee Vrouwen te zamen
in eene Hut, en deeze twee waren in die streek de eenigste die haar goed uitzigt
en gezond voorkomen behielden, terwyl haare Buuren rondsomme van honger en
gebrek vermagerden. Bygeloof was gereed om het welgedaan uitzien deezer twee
Vrouwen toe te schryven aan den ommegang met Toverkunst en gemeenschap
met Geesten. - Men drong met geweld ter Hutte deezer welgedaane Vrouwen in.
De verschrikte Bewoonderessen hadden de vlugt genomen, om de woede haarer
bygeloovige Bespringers te ontsnappen. En wat vonden deeze Doorzoekers der
verlaatene Hut? een Pot met ingelegde Slekken!

Aanmerkingen over de leerzaamheid der dieren; getrokken uit W.
Smellie's Philosophy of Natural History.
(Medegedeeld door den Heer R. ARRENBERG.)
Van alle Dieren, die tot oefening bekwaam zyn, is de MENSGH het allergeschiktste.
Door ondervinding, navolging en gewoonte, word zyn verstand gevormd. Door
wetenschap en kunst verkrygt hy een trap van kundigheid, van welken de gemeene
man, en ongeoefende, niet het minste denkbeeld heeft. Het tegengestelde hiervan
is bedroevende. Wanneer het menschlyk verstand aan zich zelven is overgelaten,
en verstoken van de gelegenheid tot maatschappelyke onderrigting, zinkt het zoo
laag, dat het naauwlyks in vergelyking komt met de alleronvernuftigste Dieren. De
natuurlyke overmagt van den Mensch over andere Dieren is een noodwendig gevolg
van het groot getal natuurdriften welken zynen geest zyn ingeschapen. Deze
natuurdriften worden langzamerhand ontwikkeld, en brengen, in ryper jaren, de
reden, overdenking, uitvinding en wetenschappen, voort. Ter bevestiging van deze
waarheid is het noodeloos zyne toevlugt te nemen tot bovennatuurkundige
redeneringen, door welken gemeenlyk de menschlyke reden misleid en overbluft
word. Een gestadige aandagt op de werklyke bedryven der Natuur is genoegzaam
om een verstand te overtuigen, het welk niet gebonden en bedrogen is door
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gemeene-volks-vooroordeelen, of geboeid word door het gezag van Ouden of
Hedendaagschen, of door den waan gedreven word om vooringenomen gevoelens
en begunstigde leerstelsels aan te kleven. Laat yder mensch maar letten op den
aanwas der Kinderen, van hunne geboorte af tot aan hunnen vollen wasdom. In het
eerst, zyn derzelver natuurdriften bepaald tot duistere gewaarwordingen en tot het
uitvoeren van eenige weinige lighaamsbewegingen, tot welken zy aangezet, of liever
gedwongen, worden, door zekere aanporringen, die onnoodig zyn op te tellen.
Binnen weinig maanden, worden hunne gewaarwordingen meer onderscheiden,
hunne lighaamsbewegingen worden beter bestuurd, nieuwe natuurdriften ontwikkelen
zich, en zy vertoonen meerder blyken van wezenlykheid en verstandelyke
vermogens. Wanneer zy verder opwassen, eenigzins het gebruik van de spraak en
eenige kennis van natuurlyke voorwerpen gekregen hebben, beginnen zy te
redeneren, schoon hunne redenering zwak en dikwils verward is. Op deze wyze
nemen zy gelykmatig toe in verstand, zoo dat zy door de minste natuurdrift bewogen
worden, wanneer zy tot de jaren van rypheid gekomen zyn. Na dit tydstip, redeneren
zy met eene duidelykheid en juistheid; dan, schoon alle hunne natuurdriften nu
ontwikkeld en in werking zyn, vordert egter yder vermogen van hun verstand, eer
het deszelfs uiterste poging kan doen, om opgewekt en beschaafd te worden, door
het onderzoek van duizenden natuurlyke en konstige voorwerpen; door de
ondervinding en waarneemingen omtrent de zoodanige, waarmede zy gemeenzaam
zyn; door openbare en byzondere onderwyzingen; door het bestuderen der schriften
van hunne voorzaten en tydgenooten, en door hunne eigen opmerking, wanneer
zy den ouderdom van vyf- en- dertig jaren bereikt hebben. Vóór dit tydstip mag men
veel geleerdheid opgedaan en begaafdheden verkregen hebben, doch vóór dien
levenstyd is het oordeel en de redeneringskragt niet volkomen ryp. Die voortgang
is de eigenaartige uitwerking der Natuur, en de trapsgewyze oorsprong der
menschlyke wysheid en verstandelyke vermogens. Dienzelfden voortgang neemt
men ook waar ten opzigte der lighaamskragten, schoon dezelven doorgaans eerder
de volkomenheid bereiken dan die van den geest; want indien de toeneming van
het verstand die van het lighaam vooruit liep, wat zouden
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de menschlyke wezens, in den eersten tyd van derzelver bestaan, niet eene elendige
en onhebbelyke vertooning maken? werkzame en vlugge verstanden, aangezet tot
het geven van bevelen, die het werktuiglyke van hunne lighamen niet in staat was
te gehoorzamen, zouden daar door gemelyk, toornig, verlegen, en allerlei treurige
driften onderhevig worden.
De lighamen van den Mensch, schoon niet zoo buigzaam als hunne verstanden,
zyn, wanneer zy in derzelver jongheid daar toe opgeleid worden, tot verwonderlyke
bedryven bekwaam. Menschen, gewoon in beschaafde Maatschappyen te leven,
hebben geen of weinig denkbeeld van de werkzaamheid, den moed, het geduld en
de aanhoudende nyverheid, der Wilden, wanneer zy bezig zyn op wild gedierte te
jagen, tot voedzel voor zich en derzelver huisgezinnen. De honger, de vermoeijenis
en de ongemakken, welken zy niet alleen verduren, maar met onverschrokkenheid
verachten, moeten den beschaafden Europeaan verbaasd en versteld doen staan.
Behalven den Mensch, zyn 'er zeer veel andere Diezen, die voor onderwys vatbaar
zyn. De Apen, en voornaamlyk het grootste soort onder dezelven, volgen de bedryven
der menschen na, zonder eenig onderwys. Deze navolging zyn zy in staat met de
grootste naauwkeurigheid ter uitvoer te brengen, uit hoofde van derzelver maaksel.
De Orang Outang, een inboorling der zuidelyke streken van Africa en India, is zoo
lang en zoo sterk als een man. Hy heeft geen staart. Zyn aangezigt is plat. Zyne
armen, handen, teenen en nagels, zyn volmaakt gelyk aan de onze. Hy gaat altyd
regt op, en de trekken van zyn wezen hebben zeer veel gelykenis aan die van den
Mensch. Hy heeft een baard aan zyn kin, en geen meer hair over zyn lighaam als
wy hebben in den staat der natuur. Hy weet de wapens te dragen, zyn vyand met
het werpen van steenen aan te vallen, en zich te verdedigen met een knuppel. Van
alle de Apen heeft de Orang Outang, of Wildeman, gelyk hem de Indianen noemen,
de grootste overeenkomst met den Mensch, zoo in het maaksel van zyn lighaam
als in zyne manieren. Daar zyn, zoo men meent, twee soorten van Orang Outangs,
een breeder en een smaller. De laatste soort heeft men dikwils in Europa gebragt
en naauwkeurige beschryvingen van deszelfs uit- en inwendig gestel in 't licht
gegeven; doch ten aanzien van de breedere soort, welke men
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zegt, dat de lengte van den Mensch te boven gaat, weten wy niets dan het geen de
Reizigers, in hunne verhalen, daarvan medegedeeld hebben. BONTIUS, die de
opperste Geneesmeester te Batavia was, verzekert uitdruklyk, dat hy, met
verwondering, verscheiden van deze soort heeft zien wandelen op hunne twee
beenen. Onder anderen, zag hy 'er eene van het vrouwelyk geslacht, die eene
zekere zedigheid vertoonde, dewyl zy haar aangezigt met hare handen bedekte,
wanneer haar iemand naderde, met wien zy niet bekend was; zy schreidde, zugtte,
(*)
en scheen niets van het menschlyke te ontbreken dan de spraak . Menigvuldige
andere verwonderlyke bedryven, welken onnoodig zyn te herhalen, om dat wy 'er
genoeg van weten, door ontwyffelbare getuigen, worden ons, door verschillende
Reizigers, van dit Dier medegedeeld.
De Graaf DE BUFFON meent, met zeer veel waarschynlykheid, dat het geen men
breede en smalle Orang Outangs noemt dezelfde soort van Dieren zyn, en dat die,
welke men tot hier toe in Europa overgebragt heeft, zeer jong waren, en de helft
van hare gewone gestalte nog niet verkregen hadden.
‘De Orang Outang, zegt BUFFON, welken ik zag, wandelde altoos op twee beenen,
zelf dan wanneer hy zwaar gewigt droeg. Zyn voorkomen was droevig, zyne
bewegingen waren regelmatig, zyne houding ongedwongen, en zeer veel
verschillende van die van andere Apen. Hy toonde nooit het ongeduld van den
Barbaryschen Aap, de kwaadaartigheid van den Baviaan, of de buitensporigheid
van andere Apen. Men zou mooglyk willen beweren, dat hy het voordeel van
onderwys had gehad; doch de Apen, die ik met hem zal vergelyken, hadden dezelfde
opvoeding gehad. Teekenen en woorden waren alleen genoeg om onzen Orang
Outang iets te doen verrigten; doch de Baviaan vereischte een knuppel, en de
andere Apen een zweep; want geen van de laatsten wilde gehoorzamen zonder
slagen. Ik heb dit Dier de hand zien bieden om de menschen te geleiden, die hem
kwamen bekyken, en met hen zeer deftig zien wandelen, even als of hy tot het
gezelschap behoorde. Ik heb hem zien aan tafel zitten, zyn servet ontvouwen, zyne
lippen 'er mede afvegen,

(*)

JAC. BONTIUS Hist. Nat. Ind. Cap. 32.
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een lepel en vork gebruiken om de spys in zyn mond te brengen, zyn drank in een
glas schenken, en klinken met den man, met welken hy dronk. Wanneer hy
genoodigd werd om thee te drinken, bragt hy een kopje en schoteltje, plaatste zich
aan de tafel, deed 'er suiker in, schonk de thee, en liet ze koud worden, eer hy ze
dronk. Alle deze daden voerde hy uit, zonder eenige onderrigting, op teekens of de
woordlyke bevelen van zyn meester, of dikwils uit zyn eigen zin. Hy deed niemand
eenig leed. Hy naderde een gezelschap altyd met eene zekere omzigtigheid, en
vertoonde zich als iemand die verlangt gelief koosd te worden. Hy was zeer gezet
op de lekkernyen, die hem ydereen gaf, en dewyl hy eene bezetheid op de borst
had, en gekweld was met eene teringachtige kuch, heeft die hoeveelheid van
suikergebakken hem waarschynlyk het leven verkort. Hy leefde eenen zomer in
Parys, en stierf den volgenden winter in Londen. Hy at alles, maar verkoos rype en
gedroogde vrugten, boven alle andere spyzen. Hy dronk weinig wyn, maar was
(*)
daartegen zeer gezet op melk, thee en andere zagte dranken .’
De Heer DE LA BROSSE kogt van een Neger twee Orang Outangs, die niet boven
de twaalf maanden oud waren. ‘Deze Dieren, zegt hy, hadden het instinct om aan
tafel te zitten gelyk een Mensch. Zy aten allerlei voedsel zonder uitzondering. Zy
gebruikten een mes, vork en lepel, om het geen op hun bord gelegd werd te snyden
en op te neemen. Zy dronken wyn en andere geestryke dranken. Wy bragten hen
aan boord, en wanneer zy, aan tafel zittende, iets begeerden, wisten zy het aan den
kajuitjongen te beduiden; doch als hy hen weigerde te geven het geen zy begeerden,
werden zy somtyds boos, vatten hem by den arm, beten hem, en wierpen hem op
den grond. Het mannetje van deze Dieren werd op de reis ziek, en liet zich oppassen
als een Mensch. Hy werd tweemaal, op den regter arm, adergelaten, en wanneer
hy naderhand zich in dezelfde omstandigheid bevond, stak hy zyn arm uit om
adergelaten te worden, als of hy wilde toonen, dat hy daar door voorheen verligting
gekregen had.’

(*)

BUFFON, Vol. VIII, pag. 86.
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FRANçOIS PYRARD verhaalt, ‘dat, in de Provincie van Sierra Liona, een soort van
Dieren is, het welk men Baris (Orang Outang) noemt, die sterk en welgespierd zyn,
en zoo vernuftig, dat, als zy wel behandeld en gevoed worden, zy gelyk knegts
arbeiden; dat zy gemeenlyk wandelen op de twee agterste pooten; dat zy harde
lighamen in een mortier stampen; dat zy water uit de rivier halen in kleine kruiken,
en, vol zynde, op hun hoofden te rug dragen; doch dat zy, aan de deur komende,
en de kruik hun niet schielyk genoeg afgenomen wordende, dezelve laten vallen;
maar als zy zien, dat de kruik aan stuk gebroken en het water weggeloopen is,
(*)
gemeenlyk weenen en zich beklagen .’
Met betrekking tot de opvoeding van deze Dieren, komt het getuigenis van
SCHOUTEN zeer wel overeen met dat van PYRARD: ‘Als zy, zegt hy, met strikken
gevangen zyn, worden zy geleerd op hunne agterste pooten te gaan, en de voorste,
als handen, tot allerlei bedryven te gebruiken, als glazen te spoelen, den drank toe
(†)
te dienen, het spit te draaijen, en dergelyken .’
GUAT berigt ons, dat hy op Java een zonderlingen Aap van het vrouwelyk geslacht
gezien heeft. ‘Zy was, dus luid zyn verhaal, zeer lang, en ging dikwils regt overeind
op hare agterste pooten. Als zy dit deed, bedekte zy met hare handen de deelen,
welke hare sexe onderscheiden. Zy maakte daaglyks haar bed netjes op, sliep op
haar zyde, en dekte zich zelve met dekens. Wanneer zy pyn in haar hoofd had,
bond zy 'er haar neusdoek om, en het was vermaaklyk haar dus getooid in het bed
te zien leggen. Ik zoude nog meer kleinigheden kunnen verhalen, die alle zeer
zonderling zyn, doch die my zoo veel niet verwonderden als andere aanschouwers;
want om dat ik wist, dat men het voornemen had haar naar Europa te voeren, om
haar te laten kyken, verbeeldde ik my, dat men haar eenige Apen-grimmassen
geleerd had, die het volk hield voor natuurlyke trekken van dat Dier. Zy stierf in ons
schip, op de hoogte van Kaap de Goede Hoop.

(*)
(†)

Voyages de FRANçOIS PYRARD, Tom. II, pag. 331
Voyages de SCHOUTEN aux Indes Orientales.
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(*)

De gestalte van dezen Aap had een groote gelykenis met die van den Mensch .’
Na dus opgeteld te hebben de voornaamste byzonderheden, betreklyk dit
zonderling Dier, zoo als die door geloofwaardige Reizigers, en door hen, die hetzelve
in Europa gezien hebben, verhaald worden, kunnen wy niet nalaten op te merken,
dat, in weerwil van de groote gelykheid, die 'er tusschen deszelfs gestalte en
zintuigen met die van den Mensch plaats heeft, derzelver vermogens en
bekwaamheden zeer bepaald zyn. De gedaante van zyn lighaam stelt hem wel in
staat om alle menschlyke bedryven na te volgen; maar, schoon het de zintuigen tot
de spraak heeft, kan het egter geen woorden uitbrengen. Indien het evenwel in een
huis opgevoed en de noodige moeite 'er toegenomen werd om het te onderwyzen,
zoude men het ontwyfelbaar het uitbrengen van woorden kunnen leeren; dan
ondersteld zynde, dat men dit oogmerk konde bereiken, indien het onbekwaam
bleef tot overdenking, of niet in staat was om de meening der woorden te begrypen,
of door uitdrukkingen een zekeren trap van begrip te toonen, het geen dat der wilde
Dieren overtrof, het welk ik oordeel dat zou moeten plaats hebben, zoude men
dezelven nimmer, gelyk sommige Schryvers willen, tot den uitstekenden rang der
menschlyke wezens kunnen brengen.
(Het Vervolg hierna.)

Eene nieuwe beschryving van Petersburg, de hoofdstad des
Russischen ryks.
(*)

(Uit Letters from Scandinavia, kortlings in 't Engelsch uitgegeeven.) .
De Stad Petersburg, met alle haare staatlyke Paleisen en schitterende Daken, is te
midden van een Woud gelegen, zo woest en dor als een in de Noordsche Ge-

(*)
(*)

Voyages de FRANç. LE GUAT, Tom. II, pag. 96.
Deeze Brieven draagen het Jaartal van 1789. Dit Werk kwam in 1795 uit.
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westen. Dezelve levert eene bewonderenswaardige schildery op van 't geen magt
en vernuft kunnen uitvoeren. Onafhanglyk van de hand der Kunst, is de Neva haar
éénig cieraad. Een doodsch, zandig, vlak, land, bedekt met kreupelhout, omringt
die Stad aan alle zyden. Een klein aantal elendige Hutten, hier en daar verstrooid,
voltooijen het tafereel.
Czaar PETER zag niet om na de schoonste maar de nuttigste plek gronds, om 'er
de Hoofdstad zyns Ryks te stichten. Handel te bevorderen was zyn eenig doelwit.
Petersburg is de Koopmarkt voor den Zeehandel: Moscow voor 't geen de
Landhandel oplevert.
Het Russisch Ryk, zich over een groot gedeelte van Europa en Asia uitstrekkende,
moest in elk Ryk, waar uit het bestaat, eene Hoofdstad hebben. Tobolsky is de
Hoofdstad der Russische Heerschappye onder de Noordpool, en grenzende aan
China; Petro Paulousky van de Oosterlyk gelegene landen, digtst by America en
Japan; Orenburg van de Landschappen digt by Tartarye en Indie; Casan en Astrakan
zyn de Hoofdsteden der Ryken van dezelfde benaamingen op de Persische grenzen;
Cherson van de Krim en de daar aan paalende Ryken; en Kioff en Mohilow van de
Ukraine en Klein en Wit Rusland, liggende by Turkyen en Poolen.
De Stad Petersburg is niet als 't ware opeengepropt; zy spreidt zich uit als de
vleugels des Keizerlyken Adelaars. Het voornaamste gedeelte staat op 't vaste land
en de zuidlyke oevers van de Rivier Neva. - De tweede afdeeling, Oud Petersburg
genaamd, ligt op verscheide Eilanden na den noordlyken oever. - De derde afdeeling,
of Williams Eiland, in 't midden van de Neva, tusschen de twee andere.
De Rivier de Neva, de geheele Stad in haaren loop omvangen hebbende, ontlast
zich in den Finlandschen Golf, onmiddelyk beneden de Stad gelegen. De oude Stad,
oorspronglyk op één eiland gesticht, 't welk dien naam droeg, strekt zich thans over
verscheide mindere uit. Dezelve is zeer ongeregeld gebouwd, en bestaat meest uit
houten huizen. Hier egter treft men de voorwerpen aan, die de aandagt meest
trekken - de Citadel, waar in de Hoofdkerk is, een sraai gebouw, met een vergulden
tooren, welks glinsterende grootheid het oog van eenen verren afstand trekt, en
den grond aanwyst, waar het gebeente rust van PETER DEN I en CATHARINA DE I,
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de Keizerin, de Lyflandsche Dorpelinge. Dit mag het Russisch Mecca heeten, en
geenen, dan Ongeloovigen, zullen verzuimen derwaards eene Bedevaart af te
leggen. MAHOMETH'S schitterend bedrog trekt na Mecca zwervende Turken en
Arabieren, by groote hoopen; maar het Graf van PETER DEN I lokt den Wysgeer zo
wel als den Krygsman, uit alle oorden van het verlicht Europa; de eerste om den
Wetgeever te bewonderen; de laatste om de beenderen van SCANDERBEG aan te
raaken!
De Boot, die Czaar PETER het denkbeeld inboezemde om eene Scheepsmagt
aan te bouwen, wordt zorgvuldig bewaard in een klein huis, digt by het Graf van
dien Vorst, en draagt den naam van den kleinen Grooten Heer. Eer dit Reliek hier
geplaatst werd, hadt 'er te Kroonstad een Scheepsnaaziening plaats. Deeze Boot
hadt de eer van de Admiraals Vlag te voeren, en werd door de geheele Russische
(*)
Vloot met eereschooten begroet .
Eenigen geeven voor, dat de Russische Natie nog niet beschaafd is, dat PETER
alleen de beschaaving, het invoeren van Kunsten en Weetenschappen, begon.
Welk een bekrompen denkbeeld! Als het werk voltrokken zal weezen, zal het vrylyk
het zyne mogen genaamd worden. Zullen volgende Vorsten zich te laag gesteld
rekenen, wanneer zy Leerlingen van deezen onsterflyken Man genaamd worden?
Hy gaf het plan des gebouws, hy lag de grondslagen, hy trok een gedeelte van het
muurwerk op. Volgende Monarchen mogen zyne Steendraagers, Werklieden,
Timmermans, Schilders en Opcierders, heeten.
CATHARINA DE II steekt onder de Werklieden van PETER het meest uit, en heeft
zulke fraaije verbeteringen gemaakt op het oorspronglyk gelegde plan, dat het in
zo verre haar eigen mag heeten. De byl was 's Keizers geliefde werktuig; het werk,
't geen hy daar mede vervaardigde, was nuttig, maar onbeschaafd. Hy scheen des
overtuigd, en riep reeds vroeg den bystand eener Vrouwe in. Eene andere CATHARINA
is hem gebooren. De schoone

(*)

De herkomst van deeze Boot, het beginzel der Russische Zeemagt. verdient nageleezen te
worden, in de Beschouwing der Maatschappy en Zeden in Poolen, Rusland, Zweeden en
Deenemarken, door WILLIAM COXE, (III Deel, bl. 57.) Dit Werk is, eenige jaaren geleden, by
den Uitgeever deezes, J. YNTEMA, gedrukt.
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Kunsten gaan met die des Oorlogs, des Landbouws en des Koophandels, hand aan
hand.
Van Oud Petersburg gaat men over een Schipbrug na Williams Eiland. Aan de
Noordzyde en tegenover de oude Stad vindt men de Kaaijen, de Beurs, het Tolhuis
en de Pakhuizen. - In de Rivier, tusschen Oud Petersburg en Williams Eiland, liggen
alle de Schepen, die na Kroonstad de voortbrengzels van Rusland brengen, na de
grootere vreemde Schepen, die tot Petersburg niet kunnen opvaaren; het kanaal
aan den mond der Riviere te naauw en te ondiep zynde. - Deeze eigenste Schepen
voeren desgelyks van Kroonstad alle goederen aan die van buiten inkomen brengen
ze aan het Tolhuis om de inkomende regten te betaalen.
De Zuidzyde van Williams Eiland ligt tegenover de nieuwe Stad Petersburg. Hier
vindt men een fraaije reeks Huizen, onder deezen de Keizerlyke Academie en het
Museum. De Keizerlyke Academie der Weetenschappen is een groot Gebouw, en
ryklyk met inkomsten ter instandhoudinge begiftigd. De Hoogleeraars zyn
uitsteekende Mannen in het Ryk der Letteren, en uit verscheide Volken herkomstig.
Haare Keizerlyke Majesteit kiest, om deeze Stichtingen te vercieren, Mannen van
verdiensten, waar zy dezelve kan vinden.
Het Museum is aan den hoogsten en oosthoek van Williams Eiland gebouwd,
tegenover het Keizerlyk Paleis, op het vaste land ten Zuiden, en de Citadel ten
Noorden. De westhoek van dit Eiland reikt tot den mond van de Neva. Het Museum
mag een klein Pakhuis heeten, 't welk in 't klein de onderscheide voortbrengzels
des Ryks bevat. De wereld der Russische Heerschappye levert alleen stoffe tot een
Museum op: nogthans zyn 'er geen kosten gespaard om de Verzameling te
volmaaken met de keurigste voortbrengzelen van andere Wereldoorden en
Gewesten. Hier kan de liefhebber der Natuurkunde en des Koophandels even zeer
zyne nieuwsgierigheid boeten; de een ziet met verrukking de goud-, zilver- en
lood-aderen in de natuurlyke erts; de ander berekent hoe veel zuiver metaal een
honderd pond gewigts dier Delfstoffe zal voortbrengen.
Het Cadetten-Corps, of de Krygsschool, voorheen het Paleis van Prins MENZIKOFF,
ligt tusschen de Academie der Weetenschappen en het Museum. Dit is de
Kweekschool van jonge Krygshelden, de Zoonen van Edellieden en
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andere aanzienlyken. Uit deeze Kweekschool van Mars worden de Krygsofficieren
gekoozen. Het Paleis van Prins MENZIKOFF werd tot het tegenwoordig gebruik
bestemd door den Graaf MUNICH. Eene menigte van daar aan toegevoegde
Gebouwen dient tot huisvesting en geryf deezer jonge Lieden.
De Geschiedenis van MENZIKOFF is romanesk. Van den laagsten stand tot dien
van Prins verheeven, draaide het rad der fortuine zodanig, dat hy onderkwam;
nogthans bleef, in allen stand en lotwissel, de Krygskunde zyne geliefde
Weetenschap. Geduurende zyne verbanning na Siberien, was de tafel zyner hutte
altoos bedekt met Kaarten en Plans van de Landen en Plaatzen, waar men den
oorlog gevoerd en de veldslagen gestreeden hadt; zich nog verlustigende in 't geen
zyn val veroorzaakt hadt, en herdenkende aan zyne vernedering. In de daad, het
moet zyne schim bevredigen, dat zyn geweezen Paleis nog ten Kweekschool der
Krygskunde strekt!
Behalven deeze reeks Gebouwen op den oever van de Neva, en eene andere
Straat, bestaat het grootste gedeelte van dit kwartier uit houten huizen. Deeze zyn
zeer geregeld gebouwd in straaten, die elkander met rechte hoeken doorsnyden.
Door de straaten loopen kanaalen; maar de gelykheid des gronds doet het water
stil staan, 't welk in den Zomer een lastigen stank verwekt. Zy dienen nergens toe,
en het was, myns oordeels, best, ze te vullen.
Een Schipbrug tegenover het Cadetten-Corps, over de Neva, maakt de
gemeenschap van Williams Eiland met het groot kwartier van de Stad op het vaste
land. Als men over deeze Brug gaat, ziet men van vooren het Ridderlyk Standbeeld
van PETER DEN I, aan den overkant der Riviere opgerigt: het Paard, op den top van
eene rots zich grootsch verheffende, en in de lugt steigerende, schynt bewust wien
het draagt; ‘het riekt den kryg van verre, en zyn nek is met den donder bekleed.’
Rondsom het Standbeeld vindt men altoos verscheide Russen, die den een of
anderen Leevensbeschryver omringen. Zonder iets van de Russische taal te
verstaan, kan men uit de gebaaren des Spreekers en de houding der Toehoorderen
gereed verneemen, wanneer hy van den Slag te Narva, of de Overwinning van
Pultowa, spreekt. Zy voegen 'er in deeze redenvoeringen by, dat Czaar PETER op
die eigen rots, welke nu zyn Standbeeld onderschraagt, stondt,
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toen hy het Zweedsche Leger, vlugtende, het slagveld zag verlaaten.
‘Wanneer (dit is de zeer juiste aanmerking van den Heer FALCONET, over dit door
hem vervaardigd Standbeeld) een heerlyk Gedenkteken moet vervaardigd worden,
ter gedagtenisse van een Vorst, die groote daaden verrigt heeft in verscheidene en
zelfs in tegen elkander over staande betrekkingen - als hy overwinningen in den
oorlog behaald - als hy verstandige wetten gegeeven - als hy in tyd van vrede
inrigtingen gemaakt heeft, strekkende tot volksheil - dan kan eene lofreden, over
hem uitgesprooken, over dit alles loopen; maar in een Standbeeld, 't welk slegts
één bedryf kan vertoonen, moet bedagt, en eene keus gedaan, worden. Indien men
de voorkeuze geeft aan diens Burgerhoedanigheden, boven diens
Krygsdapperheden, kan die voorkeuze niet gewettigd worden vóór dat uitgemaakt
is, welk van beide deeze meer byzonder hem toebehoort, die ze beide zo wel
verdiend heeft; maar inzonderheid, welk van beide het meeste strekte tot geluk des
Menschdoms. - De Kleeding, die ik aan het Standbeeld van Czaar PETER gegeeven
heb, is de kleeding van alle volken, van alle eeuwen, met één woord, een
(*)
Heldenkleeding .’

(*)

Men vondt in dit grootsch Standbeeld niet weinig te berispen; de Vervaardiger verdeedigt
zich daar tegen in eenen Brieve aan DIDEROT. Wy mogen niet nalaaten onze Leezers weder
te wyzen tot de Beschouwing der Maatschappy en Zeden, door WILLIAM COXE, III D. bl. 19,
welke hier verdient nageslaagen te worden, zo ten opzigte van het Standbeeld zelve, als ten
aanziene van de Rots, op welke het gesteld is, en de vervoering van dit gevaarte. In de
Beschryving der vervoeringe, zou het middel, daar toe te lande gebruikt, naauwkeuriger
kunnen beschreeven worden; 'er staat, ‘door middel van groote rollen, beurtelings geplaatst
en weggenomen, in sleuven ter wederzyde van den weg.’ Het heeft ons mogen gebeuren, in
TEYLER's Fundatie, in 't klein, te zien de Werktuigen tot het vervoeren gebezigd, en zou dit
beter worden uitgedrukt, ‘door middel van eene menigte yzeren klooten, in houten sleuven
geschikt, te wederzyde van den weg.’ Wy aanschouwden met verbaasdheid deeze werking
in 't klein. - Wy moeten hier nog byvoegen, dat de gedienstige Uitleggers des Standbeelds
zeker een grol vertellen, als zy vermelden, gelyk hier boven geschreeven wordt, dat Czaar
PETER op die eigen Rots te daar gemelde gelegenheid zou gestaan hebben: dewyl dezelve
half in een Moeras bedolven lag, 't geen CATHARINA ter wegvoeringe van deezen Steen deed
droog maaken. Aantek. van den Redacteur.
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Aan de rechterhand des Standbeelds, en ten Oosten van 't zelve, vindt men de
Admiraliteit, de Dokken, en onmiddelyk daar agter het Keizerlyk Paleis. Toen ik my
daar bevond, werden 'er twee Oorlogschepen van den eersten rang onder de
vensteren van het Paleis gebouwd. Van de Admiraliteits Tooren loopen alle de
straaten uit als de straalen van een cirkel. De voornaamste straat is die reeks huizen
welke na de Neva ziet, tusschen de drie en vier Engelsche mylen lang. De wal, in
die zelfde uitgestrektheid, is bezet met Granitsteenen, met Balustrades, en een
voetpad van dezelfde stoffe. Digt by de einden van deeze schoone straat, de Groote
Million geheeten, en die, den loop van de Neva volgende, een grooten stompen
hoek maakt, is een kanaal dwars door het land gegraaven, 't geen tot een grond
van deezen hoek strekt, en de Stad ten Zuiden aan het vaste land omringt: in zulker
voege, dat dit Kwartier geheel is ingeslooten door de Neva aan den eenen, en door
dit kanaal aan den anderen, kant, ter lengte van omtrent acht Engelsche mylen; de
geheele waterkant is bezet met Granitsteen, met een Granitsteenen Balustrade of
yzeren leuning. Over deeze Kanaalen liggen draaibruggen.
Het Kwartier buiten dit Kanaal mag eene Voorstad heeten: de huizen zyn meestal
van hout; doch binnen het Kanaal meest van steen, gepleisterd, en met allerlei
kleuren geschilderd. Binnen het Kanaal wordt het niet meer vergund huizen van
hout te bouwen: welhaast zal al dit oude weg weezen. Te midden van deeze nieuwe
Gebouwen, verheffen de Russische Kerken allerwegen de ouderwetsche toorens.
De Russen houden de voorige gedaante hunner Kerkgebouwen zo heilig als de
Godsdienstbestellingen, die 'er binnen gepredikt worden. De Daken zyn met Tin
bedekt, en veele derzelven verguld.
In Petersburg vindt men drie Keizerlyke Paleisen. Het Paleis digt by de Admiraliteit,
waarin zich haare Keizerlyke Majesteit onthoudt, is een heerlyk steenen Gebouw,
van buiten bepleisterd; aan 't zelve is een groote reeks Gebouwen gehegt, die na
de Neva zien, waar
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men ook het Hoftheater vindt. - Het Marmeren Paleis is opgehaald van den steen,
die 'er deezen naam aan geeft. De Bouwmeester heeft, 't geen de gevel moest
weezen, tot het front van dit gebouw gemaakt, 't geen zich over die gedaante schynt
te schaamen. - Het derde of het Zomer-Paleis is van hout, geregelder en fraaijer
dan het Marmeren. Het is in de Zomertuinen geplaatst, aan den oever der Riviere,
en schenkt een zeer vermaaklyk verblyf.
De Russische Edellieden, en ook Lieden van laageren stande, munten uit in de
fraaiheid hunner huizen. Volgens den Asiatischen styl zyn ze alle op vierkante
pleinen aangelegd; in 't midden is een open plein, waar men komt door eene groote
poort. Met deezen Asiatischen styl is de Grieksche en de Italiaansche gemengd;
de Corinthische, Ionische, en andere, cieraaden zyn veel te kwistig geplaatst op
een ligt werk van steen en pleister. De Petersburgers zouden beter doen met hunne
huizen op een eenvoudiger trant te bouwen, en die mindere uitgave aan te leggen
om ze beter in stand te houden. Niets in de daad maakt een jammerhartiger vertoon
dan een vervallen lyst in den Corinthischen smaak.
De nieuwe Kerk, digt by het Ridderlyk Standbeeld gebouwd, is van het fynste
Siberische Marmer; en zal een der kostbaarste en heerlykste gebouwen op den
aardbodem zyn. De Graniten wallen van de Neva, het Standbeeld van PETER DEN
I, en dit Kerkgebouw, zullen den naam van CATHARINA DE II tot het laatste naagellacht
overbrengen. Maar CATHARINA is Keizerlyk in alles; en de naakomelingschap zal
zelfs deeze Gedenkstukken over 't hoofd zien; de aandagt vestigende op de groote
(*)
daaden, welke zy steeds ten toon spreidt .
Het Paleis, digt by de Admiraliteit, is gelegen aan de punt van den hoek die de
Rivier maakt: hier langs rolt de Neva haare golven, en omhelst de woonplaats haars

(*)

De Leezer bedenke dat een Engelschman in den Jaare 1789 schryft. Schoon een Nederlander
haar zo min als de Engelschman den naam van groot zal betwisten, als men dit woord in den
ziu opneemt, waarin het vaak van Vorsten gebezigd wordt. 't Is hier de plaats niet om op te
haalen, welke nevels den glans dier grootheid verdonkeren in 't oog des Wysgeers, des
Menschenvriends! De Redacteur.
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Souverains. Van deeze plaats heeft men het grootschste gezigt, 't welk men zich
kan verbeelden. Voor u, aan de andere zyde der Riviere, ligt de oude Stad met
haare Citadel en vergulden toorenspits; de huizen zyn omringd of doormengd met
geboomte. - Williams Eiland levert een gezigt op van eenen anderen aart; een bosch
van masten is voor de straaten geplant. Ter rechter en slinker hand is de Groote
Million, elk huis daarin is wel gebouwd; hier woonen de Russische Edellieden en
andere aanzienlyke Lieden.
De Dokken der Admiraliteit staan welhaast verplaatst te worden na Kroonstad,
een meer voeglyke plaats voor de Scheepsmagt. De ruimte, welke hier uit ontstaan
zal, van het Paleis af tot het Ridderlyk Standbeeld, zal opgevuld worden met
gebouwen; en de Groote Million zal een onafgebrooken reeks van smaak en
grootheid uitmaaken.
Het moet bevreemding baaren wat Czaar PETER bewoog een zo ongunstige plaats
te kiezen tot zyne Scheepstimmerwerven, van waar de zwaare Schepen na
Kroonstad moeten gebragt worden over ondiepten, door middel van houten
voertuigen, Kameelen geheeten: daar dit ongemak zo ligt hadt kunnen vermyd
worden, door zyne zwaare Schepen te bouwen in de Haven tot derzelver legplaats
geschikt, waar men eene groote diepte van water, en alles wat tot den Scheepsbouw
noodig is, gereed vindt. De Voertuigen, Kameelen genaamd, bestaan uit twee
stukken, of eene soort van halve Schepen, gebouwd op dezelfde wyze als andere
Schepen, doch van eene zonderlinge gedaante; ze zyn vierkant van onderen, aan
de eene zyde en de einden, de andere zyde is uitgehold en rond. Men laat deeze
halve Schepen ter behoorlyke diepte zinken, ieder aan eene zyde van het Schip, 't
welk geligt en vervoerd moet worden; de holle zyden worden digt om 't zelve
geslooten; zy sluiten het scheepgevaarte in, met zwaare touwen vastgemaakt. Dan
pompt men het water uit de Kameelen; zy ryzen, en ligten het gevaarte op. Misschien
zult gy u een beter denkbeeld van deeze Kameelen vormen, door u een langwerpige
kom te verbeelden van boven tot beneden in de lengte doorgesneeden: de holle
zyden van elke halve kom gelyken volkomen die van de halve Kameelen. Voeg dan
in uwe verbeelding die twee halven te zamen, en zy vormen de holligheid, welke
den last omvat. De Kameelen, met dien
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(*)

last bezwaard, treeden niet meer dan acht of elf voeten diep .
Czaar PETER, (deeze gissing maaken wy over zyne keuze van Petersburg boven
het anders verkieslyk Kroonstad ten Scheepsbouw,) wilde den aanleg zyner Zeemagt
aan de Russen toonen, te deezer plaatze in veel grooter hoeveelheid om 'er het
oog op te vestigen. Hy hadt de moeilykheid ondervonden om zyne Onderdaanen
te beweegen na die nieuw aangelegde Hoofdstad te komen, en nog meer om hun
na Kroonstad te doen verhuizen. Op het oogenblik dat zy den Finlandschen Golf
aanschouwden, en de aanbruischende zeebranding hoorden, stonden zy verbaasd,
en sprongen met schrik te rugge op het denkbeeld van de ontzettende plans huns
Monarchs.

Bydrage tot de levensgeschiedenis van Edward Harwood, door
hem zelven opgegeven.
(Overgenomen uit Gentlem. Magaz. Nov. 1793.)
De aankomst van myn oudsten zoon, die een geruimen tyd heelmeester op 's
Konings vloot geweest, en, 't geen hem tot eene groote eer, en my tot een oneindig
vergenoegen strekt, tot Chirurgyn op het Schip Providence, (Kapt. BLIGH,) benoemd
is, heeft my, na de bekommernis en onrust, die ik over hem gehad heb, als een
nieuw leven en nieuwe sterkte gegeven. Sedert tien jaren heb ik van myne rechter
zyde in 't geheel geen gebruik gehad, en zelfs deze drie laatste maan-

(*)

Hier gelooven wy dat onze Engelsche Schryver eenen misslag begaat; en het moet weezen,
dat de Kameelen, uitgepompt, het Schip, 't geen zy draagen, elf voeten opligten, of, met
andere woorden, elf voeten minder diep doen treeden. Dit zeldzaam voertuig, elk, die iets
van onze Zeevaard weet, genoeg bekend, schoon met de daad een wonder schoone uitvinding,
wordt hier te lande gebezigd om diepgaande Schepen over de droogte van het Pampus van
Amsterdam te brengen. Czaar PETER bragt dezelve in Rusland in gebruik; hy hadt, als gemeen
Scheepstimmermansknegt te Zaandam werkende, en zich dikmaals te Amsterdam
onthoudende, deeze vervoering van diepgaande Schepen aldaar afgekeeken, en kwam hem
by den aanleg der Scheepstimmerwerven te Petersburg te stade. Aant. van den Redacteur.
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den het bed niet kunnen verlaten, dan voor korte oogenblikken, wanneer men 'er
my zoo lang van afligt, dat het kan opgemaakt worden. Een matige en nauw
geregelde levensregel heeft my tot hier toe alleen by 't leven gehouden. Ik ben nu
vier en zestig jaren oud; maar als ik op myn voorbygevloogen leven te rug zie, dan
ben ik overtuigd, dat geen der thans levende Geleerden zoo veel, en eene zoo
voordeelige, gelegenheid gehad heeft, om zich Classicale en Theologische
geleerdheid eigen te maken, als ik. Myn goede Vader gaf my eerst onder het opzicht
van de Heeren BELFBORROW, DARWEN, een leerling van den beroemden CLARKE, en
HULL, die een bekwaam Leeraar in de talen, doch een streng tuchtmeester was, die
zich niet zelden in den drank te buiten ging, en dan vooral, zelfs onder zyne beste
scholieren, gewoon was zeer hard te handelen. Ik wierd naar den leid draad der
Latynsche Grammatica van LILV onderweezen, de beste, die wy voor dat vak, federt
dat dezelve door WARD verbeterd is, hebben. In 't jaar 1744, 't sterfjaar van POPE,
heb ik de Metamorph. van Ovidius met hem geleezen. In 't jaar 1745, toen de
noordelyke streeken, door den inval van Schotsche rebellen, zeer verschrikt en
ontrust wierden, kwam ik onder het opzicht van den Heer THOMAS HUNTER, die
naderhand Vikaris te Weaverham in Cheshire geweest is, en toen te Blackburn in
Lancashire de beste school van dien geheelen oord had. Deze waardige Leeraar
liet dagelyks, 's morgens en 's avonds, eenige uitgezogte stukken uit de Liturgie
lezen. Die zelfde geleerde Geestelyke wilde my in 't jaar 1748 by het Collegie der
Koningin te Oxford, waartoe hy ook zelf behoorde, geplaatst zien; maar myn Vader,
die een styve Presbyteriaan was, zou het, geloove ik, bestorven hebben, indien hy
my in een priestergewaad gezien had. Men bragt my daarna op eene van Coward's
Academien, alwaar ik vyf jaren bleef, welke het eenig tydvak van myn leven uitmaken,
welk ik zonder nut besteed heb: want ik had naderhand moeite, om de systemas
van zedekunde en Godgeleerdheid, die ik daar aanleerde, weder te verleeren; wy
wierden daar, zelfs naar MARCKII Medulla, een duister systema van een
zwaarmoedigen Hollander, dat blootelyk een uittreksel uit de Institutiones van CALVYN
behelst, onderweezen. In het jaar 1750 wierd ik Leeraar in een kostschool te
Peckham in Surry, en gaf my aan de beoefening van de Classicale Grieksche en
Latynsche Schryvers over. Terwyl ik by deze gelegenheid somtyds voor Dr. BENSON
predikte, zoo wierd ik met dien grooten man, en met Dr. LARDNER, van naby bekend,
die my altyd zeer veel achting toonde toe te dragen. Vervolgens ging ik in 't jaar
1754 naar Tongleton in Cheshire, alwaar ik het Leeraarambt ontving in de Latynsche
taal. Deze post was my van een der schranderste en geleerdste mannen,
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die ik immer gekend heb, den Eerw. WILH. TURNER, opgedragen. Ik leefde zeven
jaren met hem in vriendschap en nauwe vereeniging, en predikte, om den anderen
zondag, in twee kleine gemeenten te Whitlock in Cheshire, en Leck in Staffordshire.
In 't jaar 1765 haalde men my over, om een zeer kleine gemeente in Bristol aan te
neemen, maar, nadat ik het boek van zekeren WILLIAMS, over de Vaderlyke
Oppermacht, in eene tweede uitgave had aan 't licht gebragt, begou men my, in
een Bristols weekblad, als een Ariaan, Sociniaan, Deist, ja als iemand die nog erger
was dan een Deist, zwart te maken. Door deze openbare beschimping verminderde
myn inkomen van jaar tot jaar; en in het laatste jaar daalde het merkelyk, schoon
ik met een talryk huisgezin bezwaard was. In Bristol las ik, in den tyd van vyf jaren,
met veel nauwkeurigheid, de Grieksche Kerkvaders der drie eerste Eeuwen. Het
Grieksch was my, terwyl ik my vele jaren achtereen daarop had toegelegd, zoo
gemakkelyk, als het Fransch voor een Engelschman zyn kan. Ik had in twintig jaar
geen Woordenboek gebruikt. Ik begaf my, onmiddelyk daarna, op 't verzoek van
eenige vrienden, naar Londen, en deed aanzoek om eene openstaande plaats in
het Britsche Museum. Tot myn geluk kwam ik hiermede te laat; want een maand
later wierd ik in een voordeeliger stand geplaatst. God weet, dat ik in 't minste geen
ongenoegen tegen de kooplieden en burgers te Bristol heb opgevat. Ik heb ze altyd
als edele gastvrye lieden leeren kennen. Maar de lagere klasse van menschen, in
die Stad, leeft nog in eene barbaarsche onkunde.
Sedert 't jaar 1772 heb ik over 't geheel by uitnemendheid gelukkig onder myne
oude vrienden in Londen geleefd, terwyl ik my en myn huisgezin door letterärbeid
genoegzaam onderhoud kon verzorgen. Ik heb meer dan een myner tydgenoten,
(*)
PRIESTLEY alleen uitgezonderd, geschreven . Nimmer heb ik van de geestelykheid
der Bisschopale kerk kwaad gesproken, en veeleer in de beste verstandhouding,
met

(*)

Onder anderen Introduction to the study and knowledge of the New Test. 1767. A liberal
Translation of the New Test. 1768, waarop verscheidene aaumerkingen gemaakt zyn door
Prof. CAR. BOERS in deszelfs Inaugurele Theologische Diss. 1768 te Utrecht uitgegeven, (Diss.
Inaugur. exhibens specimen observationum ad nuperam N.T. versionem Britannicam
conscriptam ab E. HARWOOD.) Ἠ ϰαιὴ Διαϑήϰη; The New Test. collated with the most approved
M.S.S. with select Notes in English, critical and explanatory; and references to those Authors
who have best illustrated the sacred writings, 1776, 2 Vol. Biographia Classica, of the lives
and characters of the Greek and Roman Classics, 1778, 2 Vol. in onze taal is, zooveel ons
bekend is, alleen overgezet een klein Stukje: Verhaal der wederkeering van een Deist tot den
Christelyken Godsdienst. Rotterdam by J. Burgvliet 1764. (Redact.)
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derzelver medeleden, die my als een man van geleerdheid achtren, geleefd. Na
veel tyd tot onderzoek besteed te hebben, verklare ik, noch Athanasianer, noch
Ariaan, noch Sociniaan, te zyn, maar te sterven met de vaste overtuiging van die
groote leeringen des N.T., dat 'er namelyk eene Opstanding en toekomstigen staat
van Gelukzaligheid voor alle oprecht boetvaardige en rechtschapene Christenen is
te verwachten.

Overdenkingen by de beschouwing eener urne.
Aan de Schryvers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
‘Het volgend Stukjen beviel my onder het leezen zóó wel, dat ik het besluit nam,
om het te vertaalen en u toe te zenden. Het is ontleend uit LITZEL'S Beschreibung
der bey Speyer ausgegrabenen Römischen Todten-töpfe. Zo het nog niet vertaald
is, gelyk ik geloof, plaatst het dan in uw Maandwerk; doch zo het reeds in het
Nederduitsch het licht ziet, handelt 'er dan mede, gelyk ik u omtrent de andere door
my toegezondene Stukjens verzocht heb. - Vaart wel!’
Den 18 Juny 1797.
Uw bestendige Leezer.

Overdenkingen by de beschouwing eener urne.
Vertegenwoordig u eene Lykbus (Urne), met asch en doodsbeeneren gevuld, en
eene stem zal, als 't ware, u toefluisteren: Hodie mihi, cras tibi! Ik was een mensch
als Gy, ik ben gestorven, Gy zult ook sterven. Misschien zult Gy antwoorden: Dat
weet ik zeer wel - zoo is het geweest van den eersten ochtendstond der waereld,
zoo zal het tot haar einde blyven; stof ben ik, tot stof zal ik wederkeeren, neque ulla
est aut parve aut magno lethi fuga, tendimus huc omnes, metam properamus ad
unam. Gy spreekt wel, zeer wel; doch - gedenkt Gy hieräan wel dikwyls op zulk
eene wyze, dat Gy daardoor verstandiger wordt, en 'er uw leven naar regelt? De
groote Koning van Macedoniën, PHILIPPUS, wist ook zeer wel, dat hy een Mensch
was, nogthans gaf hy aan eenen zyner Hovelingen bevel, om hem op elken dag
driemaal toe te roepen: φιλιπϰε ανϑρωπος ει. PHILIPPUS! Gy zyt een mensch!
Hierdoor wilde hy zich laaten herinneren, dat alles, wat eenen mensch bejegenen
konde, zulks hem ook te beurt konde vallen. Schat uzelven toch vóór den dood
nimmer gelukkig, schoon geluk uwe treden verzelt, ô! hetzelve kan in één enkel
oogenblik veranderen. Zyt niet trotsch en opgeblaazen op
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uwe hoogheid; want dezelve bestaat dikwerf maar alleen in de inbeelding. Druk
noch onderdruk eenen sterfling. Zoek uw voordeel toch niet op de zuchten van
anderen te bouwen. Leef, en laat anderen ook leeven. Gy zyt een mensch, en moet
sterven!
Beschouw den brandstapel, hoe hy met den daaröp liggenden dooden in vuur en
vlamme staat, hoe hy zyne vonken hemelwaards opzendt, en eindelyk in asch
verdwynt. Vestig uwe aandacht op den lykzang, dien de aanschouwers met eenen
zieiroerenden klaagtoon aanheffen, Vanitas vanitatum, omnia est vanitas! ‘Alles ach! alles is ydelheid.’ Uwe geleerdheid, wysheid, verstand, bekwaamheid en kunst;
uwe moeite om Vrienden, Begunstigers, Aanzien en Schatten, te versamelen, alles,
alles, wat eenen grooten glans over u verspreidde, neemt af, en verdwynt als een
rook by den dood. ALEXANDER de Groote, die de gansche waereld byna voor zynen
scepter deedt bukken, stierf, en wierdt in eene Kist begraaven. De zeven WYZEN
van Griekenland gaven, ieder in het byzonder, hunne gedachten hieröver te kennen,
zeggende:
1. De dood heerscht over U!
2. Gy moet met eene Kist, die slechts weinige voeten lang en breed is, te vreden
zyn.
3. Gy zyt zonder Medgezellen, zonder Dienaaren, in het stille graf.
4. Een Kind zelfs vreest U nu niet meer.
5. Heden zyt Gy stom.
6. Gy zyt afschuwlyk.
7. Gy zyt een spys der wormen.
Toen Keizer SEVERUS zyn einde voelde naderen, zeide hy: Omnia fui, & nihil mihi
prodest, gloria mea evanescie sicut fumus. ‘Ik ben alles geweest, niets kan my nu
meer tot eenig nut verstrekken, myne heerlykheid gaat als een rook verby.’ Dit alles
liet Paus MARTINUS V, zeer verstandig, in eene Schildery afschetzen. Hy liet eenen
brandenden houtstapel, waaröp de Pauslyke, Keizers en Vorstenkroonen,
Cardinaalshoeden en Bisschopsmyters, lagen, zeer kunstig schilderen, met dit
byschrift: Sic omnis gloria mundi! ‘Zoo verdwynt alle de heerlykheid der waereld.’
Zie! hoe klein het groote kan worden. - Hy, wien byna de gansche wyde waereld
te klein was, moet by zynen dood met eene kist of lykbus te vreden zyn. Gy bouwt
en koopt paleizen en huizen. Gy vergroot dezelve tot uw gemak, als of Gy 'er eeuwig
in woonen zoudt. Gy zoektze op te vullen met geld, goed en vermogen, met allerlei
sieraaden, die uwe ydelheid kan uitdenken. Gy zyt met uw ryk en land niet
vergenoegd. Gy wilt meer, Gy wilt de geheele waereld uwen scepter doen
eerbiedigen, en dezelve als uw paleis bezitten. Denk dat Gy in den dood alles zult
moeten achterlaaten.
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Uwe wooning zal een klein en donker huis van vier planken weezen, hetzelve zal
schielyk verrotten. Toen Keizer SEVERUS zyn eind met haastige schreden voelde
aansnellen, liet hy het kleed, waarin men hem na zynen dood winden zoude, op
eene spiets door het leger draagen, en uitroepen: En! ex amplissimi regni opihus
hoc unicum SEVERUS Imperator secum aufert! ‘Zie! dit is alles, wat Keizer SEVERUS
van zyne groote ryksgoederen mede uit de waereld neemt!’ Hy liet voor zich ook
eene Urne (Lykbus) van porphyrsteen vervaardigen; toen hy dezelve aanblikte, en
ze van buiten en binnen wel bekeeken hadt, sprak hy tot dezelve: Tu Virum capies,
quem totus terrarum orbis non cepit. ‘Gy zult eenen Man bevatten, voor wien de
geheele waereld te klein was.’
Eindelyk. - In den dood is geen onderscheid meer tusschen Keizers, Koningen,
Vorsten, Graaven, Edellieden, Burgers en Boeren. Geen onderscheid tusschen
eenen Bisschop en Dorpsprediker. Geen onderscheid tusschen Heeren en Knechten,
Ouden en Jongen, Ryken en Armen, Schoonen en Lelyken, Sterken en Zwakken.
Daar, in het stille graf, strydt men niet meer om rang, kroonen, eer, waardigheid,
geld of goederen. Daar woont geen nyd, haat of afgunst; geene verächting, vervolging
of onderdrukking. Daar, ja daar, worden de grootste vyanden de beste vrienden,
en sluimeren zachtkens in de diepste rust nevens elkanderen. Met één woord: daar
zyn wy alle gelyk en vergenoegd. De heilige AUGUSTINUS zegt: ‘Beschouw de graven,
en zie wie Knecht wie Heer, wie Arm wie Ryk, geweest is! Onderscheidt eens, zo
ge kunt, den Gevangenen van den Koning, den Sterken van den Zwakken, den
Schoonen van den Lelyken, den Vriend van den Vyand!’ - Als DIOGENES eens over
de begraafplaatzen wandelde, vraagde hèm ALEXANDER de Groote: ‘Wat maakt toch
de levende onder de dooden?’ Hy gaf ten antwoord: ‘Ik zoek de beeneren van uwen
Vader PHILIPPUS, die de schrik was van geheel Griekenland, doch ik kan dezelve
van andere beeneren niet onderscheiden.’ - Zie dus Leezer! op welke wyze deeze
overdenking u tot deugd kan opleiden. Sterf de zonde af, terwyl gy nog leeft. opdat
Gy na den dood by JESUS, den gestorvenen en verreezen JESUS, eeuwig leeven
moogt. Denk in alles, wat Gy doet, op uw einde, zoo zult Gy nimmer zondigen.
MEMENTO MORI!
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De gevolgen van een misstap.
Anecdote van 1786.
(Uit het Fransch.)
Een Dansser van een der voornaamste Theaters van Parys had zich, gebakerd in
zyn' wyden mantel, op zekeren avond, in een der laanen van het Palais Royal
begeeven, en wagtte aldaar, verveelend, het uur af in het welk hy het publiek deszelfs
verveeling stond te beneemen; wanneer een arme Vrouw, met haar zoogend kind
aan de borst, hem om een aalmoes vroeg, en wel door gebaarden, veel
nadrukkelyker dan woorden. De nacht was niet duister genoeg om hem niet te doen
onderscheiden dat deze Vrouw jong en schoon was. Hy gaf haar een stuk geld, 't
welk zy ontving met die bedeesde stilzwygenheid, welke misschien de dankbaarheid
het gevoeligst uitdrukt. Zie daar eene eerlyke Lyderes, zeide hy by zich zelven, en
hy gevoelde op dat oogenblik, dat hem haar lot ter harte ging; want de Danssers,
hoewel uit veele Kerkgemeenschappen gebannen, zyn daarom geene vreemdelingen
in de Christelyke liefde. Hy plaatste zich op een bank waar de ongelukkige gezeten
was, en deed haar eenige vraagen, met al die behoedzaamheld, welke men aan
ongelukkigen verschuldigd is. Zy beantwoordde dezelven zediglyk; en, na eenige
tegenkantingen, bewilligde zy in zyne begeerte, om hem het volgend geval te
verhaalen. ‘Myn Vader was, zeide zy, een der voornaamste Herbergiers van een
kleine Stad, op den weg tusschen Parys en Lyon. Ik was zyn eenigste Dochter.
Myne Moeder gaf my eene opvoeding met al die bezorgdheid, welke de lieden der
groote waereld ongeerne gelooven willen, dat in de opvoeding onder lieden van
onzen rang plaats vind. - Ik wil hier mede niet zeggen, dat men my Meesters gaf;
zy waren in ons Steedje niet te vinden: maar ik bewoonde een achterkamer in ons
huis. - Ik bediende nimmer de Reizigers, en was verwyderd van derzelver
ongebonden voorstellen.
Deze voorzorgen beletteden echter niet dat veelen hunner ondernamen om my
te verleiden. Een Koopman, genaamd DESLANDES, die geduuriglyk in ons huis zyn
verbyf hield, en die niets minder dan beminnelyk was, werd de gevaarlykste van
allen; ik zeg het tot myne beschaaming. Hy hield my in den beginne een stuk goud
voor oogen, 't welk my echter niet in verzoeking bragt, maar ten laatsten vertoonde
hy my een stuk Kant, en een stuk zy-
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den Stoffe, en deze verblindden my. Hy vroeg my verlof om ze in myne kamer te
mogen brengen, wanneer de nacht genaderd zoude zyn. - Ik maakte het hem
gemakkelyker, en bedroog eene Moeder en eenen Vader die my aanbaden. - Welke
waren de gevolgen, goede Hemel, van dezen stap!
't Was in den Winter. Het ondier verliet my, na verloop van drie uuren, om zich
aan den avondmaaltyd te begeeven. - Des anderendaags deed hy zyn Rytuig met
het krieken van den dag inspannen; maar, by het inpakken van zyne Koopwaaren,
beklaagde hy zich dat hy bestoolen was. Het geheele huis kwam in beweeging. De
Reizigers stonden verbaasd. - Men deed navorschingen; het geveinsde gestolene
werd gevonden in een kas, in welke ik het gesloten had - men overlaadde my met
vraagen, op welke ik niet dan door traanen antwoordde. - DESLANDES nam
onbeschaamd zyne zyden Stoffe en Kanten terug, en legde ze in zyn Rytuig, na dat
hy een Proces-Verbaal had doen teekenen, het welk de Rechter der Plaats zich
verpligt vond in alleryl samen te stellen, en in het welk geen twysel wegens den
diefstal was overgebleeven. Ik was te zedig opgebracht, en men zou my veeleer
naar het Schavot hebben doen sleepen, dan my myne schande, ten byweezen van
zoo veele persoonen, te doen belyden.
De Rechter, gedrongen door beginzelen, welke het onnoodig is dat ik u aan het
verstand brenge, schreef aan zynen Opperrechter, dat de algemeene veiligheid
vorderde dat 'er Marechaussées naar onze Plaats afgezonden wierden. - Welhaast
bekwamen wy vier Ruiters, die geduurende meer dan twee maanden wierden
geherbergd, onderhouden en bezoldigd, op kosten van myn Vader. Het huis wierd
verlaaten. De Reizigers vermydden het als ware het een moordhol. Wy durfden
geen voet meer op straat zetten. De schuldenaars van myn Vader betaalden hem
niet, en zyne schuldeisschers vervolgden hem. De dood onttrok hem aan zyn verdriet.
- Hy sloot my in zyne armen, en loosde de laatste zucht.
Myne Moeder stierf niet, en ik geloof dat onze ongelukken haare liefde voor my
vermeerderden. Wy begaven ons in stilte naar Parys. Zy ontdekte my onderweg
dat ik zwanger was; en dit kind, 't welk wy schier behoorden te haaten, heeft noch
de een noch de andere van ons kunnen doen besluiten hetzelve van ons te
verwyderen. Ik zal u niets zeggen van het geen wy zedert onze aankomst alhier
geleden hebben. Myne Moeder is dagloonster op een waschschuit, en ik verligt
haaren arbeid dagelyks geduurende eenige uuten, op welke zy myn
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kind houdt; maar het weinige, dat wy met dezen arbeid verdienen, is niet toereikend
voor onze noodwendige behoeften, en ik vind my genoodzaakt de verachtelyke
broodwinning van bedelaarster by de hand te neemen, tot dat myn kind gespeend
zal zyn.’
De Dansser stak op nieuw een stuk geld in de hand dezer ongelukkige - haar
verzekerende dat hy alle moeite zoude aanwenden om haar en haare Moeder uit
derzelver akeligen toestand te redden, en het is misschien overtollig te verzekeren
dat hy by haar aandrong te volharden in die eerlyke gevoelens waar van haare
tegenswoordige toestand blyken gaf. - Vervolgens ging hy dansen, hoewel hy 'er
in 't geheel geen' lust toe had. De geschiedenis, welke hy vernomen had, trof zyn
hart, en vervulde zynen geest. Onder het maaken zyner passen, overpeinsde hy
het kwaad, waar door het menschelyk geslacht gekweld wordt. Hy maakte een
luchtsprong op zes, daar zy op tien gedaan moest worden. Hy maakte een pas de
bourrée voor een pas de rigaudon. De lieden in de Loges verzekerden elkander dat
hy dronken was, en in 't Parterre wierdt hy uitgeslooten.

Zedelyke bedenkingen.
De sterkste band, welke de menschen aan elkanderen verbind, de sterkste band
eener Maatschappy, die aan dezelve de grootste kragten en sterkte geeft, is de
trouw. Zy is de band der zamenleving, de zuil waar op een Gemeenebest zeker
gegrond, onwankelbaar gevestigd word. Zo dra deze zuil word omgehaald, dan
komt alles verkeerd uit; de orde word gestoord, in wanorde verkeert dezelve; allerlei
kwaad en nadeel spruit 'er uit voort. List, bedrog en misleiding nemen de plaats in
van goede trouw en eerlykheid. - Wie kan staat maken op zynen evenmensch, zal
men niet ieder ogenblik vreezen bedrogen te raken? Moet niet eene gansche
Maatschappy kwynen, wanneer de trouw daar uit verbannen is? - De Godsdienst
kwynt, en verliest al zynen luister, zyne schoone gedaante, en word veragt en
versmaad. - Een Maatschappy zonder Godsdienst kan niet bestaan, - en zo de
trouw verbannen is, word deszelfs plaats vervangen door geveinsdheid en bedrog.
- Schyndeugd neemt de plaats in van Deugd. Ieder is het geen hy niet schynt, en
dat hy schynt is hy in 't geheel niet. - Wanneer de menschen zich overgeven aan
de ondeugd van ontrouw, dan zyn alle hunne bedryven niets anders dan een aanleg
van listige geveinsdheid. - Alle beloften zyn ydele klanken, zo dra de trouw onder
de menschen
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geen plaats meêr heeft. - De band van vriendschap word verbroken, de heilige band
des huwelyks verscheurd - alle beloften zyn iedel, schoon ook anders met de duurste
eeden bekragtigd - alle orde verkeerd in wanorde, en de Maatschappy bestaat niet,
dan uit schurken en bandieten. Het een verfoeijelyk gedrag volgt op het ander - voor
goed word kwaad vergolden, en om eigen voordeel ontziet men niet alle nadeel aan
zynen evenmensch toe te brengen, indien 'er maar winst mede te doen is voor zich
zelven. - Dan hoe schandelyk en misdadig is zulk een die zich aan de misdaad van
ontrouw schuldig maakt. Een beroemd Romein zegt: ‘als men iemand ontrouw noemt
dan geeft men hem den grootsten scheldnaam.’ Het is, om dat hy, welke ligtvaardig
de trouw verbreekt, geen zwarigheid zal maken, om alle andere snoodheden en
misdaden te bedryven, indien hy ze maar plegen kan buiten het bereik der straffen,
door de wetten tegen grove misdryven bepaald. - Dan om de ontrouw word een
gansch land gestraft, en overgegeven in de handen, in de magt en overheersching,
zyner vyanden. Ondankbaren wierden, als het menschdom onteerende, van onder
hetzelve uitgerooid.
Het zyn niet anders dan lage geesten, kruipende zielen, welke de verfoeijelyke
ondeugd plegen, om Dankbaarheid te vergelden met Ondankbaarheid. Nochtans
is deze snoode misdaad meer dan al te veel in zwang, by zo veelen onder hen, die
zich den naam geven van Kristenen. - Hoe dikmalen ziet men menschen, die hunne
brave weldoeners niet slegts ondankbaar behandelen; maar die dezelve vervolgen
en ongelukkig maken. ô Dat Lieden van zulk een bedorven karakter, welke hunne
weldoeners kwaad voor goed vergolden hebben, en hunne plegtige betuigingen
vergaten, ‘dat zy nooit dan met de warmste dankbaarbeid zouden blyven gedenken
aan de ontvangen weldaden;’ dat ze van schaamte blozen mogten, zo dikwils zy
zich erinneren, dat zy op de schandelykste wyze zich aan snoode misdaden schuldig
hebben gemaakt, door ontvangen weldaden met de verfoeijelykste ondankbaarheid
te beantwoorden - dat zy met een bedrieglyk hart, onder schyn van de hartelykste
welmenendheid, kwaad voor goed hebben vergolden - dat zy schaamrood worden
wegens hunne gehouden handelwys! - Dat zy mogten bedenken, hoe 'er geen
snooder gedrag zy, dan het bedryven van snoode ondankbaarheid, die de wortel
is van allen kwaad, en nimmer in verheven zielen valt; maar alleen in lage en
kruipende, die de veragting verdieuen van alle weldenkende brave lieden!
C.V.D.G.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
De ondergang des ryks van Juda bespiegeld. Naar aanleiding van
2 Kon. XXV:1-21.
Aan de Schryvers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.

Medeburgers!
‘Ziet hier een derde Stukje, op dezelfde leest geschoeid als twee voorige aan Ul.
toegeschikt, beide met eene plaats in uw Mengelwerk verwaardigd. Aan de plaatzing
niet twyfelende, heb ik de eer my by aanhoudenheid te tekenen,
Ul. Begunstiger.’
Afhangelyk te zyn! - ten Val te neigen! - en daar in neder te storten! - ziet daar drie
trappen voor eenen Staat, zo digt by elkanderen gelegen als ontzettend en
verschriklyk voor het bespiegelend oog van het lot der Volken.
De ondervinding der Eeuwen, de Geschiedenis des Menschdoms, staafden, in
eene menigte van gevallen, deeze waarneeming. Voorbeelden by voorbeelden
zouden wy kunnen aanvoeren van deezen geduchten Staatswissel der Volken voorbeelden die met ééner stemme ons die schroomlyke waarheden prediken. Doch
geen onder die alle, mogelyk, treffender, dan dat, 't geen ons de Geschiedenis
verschaft des Joodschen Volks, welke wy, in het opschrift deezes Vertoogs,
aangeduid hebben.
Immers wy treffen daar in aan, het schrikvol Tydperk, waar in dat afhangelyk
geworden, dat ten Val neigend Volk, daadlyk te nederstort, en als 't ware ophoudt
een Volk te zyn.
Wy moeten den laatsten Koning van Juda, korts ten
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wankelen Rykszetel gesteegen, op denzelven waggelend zien zitten, en eerlange
daar van aftuimelen, met eenen val, die den Val des geheelen Ryks naa zich sleepte,
en eene voleindiging maakte aan dat Ryksbewind.
De Schryver van het II B. der Kon. geeft ons, in het XXV H. van vs. 1 tot 21, des
verslag. - Zo als hetzelve daar voor ons ligt, heeft het al dat korte, dat onvolkomene,
dat gaapende, 't geen wy zo vaak, in de behandeling der Geschiedenissen van
Israëls en Judeas Koningen, ontmoetten. - Gelukkig, wanneer wy, van elders, dat
gebrekkige kunnen aanvullen, en onze toevlugt niet moeten neemen tot gissingen
na de Ryks- en Staatsgesteltenisse. - Dit geluk verschaft ons de Propheet JEREMIA,
die ook zelve by den afloop des Ryks eene merkwaardige rol speelt. Met diens
behulp kunnen wy verscheide gaapingen aanvullen, en een vry volkomen stuk
leveren van dit ontzettend Tydperk.
Verwagt, derhalven, dit veeleer van ons, dan eene Voordragt, of eene eenigzins
woordlyke Tyd en Dag bepaalende en uitpluizende ontvouwing van het
aangeweezene gedeelte der Gewyde Geschiedenisse; waar in wy wel eenige der
voornaamste trekken ontmoeten; dan nog meer aan te vullen - aan te vullen door
behulp des gemelden Propheets. - Slaat dan uw oog op dit Slotbedryf des Joodschen
Staats, in zichzelven zo opmerkenswaardig als ontzettend.
De te onderbrengende NEBUCADNEZAR hadt, gelyk het voorgaande deezer
Geschiedenisse uitwyst, ZEDEKIA, op eenen vernederenden voet, in 't Ryksbewind
gesteld.
Genoeg oordeelden de Koningen der Ammoniten, Moabiten, Edomiten, Sidoniërs,
Tyriërs, en andere Volken, in dien ommekreits, ZEDEKIA verheeven, om hem niet
alleen, met deeze Throonbeklimming, (hoedanig dan dezelve ook zyn mogte,) door
Gezanten te begroeten, en geluk te wenschen; maar om ook aan dien Vorst
voorslagen te doen tot een Bondgenootschap, niets minder ten doele hebbende,
dan om, met veréénde kragten, het gehaate Juk des Babylonischen Konings af te
schudden, en te beletten dat hy niet weder in die Gewesten, met zyne overwinnende
Legers, kwame.
Een oogmerk, van 't welk JEREMIA die Vorsten zogt af te brengen. Hier toe dienden
de zinnebeeldige Banden en Jokken, op Godlyken last, door dien Propheet ge-
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maakt, en deezen Gezanten medegegeeven, om hunne Meesters te vertoogen, dat
GOD hunner allen Landen aan den Koning van Babylon hadt gegeeven; dat zy HEM,
zyn Zoon, en Kleinzoon, zouden dienen; dat het hun by onderwerping aan dit Juk
wel zou gaan; doch dat het verbreeken deezes Juks van een gewis Volksverderf
zou gevolgd worden.
Voorstellen, tot dusdanig eene Onderwerping strekkende, deedt Propheet JEREMIA
aan den pas ten Throon gesteegen ZEDEKIA; en vonden deeze zo veel ingangs by
den nieuwen Koning, dat hy, voor dien tyd, afzage van de hem voorgeslaagene
Verbintenisse om zich der Opperheerschappye des Babylonischen Monarchs te
onttrekken.
Dit verstandig besluit was van geen duur. - De zwakke Vorst liet zich eerlang, tot
een Bondgenootschap met de Egyptenaaren, en andere Volken in die Gewesten,
inwikkelen, om zyn Volk, de onderdrukkinge der Babylonische Heerschappye moede,
des te ontheffen. - Eene Verbintenis, die ten grond van het bederf zyns Koningryks
strekte; gelyk het vervolg zyner Geschiedenisse zal uitwyzen.
De na Babel gevanglyk weggevoerde Jooden lieten zich, door leugenagtige
Propheeten, beleezen; en door valsche beloften van eene spoedige Herstelling en
Wederkeering in hun Vaderland, dermaate, inneemen, dat zy van alles afzagen wat
zou hebben dienen om het leeven, in dien staat der Ballingschappe, draaglyk te
maaken.
Tegen dit weerbarstig gedrag, op leugenberigten gegrond, waarschuwt Propheet
JEREMIA hun ten ernstigsten by eenen Brieve; en maant hun aan zich te schikken
na de over hun van GOD bepaalde zeventigjaarige Gevangenis. Terwyl hy den
valschen Propheeten, die het Volk op den tuil hielden, een schielyk verderf en
schriklyken dood aankondigde; welke ook eerlang hun overkwam; toen
NEBUCADNEZAR, ontdekt hebbende, dat zy door hunne toezeggingen het Volk van
allen arbeid, om zich in zyn Ryk te vestigen en neder te zetten, te rugge hielden,
hun deedt aangrypen, en op de deerlykste wyze een einde aan hun leeven maakte.
Weinig laater stondt ook een valsch Propheet, HANANIA, te Jerusalem op; het Volk
diets maakende, dat, binnen twee jaaren, alle de Vaten des Tempels, met alle
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de Gevangenen, te rug zouden komen. - Een Leugen-Propheet, die, volgens GODS
bestel, stierf, eer nog het jaar, waar in hy gesprooken hadt, ten einde geloopen was.
Onder al dit bedryf van Leugen-Propheeten buiten en binnen het Ryk, naderde
het zevende jaar der Regeeringe van ZEDEKIA, en met 't zelve de tyd des heilloossten
dus lang opgeschorten Besluits van deezen Koning. In 't zelve schikte hy Gezanten
na Egypte, om met den Koning HOFRA eene Verbintenisse aan te gaan.
Heillooze Verbintenis! - deeze hadt ten gevolge dat hy eerlang den Eed van
Getrouwheid, aan NEBUCADNEZAR gezwooren, schendig verbrak, en zich dien
rampzaligen kryg op den halze haalde, die een einde maakte van zyn Ryksbewind,
en den ondergang van den Staat naa zich sleepte.
Deeze noodig vermeldde voorloopige omstandigheden brengen ons tot het
Tydperk, in het opgemelde Hoofddeel van het tweede Boek der Koningen.
ZEDEKIA'S trouwloosheid en weêrspannigheid riepen NEBUCADNEZAR tot wraake.
- Deeze Vorst verzamelt een magtig heir uit de landen zyns wydstrekkenden Gebieds.
- Hy trekt met dit Leger op. - In Syrie gekomen, wordt hy verstendigd dat ook de
Ammoniten met de Egyptenaars in 't zelfde Bondgenootschap getreeden waren.
Twyfel greep den Babylonischen Vorst aan, wie deezer beiden trouwloozen hy
eerst zou aanvallen en straffen, wegens die schennis.
Om uit deezen twyfel gered te worden, neemt hy Wichelaaryen van onderscheide
soort, welke het Bygeloof gereed by de hand heeft, te baate; en schynt hy, volgens
(*)
't geen wy by Propheet EZECHIEL opgetekend vinden, zich van de Pylaanduiding
bediend te hebben.
Eene soort van Waarzeggen, gemeen in die dagen, als het twyfelagtig was, welk
Land of Stad eerst door de Wapenen zou worden aangevallen. Men schreef, (op
dat wy dit in voorbygaan melden,) de Naamen der Volken of Steden, die men
voorhadt te beoorloogen, op onderscheide Pylen, en stak ze daar op in eenen
Pylkooker; blindelings werd uit dien Pylkooker één Pyl ge-

(*)

HIERONIMUS Comment. in Ezech. Cap. XXI.
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trokken, en het Volk of de Stad, welks naam op den eerstgetrokken Pyl stondt, was
ten eersten aanval gedoemd.
De noodlottige Pyltrekking wees thans Judea aan. - Onverwyld trok NEBUCADNEZAR,
met zyne Legermagt, het Joodsche land in. Uitgenomen Lachis, Azeka en Jerusalem,
vielen alle de Steden hem in handen.
Eene snelle vermeestering, die de Jerusalemmers voor het Beleg en 't lot der
Hoofdstad deedt duchten. - Eene vrees, welke eene vlaag van Godsdienstigheid
baarde, en eene schynvertooning dat zy tot den HEERE hunnen GOD wilden
wederkeeren, en alle zyne Wetten getrouwlyk gehoorzaamen. - Ten blykbaaren
vertoon hier van ging 'er een Gebod uit, dat ieder zyne Slaaven en Slaavinnen van
Hebreeuwsche afkomst, volgens de Wet van GOD, Deut. XV:12, zou vrylaaten. Een
Gebod, in de eerste ontsteltenisse en benardheid door allen naagekomen. Doch,
gelyk wy welhaast zien zullen, toen de roede eenigzins geweeken was, weder
ingetrokken.
Het gedreigde en gevreesde Beleg van Jerusalem kwam. Vóór het einde van dat
Jaar, op den tyd in 't eerste vs. aangeduid, die met het laatste van onze Wintermaand
overeenkomt, sloeg NEBUCADNEZAR zich, met zyne talryke Krygsbenden, om
Jerusalem neder, en sloot de Stad aan alle kanten naauw in.
By den aanvange des Belegs verklaarde Propheet JEREMIA, op Godlyken last,
Koning ZEDEKIA, dat de Belegeraars de belegerde Stad zeker zouden bemagtigen,
met vuur verbranden; dat hy gevanglyk na Babylon zou gevoerd worden, en daar
sterven.
Eene Voorspelling, door den Koning zo euvel opgenomen, dat hy den Propheet
in de gevangenis deedt werpen.
De toedragt der zaaken nam een keer, die eene afwending van dit deerlyk lot
scheen aan te kondigen. De opbreeking des benarrenden belegs, naamlyk, by de
aankomst van FARAO HOFRA met een talryk Leger uit Egypte, om ZEDEKIA, den
Bondgenoot, te ontzetten.
Uit deeze benaauwdheid gered, kreeg ook JEREMIA slaaking uit de Gevangenisse,
en werd hy, op last van ZEDEKIA, door twee aanzienlyke Persoonen aangesprooken,
om den HEERE raad te vraagen, voor den Koning en het Volk te bidden. - Geen
gunstig antwoord brag-
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ten deeze Gezanten den Koning. - JEREMIA geeft hun te verstaan, dat de
Egyptenaars, op wier strydbaaren arm zy vertrouwden, hun zeker zouden bedriegen;
met hun Leger, zonder eenige hulpe te verschaffen, weder na Egypten te rug zouden
keeren: waarop de nu geweeke Vyand het beleg der Stad Jerusalem zou hervatten,
dezelve vermeesteren, en met vuur verbranden.
Dit kortstondig ontzet gaf gelegenheid om 's Volks wispeltuurigen aart, en de
onopregtheid van deszelfs Bekeering tot den waaren Godsdienst, te doen blyken.
- Het hieldt zich verzekerd, dat de geboode bystand der Egyptenaaren het hervatten
der Belegeringe zou afkeeren. Deswegen berouwde hun het onlangs aangegaan
verbond van Hervorminge. De vryheid, den Slaaven en Slaavinnen kortlings verleend,
werd ingetrokken, en elk weder in den voorigen slaafschen dienst gesteld. - Eene
trouwloosheid, eene verbondsschennis, door den zwakken ZEDEKIA toegelaaten;
maar die den onverschrokken Propheet JEREMIA gelegenheid gaf om vryheid uit te
roepen, voor de Volksplaagen het Zwaard, den Honger en de Pest, om GODS
gedreigden toorn uit te voeren over die afkeerigen, over hunnen Koning, over hunne
Vorsten, over gansch Juda en Jerusalem, tot eene eindelyke en volslaagene
verwoestinge.
Propheet JEREMIA, zeker van het hervatten des Belegs, en weder op vrye voeten,
zogt dit kwaad te Anatoh, zyne Geboorteplaats, te ontwyken. Doch het gelukte hem
niet ter Stadspoorte uit te komen. - De Krygsoverste deedt hem, als een die ten
oogmerk hadt tot den vyand over te loopen, aanhouden. - Eene tweede gevanglyke
opsluiting was 's Propheeten lot.
Het staaken des belegs van Jerusalem, en de aantocht des talryken
welgeoefenden Legers der Chaldeen, was genoeg om de tot ontzet opgedaagde
Egyptenaars met vreeze te vervullen, en vol schriks na hun Land te doen te rugge
keeren, daar zy Koning ZEDEKIA eenen Oorlog op den halze lieten, waar zy hem
ingewikkeld hadden.
Immers NEBUCADNEZAR hervatte, van de belemmering der te hulp geschootene
Egyptenaaren ontslaagen, met ruime handen het beleg van Jerusalem. - Een beleg,
't welk omtrent een jaar duurde, naa dat hy voor de tweedemaal de Stad berende,
en met zyn Heir insloot.
Der lougendroomende Propheeten voorspellingen verdwee-
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nen in ydelen rook. Die van den gekerkerden JEREMIA kreeg aanvanglyk haare
vervulling, en dreigde geheel bewaarheid te zullen worden. - De benarde ZEDEKIA
laat hem uit de gevangenis haalen, om te verneemen of deeze iets, van GODS wege,
ten opzigte van het tegenwoordig dreigend gelaat der dingen, te zeggen hadt. - De
Koning ontving het zelfde troostloos bescheid, en de verstendiging van zyn
aanstaande lot, de overlevering in de handen des Belegeraars. - Ondanks dit
troostloos onderrigt, verwierf de Man Gods eene betere gevangenis dan die waar
in stank en vuiligheid hem met den dood dreigden. Hy verwisselde dit akelig verblyf
voor de Gevangenis des Konings, waar hy tot het inneemen der Stad bleef, en geen
gebrek hadt aan de noodigste leevensbehoeften.
Naauwer en naauwer werd de veege Stad ingeslooten. De Inwoonders, de
Krygslieden, voelden het deerlyk lot, van tyd tot tyd, verslimmeren, en mangel aan
toevoen baarde deerlyk en hooggaand gebrek aan Leevensnoodwendigheden.
Eene benaauwing, welke ZEDEKIA nogmaals de toevlugt tot den gevangen Propheet
deedt neemen, in hoope van uit hem te verstaan, wat 'er nog, in deezen uitersten
nood, te doen stondt. - Het zelfde troostloos bescheid, - dezelfde aankundiging, dat
Vorst en Volk de hand des Belegeraars niet zouden ontkomen. Pest, Honger en
Zwaard dreigden allen, die ter verdediging in de Stad bleeven. Geen open, dan
alleen voor de zodanigen, die de Stad vorlieten, en zich tot de Chaldeërs begaven:
deezen zouden 'er het leeven afbrengen.
Dit antwoord mishaagde dermaate den Vorsten en Krygsbevelhebberen, die zich
by den Koning bevonden, dat zy JEREMIA by hem afschilderden als een Zwaarhoofd,
die, door zyne steeds aanhoudende Voorzeggingen van het deerlyk lot, der Stad
beschooren, het Volk moedloos en der Krygsknegten handen slap maakte, en
overzulks verdiende aan 't leeven gestraft te worden. - Een eisch, dien de verlegene
ZEDEKIA niet genegen is in te willigen; doch ook niet durft afslaan. De kleinmoedige
Koning zegt: Ziet hy is in uwe hand: want ik zou niets tegen u vermogen!
Zo was 's Propheeten leeven in hunne magt, en zou hy 't zelve, in een modderkuil,
waar in zy hem lieten zak-
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ken, op eene deerlyke wyze verlooren hebben; indien niet een van 's Konings
Kamerlingen, EBEDMELECH, voor hem by den Koning gesprooken, en verlof gekreegen
hadt om hem uit dien dood dreigenden kuil te redden.
Niet openlyk, of in 't byzyn van getuigen, durft ZEDEKIA den geredden Godsman
raadvraagen. Hy houdt, op de heimlykste wyze, en met alle voorzorgen dat het niet
ontdekt worde, een laatste mondgesprek; raadvraagende wat hem in deeze veege
omstandigheden te doen stondt? - Een even troostloos bescheid als in voorige
raadvraagingen. - Alleen gaf de Propheet hem aan de hand, als het éénig middel
ter behoudenis van zyn Persoon en van de Stad, dat hy onverwyld daar uit toog,
en zichzelven in de handen der Bevelhebberen des Babylonischen Konings, die het
beleid des Belegs hadden, overgave. - Een raad welke hem niet behaagde, en welks
verwerping eerlang over Stad en Volk de deerlykste ramp bragt.
Een ramp, die dezelve overviel op den negenden dag der vierde maand van het
XI jaar der Regeeringe van ZEDEKIA. De benaauwingen knelden langs hoe meer.
De vyand doorbrak de muuren der Stad. De Koning met het Krygsvolk zogten het
heil in de vlugt, en meenden het over de Jordaane te ontkomen. In de vlakte van
Jericho agterhaald, en door zyn wykend Volk niet verdedigd, moest hy zich in de
hand der vyanden overgeeven. - Gevangen werd hy gevoerd na Ribla in Syrien,
waar zich NEBUCADNEZAR ten tyde deezer vermeesteringe onthieldt; en vol genoegen
deezen overwonnen Vorst en medegevangenen Ryksgrooten aanschouwde.
Bitter en hard was deezer gevangenen lot. Het doodvonnis werd over allen,
behalven over den Koning, geveld. De volvoering van 't zelve te aanschouwen, was
't laatst 't geen ZEDEKIA's oogen zagen: immers, naa dit treur- en bloedtooneel
aanschouwd te hebben, werden zyne oogen verblind, - verblind, niet uitgestooken;
door een gloeiend yzer daar voor te houden, beroofde men hem van 't gezigt. Eene
gewoone handelwyze in het Oosten om iemand ter Regeeringe ongeschikt te
maaken. - De blindgemaakte ZEDEKIA, met koperen ketenen belaaden, werd na
Babylon gevoerd: waar hy in de gevangenis stierf. Zyn lot beantwoordde volkomen
aan de Voorzegging van EZECHIEL, dat hy na Babylon in 't
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land der Chaldeen zou gebragt worden, en egter de plaats niet zien, schoon hy daar
zou sterven. - Deerlyk lot des laatsten Konings van Juda!
Voorts vermeldt ons de Gewyde Geschiedenis, welk lot Stad en Inwoonders trof.
- 't Geen hoofdzaaklyk hier op nederkomt; want alles stukswyze te vermelden loopt
buiten ons bestek, en meenden wy met de breedere en aangevulde voordragt deezer
Gebeurtenisse meer diensts te doen, dan met lang op deeze kleindere
byzonderheden stil te staan.
Omtrent het einde van onze Hooimaand kwam 's Konings Hopman der Lyfwagt,
NEBUZARADAN, in de verheerde Veste. Al het kostbaare des Tempels, al het waardige
in 's Konings Huis, en in de Huizen der Ryksgrooten en Inwoonderen, byeen
verzameld, weggeschikt hebbende, deedt hy drie dagen daarnaa, op 's Meesters
bevel, Stad en Tempel in brand zetten. Het verslindend vuur verteerde al het
brandbaare in een hellen ysselyken gloed; het Tempelgevaarte stort in met geweldige
schokken; een vuurregen overdekt de Stad. Vervolgens worden muuren, toorens
en sterkten, rondsom het uitgebrande Tempelgevaarte, omvergerukt, geslegt; en
rustte men van deezen vernielenden arbeid niet, dan naa dat 'er geen steen op den
anderen gelaaten was. - Eene verdelging van Stad en Tempel, door treurige
Vierdagen by de Jooden in gedagtenisse gehouden, en waarvan Propheet ZACHARIA
in zyn VIII H. gewaagt.
Alle de nog overgebleevene Bewoonders deezer deerlyk gehaavende Stad maakte
NEBUZARADAN Krygsgevangenen. Uit deezen nam hy SERAJA, den Hoogepriester,
en ZEPHANJA, den tweeden Priester, met zeventig anderen der voornaamsten,
waarschynlyk Aanstookers en Deelgenooten des Afvals; zy werden, gelyk de Koning
en de nevens hem gevangenen, te Ribla by NEBUCADNEZAR gebragt, en allen gedood.
Het gunstig lot, 't welk Propheet JEREMIA, in deezen algemeenen ramp, wedervoer,
moeten wy met een kort woord gedenken. - NEBUCADNEZAR, buiten twyfel verwittigd,
dat deeze Propheet zich gestadig tegen de Wederspannigheid, welke deeze
Volksramp baarde, aangekant en gesprooken hadt, liet deezen Godsman eene
allerheuschste bejegening aandoen. Het Legerhoofd, ter verdelging van Jerusalem
gezonden, hadt last om hem in alle opzigten wel te behandelen, hem uit den Kerker
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te slaaken. Ook gaf deeze den Propheet de keuze, om, op zeer aanneemelyke
voorwaarden, na Babylon te trekken, of in 't Land te blyven. Dit laatste kiezende,
kreeg hy van NEBUZARADAN reisgeld, een geschenk, en een aanbeveeling aan
GEDALIA, den Zoon van AHIKAM, door den Overwinnaar aangesteld om het opzigt te
houden over het geringe overschot Volks in den Lande gelaaten, om den Landarbeid
ter verkryging van Leevensnoodwendigheden en verkwikkingen te verrigten.
Ziet daar de Voleindiging van een dikwyls bedreigd en steeds wederspannig Volk!
- Ziet daar letterlyk vervuld het woord van MOSES: de Heer zal u, mitsgaders uwen
Koning dien gy over u zult gesteld hebben, doen gaan tot een Volk, dat gy niet
(*)
gekend hebt noch uwe Vaderen !

Bericht van den Geneesheer Brandis, te Drieburg, aan den
Hoogleeraar Blumenbach, aangaande de doodelyke werking van
den taxisnoom.
Myne Waarneeming over de doodelyke werking van den Taxisboom verdient alle
opmerkzaamheid der Natuuronderzoekers en Geneesheeren: vooral daar de tot
hier toe dienaangaande medegedeelde Waarneemingen zo duister en verward zyn.
Ik had voorgenomen deeze zaak door een aantal Proeven in het helderste daglicht
te stellen, doch ben daarin tot dus verre verhinderd geworden. Op uw verzoek deele
ik derhalven alleen dat geen mede, 't welk ik tot hier toe heb waargenomen, en
wenschte van herten dat een of ander Student in de Geneeskunde het nog
ontbreekende door de noodige Proeven wilde aanvullen, 't welk eene uitmuntende
stoffe tot eene Inaugureele Dissertatie zoude kunnen opleveren.
Op bericht aan ons Gezondheids Collegie, aangaande het plotselyk overlyden
van eene jonge Maagd in S., die van zwangerheid verdagt was, wierd my last
gegeeven, de zaak op de plaats zelve te onderzoeken, en, zo ik het noodig mogt
oordeelen, eene Gerechtelyke Ontleeding in het werk te stellen. Ik vond aldaar het
Lyk

(*)

DEUTERON. XXVIII:36.
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van een zeer schoon negentienjaarig Meisje, met nog eenigsins roode wangen, en
als in eene slaapende houding. Het reeds voor dertig uuren overleden Meisje was
in den voorgaanden nagt overvallen door eene geweldige benaauwdheid, die haar
genoodzaakt had haar slaapvertrek te verlaaten, en om hulp te roepen. Op den
benedensten trap was zy in onmagt gevallen, en had aldaar geduurende twee uuren
in dien staat gelegen, eer men zulks ontdekte. Straks had een Wondärts haar een
ader geopend, en een Apotheker haar wat Salpeter, en dergelyke middelen meer,
ingegeeven, waar door zy ook weder was bygekomen; alleen met eenig klaagen
over hoofdpyn en duizeligheid, waarom zy ook in het bed was gebleeven. Even voor
den middag kwam een haarer Vriendinnen derwaards, om haar een bezoek te
geeven; doch deeze vond de Lyderesse, welke men meende dat enkel in slaap
gevallen was, reeds overleden.
Ik vond het dienstig dit lichaam te openen, en gaf daarvan aan de Regeering het
volgende

Bericht.
‘Op bevel der Hoogvorstelyke Regeering begaf ik my op den 20 April 1789 naar S.
alwaar ik, in het huis van den Bakker N.N. met behulp van den tot dit oogmerk
beëedigden Wondarts N. en in tegenwoordigheid van den Amptsschryver L. na den
middag ten vier uuren, de volgende Gerechtelyke Lykschouwing verrichtte.
‘Het Lyk was dat van een byna twintigjaarig wel volgroeid sterk Vrouwspersoon,
't welk, op den voorigen dag, ongeveer ten vier uuren, na den middag, plotselyk
was overleden. Uitwendig bespeurde men maar alleen eene kleine niets betekenende
verwonding aan het linker oor, waar door deszelfs bovenrand eenigzins was
ingedeukt. De geheele rug, schouders en zyden, waren blaauwachtig gekleurd. Het
onderlyf was geweldig opgezet. In het gezicht waren geenerleye tekenen van stuipen
te bespeuren. Ook stond 'er geen schuim op den mond; en dezelve geleek volkomen
naar dien van een slaapend mensch. Doch door den reuk bespeurde men reeds
eenige tekenen van bederf.
‘By het openen van den onderbuik viel straks de sterk opgezette Baarmoeder
onder het gezicht, welke in haare oppervlakte zeer rood was geverwd, door eene
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groote menigte van sterk opgevulde bloedvaten. Voorzichtiglyk wierd dezelve
geopend, en men bevond daar binnen een onbeschadigde mannelyke vrucht, van
ongeveer vyf maanden ouderdom. De Lever was volkomen gezond, en de Galblaas
aangevuld met eene maatige hoeveelheid van natuurlyk geverfde Galle. Aan de
Maag bespeurde men uitwendig niets tegennatuurlyks, dezelve bevatte ongeveer
vier oncen van een geelbruin vogt, 't geen in een byzonder glas tot een
naauwkeuriger onderzoek wierd uitgestort. By het openen bevond zich de binnenhuid,
voornamelyk naar den benedenmond der Maag, aangedaan met vry aanmerkelyke
ontstookene vlekken, terwyl ook de laatstgenoemde opening tegennatuurlyk scheen
te zamen getrokken te zyn. Aan de dunne darmen werden insgelyks hier en daar
ontstookene plaatsen gevonden; doch waren voor het overige in haare natuurlyke
gesteldheid: De dikke darmen waren geheel onbeschadigd, gelyk mede de overige
ingewanden des onderbuiks. In de Borstholte waren de beide benedenste lobben,
gelyk ook de bovenste linkerlob der Longen, geweldig ontstooken. Het Hert, met
de nabuurige stammen der groote bloedvaten, was geweldig opgevuld met zwart
geronnen bloed, 't welk hier en daar als in een polypeus zamengroeisel was
overgegaan. De Zwelgpyp vond men op twee plaatsen, ieder ter breedte van twee
dwarsgeplaatste vingers, ontstooken. Onder de afgenomene algemeene
bekleedselen des Hoofds bevond men geen de geringste kwetsing; terwyl de vaten
van het harde Herssenbekleedzel onder de afgenomen herssenpan met geronnen
bloed waren gevuld. Voor het overige was noch in de lobben der Herssenen, noch
in de holligheden, noch in eenig ander deel des herssengestels, eenige uitstorting
van vogt of eenige andere belediging te bespeuren.
‘By een naauwkeuriger onderzoek van het vogt 't geen in de Maag was gevonden,
openbaarde zich ras het Vergift, 't welk in dit geval de Lyderesse had doen omkomen.
Men bespeurde, namelyk, in deeze vloeistoffe eene aanmerkelyke hoeveelheid
grovelyk gekurvene groene bladen, die zeer gemakkelyk voor Taxisbladeren waren
te kennen: derzelver hoeveelheid bedroeg ongeveer een vierde lood, en uit haare
donkergroene glinsterende kleur was het te vermoeden, dat zy frisch ingenomen,
en nog niet lange in de Maag waren geweest. Door een Chemisch onderzoek deezer
vloeistoffe vond men ook geener-
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ley spoor van eenig metaalachtig of ander Vergift, het geen door dit onderzoek zou
kunnen te voorschyn gebragt zyn.
‘De schadelyke eigenschappen van dit in onze Tuinen zo overvloedig voortkomend
Gewas zyn in nieuwere tyden zo zeldsaam bespeurd, dat men veelligt zou kunnen
twyfelen, of wel de gevonde blaadjes de oorzaak des doods in de Overledene
mogten zyn geweest, zo niet alle na den dood bespeurde omstandigheden zulks
meer en meer hadden bevestigd. De Overledene was immers, naar het getuigenis
der daar over verhoorde persoonen, in den nacht, ten twee uuren, door eene sterke
flaauwte overvallen, die verscheidene uuren lang had geduurd, en by gelegenheid
van welke zy door haaren val eene kwetzuur aan het oor had bekomen, waarna zy,
ten elf uuren vóór den middag, in eene dergelyke flaauwte, zonder eenige
zenuwtrekkingen, kwam te sterven. Volkomen op dezelfde wyze beschryft de
Engelsche Geneesheer PERCIVAL (Sammlungen auserlesner Abhandlungen zum
Gebrauch practischer Aertze s. 710) den dood van drie jongens, aan welke de
Taxisbladen, om tot een worm-verdryvend middel te dienen, waren gegeeven. Want,
na eenige flaauwten, stierven deeze, binnen den tyd van twaalf uuren, zonder pyn
of zenuwtrekkingen.
‘Met betrekking tot de doodelykheid deezer Vergiftiging laat zich, by gebrek van
meerdere waarneemingen, aangaande de werking deezes Vergifts, niets naders
bepaalen. Dan daar de Overledene, na den eersten aanval van flaauwte, ten vollen
weder is hersteld geworden; daar het Vergift nog geheel en al binnen de Maag was;
daar voorts eene genoegzaame tusschenruimte van tyd verliep tusschen dat
bykomen en den dood, in welke geschikte geneesmiddelen hadden kunnen worden
aangewend, zo komt het my zeer waarschynlyk voor, dat deeze Vergiftiging alleen
toevalligerwyze, en door het verzuimen der geschikte geneesmiddelen, doodelyk
is geworden.
‘Dat het bovenstaande door ons getrouwelyk en naar ons beste geweeten aldus
is waargenomen, om tot eene, door ons verschuldigde, onderrichting der Hoog
Vorstelyke Regeering te dienen, betuigen wy by de ondertekening onzer Naamen,
en de daar nevens geplaatste Zegels.

Hildesheim, den 2 May 1789.
D. BRANDIS,

&c.
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Wat nu, ten opzichte van het Factum deezer Vergiftiging, door de onvermoeide
zorge van den Amptman verder heeft kunnen worden ontdekt, zal ik U.H. Gel. uit
de Acta mededeelen; want, schoon het niets tot de zaak zelve doet, kan het echter
tot waarschuwing der Gerechten verstrekken. De Overledene had zich aan een
Bakkersknegt, die met haar in hetzelfde huis diende, verloofd, en zich door hem
laaten beslaapen. Niet lang daarna vindt die Jongman eene andere party, die hem
voordeeliger is. Hy stelt hierom het Meisje voor, hoe ongelukkig zy beide zouden
worden, met te trouwen, zonder het noodige vermogen om hunne neering te
beginnen, en belooft haar een goed deel van de Bruidschat, die hy door het trouwen
eener oude Weduwe hoopt te bekomen. Wat haar zederd eenige maanden
weggebleevene Stonden betrof, daar was geene zwaarigheid by; 'er woonde in dien
oord een ervaaren Veeärts, die bekwaame middelen bezat, om die ontlasting weder
aan den gang te helpen. Hy spreekt hier op met dien man, en belooft hem eene
aanzienelyke belooning, zo hy zyne kuur naar genoegen volbrengt. De Veeärts
begint hier op zyn werk, met het ten platten lande zo gewoon proefmiddel, den
Witten Vitriool. Wanneer deeze braaking veroorzaakt, geeft hy verdere middelen;
doch welke? dienaangaande kon de waarheid niet ten vollen aan den dag gebragt
worden. Zo veel wierd door getuigen beweezen, dat hy, een tyd lang vóór den dood
van het ongelukkig schepsel, in een Adelyken Tuin was geweest, en aldaar zeer
zorgvuldig naar Zevenboom had gevraagd. Eene eenvoudige meid had hem by een
Taxisboom gebragt, en hy had daar een goed deel afgesneeden en in een buidel
gepakt, onder voorwendsel, dat hy zulks tot eene Veeartzeny zou gebruiken. Dit
erkende hy; doch voegde daar by, dat hy, ontdekkende dat zyne bekomene middelen
de regte niet waren, dezelve in het water had geworpen. Ook ontkende hy ten
sterksten, iets van dezelve aan het Meisje gegeeven te hebben. Wilde de Rechter
nu verder gaan, zo had hy alleenlyk keuze tusschen den gevaarlyken Eed van
Zuivering en de gruwelyke Pynbank. De schuldige wierd hierom, van wegen het
geen beweezen was, met gevangenis gestraft, en het overige wysselyk aan de
vergetelheid overgegeeven.
Kort daarop nam ik eenige Proeven op jonge Honden,
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om de werking van het Vergift van den Taxis nader te ontdekken. In den eersten
opslag kwam het my niet onwaarschynelyk voor, of het Vergift van den Taxis zoude
eenige overeenkomst kunnen hebben met dat van de Laurierkers. Ik liet hierom
door een Apotheker drie reizen gecohobeerd water van Taxisbladeren bereiden, 't
welk zeer kragtig was; van hetzelve goot ik aan drie jonge Honden ieder vier oncen
in den hals; doch ik bespeurde geenerleye uitwerking. Even onkragtig was het
waterig Extract, en zelfs, tot de hoeveelheid eener once, hun ingegeeven, deed het
geene uitwerking dan hun alleen een overvloedigen afgang te verwekken. Wat de
Beziën aangaat, dezelve worden, zonder eenig nadeel, door de kinderen, in eene
ruime maate verslonden, en hebben niets vergiftigs in zich.
Ondertusschen moet ik aanmerken, dat alle Dieren, die ik weet dat door den Taxis
zyn omgekomen, het blad zelve hadden gevreeten. Op zodanig eene wyze herinner
ik my daaraan te hebben zien sterven twee Geiten, en een jongen Os. Uit mondelinge
berichten is 't my bekend, dat een aanzienelyk deel der kudde van eene nabuurige
Schaapherdery door het gebruik deezer bladen is omgekomen. Insgelyks is my
verzekerd, dat 'er in de Artzenyschool der Dieren te Hanover proeven zyn genomen,
welke de doodelykheid van het Taxisblad voor de Paarden ten sterksten bewyzen.
Uit dit alles wordt het my zeer waarschynelyk, dat dit Vergift, gelyk veele andere uit
het Groeijend Ryk, by voorbeeld Tabaksölie, werkt, dat de scherpe puntige bladen
de maag kwetzen, en in die wondjes het eigentlyk zenuwenvergift instorten. Eene
reeks van onderzoekingen, die voor de Geneeskunde én de kennis der Dierlyke
Huishouding van het grootste nut kan verstrekken, zoude dit verder moeten
bevestigen; en U.H. Gel. heeft de beste gelegenheid, om daar toe jonge Geleerden
aan te wakkeren.
D. BRANDIS,

Hildesheimsche Gezondheids-Raad.
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Waarneemingen over het Oost Indisch en ander zuikerriet,
ingevoerd in de Fransche Caraibische eilanden, en onlangs op
het eiland Antigua, door den admiraal Sir John Laforey, Bart.
‘De Admiraal JOHN LAFOREY, zich bevlytigd hebbende om een nieuw soort van
Zuikerriet in de Britsche West Indische Eilanden in te voeren, geeft 'er zelve dit kort,
nieuw en belangryk, verslag van.’
De eene soort van Zuikerriet was gebragt van het Eiland Bourbon; de Franschen
verhaalden, dat het oorspronglyk aan de Kust van Malabar groeide.
Eene andere soort kwam van het Eiland Otaheite.
Eene derde soort was herkomstig van Batavia.
De twee eerstgemelde geleeken veel op elkander, beide in gedaante en groei;
maar het Zuikerriet van Otaheite wordt gezegd de fynste Zuiker op te leveren. Deeze
Zuikerrieten zyn veel grooter dan die van onze (Engelsche) Eilanden; de geledingen
van eenige waren acht of negen duimen lang, en zes duimen in den omtrek dik.
Derzelver kleur, als mede die der bladen, verschilt van het onze, zynde bleek groen;
de bladen zyn breeder, de punten hangen na den grond als de bladen volgroeid
zyn, in stede van overeinde te staan, gelyk die onzer Eilanden. Het sap desgelyks
verschilt, uitgedrukt zynde, van dat onzer Zuikerrieten, zynde van eene zeer bleeke
in stede van eene donker groene kleur. Ik liet een der grootste van deeze
Zuikerrieten, 't geen ik volgroeid oordeelde, afsnyden, en desgelyks een der grootste
van ons eigen inlandsch Zuikerriet, dat op ieder der drie andere Plantadien kon
gevonden worden. Ik liet dezelve, toen zy ter maalinge voegelyk bereid waren,
weegen; de Malabarsche Zuikerrieten woogen meer dan zeven ponden; geen van
de drie andere haalde meer dan vier en een vierde pond.
Ter maalinge zyn zy ryp genoeg in den tyd van tien maanden. Eenige, door myn
Werkman ter proeve afgesneeden, meer dan twaalf maanden oud, werden
geoordeeld een gedeelte der Sappen verlooren te hebben, door ze te langen tyd te
laaten staan.
Zy schynen de droogte beter te kunnen verduuren dan
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ons gewoon Zuikerriet. Ik merkte op, naa eene droogte van zeer langen duur,
wanneer de bladen van ons Zuikerriet aan de uiteinden begonnen bruin te worden,
deeze de frisse kleur bleeven behouden. - Een Heer van Montferrat hadt eenige
dier Planten, hem geschonken door den Heer PINNEL, een der grootste Planteren
op Guadeloupe. Deeze berigtte hem, dat hy, wanneer in den Jaare 1792 eene
langduurige droogte had plaats gegreepen, onder het inlandsch Zuikerriet een half
Acre van deeze soort geplant hadt: het gebrek aan regen, en de Borer, hadden de
inlandsche zo veel nadeels toegebragt, dat hy 'er geen Zuiker van kon bekomen;
doch de andere hadden hem drie vaten uitgeleverd.
In de Lente des Jaars 1794, deed ik eene Proeve met het Malabarsch Zuikerriet
op een myner Plantadien; 160 bosschen, vyf voet in 't vierkant, werden 'er
gesneeden, zy leverden meer dan 350 Ponden zeer goede Zuiker uit. Ik zond 'er
(*)
van aan den Heer EDWARDS . Het Sap werd Zuiker in veel minder tyds dan
gewoonlyk vereischt wordt voor ander Zuikerriet, en gaf weinig schuim. De
voortbrenging was in de evenredigheid van 3,500 Ponden op een Acre. Het weêr
was zo droog geweest, en de Borer zo verdelgend, dat ik my verzekerd houde, dat
geen gedeelte van die Plantadie meer dan de helft dier hoeveelheid van het ander
Zuikerriet in dezelfde uitgestrektheid gronds zou opgeleverd hebben.
De Franschen klaagen, dat dit Zuikerriet geen genoegzaame ruigte oplevert om
het Sap tot Zuiker te kooken; hier aan, als mede dat zy nooit een steng uitschieten,
denk ik dat goeddeels derzelver meerdere grootte moet worden toegeschreeven.
Dit ongemak kan voorgekomen worden door het gebruik van Koolen en de meerdere
hoeveelheid van Riet-schokken, welke derzelver grootte schenkt, (en die wy,
behoorelyk toebereid zyn-

(*)

De Heer EDWARDS, van wiens Burgerlyke en Handelkundige Geschiedenis van de Engelsche
Volkplantingen in de West-Indien, by den Boekhandelaar LOOSJES, wy met verlangen het
Vervolg te gemoet zien, vondt deeze Zuiker zeer goed; de kleur helder; de korrel schoon niet
zo groot als de beste Zuiker van St. Kitts, sterk; en hy houdt zich verzekerd, dat geen ruwe
Zuiker beter geschikt is om gerafineerd te worden.
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de, voor de beste bemesting houden) zal de kosten, aan het vuur besteed, wel
ryklyk vergoeden.
Het Zuikerriet van Batavia is aan de buitenzyde donker purper. Het groeit in korte
geledingen, is klein in den omtrek, maar boscht sterk, en groeit zo schielyk, dat zy
in een derde van den tyd onzer inlandsche voortkomen: de geledingen barsten, kort
naa dat ze gevormd zyn, in de lengte open. Het heeft het voorkomen van sterk te
weezen, en droogte te kunnen verduuren. Eenige weinige planten waren
afgesneeden ten zelfden tyde dat ik de bovengemelde proeve nam. Men berigtte
my, dat zy zeer veel saps uitleverden, 't geen ryker scheen dan dat van ander
Zuikerriet; maar de Zuiker was zeer sterk geverfd met de kleur van den bast: men
hadt waargenomen, dat, by de uitperssing aan de molen, het sar helder purperverwig
was; maar dat het, door de Zuiveraar geloopen zynde, yzerkleurig werd. - Men heeft
my verhaald, dat de Bataviasche Zuiker, te Amsterdam aangevoerd, zeer goed is;
zo dat, indien dit Zuikerriet anders wel beantwoordt, 'er wel middel zal te vinden
weezen om dat purperverwige weg te krygen.

Aanmerkingen over de leerzaamheid der dienen; getrokken uit W.
Smellie's Philosophy of Natural History.
(Medegedeeld door den Heer R. ARRENDERG.)
(Vervolg van bl. 334.)
Van alle viervoetige Dieren, van wier historie en manieren wy eene genoegzame
kennis hebben, is de Olyphant, wegens zyn leerzaamheid en verstand, het
aanmerkelykste. Schoon zyne gestalte vervaarlyk groot en zyne ledematen ruw en
onevenredig zyn, het welk hem, op het eerste aanzien, een voorkomen van domheid
en lompheid geeft, is egter zyn verstand groot, en zyne vernuftige bedryven, gelyk
ook zyn stil en bedaard gedrag, byna ongelooflyk. Hoewel hy een moedig Dier is,
zyn egter zyne neigingen zagtzinnig en vreedzaam. Hy is gezellig, en men ziet hem
zelden in een bosch alleen. Wanneer hy in gevaar is, of eene roovery op bebouwde
landen
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onderneemt, vergaderen zich de Olyphanten in troepen. De oudsten gaan in de
voorhoede; die op hen volgen in jaren sluiten den troep, en de zwakken en jongen
gaan in het midden. In de bosschen en eenzame plaatsen nemen zy minder
voorzorgen; maar nimmer scheiden zy zich zoo ver van een, dat zy, in geval van
gevaar, elkander geen onderlingen bystand zouden kunnen bieden. Een troep
Olyphanten maakt een ontzaggelyke vertooning. Wanneer zy optrekken, schynen
de bosschen voor hun te vallen; zy rukken de takken van de boomen af, die hen tot
voedsel verstrekken, en, indien zy op een bebouwd land komen, vernielen zy in een
oogenblik al den arbeid van den landman. Hunne invallen zyn te gedugter, om dat
'er naauwlyks middelen zyn om hen terug te dryven; want om een vereenigden troep
Olyphanten aan te vallen, zou men een kleine legermagt noodig hebben. Het is
alleenlyk wanneer een of twee van hun van de overige afdwalen, dat de Jagers een
proef van hunne kunst en bekwaamheid durven nemen om hen aan te randen; want
de proef aan een geheelen troep te willen nemen, zou gewis voor de aanvallers
een noodlottigen uitslag hebben. Wanneer iemand op hen afkomt, loopen zy regelregt
toe op den aanvaller, smyten hem, met hun snoet, in de lugt, en trappen hem, by
het nedervallen, met hunne pooten, of liever pylaren van vleesch en been, te
pletteren. Hier uit moet men zich egter geen verkeerd denkbeeld vormen van dit
edel en majestueus Dier. Met kragt en grootschheid veracht hy alle belediging, en
zoo men hem niet ontrust door moedwillige en gevoelige aanranding, zal hy nooit
eenige vyandlykheid toonen tegen eenig Mensch of Dier. Olyphanten leeven alleen
van kruiden, en hebben geen trek naar bloed. Zoodanig zyn hunne maatschaplyke
en edelmoedige neigingen, dat, wanneer een van hun een welig land met voedsel
vind, hy zyne medemakkers gaat roepen, om in zyn goed geluk deel te nemen.
De Olyphant bezit alle de zintuigen in volkomenheid; doch in het gevoel overtreft
hy de gansche schepping der wilde Dieren. Zyn Snoet is het voornaamste middel
van dit zintuig. By een Olyphant van veertien voeten hoog, is de snoet omtrent agt
voeten lang, en vyf en een halve voet in den omtrek; het is een breede vleeschige
buis, door deszelfs geheele uitgebreidheid verdeeld in ringswyze afscheidingen, en
is bekwaam tot allerlei be-
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wegingen. Hy kan dezelve, naar welgevallen, verlengen of verkorten; zy verstrekt
hem tot een hand; want hy kan 'er niet alleen zware lighamen, met groote kragt,
mede aangrypen, maar ook met deszelfs uiterste punt een schelling, en zelf een
stuiver, opvatten. Door dit werktuig kan de Olyphant groote en kleine stukken in zyn
mond brengen, op zyn rug leggen, dezelven vasthouden, of op een grooten afstand
van zich werpen. In den staat der natuur en volkomen vryheid, is de Olyphant noch
wreed noch bloeddorstig. Zy zyn edelmoedige Dieren, die nimmer gebruik maken
van hunne kragt, dan om zich zelven te verdedigen, of hunne makkers te
beschermen. Zelfs zonder de menschlyke onderwyzing, bezitten zy de schranderheid
van den Bever, de loosheid van den Aap, en de scherpzinnigheid van den Hond.
By deze inwendige vermogens komt nog de verbazende kragt en sterkte van hunne
lighamen, en de ondervinding en kundigheid, die zy in een leeftyd van ten minsten
twee eeuwen verkrygen. Met zyn snoet rukt hy boomen uit den grond, en maakt
een gat in een muur door zyn lighaam 'er tegen aan te drukken. By deze verbazende
kragt, bezit hy moed, voorzigtigheid en koelheid. Dewyl hy nooit eenig schepsel
leed doet, dan in geval dat hy beledigd is, word hy algemeen bemind, en alle Dieren
bewyzen hem achting, nadien zy geen reden van vrees voor hem hebben, Door
alle eeuwen heen hebben de menschen dit hoogstaatlyk en vernuftigste van alle
Dieren grootlyks geëerbiedigd. De Ouden beschouwden hem als een wonderwerk
der Natuur, en in de daad is hy een van hare grootste werkstukken; dan, met dit
alles, hebben zy zyne vermogens te veel vergroot; want, zonder bedenking, schreven
zy hem alle verstandelyke vermogens en zedelyke deugden toe. PLINIUS, AELIANUS,
PLUTARCHUS, en andere Schryvers van later tyd, hebben den Olyphant niet alleen
toegekend beredeneerde bedryven, maar ook een innerlyken Godsdienst, eene
soort van daaglyksche aanbidding van Zon en Maan, eene wassching voor dien
Dienst, een geest van voorspelling, en eene liefde tot God en hunne
medeschepselen, die zy byblyven in het aannaderen van den dood, en, na hun
overlyden, met hunne tranen besproeijen, en derzelver lighamen met aarde
bedekken.
Wanneer zy door den Mensch geleid en onderwezen zyn, word de Olyphant het
zagtzinnigste en gehoorzaamste van alle huislyke Dieren. Hy bemint zyn meester,
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liefkoost hem, en voert dikwils zyne oogmerken uit eer hy ze hem beveelt: hy leert
teekens begrypen, en weet byzondere geluiden te onderscheiden: hy onderscheid
zelf de toonen van goed- of af keuring van hem, die het bevel over hem heeft, en
regelt zyne daden naar zyne gewaarwordingen. De stem van zyn meester bedriegt
hem nooit, en hy voert deszelfs orders met naauwkeurigheid, doch zonder eenige
verhaasting, uit. Zyne bewegingen zyn altyd gematigd en bedaard, en zyn karakter
schynt eenstemmig te wezen met de zwaarte van zyn gestel.
Tot behulp van hen, die op hem ryden, leert hy gereedlyk op zyne knieën te vallen.
Met zyn snoet begroet hy zyne vrienden, ligt 'er lasten mede op, en helpt hen 'er
mede, die hem beladen. Hy is gaarn gekleed, en schynt 'er trotsch op te wezen
wanneer hy pragtig opgetuigd is. In de zuidlyke landstreken wordt hy gebruikt om
wagens, ploegen en andere rytuigen, voort te trekken. ‘Ik was ooggetuige, zegt P.
PHILIPPE, van de volgende bedryven. Te Goa, daar men altyd, by den aanbouw van
Schepen, Olyphanten gebruikt, ging ik, op zekeren dag, naar den kant van de rivier,
alwaar men bezig was, in de Stad Goa, een groot schip te bouwen, en daar toe, op
eene uitgestrekte vlakte, een aantal balken gereed had. Eenig werkvolk bond een
touw aan eene der zwaarste balken, en bragt het eind daar van by den Olyphant,
die het in zyn mond nam, en, na het eenige maalen om zyn snoet geslingerd te
hebben, den balk, zonder een geleider, naar de plaats bragt, waar men het schip
bouwde, welke plaats hem maar eens gewezen was. Somtyds droeg hy balken, die
twintig mannen niet in staat zouden geweest zyn te dragen; doch het geen my nog
het meest verwonderde was, dat, als 'er een andere balk op den weg lag, hy het
eind van zyn balk over dien heen ligtte, op dat hy denzelven te gemaklyker daar
over zoude kunnen slepen. Zou de verstandigste man het anders hebben kunnen
(*)
doen ?’ Wanneer hy by het werk was, droeg hy op gelyke wyze, en, als men hem
maar wel behandelde, toonde hy zich nooit te onvrede. De man, die dit Dier bestierde,
zat gemeenlyk op zyn nek, en had een yzeren prik, met welke hy hem agter de
ooren stak, om hem te doen voortgaan of terug te kee-

(*)

Voyages d'Orient, pag. 367.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

374
ren; doch woorden waren doorgaans genoeg. De verknogtheid en toegenegenheid
der Olyphanten voor hunnen geleider zyn somtyds zoo sterk en bestendig, dat men
'er voorbeelden van gezien heeft, dat zy van verdriet stierven, wanneer zy eens, in
een onverhoedschen aanval van razerny, den geleider gedood hadden.
Vóór de uitvinding van het buskruid, werden de Olyphanten altyd, by de Afrikasche
en Asiatische Natien, in den oorlog gebruikt. ‘Van onheuglyke tyden, zegt SCHOUTEN,
gebruikten de Koningen van Ceylon, Pegu en Aracan, Olyphanten in den oorlog;
bloote zwaarden bond men aan hun snoet, en plaatste kleine houten kasteelen op
hun rug; in welken vyf of zes mannen konden zitten, die met werpspiessen en andere
(*)
geweren gewapend waren .’ De Grieken en Romeinen, egter, leerden welhaast
hoe zy deze monstreuse krygshelden moesten bevegten: zy openden hunne
gelederen, lieten die Dieren inkomen, en keerden hunne wapenen niet tegen de
Olyphanten, maar tegen hunne bestierders. Dan sedert het vuur de hoofdstof van
den oorlog en het voornaamste werktuig van verwoesting geworden is, zyn de
Olyphanten, welken voor het vuur en het gebulder van het geschut schrikken, meer
gevaarlyk dan nuttig in onze hedendaagsche veldslagen geworden. De Indiaansche
Koningen, evenwel, blyven aanhoudend Olyphanten in hunne oorlogen gebruiken.
In Cochin, en andere gedeelten van Malabar, zit al het krygsvolk, dat niet te voet
(†)
moet vegten, op Olyphanten : hetzelfde heeft ook plaats in Tonquin, Siam en Pegu.
In deze Landen, worden ook de Koning en de Adel, by openbare feesten, altyd
voorgegaan en gevolgd door een talryken trein van Olyphanten, die alle, met
schitterende metalen, pragtig opgetooid, en met kostbare stoffen vercierd zyn. Hunne
uitstekende tanden zyn dan met gouden en zilveren ringen bezet, en hunne ooren
en wangen met allerhande kleuren beschilderd: zy hebben bloemkroonen op hunne
hoofden, en aan de verschillende gedeelten van derzelver lighamen hangt een
aantal kleine bellen. Zy hebben groot behagen in dien opschik; want zy zyn
blymoediger en vriendelyker, naar gelang van het aantal en den rykdom van derzelver
verciersels. De Asiaten, die al van

(*)
(†)

Voyage d'Orient, pag. 32.
THEVENOT, Tom. 3, pag. 261.
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oude tyden beschaafd waren, ontdekkende de vernuftigheid en leerzaamheid van
den Olyphant, voedden hem geregeld op, en vormden zyne neigingen naar hunne
eigen manieren, en naar den nuttigen arbeid, in welken van zyne kragten en
schranderheid gebruik konde gemaakt worden.
Een huislyke Olyphant kan meer werks doen dan zes Paarden, doch hy vereischt
grooter zorg en meerder voedsel; hy is aan verhitting onderhevig, en moet twee of
driemaal daags in het water gebragt worden. Hy leert gemaklyk zich zelf te baaden.
Met zyn snoet neemt hy eene groote hoeveelheid water op, brengt het aan zyn
mond, drinkt 'er een gedeelte van, en werpt het overige, door het opligten van zyn
snoet, over zyn lighaam. Om een denkbeeld te geven van den arbeid, waar toe hy
gebruikt word, en van de leerzaamheid van zyn aart, verdient het opmerking, dat,
in India, alle de balen, zakken en tonnen, van de eene plaats naar de andere, gebragt
worden door Olyphanten. Zy vervoeren lasten op hunne lighamen, op hunne nekken,
op hunne snoeten, en zelf door hunne monden, waar in men het eind van een touw
steekt, het welk zy dan met hunne tanden vasthouden. Loosheid en sterkte
vereenigende, breken zy of bederven nimmer eenige goederen, die hen zyn
opgelegd. Van de kanten der rivieren brengen zy zware pakken in de booten, zonder
dat dezelven nat worden, leggen ze voorzigtig neder, en schikken die op de plaats,
daar zy oordeelen dat ze leggen moeten. Als hun meester hen onderrigt, waar hy
de goederen wil gelegd hebben, beproeven zy, met hun snoet, of 'er de plaats toe
geschikt is, en, ingeval een baal of vat op zyde valt, gaan zy vrywillig een steen
zoeken, om 'er die onder te leggen, en het daar mede vast te zetten.
In den Olyphant is het zintuig van den reuk zeer scherp; ook is hy uitermaten
gezet op sterkriekende bloemen, welken hy een voor een opzamelt, en, na 'er
eenigen tyd aan geroken te hebben, opeet.
In India, daar de huislyke Olyphanten het water zoo noodig hebben als de lugt,
geeft men hun alle mooglyke gelegenheid om zich zelve te baaden. Hy gaat zoo
ver in de rivier tot dat het water aan zyn buik komt, gaat vervolgens op eene zyde
leggen, en zyn snoet herhaalde reizen met water gevuld hebbende, stort hy het uit
over de bloot liggende deelen van zyn lighaam. Zyn meester, hem dus aan eene
zyde schoon gemaakt hebben-
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de, gebied hem op de andere zyde te gaan leggen, welk bevel hy terstond
gehoorzaamt, en wanneer hy op die wys aan beide zyden gewasschen is, komt hy
uit de rivier, en blyft een tyd lang aan den kant staan, om zich te droogen. Schoon
de Olyphant zulk een vervaarlyk lighaam heeft, is hy egter een goed zwemmer, en
op een reistogt is hy van groot nut by het overtrekken der rivieren. Wanneer hy by
zulke gelegenheden gebruikt word, is hy dikwils beladen met twee of drie stukken
vierponds geschut, behalven eene groote hoeveelheid bagagie, en verscheiden
menschen, die zich aan zyne ooren en staart vasthouden. Als hy dus zwaar beladen
is, gaat hy gewillig in de rivier, en zwemt over; houdende zyn snoet in de hoogte
om te kunnen ademhalen. Hy is een groot liefhebber van wyn en andere geestryke
dranken; als men hem een fles toont, die daar mede gevuld is, en men hem die
belooft tot eene belooning voor zyn arbeid, zal hy de sterkste pogingen doen, en
de zwaarste lasten dragen, om die te verdienen.
De Olyphant, van welken de Graaf DE BUFFON gewag maakt, werd, volgens het
berigt van den Heer DE BUSSY, gebruikt om geschut over het gebergte te voeren,
en toonde by die gelegenheid een onbegryplyk vernuft en leerzaamheid. Paarden
en Ossen doen, als zy voor het geschut gezet worden, geene andere pogingen dan
om het tegen hoogten op te trekken; maar de Olyphant stoot het agterste van het
geschut met zyn knie voort, en by elke poging ondersteunt hy het, door zyn knie
tegen het wiel van den affuit te zetten.
Hy toont te verstaan het geen zyn Cornach, of geleider, hem zegt; want als hy
hem tot eenig hard werk wil gebruiken, vertelt hy hem eerst wat 'er gedaan moet
worden, en geeft hem reden waarom hy dien arbeid moet onderneemen; indien dan
de Olyphant een weerzin aan het werk toont, belooft hy hem eenigen wyn, arak, of
iets anders, daar hy een liefhebber van is, te zullen geven, en op die belofte zal hy
terstond zyne uiterste pogingen in 't werk stellen; doch die belofte dan niet na te
komen is allergevaarlykst, en menige Cornach is het slagtoffer van zyn woordbreking
geweest.
‘Te Dehan, zegt de Heer DE BUSSY, doodde een Olyphant, uit weerwraak, zyn
Cornach. Zyn Vrouw, die ooggetuige van dit droevig schouwspel was, nam haare
twee kinderen, en wierp die voor de voeten van
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het woedend Dier: daar, zeide zy, gy hebt myn man gedood, beneem my en myne
kinderen nu ook maar het leven. Oogenbliklyk bedaarde de Olyphant, en, even als
of hy berouw had over zyne daad, nam hy den oudsten jongen met zyn snoet op,
zette hem op zyn nek, nam hem voor zyn Cornach aan, en wilde, na dien tyd, nimmer
gedogen, dat hem iemand anders bereed.’
De Leden van de Koninglyke Maatschappy der Wetenschappen in Frankryk
hebben ons eenige zeldsame byzonderheden, betreklyk den Olyphant van Versailles,
medegedeeld. Die Olyphant, zeggen zy, scheen het te verstaan wanneer men hem
bespotte, en wist de belediging, die men hem aangedaan had, wel te onthouden,
tot dat hy gelegenheid zag om 'er zich over te wreeken. Een man, die hem bedroog,
door eenig voedsel, dat hy hem aanbood, bezyden zyn mond te steken, gaf hy zulk
een geweldigen slag met zyn snoet, dat de man ter aarde viel, en twee ribben brak.
Een Schilder, die hem zoude uitteekenen, verlangende dat hy in den stand zou
blyven staan met zyn snoet omhoog en met zyn mond open, liet hem, door zyn
knegt, telkens eenige vrugten in den mond werpen; doch onder dit bedryf somtyds
alleen dreigende, zonder hem in de daad vrugten te geven, werd het Dier boos, en,
even als of hy het wist, dat de Schilder daar van de oorzaak was, sloeg hy, in plaats
van op den knegt, zyn gezigt op den meester, en zyn snoet met water gevuld
hebbende, wierp hy een plas water op de teekening, waar door dezelve geheel
bedorven wierd. Dees Olyphant maakte doorgaans minder gebruik van zyn kragt
dan van zyn loosheid. Hy maakte zeer gemaklyk en bedaard de gespen los van
een breede dubbele lederen band, die hy aan zyn voet had, en als de knegts die
gesp met een dun touwtje omwonden, en 'er verscheiden knoopen op gelegd hadden,
wist dit Dier het alles los te maken, zonder iets aan den strop of het touwtje te breken.
P. VINCENT MARIE heeft opgemerkt, dat de Olyphant, in een huislyken staat zynde,
zeer geacht word wegens zyne goedwilligheid, leerzaamheid, en vriendschap voor
zyn bestuurder. Als hy bestemd is voor den eigentlyken dienst van een Vorst, schynt
hy gevoel te hebben van zyn goed fortuin, en neemt een houding en gedrag aan,
dat volmaakt overeenstemt met zyn stand; doch, in tegendeel, als hem een geringen
arbeid word opgelegd,
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is hy treurig, gramstorig, en toont duidlyk, dat hy vernederd en verlaagd word. Hy
is een groot liefhebber van kinderen, liefkoost hen, en schynt de onnoozelheid van
(*)
hunne bedryven te bemerken. Een Hollandsch Reiziger verhaalt, dat, door den
Olyphanten gestadig te geven het geen zy geern hebben, men hen zeer tam en
onderworpen maken kan. Zy zyn zoo schrander, dat men kan zeggen, dat hun alleen
de spraak ontbreekt. Zy zyn trotsch en yverzugtig; maar ook zoo dankbaar voor
goed onthaal, dat zy, als een teeken van achting, hun hoofd buigen, wanneer zy
huizen voorbygaan, in welken hun eenig genoegen is aangedaan. Zy laten zich
leiden en bevelen door een kind; maar worden geern geprezen en geliefkoosd.
Wanneer een wilde Olyphant gevangen genomen word, bind een Jager hem de
voeten, terwyl een ander hem groet en aanspreekt; zich verontschuldigende, dat
hy hem moet binden, en verzekering gevende, dat men geen voornemen heeft hem
eenig leed te doen; daar by voegende, dat hy, in zyn vorigen staat, dikwils gebrek
aan voedsel had, doch dat hy het in 't vervolg beter zal hebben, en hem alles, wat
men hem belooft, geworden zal. Deze vleyende redevoering is zoo draa niet
(†)
geëindigd, of de Olyphant volgt den Jager gewilliglyk . Hier uit moet men egter niet
besluiten, dat de Olyphant de taal verstaat, maar dat hy, even gelyk de Hond, een
zeer sterk vermogen van onderscheiding heeft. Hy weet onderscheid te maken
tusschen goedkeuring en afkeuring, tusschen haat en vriendschap, en andere
neigingen, welken door menschlyke gebaarden en wezenstrekken uitgedrukt worden,
en het is om deze reden dat een Olyphant gemaklyker door goedheid dan door
slagen kan tam gemaakt worden.
(§)
‘Ik heb dikwils opgemerkt, zegt EDWARD TERRY , dat zeer veel bedryven van den
Olyphant meer aan de reden dan aan een instinct zyn toe te schryven. Hy doet al
wat zyn meester hem gebied. Indien hy iemand wil doen verschrikken, komt hy met
een geweldige drift op den man aanloopen; doch, by hem gekomen zynde, staat
hy oogenbliklyk stil, zonder hem te be-

(*)
(†)
(§)

Voyage de la Compagnie des Indes d'Hollande. Tom. 1, p. 413.
Voyage d'Orient du P. PHILIPPE, pag. 366.
TERRY's Voyage to the East Inaies, pag. 15.
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ledigen. Wanneer zyn meester iemand kwaad wil doen, vertelt hy het den Olyphant,
die terstond zyn snoet met water en slyk vult, en het werpt op het hoofd van den
man, die hem aangewezen is. De Mogol gebruikt eenige Olyphanten tot uitvoerders
van de straf aan misdadigers, die ter dood verwezen zyn. Wanneer hun geleider
deze Dieren beveelt om die ongelukkigen spoedig van kant te helpen, trappen zy
hem oogenbliklyk met hunne voeten te pletteren; doch, indien hy wil, dat zy langzaam
zullen sterven, breken zy hem de beenen een voor een, en doen hem dezelfde
wreede pynen lyden, als iemand die geradbraakt wordt.’
(Het Vervolg by de naaste gelegenheid.)

Belangryke byzonderheden, het staatsbestuur en den
tegenwoordigen staat van Rusland betreffende.
(Ontleend uit Letters from Scandinavia.)
‘Dezelfde Schryver, wiens Verslag, wegens Petersburg, wy onlangs geplaatst
(*)
hebben , deelt ons, over de Stoffe in het Opschrift deezer Afdeelinge bevat, het
volgende, onzes oordeels, zeer plaatzenswaardige mede.’
Indien een Wysgeer een standpunt zou verkiezen, van waar de Menschlyke Natuur,
in haare grootste verscheidenheid van character en uitwendig voorkomen, te
beschouwen, dan moest hy de Hoofdstad van Rusland neemen. Uit het Hotel de
Londres, waar in ik deeze Letteren schryf, zou hy eene gestaage afwisseling zien
van Volk uit alle vier de Werelddeelen, gekleed naar hunne Landswyze, en omhangen
met de grillige vercierzelen van Hovelingen, Ridders, Heyduken en Loopers; de
eerwaardige baarden en lange sleepende kleederen van Priesters, en

(*)

Zie hier boven, bl. 334.
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de dikbedekte hoofden en de lederen kleederen der Boeren; te gader opleverende
een der vermaaklykste en vreemdste vertooningen, welke men zich kan verbeelden.
De verscheidenheid is even groot in de verschillende leevenswyze, als in de
kleederdragt, en in het voorkomen, der Inwoonderen van deeze Stad. Vreemdelingen
blyven doorgaans gehegt aan hunne aangeboorene hebbelyk- en zinnelykheden.
In Petersburg kan men zich doen onthaalen naar de wyze van elk Volk in Europa,
zo wel als op die der Asiaanen, van den Muur van China tot den mond van de Oby,
en van Constantinopolen tot de Zee van Kamtschatka.
Ik ben zeer in myn schik met de vryheid, welke Vreemdelingen hier genieten. - Ik
meen de vryheid van ongemoeid te blyven, uit hoofde van de vreemdheid hunner
zeden en voorkomen. In Londen moet men niet alleen zich op den Engelschen trant
kleeden; maar ook alle de wisselzieke verandering der Mode volgen, wil men ontgaan
uitgelachen of als een monster gehaat te worden. In Petersburg is men geheel
bevryd van alle deeze belachlyke kwellingen. Niet alleen ziet gy de Volken te
voorschyn komen in derzelver eigene volkskleeding, van allerlei stoffe en maakzel,
zonder dat zulks het oog, op eene buitengewoone wyze, trekt; maar dikwyls ziet gy,
op een Masquerade-avond, veelen op openbaare plaatzen wandelen in hunne
Masquerade kleeding, en omhangen met anderen grilligen opschik, zonder dat zulks
eenige maate van verstoorende opmerking trekt.
Eenigen onzer Landsgenooten, die zo volyverig Engelsch zyn, dat zy zelfs de
dwaas- en buitenspoorigheden, welke uit onze vrye Staatsgesteltenisse ontstaan,
eerbiedigen, merken de gemelde omstandigheid aan als een blyk van de domheid
des Russischen Characters, en van de laagheid, waar toe het Volk gebragt wordt,
door de werking van het willekeurig Staatsbestuur. Het dunkt my nogthans niet
noodzaaklyk zodanig eene veronderstelling aan te neemen, om oplossing te geeven
van dit verschynzel. Het Russische Ryk bestaat uit verscheide Volken, van elkander
in taal, kleeding en zeden, verschillende. De Hofkleeding geheel en al eene vreemde
zynde, komen 'er geene omstandigheden voor die aan eenige kleeding des Ryks
eene meerderheid boven de andere geeven. Te deezer oorzaake behoudt elk zyne
eigene. En daar de Hoofdstad eigen-
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aartig tot zich trekt lieden van elk Volk, waar uit de Natie is zamengesteld, zyn de
Inwoonders van Petersburg gewoon eene veel grooter verscheidenheid van
Kleederdragten te zien dan die van bykans eenige Stad. Hebbelykheid heeft in
Rusland dezelfde uitwerking als overal elders. Een Rus kan niet meer dan een
Engelschman verondersteld worden, in ydele verwondering te staan gaapen, over
voorwerpen, welke hy alle uuren van den dag kan aanschouwen.
Vreemdelingen genieten in dit Land eene zo volkomene vryheid in stukken van
den Godsdienst als in Kleeding en Leevenswyze; en betoonen de Inboorelingen
geen grooter maate van nieuwsgierigheid om de eene dan de andere naa te gaan.
De Engelschen, de Franschen, de Duitschers, de Hollanders, enz. hebben Kerken
te Petersburg, welke zy bezoeken met de Vrouwen en Dienstbooden, behoorende
tot elks Gemeente. Zomtyds ziet men ook eenige Heeren in die Kerken; doch dit is,
in vergelyking gesprooken, zeldzaam. - Het is ook zeldzaam dat de Inboorelingen
door nieuwsgierigheid uitgelokt worden, om de Plegtigheden of
Godsdienstoefeningen van eenig ander Volk te gaan zien. In de daad, de wyzen
van openbaare Godsdienstoefening der Russische Kerk zyn zo schitterend en
zinnenbetoverend, dat zy, die in de waarneeming daar van zyn opgevoed en gewoon
ze te vereeren, noodwendig met versmaading moeten nederzien op de
eenvoudigheid van andere Godsdienstvereeringen, ontbloot van dat aantrekkend
uitwendige.
De vryheid nogthans, welke Vreemdelingen ten deezen aanziene genieten, vindt
een tegenwigt door eenige bedwingende bepaalingen, waar aan zy zich, van eenen
anderen kant, blootgesteld vinden. Een Engelschman, by voorbeeld, dunkt het zeer
hard, dat hy geene vryheid hebbe om vrylyk zyn gevoelen te uiten over Staatkundige
maatregelen, over Mannen en Vrouwen daar in betrokken - dat hy niet meer dan
een klein end wegs buiten de Stad mag gaan, zonder Pasport - dat hy geen Man
van aanzien en rang mag voorby gaan, zonder voor hem uit den weg te wyken. In
dit stuk staat hy nogthans met den Inbooreling volmaakt gelyk. - Zich over
Staatszaaken uit te laaten is bykans volstrekt verboden, en zy, die het nog waagen
over de Staatsïnrigtingen te spreeken, doen het fluisterend, en niet vóór dat zy
zorgvuldig rondgekeeken hebben, om te zien of
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'er ook een verdagt persoon zich in den omtrek bevinde. Nogthans ziet men, dat,
ondanks de gedraagene voorzorge om de vrye gesprekken over Staatszaaken te
voorkomen, zommigen de vryheid neemen om in Rusland over die verbodene
onderwerpen te spreeken. In deeze gevallen is 'er een byzonder gebod uitgevaardigd,
verbiedende allen gesprek over dusdanig een onderwerp; pyniging en straffe
dreigende tegen alle overtreeders.
Welk eene uitwerking zodanig een Verbod in Engeland zou gehad hebben, behoeft
men geen Engelschman te vertellen. Maar in Rusland zyn eenige dringende
beweegredenen tot gehoorzaamheid, welke zeldzaam missen de bedoelde uitwerking
te baaren. Een kragtdaadig werkende Leermeester van onderwerping in het
Staatkundige, de Knoutmeester-Generaal geheeten, houdt zyn verblyf in de
Hoofdstad; die, schoon luttel bedreeven in de weetenschap der Regtsgeleerdheid,
door eenige weinige proefondervindelyke slagen, een Staatsgebod bedwingender
maakt, dan al de redeneering van alle Wetgeevers, die ooit bestonden. Deeze
ontzaglyke Personadie, doorgaans een Man van hoogen rang en nog hooger
ontzagïnboezeming, vernedert zich nimmer tot de zifteryen van regterlyk onderzoek,
tot het nagaan van het onderscheid der gevallen, tot het wikken en weegen van de
omstandigheden, die zo veel vertraagings toebrengen aan den spoed der
Regtszaaken in Engeland. Zonder eenige andere formaliteit, dan die van een Order
aan te kondigen zyner Meerderen, vangt hy onmiddelyk zyn werk aan, en volvoert
het doorgaans met zo veel ernsts, dat hy, die ééns zulk eene les ontvangen heeft,
zelden eene tweede behoeft.
Gy zult misschien denken, dat iets, naar scherts gelykende, zeer kwalyk geplaatst
is by een zo ernstig onderwerp. De Engelschen tog zyn gewoon van den Knout te
spreeken als van de schriklykste en vernederendste straffe, die men zich konne
verbeelden. Nogthans is dezelve niet wreeder noch vernederender dan eenige
straffen in ons Land. Overweeg de openbaare geesselingen, welke, in eene menigte
van gevallen, door onze Engelsche Wetten worden voorgeschreeven; overweeg de
nog verschriklyker spitsroeden, welke onze Militaire overtreeders moeten ondergaan;
en gy zult zien, dat een der vryste en verlichtste Volken, tot heden toe, niet in staat
geweest is eenig voldoenend middel uit te denken, om, buiten
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zekere maate, de strengheid van strafaandoeningen te verzagten. Ik wil dit in geenen
deele derwyze opgevat hebben als of ik onbepaald de eene of de andere deezer
strafoefeningen billykte. Ik wilde alleen u verzekeren, dat de schrikwekkende
verhaalen, welke men ons menigvoud te leezen geeft van deeze straffe met de
Knout, zeer overdreeven zyn; ten minsten dat men ze niet hebbe toe te passen, op
de wyze, zo als dezelve heden ten dage wordt aangewend, schoon ze gestaafd
mogen worden door eenige allerschrikbaarendste voorbeelden van vroegere tyden.
Reizigers zyn of mis eid geworden door hunne eigene aandoeningen over dit
onderwerp, of zy hebben voorbedagtlyk hunne Leezers zoeken te misleiden.
Wanneer ik het woord Knout vertaalde door het woord Zweep, dat 'er volmaakt aan
beantwoordt, en u vermeldde, dat in Rusland Persoonen, van zekere misdaaden
overtuigd, gekastyd worden door geesseling, ik zou u de volstrekte waarheid
verhaalen; en, nogthans, zou het u op geene buitengewoone wyze aandoen, dewyl
gy dezelfde soort van strafoefening allerwegen in Groot-Brittanje tegen de
misdaadigers ziet bezigen; maar, wanneer ik het Russisch woord behoude, en
schryf, dat, in dit ongelukkig Land, de kwaaddoenders met den Knout gestraft worden,
vult verbeelding de plaats eener naauwkeurige beschryving aan, en uw bloed begint
te verstyven op het verwarde denkbeeld, 't geen gy vormt van iemand aan 't leeven
te komen, hem de tong uit te rukken, en op allerlei wyze het lichaam te mishandelen
der elendigen, die zich tot deeze onmenschlyke straffe verweezen vinden.
Geloof my, hier in steekt meer misleidings dan gy u mogelyk kunt verbeelden. De
Knoutstraffe is, in veele gevallen, en zo als dezelve doorgaans, althans heden ten
dage, wordt uitgeoefend, in geenen deele schriklyker dan de Geesselingen, in veele
gevallen, door de Engelsche Wetten voorgeschreeven; en haalt in verschriklykheid
niet by de spitsroeden en dergelyke straffen by ons Krygsvolk in zwang. Een Rus,
die even het gewoone aantal van Knoutslagen ontvangen hadt, 't geen zelden twaalf
of vyftien te boven gaat, heeft men hooren zeggen dat hy voor een vles Brandewyn
die strafoefening nog wel eens ondergaan wilde. - Gy zult mogelyk zeggen dat dit
meer moet toegeschreeven worden aan sterke gesteldheid op den Brandewyn, dan
aan de zagtheid der straffe. Maar ik verbeeld my, dat de grootste Dronkaart
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in het geheele Engelsche Leger, wanneer hy de pyn van vyfhonderd slagen geleden
heeft, zyne toestemming tot nog andere vyfhonderd niet zou geeven voor al den
Sterken Drank in Groot-Brittanje.
Maar, schoon, in het stuk van Lichaamslyden, de Knoutslagen in Rusland niet
sterker zyn dan de Geesselslagen in Engeland, beken ik, dat ik aan de post van
Knoutmeester-Generaal niet kan denken zonder afschrik; om dat, uit de wyze, op
welke eene agterdogtige Staatkunde van Gunstelingen en Staatsdienaars dezelve
doet uitoefenen, de Knout een laag werktuig is van verdrukking, te meermaalen te
werk gesteld om de snoode bedoelingen van byzondere wraake te volvoeren, zo
wel als om het misdryf van weezenlyke overtreeders der Wet te straffen. Niet alleen
mogen Heeren last geeven om hunne Slaaven door den openbaaren Strafuitvoerder
Knoutslagen te doen toetellen, zonder daar voor eenige andere reden, dan hun
eigen welgevallen, by te brengen; maar zomtyds wordt 'er een bevel uitgevaardigd,
op 't gezag des Bestuurs; last geevende, dat de Knoutmeester-Generaal dezelfde
strafoefening zal volbrengen aan lieden van rang, die het ongeluk gehad hebben
van onder verdenking te vallen; dat is, die aanstoot gegeeven hebben aan eenigen
dier vergiftige Insecten, die, onder den naam van Hovelingen of Gunstelingen, steeds
het oor van haare Majesteit hebben. In deeze gevallen vervoegt zich de
Knoutmeester-Generaal, met eenigen van zyn stoet, ten huize van den ter straffe
gedoemden persoon, en volvoert, welke ook diens rang, sexe of ouderdom, moge
weezen, den last, hem gegeeven, met onmedelydende hardvogtigheid.
Men heeft my verhaald, (want nimmer heb ik het gezien,) dat, wanneer deeze
schrikverwekkende Man bevel ontvangen heeft om zich na Moscow te vervoegen,
't geen zomtyds gebeurt, daar de meesten der niet in gunst staande of misnoegde
Edellieden hun winterverblyf te dier Stede houden, zyne verschyning werkt als het
uitbreeken van de Pest. De openbaare plaatzen worden geslooten; alle gezellige
verkeering houdt bykans op, en de geheele Stad is vol angstige verwagting waar
de slag zal treffen; want het is ten vollen bekend, dat deeze Amptenaar nooit eene
vergeefsche reis doet.
Gy betoont zeker uwe verwondering, hoe eenig Volk zich kan onderwerpen aan
een Ryksbestuur, 't welk
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zulke schriklykheden als de evengemelde wettigt. Dan uwe verwondering zal
ophouden als gy agtgeeft op de inwendige Geschiedenis deezes Ryks. De
Jaarboeken van de Vorsten deezes Lands zyn, met slegts zeer weinig
uitzonderingen, opgevuld met daaden van de schriklykste wreedheid. De Galg, de
Byl en de Knout waren de voornaamste werktuigen huns Ryksbestuurs. Te deezer
oorzaake werd het Volk, steeds de roede der dwinglandy boven hunne hoofden
ziende zweeven, allengskens, verhard tegen dien indruk. Uit het onderwerpen aan
den wil hunner Vorsten werd eene hebbelykheid van onderwerping by het Volk
gebooren; deeze heeft hun willige slachtoffers gemaakt van eigendunklyke Magt,
en de banden van willekeurige overheersching vastgemaakt.
Op welk tydperk, of in welke omstandigheden, deeze neiging eerst zich indrukte
in den Volksgeest is misschien onmogelyk naa te speuren. De oorzaaken, welke
aan de Volken der aarde hun onderscheidend Character geeven, liggen veelal,
myns bedunkens, buiten het bereik onzer waarneeminge. Ik verbeeld my, dat het
Staatsbestuur, 't welk doorgaans verondersteld wordt, de groote werkoorzaak in dit
geval te weezen, ruim zo zeer het gevolg als de oorzaak is van het Volkscharacter.
Op zeker tydperk was de form des Staatsbestuurs over een groot gedeelte van
Europa bykans dezelfde. De Characters der verschillende Europische Volken waren,
egter, op dat tydperk, even verschillende als tegenwoordig. De drie Volken, uit
welken het Ryk van Groot-Brittanje bestaat, hebben langen tyd soortgelyke
voorregten genooten; nogthans is het Engelsch Character zeer verschillend van het
Iersche, en het Schotsche is van beiden onderscheiden.
Het schynt, derhalven, dat de oorsprong deezer Character onderscheidingen der
Volken tot zeer vroegen tyde opklimt, en het de ydelheid zelve is, de oorsprongen
daar van op te speuren. Maar, wanneer de strekking van Volksbegrippen en Zeden
eenmaal gevormd is, valt het voor het Staatsbestuur gemaklyk den voortgang daar
van te bevorderen, de uitwerking te voltooijen, en den duur bestendig te maaken.
Overeenkomstig met dit begrip, schynen de Regeeringsvormen, die, van onheuchlyke
tyden af, in Rusland hebben stand gegreepen, ten vollen toereikende om reden te
geeven van de kruipende onderwerping, waar door de Onderdaanen deezes Ryks
zich onderscheiden.
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Zonder te rugge te treeden tot de barbaarschheid van vroegere tyden, verzoek ik
u uwe aandagt te vestigen op PETER DEN GROOTEN, met vollen regte, in veele
opzigten, de Vader deezes Volks geheeten. Ik heb niet noodig u te herinneren aan
de schriklyke strafoefeningen, in zynen naam, en op zyn gezag, volvoerd. Gy kunt
des niet onkundig weezen, en ik begeer, in geenen deele, in u te doen herleeven
de aandoeningen van schrik en veroutwaardiging, welke uwe ziel hebben moeten
vervullen by het leezen derzelven. Czaar PETER, 't is waar, nam zeldzaam de toevlugt
tot die byzondere soort van strafoefening met de Knout; maar menigwerf strafte hy
met eigen hiuden zulke overtreeders, als hy aan den openbaaren uitvoerder der
straffen niet wilde overleveren. De voorbeelden hier van zyn ontelbaar, en veelmaalen
vermeld. Ik kies slegts één geval uit. De Czaar hadt een zamenkomst van zynen
Raad, te welker byzondere gelegenheid herinner ik my niet, 's morgens ten zeven
uuren, bescheiden. Toen hy ter Raadzaale intradt, stondt hy verwonderd daar
niemand te vinden van de door hem opgeroepene Persoonen. Toen hy omtrent tien
minuten gewagt, en zich tot een hoogte van misnoegdheid opgewonden hadt,
verscheen de President; deeze, ziende welk een storm hem over 't hoofd hing,
begon eene verschooning te maaken. Doch te vergeefsch. PETER, wiens driften
nooit na ingebragte verschooningen luisterden, tast hem op 't eigen oogenblik ruwlyk
aan, en telt hem eene menigte van slagen toe. Elk lid deede in 't zelfde lot zoe als
hy birmen tradt, tot dat de Generaal GORDON verscheen. Die Generaal stondt niet
weinig versteld over het vertoon 't welk de Raadzaal opleverde. Maar 's Keizers
woede hadt, op deezen tyd, vry verre uitgegist: alleen zeide hy tegen GORDON, ‘dat,
daar hy niet net op zyn tyd gepast hadt, het zeer gelukkig voor hem was, dat hy zo
veel over zyn tyd kwam; want ik ben,’ voegde hy 'er nevens, ‘reeds zeer vermoeid
van het straffen deezer Slegthoofden, en ik weer dat de Schotsche Regeeringsvorm
niet overeenstemt met het geeven van stokslagen.’
De heimlyke toedeeling van Knoutslagen schynt de egte afstammeling van deeze
vaardige strasoefening. De Russtsche Scepter is, gelyk gy weet, zints de dagen
van PETER DEN GROOTEN, alleen door Vrouwen gezwaaid, uitgenomen den korten
Regeertyd van PETER DEN II, en
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de weinige dagen, die PETER DE III zyne Moeije overleefde. Schoon zommige der
Vorstinnen, die Opvolgeressen van PETER DEN GROOTEN geweest zyn, zich genoeg
in staat betoonden om den Ryksscepter te zwaaijen, schynt geen deezer de
bekwaamheid gehad te hebben om zyn knuppel te voeren. Te deezer oorzaake is
dit werk geheel opgekomen voor den Knoutmeester-Generaal.
In hoe verre het Volk by deeze verandering gewonnen of verlooren hebbe, zal ik
niet onderstaan te gissen, Maar men schynt aan den hoogen oorsprong deezer
wyze van tugtiging te moeten toeschryven, dat 'er minder schande en ongenade
aan deeze straffe gehegt is, dan men zich veelligt zou verbeelden. Het is bekend,
dat de Tugtigingen, welke PETER DE GROOTE, met eigen hand, uitdeelde, nimmer
aangemerkt wierden als iets onteerends of verlaagends te hebben voor den lyder.
Wanneer een Hoveling lustig wa afgetouwd, of voor den neus geslaagen, of een
tand of eenig kwytgeraakt, (op alle welke werkzaamheden Czaar PETER zeer was
afgerigt,) gevoelde hy alleen de lichaamspyn dier bewerkinge. Zyne Eer leedt 'er
niets in 't minste by. En daar het zelden gebeurde, dat de Czaar, naa zulk een bedryf,
min vertrouwen in hem stelde dan voorheen, bleef het vertrouwen zo ongeschonden
als de Eer. MENZIKOFF vertoonde zich in al zyne grootheid en trots, toen zyn gelaad
de zigtbaarste merktekens droeg van 's Meesters op hem losgelaate gevoeligheid.
Op dezelfde wyze wordt de heimlyke toedeeling van Knoutslagen aangemerkt eenen
Russischen Edelman zo weinig te onteeren als een rottingslag een Schooljongen
in Engeland.
Om deeze tedenen is die soort van Tugtiging min hard, en verwekt minder
afschriks, dan men zich veelligt zou verbeelden. Wanneer dezelve plaats grypt,
danken de zodanigen, die 'er van hooren, hun goed geluk, dat zy 'er de slachtoffers
niet van waren, en bejegenen den lyder op dezelfde wyze als voorheen. Ik moet
hier byvoegen, dat men heden zeer schaars voorbeelden van dit bedrys aantrest.
Nogthans, met alle verzagtingen, welke ik kan bybrengen, (en ik ben genegen
alles aan te voeren, wat de waarheid gehengt) zult gy zeggen, dat een Staatsbestuur
verfoeilyk moet weezen, 't welk zulke schandlyke mis-
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handelingen veroorloft. Ik wil dit niet betwisten; want ik denk dat 'er luttel kan
bygebragt worden ter begunstiging van dit stelzel van Wetgeeving, 't welk in stand
gehouden wordt door vrees voor lyfstraffe, 't geen moet vernederen eer het kan
regeeren, en slegte menschen maaken om hun goede Onderdaanen te doen worden.
Maar, schoon ik niet zonder afgryzen het Stelzel van Dwangregeering, 't welk in
dit Ryk plaats heeft, kan beschouwen, dunkt het my dat 'er onoverkomelyke
zwaarigheden zyn om 'er schielyk eene groote verbetering in te voeren. Het bederf
der Volkszeden schynt een gelyken tred te houden by elk Volk met de gebreken in
de regeoring. Misschien brengt de Tyranny by het Volk onderling het een en ander
voort; even gelyk, in zekere kwaalen, de lichaamsongesteldheid zwakheid van geest
medebrengt, en deeze, op haare beurt, de zwakheid, waar uit dezelve ontstaat,
vermeerdert. - Wat hier van ook moge weezen, de geest des Russischen
Ryksbestuurs en de Zeden der Russen zyn voor elkander geschikt. Een vry
Staatsbestuur zou geen smaak vinden by het Volk in den tegenwoordigen staat, en
een meer verlicht Volk zou zich niet gereed aan zulk een Staatsbestuur onderwerpen.
Meermaalen heb ik van stoute ontwerpmaakers gehoord, dat men, op éénmaal,
alles wat verkeerd was in het Russisch Ryksbewind moest te regt brengen, en eene
vrye Staatsgesteltenis invoeren. Een Chirurgyn mogt met even goed regt een been
afzetten, om de pyn van een dwangnagel weg te neemen. De geneezing mogt, in
beide de gevallen, volgen; maar ik beken, dat ik niet zou verkiezen, myn persoon
aan zulk eene geneezing in den grond, of myn burgerlyke rust aan zulk een geweldig
doorslaande bespiegeling, over te geeven. Zodanige lieden schynen de Weetenschap
der Wetgeeving aan te merken als van denzelfden aart met het werktuiglyke, waarin
men, vóóraf de kragt van elk deel weetende, met eene wiskundige zekerheid de
uitwerking van het geheel kan berekenen. Maar Wetgeevers hebben niet te doen
met werklooze stoffe, waat aan zy eene gedaante, naar welgevallen, kunnen geeven.
Zy hebben te doen met weezens, die zich tegen de hand des hervormers kunnen
verzetten - onredelyk in hunne vooroordeelen, verkiezingen en afkeerigheden, die
den oorspronglyken indruk en de neiging van hun character behouden met een
geweld geëvenredigd aan de kragt tot derzelver hervorming in 't werk gesteld. Het
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is onmogelyk vóóraf te berekenen welk eene uitwerking 'er kunne voortkomen uit
eene onderneeming om groote en schielyke veranderingen te wege te brengen in
de gesteltenis van een Volk uit zulke weezens bestaande; dewyl het onmogelyk is
te voorzien, de veelvuldige toevallen, die kunnen en moeten ontstaan, om de
beweeging, aan 's Volks geest medegedeeld, te versnellen, te vertraagen, of te
veranderen.
(Het Vervolg en Slot hierna.)

Byzonderheden betreffende de methodisten in Engeland, na den
dood van John Wesley.
Hebben wy voorheen eenige Levensbyzonderbeden van den Eerw. JOHN WESLEY,
A.L.M. beroemd Prediker onder de Methodisten, medegedeeld, met Aanmerkingen
(*)
over den oorsprong en de bedryven dezes aanhangs , wy willen daarop deze en
gene wetenswaardige byzonderheden, betreffende den toestand dezer zeer talryke
Godsdienstgezinte, na den dood van J. WESLEY, laten volgen.
Sedert den dood van J. WESLEY zyn onder de Methodisten allerlei oneenigheden
ontstaan. Deze vredelievende en welmeenende man, die altyd werkzaam was, om
't geheele Genootschap by een te houden en te vermeerderen, was de aanlegger
van het geheele werk, en men kon wel voorzien, dat zyn dood verwarring zou
veroorzaaken. Hy had drie Medeleden van de Londensche Methodisten-kapel, tot
uitvoering van zyn testament, benoemd. De nagelatene papieren van den zaligen
man waren voor zyne Aanhangers schatten van groote waarde. Hy had ze met deze
woorden aan de drie meest geachte Leeraars onder de Methodisten vermaakt: ‘Alle
myne Handschriften geve ik aan THOMAS COKE, aan Doctor WHITEHEAD en HENDRIK
MOORE; zy mogen ze verbranden, of openlyk bekend maaken, zoo als zy het
goedvinden.’ TH. COKE had zich onder de Methodisten veel aanzien en vele
verdiensten, om de vermeerdering van het Genootschap, verworven, welk zyne
Amerikaansche Journalen

(*)

Zie onze Algem. Vaderl. Letteroef. voor 1791, Meng. bl. 254, 303.
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bewyzen. Hy hield zich in Amerika op, toen WESLEY storf. Geduurende deszelfs
afwezigheid droegen de uitvoerders van het Testament van WESLEY aan Dr.
WHITEHEAD pp, om eene Levensbeschryving van den Afgestervenen, uit zyne
nagelatene papieren, te vervaardigen.
Men stond over 't algemeen in de gedachte, dat Dr. WHITEHEAD, hoewel hy eenig
voordeel, voor aangewende moeite, voor zich kon voorbehouden, echter dit werk
ten beste der Methodistifche Maatschappy zou ondernemen.
In een gesprek van den Methodisten Prediker ROGERS met Dr. WHITEHEAD, vroeg
hem de eerstgenoemde, hoe veel honorarium hy wel voor de uitgave van het Leven
van WESLEY begeerde? Waarop Dr. WHITEHEAD antwoordde, ‘ik diene wel 100 pond
sterl. te hebben.’ Deze onderhandeling gaf oorzaak tot een twist, die zich zeer verre
uitgebreid heeft. ROGERS beweerde, dat, 't geen de Dr. zich had laten ontvallen,
moest aangemerkt worden als een gemaakt verdrag, volgens welk hy voor het
ontvangen van 100 pond sterl. zyn Handschrift aan de Leeraars moest leveren.
Deze ontkende zulks, en hield staande, dat hy dit niet als een verdrag had kunnen
aanmerken, en ook aanstonds zyne niet genoeg doordachte gezegden door een
vriend had laten te rug nemen. Daarop werd met de Executeurs van het Testament
het volgend verdrag geslooten: Hy zou de helft behouden van de voordeelen, welke
dit geschrift in twee jaren zou opbrengen, daarna zou het werk aan 't geheele
Genootschap in eigendom toebehooren. Dr. COKE was ondertusschen weder in
Londen aangekomen. Hy en MOORE namen eindelyk het besluit, Dr. WHITEHEAD
onder deze voorwaarde zyn eisch in te willigen, dat zyn Handschrift aan de groote
Vergadering zou voorgelegd worden. Men had Dr. WHITEHEAD dit besluit op eene
aannemelyke wys weten voor te dragen, zoo dat de overeenkomst werd getroffen.
Maar toen wilden de Leeraars het eerste artikel des verdrags dus bepaald hebben,
het Handschrift van Dr. WHITEHEAD moet eerst doorgeleezen, en door het Committé
goedgekeurd worden. Nu viel alles in duigen. Dr. WHITEHEAD meende zeker te zyn,
dat men zyn Handschrift zou misvormen of verminken, en wel voornamelyk ten
oogmerk had, om WESLEY, tot verdediging van zekere Leeraars, in een verkeerd
licht te plaatzen.
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Zoo geraakte men dan nog eindelyk, niet meer over 't geld, maar over de goedkeuring
van 't Mandschrift. verdeeld. Sedert is de oneenigheid openlyk uitgebarsten, en de
stryd met zeer veel bitterheid gevoerd.
Dr. COKE is met de overige Leeraars in Londen zoo ver gegaan, dat hy, met hunne
toestemming, den 11den December 1791, voor eene groote Vergadering in de
Hoofdkapel gehouden, Dr. WHITEHEAD voor altoos den Kansel heeft ontzegd: by
welke gelegenheid hy zich veel tot nadeel van den Dr. in drift heeft laten ontvallen.
Dr. WHITEHEAD, daar en tegen, maakte nu zyne verbintenis met de Executeurs van
het Testament van WESLEY, en de Kerkbestuurders der Hoofdkapel, des te vaster.
Eene groote scheuring onder de Methodisten is het gevolg geweest van dezen twist.
In Maart 1792 gaf de eene party het Leven van JOHN WESLEY, door COKE en MOORE
vervaardigd, aan 't licht. Kort daarna kwam ook de Levensbeschryving van Dr.
WHITEHEAD te voorschyn. Van de eerste kwam reeds in July eene tweede uitgave,
na dat men niet minder dan 10000 exemplaaren had afgeleverd.
De Leeraars der Methodisten in Engeland hebben alle jaar eene groote
Vergadering, welke zy, by afwisseling, te Londen, Bristol, of elders, houden. Hier
wordt over de voortzetting van 't aangevangen werk, over het onderhoud der Leeraars
en derzelver weduwen, als mede van de armen, over de scholen, het toeneemen
van het Genootschap, plaatsverwisseling der Leeraars, belegging van ontstaane
geschillen, over de leerwyze, enz. beraadslaagd, en de ontvang en uitgave berekend.
Uit 't geen daaromtrent in de maand Aug. 1792 gemeen gemaakt is, ziet men, onder
anderen, dat het aantal der Wesleysche Methodisten in Europa, Afrika en Amerika
reeds tot 147067 is aangewassen. Daarvan bevinden zich in Europa (of eigenlyk
maar in Grootbritanje en Ierland) 75342, in Afrika te Sierra Leona 223, in Amerika,
zoo ver het nog aan Engeland behoort, en op het Hollandsch Eiland St. Eustatius,
7624, en in de Vereenigde Staten van Amerika 63878, witte en zwarte medeleden.
Dr. COKE heeft in Aug. van het zelfde jaar een derde Reis naar Amerika
ondernomen. Hy verbindt met den belangloossten yver, om het Christendom uit te
breiden, veel ondervinding en groote menschenkennis. Hy behoort tot de niet geheel
onkundige Methodistische Leeraars,
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die nog eenige letterkundige wetenschap bezitten. Men mag hem voor 't hoofd der
Methodisten, na WESLEY, houden. Hy heeft ook in 't voorgaande jaar (1791) in
Vrankryk eene poging gedaan, om aanhang te krygen. Men wil zelfs, dat hy 'er reeds
een zekeren WILLEM MAHY tot Leeraar onder de Methodisten zou aangesteld hebben.
(*)

Schryvers van de Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen!

Het inliggende, welk ik de Eer heb Ul. by deezen toe te zenden, is de Afteekening
van een, onder myne Verzameling van Romeinsche en Vaderlandsche Oudheden
bewaard wordende, onbekenden Steen, welken ik alhier by publicque Auctie ben
magtig geworden.
De afkomst van deezen Steen, welks gedaante ik voorgenomen heb UI. kortelyk
te beschryven, is my, tot myn leedweezen, geheel onbekend. Wat moeite - welke
naspeuringen ik, zo door het doorbladeren van Oudheid - beschryvingen, als door
veelvuldige gesprekken met Oudheid-kenneren, gedaan heb, nimmer is my iets tot
opheldering voorgekomen, en ik heb eindelyk myn vergeefsch onderzoek moeten
staaken.
Gissingen, niet gegrond op eenig geaccrediteerd Schryver, voldoen den waaren
beminnaar van Oudheden nooit. Neen! en ik behoef UI. niet te zeggen, dat 'er byna
geen weetenschap is, die meer bewyzen eischt, dan deeze, en dit is wel het
moeijelykste in de anders zo nuttige en vermaakelyke Archaeologie.
Vooraf egter kan ik 'er nog byvoegen, dat zo wel het fatsoen der Letteren als de
stoffe van den Steen eenigsints kenmerken zyn van deszelfs ondheid.
De gedaante van deezen Steen is langwerpig vierkant, ruim 5½ duimen breed,
circa 4½ duimen hoog, en 1¾ duim dik, zeer licht rood naar 't geele hellende, van
een ligte stoffe gebakken, en eenigsints spongieusachtig, of met gaatjens. In het
midden van denzelven is een langwerpig vierkant indruksel,

(*)

Wy hebben gemeend aan het verzoek van den Heer J: A: N. te voldoen, met deezen Brief,
in zyn geheel, in ons Mengelwerk te plaatsen, zonder eene Aftekening van den Steen zelven
'er nevens te voegen, alzo de Beschryving aan het oogmerk ten vollen voldoet. - Terwyl wy
de Oplossing en Uitlegging, eenigzins voldoende, ter plaatlinge in ons Mengelwerk, den
Oudheidkundigen, by deezen, met genoegen aanbleden. - De Redacteur.
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draagende, in verheevene, doch een weinig afgesleetene, Letteren, dit nochtans
leesbaar Opschrift:
LVOLVSI PHASIS.
Aan de kanten en van agteren schynt eertyds een soort van kalk of cement gezeten
te hebben, doch ten deele asgeschraapt, waarmede het waarschynlyk in eenig oud
Metzelwerk ingevoegd zal zyn geweest.
Wat nu het Opschrift aanbelangt, nimmer heb ik kunnen ontdekken, of 'er eenig
teeken van abbreviatie in geweest is, dan wel een geringe tusschenwydte tusschen
de eerste L en V, en de laatste V en S van den bovensten, en een duidelyke punct
agter de laatste S van den ondersten regel. Dit is alles wat ik Ul. kan melden.
Zo de herkomst kenbaar was, misschien zou de Oplossing en Uitlegging der
Inscriptie ('t geen de hoofdzaak is) minder moeijelyk zyn. En daarom is het, dat ik
de vryheid neeme Ul. de Beschryving en accuraate Afteekening, na de waare grootte
derzelve, toe te zenden; hoopende, dat Gyl. my door het Mengelwerk van Ul. geacht
Maandwerk daaromtrent wel eenige inlichting zult willen geeven.
Twyffele niet, of Gyl. zult daar door veele Oudheid - beminnaaren verpligten, als
ook wel een byzonder genoegen willen verschaffen aan hem, die zig teekent
Uw bestendige hoogachter,

Hage, den 26 Juny 1797.
J: A: N.

Grondregels en bedenkingen van den laatst ontthroonden
Stanislaus, geweezen koning van Foolen.
(Vervolg en Slot van bl. 134.)
Wy behooren meer gestoord te weezen over uitbundigen ons toegezwaaiden Lof,
dan over Beledigingen ons aangedaan.
Hoe kunnen wy een Leeven beminnen 't welk ons gestadig tot den dood leidt,
langs eenen weg allerwegen met distelen en doornen bezet?
Opgeruimd te weezen is de gezondheid der Ziele; verveeling het vergif des
Leevens.
De Rede toont ons onzen Pligt; hy, die kan maaken dat wy onzen Pligt beminnen,
heeft meer vermogen dan de Rede zelve.
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Een onverzoenlyken Haat te draagen is een veel zwaarder en ondraaglyker last
dan men zich veelal verbeeldt.
Onopregte Lofspraaken ons gegeeven zyn erger dan Schimpdichten.
Ik geloof, in de daad, dat het loflyker is groote Onheilen te verdraagen, dan groote
Daaden te volvoeren.
Meest altoos zyn de behoeftigsten onder de Menschen de edelmoedigsten.
De Vriendschapsbanden zyn hedendaagsch zo dun, dat zy van zelve breeken;
zy trekken alleen de hatten na elkander toe, maar strengelen ze niet zamen.
Een stuk hard en gepolyst marmer kaatst de voorwerpen, aan 't zelve
voorgehouden, te rugge. 't Zelfde mag van de meeste Menschen gezegd worden.
De angsten, kwellingen en ongerustheden, van anderen zweeven als 't ware op de
oppervlakte hunner harten; doch gaan niet dieper.
Een Man, die zich boven zyne Ongelukken verhest, toont dat hy dezelve niet
verdiende.
De Moed, dien nayver inboezemt tot het bestaan eener onderneeminge, vindt
welhaast middel om te slaagen.
Op te houden na een Snapper te luisteren is het zekerst middel om hem te doen
zwygen.
De begeerte om te behaagen is niet loflyk, dan in zo verre, als wy, ten zelfden
tyde, tragten ons zelven agtenswaardig te maaken.
Om gerust te leeven, moeten wy niets moeilyks ons onderwinden; doch eigenwaan
doet ons alle dingen ligt agten.
De onbestendigheid en onvastheid van onzen Smaak is oorzaak van de
ongeregeldheden onzes gedrags.
Geen andere Vorsten, doorgaans, dan die een onsterflyken Naam waardig zyn,
betoonen genegenheid om die gaven en bekwaamheden aan te moedigen, welke
regt op een onsterflyken Naam geeven.
Godsdienst heeft niets meerder te duchten dan niet genoegzaam verstaan te
worden.
Moet iemand ophouden van deugdzaam te weezen, om zich aan de pylen des
Nyds niet blootgesteld te vinden? Welk een onheil zou het weezen, indien de Zon
met schynen ophieldt, op dat zwakke oogen door het licht niet zouden aangedaan
worden?
De Natuur roept, met luider stemme, de magtigsten onder het Menschdom zo
wel als den geringsten toe, dat zy alle Leden zyn van 't zelfde lichaam.
Het onsaalbaarst merkteken van Onkunde is Bygeloof.
Wie onzer zou den Tyd in opmerking neemen, indien dezelve niet wegvloog?
Maar groot is onze misrekening als wy daar aan niet denken vóór het oogenblik dat
dezelve ons onherroepbaar ontvliedt!
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Welbekookte Weetenschap is niets anders dan Rede en gezond Verstand.
Weinig Lieden zyn meer waardig. dan de agting, welke men hun toedraagt; dan
hoe veelen worden 'er niet gevonden, wier waarde verre te kort schiet, by de hun
toegedraagene agting afgemeeten?
Hoe groot iemands Gelukstand moge weezen, is 'er nog een grooter; naamlyk
waardig gekeurd te worden om dien Gelukstand te genieten.
Den Tyd behooren wy af te meeten by onze daaden, en het overige te tellen als
of wy niet geleefd hadden.
Schoon de Hoop ons zo menigmaalen bedriegt, blyven wy egter hoopen, en ons
leeven verslyten wy hoopende.
De geheele Natuur is bewerking om te doen groeijen, en alles groeit tot rypheid
en volgend sterven op.
De Deugd, die Nyd verwekt, heeft ten minsten dit voordeel, dat dezelve, 't zy
vroeg of laat, den Nydigaaart beschaamt.
Zedigheid is de onafscheidbaare Gezellinne van waare Verdiensten.
Het beste middel voor zommigen, om zich te troosten van wege hunne onkunde,
is te gelooven, dat alles, wat zy niet weeten, noodloos is.
Kunnen Vorsten, in Paleizen gebooren en opgevoed, gevoelig weezen voor de
elenden der schamele armoede in Hutten?
Vaderlandliefde is niets meer dan het gevoel van ons welvaaren, en de vrees van
't zelve gestoord te zien.
Alles, Godsdienst zelf, is gevaarlyk in een Mensch zonder oordeel.
Rede heeft de Ondervinding noodig; maar Ondervinding, zonder Rede, is nutloos.
Het Geweeten raadt ons als een Vriend, eer het ons straft als een Regter.
Om met zekerheid te gelooven, moeten wy met twyfelen beginnen.
Ik zou my verheugen indien 'er een minder afstand ware tusschen het Volk en de
Grooten. Het Volk, als dan niet geloovende dat de Grooten grooter zyn dan zy
weezenlyk bestaan, zou hun minder vreezen; en de Grooten, het Volk niet voor
minder beduidend en elendiger houdende dan het waarlyk is, zouden 't zelve meer
ontzien.
Indien de Schoonheid alle de voordeelen kende der Zedigheid, welke haare
bekoorelykheden zo zeer op uistent, zy zou zich, by aanhoudenheid, aan zo veele
gevaaren niet blootstellen.
Moed in eenen Bloodaart te veronderstellen, is hem met de daad moed geeven.
Het beginzel van ons gedrag te doen bestaan in de noodzaaklykheid van pligt,
dient om ons het leeven moeilyk en
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lastig te doen worden; en stelt ons, by aanhoudenheid, bloot aan de begeerte om
door die hinderpaalen heen te breeken.
Hoe veele Menschen bemoeijen zich met alles, om dat zy niet weeten hoe zich
in éénig ding bezig te houden!
Ondervinding, door misslagen verkreegen, is een kostbaare Leermeestresse.
Wy zyn 'er op gesteld om te verkeeren met die wy liefhebben; waarom kan dan
een Mensch, die zich zelven zo zeer bemint, geen oogenblik met zich zelven
verkeeren?
Is het niet verbaazend vreemd, dat de begeerte na Rust ons in gestaage onrust
houdt?
De Raad, aan Vorsten gegeeven, strekt meest altoos ten voordeele van den
Raadgeever.
Als Man en Vrouw trouwen, doen zy eene beloste van elkander lief te hebben.
Zou het niet meer te hunner Geluksoevordering strekken, te belooven dat zy elkander
zouden behaagen?
't Geen zo veele Menschen, als zy iets zullen bewyzen, te verre doet gaan, is dat
zy boven hun kring willen zweeven.
De Begeerte om wel te doen wordt vernederd door de zugt om te schynen wel
gedaan te hebben.
Het gebeurt zeldzaam, dat Losbollen in 't eerst den voorrang niet hebben in alle
gezelschappen. Het is de modder, die op de oppervlakte des waters dryft, tot dat
dezelve, de beroering ophoudende, van zelve bezinkt.
Nergens behoeft men meer in een goed humeur te zyn dan ten Hove, en nogthans
treft men zulks daar het zeldzaamst aan.
Het is naauwlyks mogelyk een ander te verdenken, zonder in zich zelven de
zaaden van die laagheid te hebben, waar mede men eenen ander beschuldigt.
Agting heeft meer betoverende behoorelykheden dan Vriendschap, ja dan Liefde
zelf. Zy neemt de harten meer in, en maakt nooit ondankbaaren.
Met al te veel vrees te betoonen van bedroogen te zullen worden, ontdekken wy
menigmaal de wyze waar op men ons kan bedriegen.
Doorgaans kiezen wy ons eenen Vertrouweling, om geen gebrek te hebben aan
eenen Bewonderaar.
De Man, die gewigt hegt aan beuzelingen, zal veelligt weezenlyke dingen
verwaarloozen.
Veele Gierigaarts ondergaan, uit schaamte van gievig te schynen, de straffe van
zich verkwistend van te stellen.
Een inhaalig Munsch wordt zeldzaam van de Speelzugt geneezen. Behalven de
hoop op winst, vindt hy daar in het voordeel, van zyne schraapzugt, onder het masker
van belangloosheid, te bedekken.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Bybelsch tafereel.
Naar aanleiding van Joan. XIX:25-27.
De bovenaangehaalde plaats stelt den gevoeligen Mensch en Kristen een Tafereel
voor ogen van zulk ene beminlyke zachtheid van gevoel, zoveel ware grootheid van
ziel, als waarop hy niet zonder de hoogste verwondering en den zuiversten eerbied
kan staren. Het belangryke en aandoenlyke van dit Tafereel doet ons de taak
opnemen om de aandacht der Lezeren van ons Mengelwerk, enige ogenblikken,
op hetzelve te vestigen.
Gelyk de goede Heiland, al vroeg, een vertrouwd gezelschap van eenvoudige,
maar oprechte, mannen uitkoos, die hem op zyne reizen en togten vergezelden, zo
waren 'er ook enige waardige Vrouwen, die, door ene pryswaardige dorst naar
kenniss' gedreven, het byzyn van den groten Leeraar tot hare zaligste verkwikking
maakten. Deze Vrouwen verzorgden, met den volvaardigsten yver, Jesus en zyne
Apostelen van de noodwendigheden des levens, en sommige onder haar, die met
de goederen der fortuin meer ryklyk bedeeld waren, betoonden, door ruime giften,
wanneer de gelegenheid zulks scheen af te vorderen, de onbekrompenheid hunner
harten op de edelmoedigste wyze. Dienstvaardigheid, liefde, en ene oprechte
deelneming in het lot des naasten, deze grote sieraden van het teder geslacht,
waren in ene ongemene mate haar eigendom. Geheel aan Jesus, haren braven
Vriend, verknocht, was hem te dienen hare geliefdste bezigheid. Deze deugdzame
neiging bleef haar in alle de wisselingen van 't lot bestendig by, en, hoe groot de
verandering van het wuft gemeen, hoe groot de twyfelingen van duizenden, die,
toen alles voorspoedig scheen, luidkeels Hosanna riepen, mogten wezen, hare
standvastige aankleving aan den Meester wankelt niet. In de volmaakte liefde, zegt
Joannes, is gene vrees. De Vrien-
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dinnen van Jeius hebben daarvan een beslissend bewys gegeven. Toen alles
medewerkte om angst en schrik in 't hart te jagen, steeg haar moed boven het
gevaar, en gaf haar de liefde, de oprechte, hartlyke, alles overwinnende liefde, meer
dan mannensterkte. De Discipelen zelfs (uitgenomen den énen, wien de tederste
vriendschap begeleidde) de Discipelen zelfs, wanneer zy hunne aardsche hope
vervlogen, en de uitkomst geheel tegen hunne verwachting zagen, vloden weg, of
verstaken zich angstig onder den groten hoop. De Vrouwen hielden onbezweken
stand, traden, in het aanzien der gehele Natie, moedig voor, en gaven, zonder door
enige vreze verzet te worden, aan de uitvloeisels harer welmenende tederheid den
vryen loop. Met betraande ogen zagen zy haren lieven op het pad des lydens na.
Mogt het haar niet gebeuren by ene zachte ontbinding zyne ogen liefderyk toe te
drukken, zy konden toch met hem den smaad en de schande verachten, zy wilden
op Golgotha zyne laatste zucht gaan horen. Dus drongen zy door de bloeddorstige
bende henen, en plaatsten zich, of misschien dit teder blyk van liefde enigen balsem
aan de gewonde ziel' mogt geven, onder 's Heilands kruis. - By haar bevonden zich,
in dien stand, in het byzonder twe hooggeschatte personen, wier hart in Jesus en
hetgeen met hem geschiedde het uitstekendst belang stelde. De naauwe betrekking
van Vriend had Joannes, die van Moeder, Maria in dezen kring gebragt. Het is uit
enige aandoenlyke plaatsen der Euangeliegeschiedenis genoeg bekend, hoe
vertrouwd onze Heiland met zyn' geliefden Leerling was, en hoe weerkerig de gehele
ziel van dezen waardigen Vriend aan het hart van haren lieven Jesus kleefde.
Joannes was, als een onbedorven Jongeling niet den besten aanleg, nog niet
verkleefd aan menigerlei soort van vooroordelen, onder het opzicht van den grootsten
Leeraar gekomen. Zyne zachte zeden maakten een niet onbehaaglyk kontrast by
de meerdere ruwheid der overige Discipelen. Zeker had hy in den beginne de
verwachting van een aardsch Ryk met hun gemeen, maar, hoezeer zyn deelnemend
hart uit de vervulling van dezen wensch vrede voor de Natie hoopte, voor zichzelven
had hy andere behoeften, behoeften, welker bevrediging hem, die deze gelukkige
gesteldheid bezit, het volle genot der dierbaarste, der verhevenste, zaligheden kan
schenken. De reine ziel van Joannes wilde zich mededelen, en zocht ten dien einde
haars
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gelyke op. Maar wie onder de weinige, die voor ene vriendschaplyke vereniging
recht vatbaar zyn, zou zich tot haren vertrouweling aanbieden? Wie was in staat de
zachte uitvloeisels van het teder hart op te vangen, en dezelve waardiglyk te
behouden? Jesus was die heilige man. Voor dit gedachte wyken alle inzichten van
aardsche voordelen en genoegens. Jesus te beminnen - dit zou zyn pogen, dit zyn
wellust, wezen. Aan hem draagt hy in nederig vertrouwen alle zyne belangen op.
Hem wydt hy, uit de zuiverste hoogachting, geheel zyn leven toe. Uit zynen mond
de lessen der wysheid te ontvangen, zyn voorbeeld te beâmen, en daardoor meer
en meer die zoete eenstemmigheid van hart en neiging, welke de vriendschap tot
haren eeuwigen grondslag heeft, aan te kweken, dit was het werk, waarin hy
volhardde tot het einde. Jesus zag dit, en hy, die zo wel gevoelde, moest deze
hartlyke poging lonen. Hy ontsloot voor den Jongeling zyn gehele hart. Joannes
was hem niet langer een bloot Leerling. Die edele werd zyn Vriend, zyn Vriend in
den waren zin van dit veelbetekenend woord. - Hoe groot moest de man wezen,
die dezen zegen verdiende! Hoe vererenswaardig, hoe getrouw, gedraagt hy zich
ook in zyne tedere betrekking! Hy alleen maakt ene verheven uitzondering op de
Voorzegging van Jesus, dat allen aan hem zouden geërgerd worden. Hy volgt den
gevangen Heiland, onbevreesd, tot voor den Hogepriester, by wien hy als een zyner
openbare aanhangeren bekend stond. Hy treedt, gelyk de naauwkeurigheid zyner
verhalen dit volkomen bevestigt, met zynen Vriend voor alle rechtbanken, gaat den
bloedigen gerechtsheuvel mede op, volkomen besloten, indien zulks geëischt mogt
worden, zyn leven met en voor hem te laten. Ja verbeelden wy ons, zoverr' onze
zwakke verbeelding daartoe reikt, dit aandoenlyk, hartroerend toneel! Plaatsen wy,
in betrekking tot hetzelve, onze gedachten op Golgotha, en de stille treurigheid van
het mewarig gemoed zal beurtelings door bewondering, hoogachting, eerbied en
liefde, vervangen worden. - De grote Menschenvriend lydt zyne langzaam dodende
smarten in de volkomenste onderwerping aan 's Vaders wyzen wil. Duizenden
omringen het schriklyk schouwtoneel zyns lydens, en, opgehitst door kwaadaardige
lasteraars, moorden zy dubbeld door hun spottend gelach. Onder deze duizenden
komt het verhevenst, het zeldsaamst kon-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

400
trast uitblinken. De edele Joannes vertoont zich met de minzaamheid van een Engel
op 't gelaat. Lang reeds had voor hem buiten den énigen Vriend, die geheel het
leven van zyn leven was, de aarde gene bekoring meer. Van dezen zal hy thans
gescheiden worden. En hoe? Verscheurend gedachte! Ach, kon hy maar met hem
sterven! Voor het minst wil hy hem byblyven tot aan den laatsten ademtogt. Hem
in dit rampzalig ogenblik te verlaten, dit immers, dagt hy, zou ene hemeltergende
ondeugd wezen. Neen! hy wil met hem lyden. Hy wil in zyn lot delen. Hy wil zyne
smarten mede gevoelen. Laten de onzinnigen dit zwakheid of misdaad noemen, de
gehele wereld moet weten, hoe lief hy hem had. - Vol van dit gevoel, plaatst zich
de deugdzame Jongeling recht tegen over het kruis. Naast hem staat 's Heilands
voortreflyke Moeder, door ene stomme droefheid neergebogen. Had de vriendschap
veel te lyden, geen minder slagen troffen het ouderlyk hart. Maria, de gevoelige
Maria, had niet opgehouden zich van dezen Zoon, niet slechts den troost haars
levens, den steun van haren ouderdom, maar ook den roem van haren stam, het
heil zyns volks, den zegen dèr late nakomelingschap te beloven. Zo immer enig
moeder kon reden hebben de vrucht uit haren schoot met ene levendige, dankbare,
blydschap welkom te heten, zy had die boven alle andere gehad. Hare zwangerheid
was haar, als een onmiddelyk gevolg van Gods wys bestel, onder de schoonste
vooruitzichten aangekondigd. Zy zou den groten Zoon van David, den koning, die
heerschen moest, tot in alle eeuwigheid, op aarde brengen, en alle volken zouden
haar om dezen zegen zalig pryzen. Uit aanmerking van dat geluk, had zy, in de
volheid hares harte, den treffenden Lofzang aangeheven: ‘Myne ziel maakt groot
den Heer, en myn geest verheugt zich in God, mynen Zaligmaker. Grote dingen
heeft hy aan my gedaan. Hy heeft een krachtig werk door zynen arm verricht. Hy
heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Magtigen heeft
hy van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft hy verhoogd.’ - Dan welk' ene
vreeslyke ommekeer na zulke luisterryke verwachtingen! Die Zoon, die all' hare
vreugde was, dien haar aandoenlyk hart met ene ongemene mate van moederlyke
tederheid beminde, dien zy zich gewend had van zyne vroegste jeugd als de hope
haars stams, als
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den aangebeden Verlosser van duizenden, aan haren boezem te drukken, die Zoon
was thans op de wreedaardigste, op de gruwzaamste, wyze aan hare omhelzingen
onttrokken. Hem, dien zy het leven geschonken, op wien zich, na den dood van
haren deugdzamen egtgenoot, hare genegenheid onverdeeld gevestigd had, hem
zag zy, in vreeslyke boeien vastgeklonken, naar zyne beulen henen slepen. Hy, die
door zyne zachte zeden voor de moeder zo beminnelyk was, die in zynen
dertigjarigen huislyken ommegang telkens meerder liefde won; hy, die haar zo
menige traan gedroogd, in hare bedroevende omstandigheden troost gegeven, en
steeds gewend had op zynen en haren hemelschen Vader te hopen; hy, de lieve
Zoon, die met haar bad, wordt voor hare oren aan godslastering, heiligschennis en
oproer, schuldig verklaard. Hoe kon zy moeder wezen, en niet in het diepst harer
ziel' deze slagen gevoelen? Waar leidden thans alle hare bekorende uitzichten
henen? Hoe duister, hoe ondoordringbaar voor haren geest was thans het
raadsbesluit van den Almagtigen? Maria had wel geleerd op God te hopen, en was
door haren waardigen Zoon in het geloof aan ene wyze en weldadige Voorzienigheid
krachtig versterkt geworden. Maar de schoonste waarheden, door het verstand
begrepen, hoezeer zy voor wanhope bewaren, verdryven nogthans, vooral in zulke
omstandigheden, het natuurlyk gevoel des harte niet. Maria had als Moeder veel,
zeer veel, te lyden. In diepe verslagenheid hoort zy den eisch der Joden, het onzinnig
geroep, kruis, kruis hem, aan. Twyfelmoedig, met een angstig - kloppend hart, ziet
zy den Landvoogd in zyne overtuiging van het recht der onschuld worstelen met
ene laffe menschenvrees. En wanneer eindlyk de zwakke Pilatus zwicht, wanneer
Jesus, vinnig bespot en deerlyk geteisterd, aan 's volks laatste woede wordt
overgegeven, dan heeft zy gene tranen om te wenen meer. Ziet, ziet haar, gy
moeders, die de naauwe betrekking met uw kroost waardeert en gevoelt, daar zy,
schoon met waggelende schreden, en gebukt onder hare grieven, aan de zyde
harer Vriendinnen voordtreedt, en, ondersteund door Joannes, op Golgotha komt.
Hoe zou uw hart bloeden, wanneer uwe lievelingen in hunnen frisschen bloei op
het akelig ziekbed werden neergesmeten, of door een onverwachten slag uit uwe
armen weggerukt. Maar hoeveel dan moest Maria, de tederhartige Maria,
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gevoelen! Zy zag haren deugdzamen Zoon, den besten den voortreflyksten onder
alle Zonen, door woeste soldaten aangegrepen. Zy zag zyne handen en voeten met
verscheurende nagelen doorboren, en de ontmenschtheid op alle mooglyke wyzen
gespitst om hem aan ligchaam en ziel duizend wonden toe te brengen. Daar hing
hy voor hare ogen, als de grootste booswicht, tusschen twe moordenaars, bloedend
aan 't kruis. 'Er bleef dan gene hope, gene uitkomst, meer. Hy moest den langzamen,
den pynlyken, dood van kwaaddoeners dulden; en niemand wilde of was in staat
enige lafenis toe te brengen. Zy zelf, die moeder was, kon in den kelk der bitterheid
geen druppel ter verzachting geven. Haar hart sloot toe van rouwe. Zy was in dit
ogenblik, van de gezegendste onder de Vrouwen, de allerongelukkigste, de
beklagenswaardigste geworden. - Jesus, de verhevenste van alle lyders, zag haar
van zyn kruis, en, tot welk' ene hoogte zyne eigen' smarten waren opgeklommen,
zyn deelnemend hart vergat de zynen niet. Verbazende grootheid! zo eerbiedwaardig,
zo beminlyk! Wel mogt zeker gevoelig Wysgeer, na ene gemaakte vergelyking
tusschen Sokrates en Jesus, in opgetogen verrukking zeggen: ‘zo het leven en
iterven van den Zoon van Sophroniskus dat van een Wyzen is, dan is het leven en
sterven van den Zoon van Maria dat van een God.’ Onze Heiland zag, te midden
van de ongehoordste marteling, zyne moeder, en hy gevoelde zich geheel in de
betrekking van den tederhartigsten Zoon. Hy dagt aan hetgeen, waaraan zy zelf
niet konde denken. Hy zorgde voor hetgeen, waarvoor zy, in haren toestand, niet
konde zorgen. Ja, zyne eigen grieven als 't ware geheel vergetende, drong hy met
de meeste hartlykheid in alle hare omstandigheden. Zy was behoeftig, en had tot
hiertoe, eerst door zyner en zyns Vaders handen arbeid, naderhand, wanneer zy
hem op zyne reizen vergezelde, door de milddadigheid van meer vermogende
togtgenoten hare verzorging gehad. Zy was ene verlaten weduw, die troost, en, in
haren toenemenden ouderdom, hulpe en ondersteuning behoefde. Zuivere
verkwikking, hemelsche blydschap, smaakte de reine ziel van onzen Heiland, nu
hy den man kende, die in dit alles voorzien, die zyne plaats bekleden kon. Met een
gelaat vol tederheid ziet hy naar beneden van zyn kruis haar aan, die van hare zyde
niet ophield de minste verandering in

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

403
zyne gelaatstrekken opmerkzaam waar te nemen. ‘Zie daar, Maria, (zo ontsluit hy
zyne stervende lippen) zit daar, Maria, uw Zoon!’ Terwyl hy, dus sprekende, zyne
ogen op Joannes slaat, vervolgt hy tegen dezen: ‘zie daar, Joannes, uwe Moeder!’
Zou 'er wel ooit in zo weinige woorden zo veel schoons gesproken zyn! Welk Kristen
van enig gevoel (maar wie moet ook dit niet gevoelen?) zou, daar hy deze woorden
leest, zich niet vinden opgewekt, Jesus, dien hy als Gezant van God ontzag en
eerbied schenkt, tevens als den uitmuntendsten der menschen te beminnen en lief
te hebben? Welk' ene zachte verhevenheid! Hoe edelmoedig! Hoe groot! Van dat
kruis, dat zovelen tot ergernis en aanstoot strekte, verspreidde zich ene heerlykheid
en luister, welke nimmer zodanig van den troon konden afdaalen. Hoe moet de
tedere Moeder verrast en getroffen zyn! Op het ogenblik, dat zy, om het gruwzaam
gemis van haren dierbaren Zoon in stille treurigheid verzonken, roerloos staat, wordt
haar een ander' Zoon gegeven, die, om in de plaats van den Eersten op te treden,
zo waardig als iemand was. Zy ontvangt dien - uit welke hand?.... Daaraan
gedenkende, konden weder hare tranen vloeien. En Joannes ....Nooit was hem ene
aanbeveling heiliger geweest, dan deze. Zy kwam uit den mond van hem, dien hy
zo lief had, voort. Hoe zou hy kunnen nalaten dezen laatsten wil stiptlyk te volvoeren?
Maria was hem als moeder van Jesus altyd eerwaardig. Maar thans door gelyke
ongelukken aan elkander verbonden. Waar zou hy ene ziel vinden, die meerder
instemde met de zyne? Gaarn wil hy met haar klagen en wenen. Gaarn wil hy haar
troosten zoveel hy kan. Gaarn wil hy haar op het doornig pad haars volgenden
levens tot vader, tot helper en leidsman, wezen. Haar Zoon? Dien naam durfde hy
zich niet wel geven. Zy had maar énen groten Zoon gehad. Hoe gaarn hy denzelven
wenschte te evenaren, wat schoot zyne zwakheid verre te kort? Maar nu wordt hy
door zynen heiligen Vriend zelve naast hem de waardigste verklaard. Nu wordt hy
door Jesus, ten aanhoren van duizenden, opgeroepen om zyne plaats by de verlaten
moeder te bekleden, en in de volkomen rechten van enen Zoon te treden. Nooit kon
zyne eigenliefde beter gestreeld worden. Nooit kon hy hoger blyk van goedkeuring,
zaliger beloning, voor zyn hart ontvangen. Daarmede ver-
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krygt hy nieuwe krachten. Hy keert, om voor zyne pligten te leven, in de wereld
terug. Volkomen met zyne nieuwe betrekking vertrouwd, gaat hy den berg af, met
Maria, die hy nu zyne lieve moeder noemt, aan zyne zyde. Aanstonds neemt hy
haar by zich in huis, en blyft, schoon met haar gedurig bezig in het treurig aandenken
aan den Zoon, dien zy verloren heeft, evenwel deszelfs waardig en bemind opvolger
tot aan haren dood.
Hoeveel leerzaams leveren deze aandoenlyke toneelen op! Kan 'er nog getwyfeld
worden, of de Euangeliegeschiedenis de verhevenste karakters voorstelt, of 'er wel
teksten in den Bybel zyn, die, met enigen smaak behandeld, op ieder gevoelig
mensch den duurzaamsten indruk zullen maken?

Aanmerkingen over de etterende ontsteeking der oogleden. Door
J.F. Loefler Med. & Chirurg. Doctor; Russisch Keizerlyke
Provinciaal Artz, &c. te Petersburg.
De etterende Ontsteeking der Oogleden (Suppuratio marginum Palpebrarum) is
een zeer lastig en menigmaalen voorkomend toeval; bestaande in eene meer of
min hevige ontsteeking, opzwelling en ettering, in den rand dier deelen. Zodanig,
dat dezelve in den beginne alleenlyk rood gezwollen en pynelyk zyn; doch vervolgens
eene etteragtige kleevende stoffe uitwerpen, die dikwyls met bloed vermengd is.
De naaste oorzaak deezer Ziekte is eene ontaarting van het natuurlyk afscheidend
vermogen der zogenaamde Meibomiaansche Kliertjes, waar door dezelve, in de
plaats van eene zeer zagte lymige stoffe, die de oppervlakte des oogbols, tegen de
prikkeling der uitwendige scherpten, die in de lucht omzweeven, moet verdedigen,
thans eene scherpe en tegennatuurlyk verdikte stoffe afscheiden. Alles, daarentegen,
wat het Oog uitwendig kan beledigen, en vooral ziekelyke en scherpe stoffen uit
eenig ander deel des lichaams, of door eene algemeene scherpte der vloeistoffen
derwaards overgebragt, zyn de afgelegene oorzaaken van dit ongemak.
Zo ras het ongemak eenigzins is ingeworteld, gaat
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het verzeld met eene menigte kleine zweertjes, die maar zeldzaam met het bloot
oog, maar altoos door middel van een vergrootglas, kunnen gezien worden. Meer
dan in veele andere gevallen, wyzen hier de aart en hoeveelheid der uitvloeijende
stoffen de goed- of kwaadaartigheid des ongemaks aan. Hoe geringer, zachter en
reukloozer, de uitvloeijing is, zo veel goedaartiger is de ongesteldheid: doch hoe
meer deeze uitvloeijende stoffe van haare natuurlyke hoedanigheden afwykt, zo
veel kwaadaartiger is de Ontstreeking; zo veel bezwaarlyker en langwyliger de
Geneezing.
Wanneer deeze uitvloeijing zeer overvloedig is, korlachtig, vol schilfertjes en
vezeltjes, miskleurig, en kwalyk riekend, dan mag men vaststellen dat 'er eene
groote scherpte en ontaarting, zo in de plaatselyk aangedaane deelen, als door het
geheele lichaam, aanwezende is, waardoor men reden heeft, van te vreezen, dat
de bekleedzels der knersbeenige boogen, welke in de randen der oogleden geplaatst
zyn, ja mogelyk die boogen zelve, zullen worden weggevreeten. In dit geval is het
ongemak zeer bezwaarlyk te geneezen; terwyl hetzelve zeer lastig en gevaarlyk
wordt voor den kranken, ten opzichte der Oogen zelve, die 'er dikwyls veel door
kunnen lyden.
De Geneezing deezer Ontsteeking moet met alle mogelyke voorzichtigheid, kunde
en ernst, ondernomen worden. Eene verkeerde aanwending der hulpmiddelen is,
in de ligtere gevallen deezes ongemaks, steeds nadeelig, en kan in de ergere zoorten
zeer gevaarlyke gevolgen hebben.
De gevolgen der verwaarloozing, of slegte behandeling, deezer Ontsteeking zyn
doorgaans eene omkeering of te zamengroeijing der randen der oogleden. Voorts
eene steedsduurende uitvloeijing van scherp water, 't welk het benedenst ooglid en
de oppervlakte der wangen aanvreet. Waar door ten laatsten het Gezicht zeer veel
lydt, ja geheel verlooren kan gaan.
Niet weinig wordt de Geneezing van dit lastig en hardnekkig toeval bevorderd
door de kennis der afgelegene oorzaaken. Zo dat, indien 'er een algemeene bekende
scherpte der vogten aanwezende is, by voorbeeld van Venusziekte, Scorbut,
Mazelen, enz. de geheele geneezing daar na moet worden ingericht, en uitwendig
wei-
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nig of niets worden ondernomen, eer de bekende afgelegene oorzaak is
weggenomen.
Dikwyls ligt ondertusschen de afgelegene oorzaak deezes ongemaks ten diepsten
verborgen in de algemeene massa der vogten, zonder dat dezelve genoegzaam
kan worden gekend, en dus uitgeroeid. Dan daarentegen is ook dikwyls de
aanleidende algemeene oorzaak, die door het geheele lichaam bestaan heeft, reeds
verdweenen; doch daar van is noch iets plaatselyks overgebleeven, 't geen zich in
de thans beledigde deelen heeft nedergezet. In dit geval is de aanwyzing tot
Geneezing bezwaarlyker, en de Geneesheer moet thans Empirisch te werk gaan,
en voornaamelyk werken tot het wegneemen der dringendste toevallen. Voor alles
moet men thans zyne aandagt vestigen op de Ontsteeking en Verettering. Doorgaans
is het laatste toeval een gevolg van het eerste, en maar zelden moet het eerste als
een gevolg van het laatste worden beschouwd. Derhalven is de vermindering of
wegneeming van het eerstgenoemde toeval, te weeten der Ontsteeking, doorgaans
de hoofdzaak der Geneeswyze.
In eenige gevallen van deezen aart, die ik moest behandelen, vond ik het grootste
nut, wanneer ik, eenige dagen lang, zagte en weekmaakende stoovingen op de
Oogen deed leggen; ten welken einde ik gebruik maakte van een afkooksel van
Heemstwortel, Maluwenbladeren en Maankopzaad, in melk; 't geen meermaalen in
het etmaal laauwwarm wierd opgelegd. Na eene genoegzaame ontspanning door
de aanwending van dit middel te hebben bekomen, maakte ik gebruik van koele
ontsteekingweerende, voorts van zagt zamentrekkende en versterkende, en eindelyk
van sterker opdroogende, middelen.
Onder de eerstgenoemde middelen tel ik voornaamelyk de Witte Vitriool en het
Extr. Saturni, bereid na de manier van Jannis, met een weinig Opium.
Tot een zagt zamentrekkend en versterkend middel gebruikte ik, in de eerste
plaats, een afkooksel van Yslandische Mos, en op het laatst een sterk afkooksel
van Koortsbast, met een weinig Loodzuiker. Wanneer, beide Ontsteeking en
Verettering, geheel weggenomen zyn, dan durft men eerst gebruik maaken van
sterker opdroogende middelen, onder welke ik het vermogendst be-
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vond het Ceratum Saturni met wat poeder van Koortsbast.
Edoch, wanneer alles geneezen en met een goed lidteken is overtrokken, zo is
het nochthans noodig, het aangedaan geweest Oog ten minsten noch een maand
lang vlytig met het afkooksel van Koortsbast te wasschen, dewyl dit ongemak ligtelyk
aan eene wederinstorting onderhevig is.
Heeft de Verettering reeds zeer lang aangehouden, en is de etter zeer overvloedig,
miskleurig, kwalyk riekend, en vry diep in de oogleden verhoolen, zo heeft men
reden, om te vermoeden, dat de kraakbeenige boogen reeds zyn aangedaan, en
men moet alle mogelyke moeite aanwenden, om derzelver volkomene vernieling
voor te komen. Tot bereiking van welk oogmerk men niets beters kan gebruiken,
dan een mengsel uit Styraxzalf, Extr. Saturni, en Opium.
Dan indien de knersbeenige boog reeds door de vuile etter bedorven is, dan moet
men de afscheiding van het bedorvene zoeken te bewerken; het geen 't best kan
worden gedaan door middel van eene oplossing van Kwikzilver in sterk water
(Mercurius Nitrosus, of Liquor Bellostii). Na het gebruik van welk middel men, tot
het wegneemen der te groote scherpte, de aangedaane plaats, by herhaaling, met
Eyerölie of Waschölie, of iets diergelyks, moet bestryken. Beide welke middelen het
gevoeglykst met een penseel kunnen worden aangebragt.
Is nu het bederf gestuit, afgescheiden en gereinigd, dan zoekt men de wonde te
heelen, en met een lidteken te overdekken. Dit gelukte my eenmaal zeer gemakkelyk
door middel van een zalfje, zamengesteld uit Zwavelbloemen, Borax en Cerat.
Saturni. Wat voorts de inwendige middelen betreft, welke in zoortgelyke gevallén
te pas zouden kunnen komen, dienaangaande valt niets stelligs te bepaalen. Dezelve
moeten naar den aart der aanwezende scherpten veranderd worden, zodanig echter,
dat men steeds by voorkeur zorge draage; om de eerste wegen van alle galachtige,
bedorvene en scherpzuure, stoffen wel gezuiverd te houden.
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Verhandeling over den aart en de werking der zouten.
In het eerste deel dezer Verhandeling hebben wy gehandeld over het Bestaan der
(*)
Zouten, en wat men al onder den naam van Zouten te verstaan hebbe ; thans zullen
wy over den Aart en de Werking derzelve handelen, en, in de daad, beide zyn zy
onze opmerking dubbel waardig.
De Zouten, in hunne natuur beschouwd, zyn Wezens, of Lichamen, zeer
enkelvoudig, zuiver, afgezonderd van hunne verblyven, in welke zy huisvesten;
want men kan ze ten eenemaal afzonderen van alle andere stof, binnen welke zy
te vooren besloten zich bevonden. Hunne Lichamen laten zich verdeelen, en tot
kleinere onderscheiden lichaampjes brengen, in welke deze byzonderheid plaats
heeft, dat, hoe byster klein zy ook zyn mogen, de kleine aan de groote, en deze
weêr aan de kleine soort in gedaante gelyk zyn. Zulke Zouten, welke puntig, met
scherpe naaldvormige gedaanten, afscheiden, vertoonen dezelfde gedaante ook,
schoon onmerkbaar klein; terwyl weêr dezulke, die stompe of ook wel dobbelsteenige
kristallen schieten, dezelfde figuuren vertoonen in eene voor 't bloote oog onmerkbare
kleinte. Dit blykt ten allerklaarsten in de Sublimaat, in het Zuiker van Lood, en veele
anderen. Een à twee druppels water, in welke bytende Sublimaat ontbonden is,
geeft dezelfde kristallen als de kristallen van 't zelfde soort zich vertoonen die heel
groot zyn, en als men in een groote hoeveelheid ontwaar word; en hoe menigvuldige
malen ook veranderd, de aart en de natuur verandert nimmer. In het groot geeft de
Sublimaat kristallen van eene langwerpige gedaante, aan de einden met punten,
zeer gelyk aan scherpe naalden - deze ontdekt men ook op gelyke wyze in 't klein.
De puntjes zyn zo onnagaanbaar fyn gescherpt, dat ze nauwlyks met de sterkst
vergrootende glazen aan derzelver uiterste fynheid kunnen bespeurd worden. - Dan
hoe fyn moeten die toch in hunne eige en natuurlyke grootte zyn, daar, voor 't bloote
oog geheel onzichtbaar, men niets, in 't geheel niets,

(*)

Zie onze Alg. Vaderl. Lett. voor 1796, MENG. bl. 588.
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daarvan, buiten behulp der vergrootglazen, kan zien of ontwaar worden, en dan
moet men daar nog zulke glazen toe gebruiken, welke de voorwerpen, die men
beschouwt, eenige duizende malen vergrooten. Hoe fyn echter deze puntjes ook
wezen mogen, zy behouden nochthans hunnen aart, als aan dit Zout eigen is,
namelyk zy zyn in het klein even zo beledigend, als in 't groot; zy steeken zo fel, en
snyden als de grootere. Ieder voorwerp schier, dat zy ontmoeten, word door hen
beledigd, inzonderheid doorknagen zy de metalen; voor de planten, en voor al het
gedierte, zyn zy, tenzy in eene zeer kleine hoeveelheid, en dan noch opgelost in
eenig vogt, inwendig gebruikt, doodelyk, volstrekt doodelyk. - Uitwendig doorknagen,
of doorbooren, deze zeer scherppuntige naalden, in eene ongeloofbare schielykheid,
de huid. - Dit alles veroorzaken zy door hunne scherpheid, die zeer beledigende is;
want hier door kwetzen zy geduurig, en door dit onophoudelyk kwetzen en beledigen
doen zy de beledigde delen geweldig ontsteeken, welke ontsteeking tot de verderving
en 't vuur spoedig doet overgaan, en eenen haastigen en geweldigen dood
veroorzaken. - Zommige dezer kristallen, die als scherpe zagen met tanden
gewapend zyn, ontdekt men desgelyks in het oneindig kleine, ook weêr op dezelfde
wyze als in 't groote; zo ook zommige, die de gedaante hebben van lange spiessen
met zeer scherpe punten, terwyl andere gelyk zyn aan zeer scherpsnydende
scheermessen, alle zeer geschikt om te kwetzen en te beledigen. Van alle deze
gedaanten word 'er geen een gemist in eene kleinere zo wel als in eene grootere
hoeveelheid, ongeschikt om door het ongewapend oog te kunnen nagegaan worden.
Van dit alles overtuigen ons op het allerzekerst de vergrootglazen, waar mede wy
onze oogen wapenen, die zo scherpziende niet zyn, om zulke verbazend kleine
voorwerpen te kunnen nagaan en ontdekken; door deze hulpmiddelen dringt men
door tot in de binnenste, tot in de geheimste, schuilhoeken der Natuur. - In het Zout
van koper, en in de bloemen van de Antimonium, worden ook die puntige en
beledigende figuuren ontdekt; terwyl in de andere Zouten, niet beledigend, de
kristallen stomp, of ook wel dobbelsteenvormig, bevonden worden, gelyk, onder
anderen, het Sal Gemmae, de Borax, Sal Polychrest, het Wonderzout van Glauber,
en andere niet beledigende Zouten.
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Dusdanige verborgenheden (die altoos verborgen zouden gebleeven zyn, ware het
slypen der glazen niet uitgevonden, waardoor men deze wonderen en
verborgenheden kan naspooren) en dusdanige wonderen heeft de Alwyze Schepper
in de Natuur gelegd; wonderen, waarover elk zich moet verbazen, die maar de
genoegzame oplettendheid wil gebruiken, om het bestaan der Wezens, derzelver
aart en natuur, met eenige nauwkeurigheid na te gaan.
Welk een groot Kunstenaar is hy, die Wezens kan vormen, eenige millioenen
kleiner dan een Zandkorrel. Zo zyn ook de fynste deeltjes veeler Zouten zo uitermate
klein en fyn, dat ze noch fyner zyn dan de allerfynste Lugtdeeltjes; zo fyn, dat geene
metalen, hoe hard of digt ineengedrongen, dat zelfs niet de porien van het glas,
tegen deszelfs doordringbaarheid en kragtdadige werking, bestand zyn. - Daar nu
deze scherppuntige Zouten, welke zich door alles, wegens derzelver kragtdadige
werking, eenen weg weeten te banen, zo fyn en scherp zyn, is het ligt te vermoeden,
dat dezelve, slegts met eene geringe hoeveelheid gebruikt, in 's menschen lichaam
een verbazende beweeging en oproer veroorzaken, terwyl zy in eene grootere mate
volstrekt doodelyk moeten wezen, - daar andere Zouten, geheel andere gedaanten
hebbende, ook wederom andere heilzame werkingen moeten hebben; want uit de
eigenschappen der Zouten ontdekken wy derzelver verbazende uitwerkingen, die
het begrip en geloof aller stervelingen zou te boven gaan, wierden wy in het
onderzoeken en doorzoeken van derzelver natuur en aart niet onwederlegbaar
overtuigd. Zo veel onderscheiden gedaantevormingen en figuuren geeven zo
veelerley soorten van kragt en werking aan de Zouten. - Dan wat geeft dit alles niet
een overvloedige stof van bespiegelingen! Ieder Zout heeft zyne byzondere
eigenschappen, ieder zyne byzondere en eige werking. - De Almagtige heeft een
wys en wel uitgedagt plan, naar welk schoon plan zy alle werken - de eene soort
tot vernieling en verderf, terwyl weêr een andere werkt tot behoud en bewaring. Zo
groot zyn de werken Gods, zo magtig veele en wonderbaar, dat zy ons, en elk
redelyk Wezen, in verbaasdheid moeten doen uitroepen: Onze God is groot, hy
doet wonderen in den hemel boven, en op de aarde beneden! - Ondertusschen zyn
'er geen wezens,
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en by gevolg geen Zouten, in de gansche Natuur voorhanden, welke overtollig zyn,
of tot geen oogmerk dienen en niet eenig nut aanbrengen kunnen. Alle wezens, in
de natuur voorkomende, onder welke ook de Zouten sorteeren, ('er mogen ook
andere gevonden worden, welke zeer beledigend en schadelyk zyn, in te groote
hoeveelheid ingenomen,) hebben echter met dat al ook hunne nuttigheden en
gebruik; en zommige derzelven zyn, in hardnekkige kwalen en ongemakken, den
menschen van een allerheilzaamst gebruik; terwyl zy daarenboven noch veele
nuttigheden hebben, hier niet alle op te noemen; doch welke overvloedig bewyzen,
dat de groote Schepper niets in de gansche geschapenheid heeft voortgebragt, dat
onnut, te veel is, of kan gemist worden. Welk een onnagaanbaar verstand, welk
eene ondoorgrondelyke wysheid, die zulk een welingericht plan in de Natuur
gevormd, en in eens geheel overzien heeft, op zodanig eene wyze, dat alles juist
beantwoordt aan zyne einden en bestemming, waartoe het verordend is. - Dit alles
met een aandagtige oplettenheid overweegende, wie moet dan zynen geest niet
verheffen tot Hem, van wien alle dingen zyn, tot den Almagtigen, den alleen wyzen
Schepper aller dingen, dien grooten Zamensteller van de Natuur, die eenmaal de
dingen uit Niet tot de Wording roept, even als of zy waren - en die Hemel en Aarde
vervult, die in den Hemel boven op de aarde en onder de aarde alles vervult met
zyne Magt en Wysheid?
Hoe verbazend groot is God, de God der Natuur, uit wiens almagtige hand de
waereld met al derzelver volheid is voortgekomen! Hoe betaamt het ons, als kinderen
der Aarde, maar tevens ook als Wezens van edeler natuur dan de dieren des velds,
als Wezens met verstandelyke vermogons begaafd, hoe betaamt het ons, demoedig
in het stof, uit welk wy genomen zyn, neêr te buigen, en met eerbied Hem te
aanbidden en te looven die alleen wonderen doet en onbegrypelyk is!
Niets zou in stand kunnen blyven, moest het Zout uit de Natuur gemist worden;
geen ding kon bestaan, maar zou schielyk, zeer haastig, tot verderf en ontbmding
overgaan. Al het gedierte der aarde, en wy met hetzelve, al het gevogelte des
Hemels, dat door de lugt zweeft, langs de weiden en vlakten, of dat zich in de
wouden, bosschen en wildernissen, onthoudt - al het gedierte, welk de diepe wateren
en de onmeetelyke uitgestrekte
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Zeeën bewoont, al wat, met één woord, al wat leven ontvangen heeft, zou vergaan,
zou sterven, en in het Niet verzinken, indien de Zouten moesten gemist worden. De
gansche werking in de Natuur zou stilstaan; de vorming der lichamen en der
lichamelyke deelen zou ten eenemaal ophouden. Van zodanig eenen aart zyn de
Zouten, dat ze in het instandhouden der geschapen wezens, of in het bestek der
Schepping, niet kunnen ontbeerd worden; ja zo noodzakelyk zyn, dat 'er zonder
dezelve geen enkel wezen in de Natuur kon blyven bestaan, of voortduuren. De
almagtige en alwyze Schepper heeft het daarom, in zyn welberaamd plan van
Schepping, zodanig geschikt, dat 'er geen enkel wezen onder dat onmeetelyk aantal
zonder dezelve immer bestaan heeft, of bestaan kan. Alle de onderscheiden
werkingen der lichamen hangen ook voornamelyk van de Zouten, derzelver aart en
natuur, grootendeels, af; - want wie kan met eenigen grond veronderstellen, dat zy
volgens andere wetten of grondbeginsels werken. Zy houden die overschoone en
regelmatige orde in de Natuur, en in alle derzelver werken, in stand. De aart der
tegenstrydige Zouten bewaart overal de middelmaat, de evenredigheid, en dat de
eene soort niet te sterk de andere overheersche, en alzo de gelykheid breeke,
wanorde veroorzake, en ten bederve strekke van die wezens, tot wier instandhouding
zy geschikt zyn, en in welke zy huisvesten. - Alle de verschynsels in de Natuur
hangen af van de beweeging; dan deze beweeging wordt veelal voortgebragt door
de Zouten, welke, door de warmte, door den aart en werking der onderscheiden
soorten, veroorzaakt, de deeltjes, de onderscheiden deeltjes, in werking brengen,
en aldus de beweeging veroorzaken; en 't is juist deze beweeging, welke de
instandhouding der dingen bewerkt, en het evenwigt in de Natuur in stand houd en
bewaart,
Het is een lang bewezen, proef-ondervindelyk bewezen, waarheid, dat in de
gansche Natuur alle de beweegingen zouden ophouden, dat de geheele Natuur
zou stilstaan, dat 'er geen groei, geen leven, noch in het dierennoch in het plantenryk,
zonder de Zouten, zou plaats hebben; deze brengen alles in werking, in beweeging,
in leven. Alle verschynsels, welke men in de Natuur ontwaart, alle die verschynsels
hebben hunnen grond alleen in de Zouten; deze zyn derzelver bewerkers. De
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dampkring, welke onzen aardbol omringt, en in welken wy leeven, en zonder welken
wy geen oogenblik leeven kunnen; de dampkring is vervuld met Zoutdeelen, welke
hem al die kragt en vermogens schenken, om onzen aardbol op te houden, binnen
zynen as doen omwentelen, maaken, dat hy niet buiten zyne looporde gaan kan,
en bewerken, dat al het gedierte, het gansche planten- en mineraalen-ryk, door
dezelve bestaat.
Door de heele natuur heen, in alle wezens, welken in stand gebragt zyn, heeft
de groote Werkmeester, de Formeerder van 't Geheelal, de Schepper der Waereld,
de Zouten zo verdeeld, dat 'er niets is in al het geschapene 't welk geheel van
dezelve ontbloot is, en derzelver werking is zo allernoodzakelykst in alle de
onderscheidene dingen, welke men in de geschapen natuur ontdekt, dat zy
onmogelyk kunnen gemist worden. De bewaring aller dingen hangt eenig en alleen
af van de Zouten, van derzelver werkingen, aart, kragt en vermogens; terwyl het
allernoodzakelykst tevens is, om dit groot oogmerk te bewerken, de instandhouding
aller dingen, dat de Zouten in aart, kragt en werkingen, verschillen; want waar van
't eene te overvloedig is, en daar door het evenwigt zou worden weggenomen, zo
noodzakelyk om de orde in de natuur te bewaaren en alle wanorde weg te neemen,
daar schiet terstond een ander soort toe, om de overheersching te beteugelen, zo
schadelyk voor alles, zo verderfelyk voor mensch en vee, zo verderfelyk voor al 't
kruid der aarde, - een Zout van eenen tegenstrydigen aart, vyandig met het
overheerschend Zout, geheel vyandig tegen een despotieke werking. Deeze twee
vyanden vallen elkanderen met zo veel geweld aan, en rusten niet eer voor dat zy
beiden sneuvelen, en uit hunnen ondergang een derde soort voortkomt, het geen
't volmaakt evenwigt in de natuur weer herstelt. Zulk eene werking heeft al de
geschapenheid door plaats, in ieder byzonder wezen zo wel, als door het gansche
heelal, en het eene foort van Zout kan niet verdragen, dat het andere te veel de
overhand kryge, of het stelt zich aanstonds vyandig hier tegen, en altyd is het gevolg
van dezen stryd, de herstelling van het evenwigt, de herstelling van de rust, en dan
trekt de gansche natuur hiervan de heilzaamste gevolgen, de volmaakte rust wordt
overal gebooren.
C.V.D.G.
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Aanmerkingen over de leerzaamheid der dieren; getrokken uit W.
Smellie's Philosophy of Natural History.
(Medegedeeld door den Heer R. ARRENDERG.)
(Vervolg van bl. 379.)
Naast den Olyphant schynt de Hond het leerzaamste van alle viervoetige Dieren.
Een wilde Hond is een driftig, wreed en bloeddorstig, Dier; doch ls hy tot den
huislyken staat gebragt is, gaan alle die driften heen, en worden vervangen door
eene sterke verknogtheid, en eene altoosduurende begeerte om te behagen. De
gewaarwordingen en de natuurlyke bekwaamheden van den Hond zyn zeer snedig,
en wanneer dezelven, door onderwys, geholpen worden, verwekken de
schranderheid, die hy vertoont, en de daden, welke hy doet, niet zelden onze
verwondering. Wanneer deze Dieren door den Mensch onder zyne onmiddelyke
bescherming genomen zyn, kunnen zy allerhande kunsten leeren, of derzelver
natuurlyk instinct verbeterd worden door drie manieren van onderwys; te weten,
slagen, vergelding en navolging. Hy is leerzamer van natuur dan meest alle de
andere Dieren; de Hond is niet alleen schielyk vatbaar voor onderwys, maar schikt
ook zyn gedrag naar de manieren en gewoonten van hem, aan wien hy toebehoort.
Hy neemt den toon aan van het huisgezin, waar in hy verkeert, en dewyl hy zyn
meester en deszelfs vrienden altyd tracht te behagen, blaft hy woedend tegen
bedelaars, om dat hy hen, uit hunne geringe kleeding, aanziet voor dieven, of die
hem van zyn voedzel willen berooven.
Schoon ydere Hond, zoo wel als yder Mensch, natuurlyk een Jager is, word de
vernuftigheid van beiden merkelyk vermeerderd door ondervinding en onderwys.
De verschillendheid onder de Honden, door derzelver gedurige vermenging met die
van andere lugtstreken, of misschien ook wel met Vossen en Wolven, is zoo groot,
en derzelver instincten zoo onderscheiden, dat, schoon zy elkander voortbrengen,
wy hen als verschillende soorten kunnen aanmerken. Wat een verschil is 'er niet
tusschen
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den Herdershond, den Patryshond en den Jagthond? De Herdershond schynt,
zonder eenig onderwys, door de Natuur voorzien te zyn met eene innerlyke neiging
om Schapen en klein Vee te beschermen. Zyne leerzaamheid is gelyklyk zoo groot,
dat hy niet alleen leert verstaan de taal en het bevel van den Herder, en hem getrouw
en gezwind gehoorzaamt; maar zelf, als hy buiten het bereik van zyns meesters
stem is, dan voor- en dan agterwaards loopt om de goedkeuring of afkeuring van
den Herder, die hy hem, door het zwaaijen met zyn hand, te kennen geeft, te
verneemen. Hy stelt zich aan het hoofd van de kudde, en zyn stem word verder
gehoord dan die van zyn meester. Zyne wakkerheid en yver brengen orde,
gehoorzaamheid en veiligheid, te weeg. Schapen en klein Vee zyn byzonderlyk aan
zyn bewind onderworpen, en worden door hem, met voorzigtigheid, geleid en
beschermd: ook maakt hy nimmer gebruik van zyn magt over hen, dan in geval het
noodig is om de rust en goede orde te handhaven; doch wanneer de kudde, aan
zyne zorg toevertrouwd, door Vossen, Wolven, of ander verscheurend gedierte,
word aangevallen, geeft hy doorslaande blyken van zyn moed en schranderheid.
In gevallen van dien aart, maakt hy gebruik van zyne natuurlyke en aangeleerde
bekwaamheden. Drie Herdershonden, zegt men, zyn bestand tegen een Beer, en
vier tegen een Leeuw.
Ydereen kent de leerzaamheid en het vernuft van die Honden, welken gebruikt
worden door blinde Bedelaars. JOHANNES FABER verhaalt, volgens het berigt van
den Heer RAY, dat hy een blinden Bedelaar kende, die, door een Hond van eene
middelmaatige grootte, langs de straten van Rome geleid werd. Dees Hond, behalven
dat hy, zyn meester leidende, hem voor alle gevaar wist te bevryden, had ook geleerd
niet alleen te onderscheiden de straten, maar ook de huizen aan welken zyn meester
gewoon was, twee of driemaal ter week, een aalmoes te ontfangen. Wanneer dit
Dier in een straat kwam, welke hem bekend was, verliet hy dezelve niet, vóór dat
hy aan elk huis, daar zyn meester gewoon was iets te krygen, geblaft had. Als de
Bedelaar begon een aalmoes te vragen, hield de Hond zich stil, en ging liggen; doch
zoo dra de Bedelaar afgewezen was, of iets ontfangen had, rees de Hond, zonder
eenige order of teeken, uit zich zelven op, en bragt hem weder naar een ander
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huis van een zyner weldoeners. Ik zag, zegt hy, met vermaak en genoegen, dat,
wanneer 'er een penning uit een venster geworpen wierd, de oplettendheid en
schranderheid van den Hond zoo groot was, dat hy 'er terstond naar toe liep, het
geld met zyn bek opnam, en het zyn meester in de hand gaf; zelfs wanneer hem
brood werd toegeworpen, nam hy het wel op, doch zonder 'er iets van te eeten dan
het aandeel, het welk zyn meester 'er hem van gaf. - Zonder eenige onderrigting,
enkel uit navolging, was een andere groote Hond, als hy, by toeval, buiten de deur
van een huis gesloten was, daar zyn meester ingegaan was, gewoon zoo lang aan
de bel te trekken tot dat hy ingelaten werd. Honden kan men leeren met geld naar
de markt te gaan, om by een bekenden Slager vleesch te halen, en het veilig naar
huis te brengen. Men kan hen leeren dansen op de muzyk, en het een of ander dat
(*)
verloren is te zoeken en weder te vinden .
Daar is tegenwoordig een Hond by een Kruidenier te Edinburg, die een tyd lang,
door zyne aartigheden, yder een vermaakt en verwonderd heeft. Een man, die
gewoon was, met een bel in de hand, langs de straten stuivers pasteitjes te
verkoopen, gaf, op zekeren dag, dien Hond een pasteitje; doch de man met zyn
bel, den volgenden dag, wederkomende, schoot de Hond uit, en hield hem by zyn
rok vast; de man, die ligt begreep wat de Hond hebben wilde, toonde hem een
stuiver, en wees hem tevens naar zyn meester, die in zyn huisdeur stond: de Hond,
by zyn meester gekomen zynde, maakte allerhande bewegingen, om aan te toonen,
dat hy iets van hem verzogt, waar op hy den Hond een stuiver in den bek gaf, die
dezelve terstond by den Pasteibakker bragt, welke hem daar voor een pasteitje gaf.
Deze aartigheid is sedert drie maanden begonnen, en duurt nog daaglyks.
Honden, Paarden, en zelfs Varkens, kan men door belooningen en slagen, ja zelf
door wreedheden, daden leeren doen, gelyk men dikwils in openbare vertooningen
ziet, die in de daad verwonderlyk zyn, doch met welken wy ons tans niet ophouden.

(*)

Deze en andere voorbeelden van de schranderheid en leerzaamheid der Honden, kan men
vinden in de Synopsis Quadrupedum a JOANNE RAIO, page. 6.
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Wat aangaat de Paarden, de fierheid van hun gestel en derzelver leerzame aart is
zoo algemeen bekend, dat het niet noodig is lang by dit onderwerp te blyven staan;
dan om een denkbeeld te geven voor welk onderwys de Paarden vatbaar zyn in
een huislyken staat, zullen wy eenige trekken opgeven van derzelver levenswys en
manieren, wanneer zy buiten bedwang zyn. In Zuid-Amerika zyn de Paarden op
eene verbazende wyze vermenigvuldigd, en leven in dat land in eene volmaakte
vryheid. Zy vlugten uit de tegenwoordigheid van den mensch. Zy verzamelen zich
in troepen, en verslinden in onmeetbare velden, de voortbrengsels van een
altoosduurenden zomer. De wilde Paarden zyn sterker, ligter, en beter gespierd,
dan die in het algemeen, welken in een huislyken staat gehouden worden. Zy zyn
egter geenzins wreed. Schoon zy vele dieren in kragt overtreffen, vallen zy evenwel
nooit anderen aan, hoewel zy, zelf aangerand wordende, hunne vyand met verachting
bejegenen, of met hunne hielen doodslaan. Door eene onderlinge verknogtheid
verzamelen zy zich by troepen, doch voeren nimmer oorlog tegen andere Dieren,
of onder elkanderen. Dewyl hun eetlust gematigd is, zyn 'er geene voorwerpen, die
by hen afgunst of tweedragt verwekken, en dus leven zy altyd in vrede. Hunne
manieren zyn edelaartig, en hun aart is maatschappelyk. Hunne kragt en drift zyn
dan eerst regt blykbaar wanneer hunne yverzugt opgewekt word. Zy zyn zeer vuurig
om de eersten te wezen in een wedloop, om het gevaar te tarten in het overzwemmen
van een rivier, en om over eene gragt of van eene steilte te springen; men zegt, dat
die Paarden, welken, in deze natuurlyke oefeningen, het ondernemendste en
bedrevenste zyn, wanneer zy tot eene huislyke levenswys gebragt worden, de
edelmoedigste, zagtzinnigste en handelbaarste, zyn.
Verscheiden oude Schryvers maken gewag van wilde Paarden. HERODOTUS berigt,
dat 'er op de banken van de Hypanis, in Scytien, witte wilde Paarden gevonden
wierden. Hy verhaalt ons tevens, dat 'er in het noordlyk gedeelte van Thracie, boven
den Donauw, wilde Paarden waren, over hun geheele lighaam met hair bezet, het
welk vyf duimen lang was. De wilde Paarden in Amerika zyn de afstammelingen
van die tamme Paarden, welken, door de Spanjaarden, derwaart uit Europa
overgebragt zyn. De Schryver van de Historie de Boe-
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(*)

kaniërs berigt ons, dat 'er dikwils troepen Paarden, somtyds 500 sterk, in het eiland
St. Domingo loopen, dat, wanneer zy een man zien, zy allen blyven staan, en dat
een van dezelven, tot op een zekeren afstand van hem genaderd zynde, sterk uit
zyn neus blaast, en de vlugt neemt; wordende oogenbliklyk door den ganschen
troep gevolgd. Hy beschryft hen als hebbende zware hoofden en ledematen, en
lange nekken en ooren. De inwoners maken hen gemaklyk tam, en leeren hen dan
arbeiden. Om dezelven te vangen, spannen zy strikken en touwen op de plaatsen,
daar men weet dat zy het meest komen. Als zy daar niet den hals in vast geraken,
zouden zy zich verworgen, indien men hen niet spoedig te hulp kwam: zy worden,
vervolgens, met hunne lighamen en pooten aan de boomen vastgebonden, en in
dien toestand laat men ze twee dagen staan, zonder eeten of drinken. Deze manier
is in 't algemeen genoegzaam om hen handelbarer te maken; ook worden zy binnen
kort zoo tam, als of zy nooit wild geweest waren. Zelf wanneer een van deze Dieren,
by toeval, in vryheid geraakt, keeren zy egter nimmer weder tot hun wilden staat,
maar kennen hunne meesters, en laten zich gewillig op nieuws gevangen nemen.
Uit deze en gelyksoortige berigten, mag men besluiten, dat de Paarden tam van
aart, en natuurlyk geschikt zyn om met menschen om te gaan. Na dat zy tam
gemaakt zyn, schuwen zy nimmer de verblyfplaatzen der menschen, in tegendeel
zyn zy steeds geneigd om naar hun stal terug te keeren. Het zagte van de gewoonte
schynt hun te vergoeden al het geen zy door de slaverny verloren hebben. Wanneer
zy vermoeld zyn, is het stal al hun verlangen; zy ruiken het reeds op een verren
afstand; kunnen het in 't midden van een volkryke Stad onderscheiden, en schynen
gelykformig de dienstbaarheid voor de vryheid te verkiezen. Door eenige
oplettendheid en kundigheid word een Veulen eerst handelbaar gemaakt, en wanneer
men, door verschillende wyzen van bestier, zulks meester geworden is, ziet men
duidlyk de leerzaamheid van het Dier, en het leert welhaast, om, met gezwindheid,
den verschillenden arbeid te doen, waartoe men het bestemd heeft. Het ram maken
van het Paard is misschien de edelste aanwinning uit de dier-

(*)

L'Hist. des Avant. Flibustiers, Tom. I, pag. 110.
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lyke wereld, welke immer door het verstand, kunst en nyverheid, van den Mensch
verkregen is. Men leert hem deel te nemen in de vermoeijenissen van den oorlog,
en hy schynt den roem der overwinning te genieten. Hy loopt den dood met drift en
fierheid te gemoet. Hy heeft vermaak in het geklank der wapenen, en ryd fluks en
stoutmoedig op den vyand aan; dan het is niet alleen in gevaren en in gevegten,
dat het Paard met het oogmerk van zyn meester medewerkt, maar hy doet het ook
in zyne vermaken en tydverdryven. Hy verlustigt zich op de jagt en in het tournoyspel,
en zyne oogen branden van yver in een wedloop. Schoon stout en onvertzaagd,
geeft hy zich egter niet aan het uur van zyn drift over. By voorvallende gelegenheden,
weet hy in zyn loop stil te staan, en de natuurlyke drift van zyn aart te betengelen.
Hy gedraagt zich niet alleen aan de hand van zyn meester, maar schynt zich ook
naar den zin van zyn beryder te schikken. Altyd gehoorzaam aan den indruk, die
hem gegeven word, loopt hy of staat stil, en regelt alle zyne bewegingen alleen naar
den wil van zyn meester.
De Heer RAY schreef, in het laatst der vorige eeuw, dat hy een Paard gezien had,
het welk op de muzyk danste, en zich, op het bevel van zyn meester, lam en dood
hield, en met uitgestrekte leden ter aarde lag, maar op een enkel woord weder
(*)
opsprong . Gebeurdtenissen van dezen aart zouden weinig geloof vinden, indien
de wonderbare leerzaamheid der Paarden, die door ASTLEY, en andere openbare
vertooners der Paardekunsten, opgevoed zyn, niet aan een yder bekend was. In
vertooningen van dezen aart verwekt de leerzaamheid en vaardige gehoorzaamheid
van deze Dieren meer verwondering, dan de behendige kunstgrepen der menschen.
De Dieren van het Ossen-geslacht zyn in een tammen staat zwaar en log:
derzelver aandoenlykheid en bekwaamheden schynen zeer bepaald; doch wy
moeten over den aart en vermogens van Dieren, welker opvoeding in dit Land geheel
en al verwaarloosd word, geen verhaast oordeel vellen. In alle de zuidlyke Provincien
van Afrika en Asia zyn zeer veel Buffels of gebulte Ossen, die jong opgenomen en
tam gemaakt worden: deze Dieren leeren spoedig, zich, zonder tegenstand, aan
al-

(*)

RAY Synopsis Animalium Quadrupedum, pag. 10.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

420
len huislyken arbeid gewennen. Zy worden zoo handelbaar, dat men 'er veel
gemaklyker mede kan omgaan dan met onze Paarden. De stem van derzelver
meester is genoegzaams om hen te doen gehoorzamen, en derzelver loop te
bestieren. Zy worden beslagen, geroskamd, gestreeld, en ryklyk van voedsel
voorzien. Wanneer zy dus behandeld worden, schynen zy verschillende schepsels
te wezen met onze Ossen. De Ossen der Hottentotten zyn begunstigde huisdieren,
derzelver medgezellen in hunne vermaken, en helpers in alle werklyke bezigheden:
zy deelen in de woning, het bed en de tafel, van hunne meesters. Hunne natuur
dus, door de opvoeding en zagtheid van behandeling, verbeterd wordende, gelyk
ook door de gestadige oplettendheid, die men omtrent hen in acht neemt, verkrygen
zy eene gevoeligheid, en bekwaamheid tot zulke verrigtingen, die men anders van
hen niet zoude verwagten. De Hottentotten voeren hunne Ossen in den oorlog. In
al derzelver legers zyn altyd groote troepen van Ossen, die gemaklyk bestierd, en,
wanneer de gelegenheid zulks vordert, op bevel van hun Opperhoofd los gelaten
worden, in welk geval zy, met eene vervaarlyke drift, op den vyand inloopen. Zy
stooten met hunne hoornen, schoppen, smyten omver, en vertrappen alles wat hun
in die woede ontmoet. Zy vliegen doldriftig tegen de gelederen van den vyand in,
(*)
en banen dus den weg tot eene gemaklyker overwinning voor hunne meesters .
Deze Ossen worden ook geleerd de kudde te bewaren, die zy met behendigheid
geleiden, en tegen de aanvallen van vreemd volk en wild gedierte beveiligen. Zy
leeren vrienden van vyanden onderscheiden, teekens verstaan, en de bevelen van
hun meester gehoorzamen. Wanneer zy in de weiden loopen, keeren zy op het
minste teeken van hun meester terug, na alvorens de afgedwaalde kudde byeen
gezameld te hebben. Op alle vreemdelingen vallen zy met woede aan, zoo dat zy
de beste beveiligers zyn voor dieven. Deze Brackeleys, gelyk zy genoemd worden,
kennen alle de personen, die tot de Kraal behooren, en toonen dezelfde achting
voor de mans, vrouwen en kinderen, als een Hond doet aan alle de huisgenooten
van zyn meester. Alle deze personen mogen derhalven vryelyk en veilig by de kudde
komen; doch

(*)

Voyage de Cap, par COLBE, Tom. I. pag. 160.
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indien een vreemdeling, en byzonder een Europeaan, diezelfde vryheid wilde
gebruiken, zonder door een van de Hottentotten verzeld te wezen, zou zyn leven
(*)
in het uiterste gevaar zyn .
(Het Vervolg en Slot hierna.)

Belangryke byzonderheden, het staatsbestuur en den
tegenwoordigen staat van Rusland betreffende.
(Ontleend uit Letters from Scandinavia.)
(Vervolg en Slot van bl. 389.)
In de pooging om de instellingen, de zeden, en den geest van een Volk te veranderen
- althans van zulk een Volk als de Russen, is de eenige weg, dien men met veiligheid,
of met zekerheid om het bedoelde einde te bereiken, kan inslaan, met alle
voorzigtigheid te handelen; en met langzaame schreden tot zyn doeleinde te naderen,
en van lieverleede de vooroordeelen en hebbelykheden die langheid van tyd in de
gemoederen des Volks, als geheiligd heeft, te ondermynen. Men moet het Volk
doen wenschen om eene hervorming, vóór dat het dezelve zal omhelzen.
Was de geest van Czaar PETER DEN EERSTEN min verheven en overmeesterend
geweest, of was zyn Volk naauwer aan elkander vereenigd geweest door eene vrye
onderlinge verkeering en eene kennis van het Volkscharacter, deeze groote
Wetgeever der Russen zou den Geschiedschryveren alleen bekend geweest zyn
als een Vorst, die een plaats vervulde in de dorre Jaarboeken van het Despotismus;
of ten meesten genomen als een Vorst, die bezweek in de te voorbaarige, schoon
edelaartige, pooging om de natuur te dwingen, en beschaafdheid aan een Volk te
schenken 't welk geheel woest en wild was. - De pooging, welke ELIZABETH deedt,
om eene geregelder Regtsoefening, en een beter stelzel van Regtsgeleerdheid, in
te voeren, werd niet zeer gunstig ontvangen. Luidrugtige klagten hoorde men van
alle kan-

(*)

Voyage de Cap, par COLBE, Tom. I. pag. 307.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

422
ten, aangeheven door de zodanigen, die belang hadden by de oude misbruiken;
klagten met veel klems terug gekaatst door allen die onder de begogeling leefden
van eene blinde verknogtheid aan oude gebruiken, die geen verstands genoeg
bezaten om de strekking te doorzien van de voorgestelde wetten, noch gevoels
genoeg om het drukkende gewaar te worden van die men zogt af te schaffen. ‘Indien
zy,’ zeide daarom ELIZABETH, ‘hunne toestemming niet willen geeven om goede
Wetten te ontvangen, dat zy dan de drukkende zwaarte van de oude ondervinden!’
en de pooging werd gestaakt.
Wanneer ik stukken van deezen aart in gesprekken bybragt, en nog by
aanhoudenheid de trompet van Hervorming, van eene geheele Hervorming, deezes
Volks hoorde opsteeken, kon ik niet nalaaten te denken om een bewys wel eens
door de Godgeleerden aangevoerd om de ongeschiktheid der Snooden voor de
Hemelsche gelukzaligheid aan te toonen, als zy ten dien einde afschetsten, de
onvoeglyke houding, welke de zodanigen zouden maaken onder weezens, voor
wier gezelschap zy niet gevormd waren. Ik verbeeld my, dat Rusland juist zulk een
elendig vertoon zou opleveren onder de Volken der Aarde, indien het tegenwoordig
Staatsbestuur in den volmaaktsten Republikeinschen vorm gegooten ware. Wat,
ten deezen opzigte, zomtyds gebeurt met enkele persoonen, zou, in dit geval, door
een geheel Volk kunnen gestaafd worden. Ik heb een Russischen Soldaat gekend,
die met veel moeite, naa lang aanhouden, ontslag van den Krygsdienst bekomen
hadt; doch weinig maanden daar naa tot zynen ouden Bevelhebber wederkeerde,
met verzoek om weder in den Krygsdienst te treeden: hy wist niet hoe het te maaken
als hy zyn eigen meester was. Ik geloof, dat de Russische Natie even ongeschikt
is, om, op éénmaal, de oude vooroordeelen af te leggen, als de oude Soldaat, en
even ongeschikt om de zegeningen der Vryheid te smaaken. Al te veelen hebben
daadlyk belang, of zy meenen belang te hebben, in het volduuren der standgrypende
misbruiken, om dezelve, zonder wederstandbieding, te laaten verhelpen. De eischen
der zodanigen, van het oude, instemmende met de heerschende Volksdenkbeelden,
zouden onvermydelyk een groot misnoegen baaren. De Natie is niet genoegzaam
verlicht om te oordeelen over de beweeggronden, waarom veranderingen in het
Regeeringsstelzel worden ingevoerd; of over die waarom
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anderen 'er tegen aandruischen. - In zulk een geding, des hou ik my ten vollen
verzekerd, zou de Party, die de Volksvooroordeelen op haare zyde heeft, over de
andere gewis zegepraalen.
Maar, schoon het zeer onwaarschynlyk moge weezen, dat Rusland een
onderscheidenden rang zal bekleeden onder de Volken, of door de zagtheid des
Ryksbestuurs, of de beschaafdheid der Inwoonderen, is Rusland egter, in beide die
opzigten, in een staat van vordering. En moet ik hier, ter eere van het Ryksbestuur,
zeggen, dat die vordering te eenemaal aan het Ryksbestuur zelve is toe te schryven.
Indien wy, ten deezen aanziene, de Beheerschers en Beheerscheressen op den
Russischen Ryksthroon, zints PETER DE EERSTE dien beklom, tot den tegenwoordigen
tyd, vergelyken met de Vorsten van eenig ander Land in Europa, in een even lang
tydsbestek, en in dagen wanneer het Volk even onverlicht was als de Russen, dan
zal, des hou ik my ten vollen verzekerd, PETER en diens Throonopvolgers, by die
vergelyking, het verre winnen. In Engeland zelfs hebben Volksverbeteringen zelden
den oorsprong ontleend van de Oppermagt. De Volksgeest hadt meest altoos den
weg gebaand; en het Hof hadt alleen de schraale verdienste van te volgen. Ja, in
veele gevallen, is het Hof als 't ware met wederzin daar toe gebragt, en gedwongen
om wettiging te geeven aan verbeteringen, welke het niet langer kon wederhouden.
Doch in Rusland is de voortgang altoos juist het tegenovergestelde hier van
geweest. By de Throonbeklimming van Czaar PETER DEN I, lag het Russisch Volk
in de diepste onkunde en barbaarschheid verzonken! PETER en diens Opvolgers
moesten niet alleen een voorbeeld van beschaaving geeven; maar ook de
Onderdaanen als 't ware dwingen, om 't zelve te volgen. Het Volk, overeenkomstig
met de begrippen van de meeste woeste Volken, zich zelven verbeeldende het
eerste Volk op den Aardbodem te weezen in alle vorderingen, stondt niet dan met
den uitersten weerzin de verbeteringen toe, door de Oppermagt bevolen. De
Vreemdelingen, van tyd tot tyd gebruikt om het Volk te onderwyzen, hebben van de
Natie alle mismoedigmaaking ondervonden, welke onkunde, trotsheid en vooroordeel,
hun in den weg konden leggen, en de Russen zyn doorgaans maar al te wel geslaagd
om den teestand deezer Vreemdelingen lastig
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en verdrietig te maaken. Van de Engelsche Officiers, in Russischen dienst getreeden,
heb ik, om zo te spreeken, 'er geen één gevonden, die geen berouw gevoelde over
de mislukkingen der droomen van grootheid, met welke hy zich gestreeld hadt. De
Admiraal Sir SAMUEL GREIG maakt op deezen regel geene uitzondering. Zyne
braafheid was boven alle verdenking wyd en verre verheven. Zyne bekwaamheden,
in de post voor welke hy scheep kwam, leeden geen twyfel; en hy genoot de
vriendschap van veelen der eerste Ryksgrooten. Nogthans werd zyn toestand
onaangenaam gemaakt door de jalousy der Russen ten opzigte van Vreemdelingen,
en de lastige wederstreeving van lieden die niet wilden onderweezen worden; dewyl
zy niet overtuigd waren, dat zy eenig onderwys behoefden. ‘Het smert my,’ voerde
de Keizerin hem by zekere gelegenheid te gemoete, ‘dat gy zo veele Vyanden hebt;
maar ik weet de reden: gy kunt op myne bescherming staat maaken.’
De Colonisten, die CATHARINA DE II uitnoodigde, om de onbebouwde landen, aan
de Kroon toebehoorende, te bouwen, en de Inboorelingen te onderwyzen in de
onderscheidene werkzaamheden des Landbouws, vonden een slegt onthaal. De
bevelen der Keizerinne, te hunner begunstiginge, werden, 't is waar, volbragt naar
den letter van de wet. Elk Gezin ontving Paarden en Koeijen, als mede Werktuigen
tot den Landbouw, en Leevensmiddelen, zo als het voorschrift inhieldt. Maar de
Paarden en Koeijen waren of oud en onbruikbaar, of zo wild en ontembaar, dat het
grootste gedeelte weg liep, en in de bosschen omdwaalde. De Werktuigen en
Gereedschappen waren de slegtste en goedkoopste, welke men kon bekomen; en
de Leevensmiddelen doorgaande zo slegt en bedorven, dat ze niet konden dienen.
De ongelukkige Colonisten werden, door deeze snoode en onmenschlyke
kunstenaaryen, tot de uiterste armoede gebragt. Veelen deezer Lieden kwamen
om door honger en gebrek; en niet weinigen, den staat, waar in zy zich gebragt
zagen, ondraaglyk en hooploos vindende, maakten een einde aan hun eigen leeven.
- Intusschen pochten de voornaamste bewerkers dier elenden, de Heeren BETSKOI
en RUTSKY, op de diensten, welke zy volvoerden, leverden rekeningen in van
uitsteekende Paarden en Koeijen, Gereedschappen en Leevensmiddelen, door hun
verschaft; zy voegden 'er veele pligtpleegingen by van eenen vleienden aart
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voor de Vorstinne, wegens de gelukkige gevolgen, welke moesten voortspruiten uit
haare weldaadige ontwerpen tot 's Landsverbetering; dus ontvingen zy groote
geldsommen uit de Schatkist, ten behoeve der Colonisten, behalven eer en
geldbelooningen voor hunnen dienst daar aan toegebragt. - De weinigbeduidenheid
deezer Lieden mogt hun hebben doen rangschikken onder die menigte van Schurken,
wier naamen vergeeten worden, als hunne ondeugden hebben opgehouden nadeel
te bewerken, indien de natuur hunner misdryven hun niet als 't ware opriep uit de
vergetelnisse, waar toe zy verweezen scheenen, om hun ter algemeene vervloeking
te stellen.
Bykans alle Plans, uitgedagt en ter hand geslaagen tot verbetering des Lands,
hebben met dergelyk een tegenkanting te kampen gehad. De Kunstenaars, die
eenige weinige jaaren geleden genoodigd waren om uit Engeland over te komen,
ten einde de Yzerwerken op eenen beteren voet te brengen, vonden zich belemmerd
met zo veele hindernissen, en onderworpen aan zo veele kwellingen, dat zy meest
alle dit werk hebben laaten vaaren. Te Petrazavedsky, waar zy zich voornaamlyk
hadden neêrgeslagen, zyn 'er slegts nog twee overig; en, naar alle waarschynlykheid,
zal ook hun geduld welhaast uitgeput zyn.
Zeldzaam hebben de Souverainen van Rusland Bedienden gevonden,
genoegzaam verlicht om de nutheid hunner Plans van Verbetering te zien, en teffens
eerlyk genoeg om ter goeder trouwe mede te werken, om ze daadlyk tot stand te
brengen. Lieden tot die einden gebezigd zyn in hun pligt te kort geschooten, door
Nationaal vooroordeel; dewyl zy niet wenschten, dat de zaaken, aan hunne zorge
toevertrouwd, gelukten; of zy misbruikten het vertrouwen in hun gesteld, op de
oneerlykste wyze, tot het voldoen van hunne schraapzugt.CATHARINA DE II heeft
veele BETSKOIS en RUTSKYS gehad, om haare Plans, ter Verbeteringe ingerigt, het
bedoelde en anders zeker bebereikbaare einde te doen missen.
Nogthans, met alle die hindernissen en beletzelen, heeft Rusland vry groote
schreden in vordering gedaan, zints den tyd van Czaar PETER DEN GROOTEN.
Manufactuuren van bykans allerleien aart zyn tot een veel hooger trap van
volkomenheid gebragt, en veel meer in het groote volvoerd. Veele nuttige en ten
cieraad dienende Kunsten hebben meer en meer opgangs gemaakt. De Koophandel
is veel wyder uitgestrekt. De Geleerdheid zelve is eeni-
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ge schreden gevorderd. Het is thans geene zeldzaamheid meer, Slaaven te zien
die kunnen leezen en schryven; terwyl, ten tyde van Czaar PETER DEN GROOTEN,
deeze begaafdheden zo ongemeen waren, dat zelfs Prins MENZIKOFF, des Czaars
groote Gunsteling, en die naderhand, onder den naam van CATHARINA DE I, het
Russische Ryk beheerschte, in beide onkundig was. De Drukpersen van Petersburg
en Moscow hebben het Volk eene groote verscheidenheid van Boeken in de
Russische taal geleeverd. De meeste zyn Vertaalingen uit het Engelsch of Fransch;
schoon Rusland ook eenige oorspronglyke Schryvers telt.
Deeze omstandigheden, gelyk zy ten vollen uitwyzen den voortgang der
Volksbeschaavinge, doen ons tevens besluiten, dat de vooroordeelen, welke zo
langen tyd de poogingen der Russische Monarchen tegengewerkt hebben om hunne
Onderdaanen uit den ouden staat van barbaarschheid en vernedering te redden,
allengskens zullen verdwynen. De Russen zullen regtmaatiger denkbeelden krygen
van hun Volksbelang; zy zullen hunne behoeften ontwaar worden; zy zullen een
beter Regeeringsstelzel verdienen, om dat zy gevoelen 't zelve noodig te hebben.
Ik vind my versterkt in deeze opgegeevene uitzigten, als ik overweeg, dat het
Russisch Staatsbestuur veel zagter in de uitvoering geworden is dan in vroegeren
tyde. Het Ryksbestuur van ELIZABETH was zeer veel zagter dan dat van PETER DEN
GROOTEN; van MENZIKOFF, onder CATHARINA DE I, of van BIRON, onder Keizerin ANNA.
ELIZABETH was uit den aart niet wreed. Zy stondt zelfs na den lof van Zagtaartigheid.
Nogthans verhaalt men, dat, by de Throonbeklimming van PETER DEN III, zeventien
duizend Persoonen, uit ballingschap of gevangenissen verlost, hunne vryheid
herkreegen. Veelen deezer stonden aan geen ander misdryf schuldig, dan dat zy
Bloedverwanten of Afhangelingen geweest waren van aanzienlyke Persoonen, aan
Hofsreeken opgeofferd. Want, zelfs onder de Regeering van ELIZABETH, hieldt het
nog maar al te zeer stand, om in den val van eenig groot Man, die ten Hove in
ongenade vervallen was, elk in te wikkelen, die verondersteld werd met hem eenige
verbintenisse te hebben.
Geduurende de Regeering der laatste Keizerinne, heeft men die ongerymde soort
van Dwinglandy nimmer toe-
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gestaan. Over het algemeen is de heerschappy van CATHARINA DE II zagter geweest
dan de onmiddelyk voorgaande. Dezelve heeft weinig treffende blyken van
gestrengheid opgeleverd. Die rampzalige Weezens, met welke de Mynen van Siberie
nog ryklyk voorzien worden, bestaan meest allen uit de zodanigen, die volgens den
algemeenen loop des Regts veroordeeld zyn, en op wier lot Hofstreeken geenen
invloed kunnen gehad hebben. - Die soort van Overtreeders, welke de jaloersheid
van voorige Russische Oppervorsten ten strengsten zou gestraft hebben, ik meen
de zodanigen, die men verdagt hieldt van de belangen der heerschende Hofparty
niet te zyn toegedaan, hebben doorgaande geen strenger straffe geleden, dan dat
zy verlof kreegen om in vreemde Landen te gaan reizen, en, geduurende eenige
jaaren, te hunner verbeteringe, uitlandig te blyven. ELIZABETH verbande, om te
voldoen aan de veete haarer toenmaalige Gunstelingen, na Siberie, LESTOC, wiens
bekwaamheden en werkzaamheid de voornaamste middelen geweest waren om
haar ten throon te heffen; en zulks, naa dat zy hem de volkomenste verzekeringen
gegeeven hadt, van nimmer het oor te zullen leenen aan de inboezemingen zyner
vyanden tegen hem. - CATHARINA DE II liet, naa haare verheffing ten Throon, de
Gravin ELIZABETH VORONTZOFF ongemoeid leeven, schoon deeze de begunstigde
Meestresse geweest was van PETER DEN III, om wier wille hy de besluiten tegen
zyne Vrouwe genomen hadt, welke de Staatsomwenteling van 1762 hervoortbragten.
Met even dezelfde grootmoedigheid, en even zeer aangekant tegen den gewoonen
geest der Russische Staatsomwentelingen, hieldt zy den Graaf MUNICH in alle zyne
posten en voordeelige bedieningen, schoon hy de yverigste der Aanhangeren van
PETER geweest ware, en alleen door de bloohartigheid zyns Meesters wederhouden
was om haar van den beklommen Throon te bonzen.
Die zelfde geest van gemaatigdheid heeft haare Regeering gemerktekend. Onder
vroegere Russische Monarchen was het ontneemen eens Ampts van eenen voorheen
begunstigden Staatsdienaar het voorspel eener verbanninge na Siberie. CATHARINA
DE II verwisselde zeldzaam van Staatsdienaaren; en die, welke zy afzette, liet zy
met eere gaan, en in rust leeven. - Schoon haar plan, om een
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nieuw Wetboek in te voeren, niet ter uitvoer gebragt is, heeft zy egter veele
byzondere Vaststellingen gemaakt, veele Regelmaaten ingevoerd, geschikt om
eene gelykmaatiger uitoefening des Regts daar te stellen. In de ontslaaking der
Boeren van de Kroonlanden, heeft zy een voorbeeld gegeeven, 't welk te hoopen
is dat door veele Russische Edellieden welhaast zal gevolgd worden. Eenige
weinigen hebben reeds haar voetspoor betreeden: en wanneer de goede uitwerkzels
deezer vryheid-ademende Staatkunde zich zigtbaar vertoonen, valt 'er niet aan te
twyfelen of dezelve zal algemeener worden aangenomen.
Geduurende haare Regeeringe is het Volk gansch ongewoon geworden, om die
aanstootelyke voorbeelden te zien van Barbaarschheid, als hun voorheen zo vaak
onder 't ooge kwamen. Het natuurlyk gevolg van deeze omstandigheid, gepaard
met de toeneemende verspreiding van kundigheden, is, dat de Volksgeest eene
zekere maate van onafhangelykheid gekreegen heeft, welke dezelve voorheen niet
bezat. Volstrekte onderwerping aan den Vorstlyken Wil, schoon nog een zeer veel
vermogend beginzel, is thans het heerschend beginzel niet, 't welk de Onderdaanen
des Ryks bezielt. Rees PETER DE GROOTE ten Grafzerk uit, en hernam hy den Ryksstaf
in zyne hand, zyne Hovelingen en Krygsofficieren zouden zich niet openlyk door
hem laaten slaan, zonder wederstand te bieden; hy zou het niet durven
onderneemen, tegen de minstgeagtste zyner Onderdaanen, die wreedheden te
gebruiken, waar mede hy, ten zynen tyde, de Strelgi verdelgde.
Schoon 'er, overzulks, in Rusland nog veel ongedaans overschiet om de
Regeeringswyze van dat Ryk op een voet van billykheid en vryheid te vestigen,
heeft men 'er eenige schreden toe gedaan. De Regeering van CATHARINA verschilt
zo veel van die haarer Voorzaaten, als dezelve nu verschilt van onze tegenwoordige
Engelsche Regeering.
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Circulaire brief van de opzienders der gezamentlyke
methodistische gemeenten in Engeland aan derzelver medeleden.
Eene nieuwe en in meer dan een opzicht wetenswaardige hydrage tot de
geschiedenis der Methodisten na den dood van J. WESLEY, waaromtrent wy by eene
(*)
vorige gelegenheid reeds eenige byzonderheden medegedeeld hebben , is vervat
in den volgenden brief. Nadenkende Christenen, van allerlel Godsdienstige
Genootschappen, ontvangen daarin deze en gene, vooral in dit tydstip,
opmerkenswaardige wenken, die wy van harte wenschen, dat door velen mogen
ter harte genomen worden.
‘Geliefde Broeders! wy rekenen ons verplicht, u deze circulaire toe te zenden, opdat
de insluiping van eenige vyanden van ons geluk, en van onze eenigheid, uwe zielen
niet bedroeve, en 't werk Gods verhindere. Onze eerwaardige Vader, die reeds, tot
loon op zyn werk, in den staat der gelukzaligheid is overgegaan, leefde en storf als
medelid en vriend der Engelsche Kerk. Zyne genegenheid voor dezelve was zoo
sterk en zoo onverzettelyk, dat alleen de onweerstaanbare noodzakelykheid hem
konde bewegen, eenigzins van dezelve af te wyken. God beval het hem zelf op
verscheiden tyden. Hy riep hem nadrukkelyk om uit te gaan op de straten en wegen,
en naderhand verwekte hy ter zyner hulpe honderden van menschen, die alle niet
op de gewoone manier geördend waren. Maar de Heer WESLEY onderwierp zich
aan deze in 't oog loopende schikkingen van God, hoewel hy ze eerst tegenging.
Toen rekende hy het zich tot een plicht kapellen te stichten, die evenwel noch naar
de gewoone manier der Engelsche Kerk ingewyd waren, noch, ook zelfs niet in 't
minste, onder het opzicht van den Landbisschop stonden. Hy week alleen in alle
deze inrichtingen van de gewoone landswyze, uit eene onvermydelyke
noodzakelykheid, af, of wel, 't geen voor een oprecht vroom gemoed het zelfde is,
om dat hy 'er eene duidelyke en zichtbare schikking en bevel van God in opmerkte.
Wy zyn na den dood van den Heer WESLEY in eene soortgelyke verlegenheid gebragt.
Twee van onze gezelschappen hebben ons meermalen met geweld gebeden, dat
hun de vryheid mogt toegestaan worden, om het avondmaal van hun eigen Leeraar
te ontvangen. Maar onze wensch, om aan het plan, door den Heer WESLEY
ontworpen, zoo veel mogelyk getrouw te blyven, heeft ons doen besluiten, om hun
iedere reis dit verzoek af te slaan. 'Er zal nu van deze zaak

(*)

Zie boven, bl. 389.
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een einde moeten komen. 'Er is niets meer overgelaten, dan of hun dit verzoek in
te willigen, of hen geheel en al te verliezen! Zy zyn evenwel onze broeders, die de
verdeeldheid van ons afscheurt, zy zyn de geheel byzondere leden van het verborgen
lichaam van Christus, onze hartelyk geliefde broeders, die in 't geen zy dwalen,
alleen uit gebrek aan kennis, en niet uit een kwalyk gesteld hart, afwyken. En zoo
allen het moeten toestaan, dat het punct in verschil in 't geheel niet tot het wezen
van de zaligheid behoort, kunnen wy het dan wel toegeven, dat zy daarom hunnen
getrouwen herder verlaten, en welligt verscheurende wolven ten prooie worden?
Maar wy zyn bezorgd, dat onze broeders aan den anderen kant ons met recht en
met veel onwilligheid vragen: ‘Is onze welvaart u dan minder gewigtig, dan de uwe?
waarom wilt gy dan ons geweten in een zaak van bezwaar krenken? waarom wilt
gy u tegen ons over deze zaak, die wy tot heil van Zion zoo noodig oordeelen,
verzetten? waarom wilt gy ons tot een soort van communie dwingen, waarmede wy
niet te vrede zyn? waarom verwacht gy, dat wy in gemeenschap zullen blyven met
lieden, die ons altyd daardoor zullen krenken, dat zy ons zoeken te overreden om
hun te wille te zyn, in eene zaak, die wy evenwel zeer nadeelig voor de zaak van
God oordeelen te wezen?’
In deze verlegenheid bevinden wy ons, geliefde Broeders! Wy willen gaarne, aan
den eenen kant, de redenen van onze broeders, die, gelyk boven gezegd is, met
de tegenwoordige wyze van uitdeeling van 't avondmaal niet te vrede zyn, in derzelver
volle waarde laten; maar wy kunnen hun toch ook, aan de andere zyde, in geenerlei
wyze eene verandering in de wyze der avondmaalsviering veroorloven, of toegeven,
dat maar een eenige onder hun, door de redenen van hun, die eene verbetering in
ons plan wenschen, in zyn geweten gekrenkt worde. Wy hebben deswegens deze
ingewikkelde zaak, met den grootsten ernst, met het naauwkeurigst overleg, en het
hartelykst gevoel van medelyden jegens onze broeders, die meenen, dat hun
geweten gekrenkt wordt, gewikt en gewogen, en eindelyk besloten: ‘Het Sacrament
des avondmaals zal door onze Predikers volstrekt nergens anders, dan waar de
geheele Gemeente het eenstemmig begeert, en zich anderszins niet wil laten te
vrede stellen, en dan nog in die weinige van de overige afwykende Gemeenten,
zoo veel het doenlyk is, alleen des avonds, en wel naar de gebruiken der Engelsche
Kerk, uitgedeeld worden.’ Want wy kunnen onmogelyk toestaan, dat dit Sacrament,
welk onze Heer tot een band des vredes en der eenigheid ingesteld heeft,
gelegenheid tot twist geve, en hebben vast besloten, nimmer de waarneming dezer
heilige verordening, wanneer 'er twist en schenring door beoogd wordt, door onze
goedkeuring te bekrachtigen.
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Hieruit kunt gy duidelyk zien, geliefde Broeders, dat, volgens de bygebragte
voorbeelden, het volk alleen ons tot deze vorre afwyking van onze vereeniging met
de Engelsche Kerk noodzaakt. Wy wenschen nog altyd met haar in een lichaam
vereenigd te blyven. Die weinige Gemeenten, op welken de beschryving, in het
bovengemeld besluit vervat, toepasselyk is, kunnen maar zeer weinig invloed op
onze geheele vereeniging hebben. Maar wy kunnen en willen geene medeleden
onzer Gemeente, die God en menschen liefhebben, wegens byzondere gevoelens
over min wezenlyke zaken, verstooten. Want wy beminnen u allen, en zyn uwer
aller dienaars, om Jesus wil. Maar wy verzoeken alle onze Gemeenten, (die weinigen,
die van de overigen afwyken, uitgezonderd,) in de gewoone verbintenis met de
Engelsche Kerk te blyven: wy zullen, met het grootste vergenoegen, en blymoedig,
naar het eerste eenvoudige plan van het Methodismus, welk onze eerwaardige
Vriend begon te volgen, en ons heeft nagelaten, by dezelven arbeiden. Ten slotte
merken wy nog aan, dat wy ongeveinsde getrouwheid aan den Koning en oprechte
aankleeving aan de Constitutie onderhouden. Wy eerbiedigen de Regeering,
waardeeren de menigvuldige weldaden, die wy onder onzen genadigen Regent
genieten, en danken 'er God voor, terwyl wy u dezelfde grondbeginselen en
denkwyze ernstig en oprecht aanbevelen.
Wy blyven, geliefde Broeders, uwe onderdanigste dienaars en getrouwe herders,
JOHANN PAWSON, Praesident. THOMAS COKE, Secretaris, (Dus geteek. uit naam der
Vergadering.)

Leeds,
6 Aug. 1793.

De laster.
(Uit het Engelsch.)
Be thou chaste as ice, as pure as snow,
Thou wilt not 'scape Calumny.
SHAKESPEARE.

Laster mag, met het hoogste regt, gerangschikt worden onder die weinige veel
onheils berokkenende Leevensonhellen, welke geheel en al van 's Menschen eigen
maakzel zyn. Dezelve is een opwelling van haat en boosaartigheid, byzonder
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eigen aan den Leevensstand, die den naam van beschaafden by uitstek, hoe
ongepast ook veelal, draagt. Laster bestaat niet, dan waar Hoogmoed, Geveinsdheid
en Eigenbaat zich in der Menschen Character op eene aanmerkelyke wyze mengen.
Desniettegenstaande is de Laster van eene vroege tydtekening onder het
Menschdom, en altoos door de oude Schryvers vermeld met die veragting, welke
dezelve zo dubbel verdient.
Het Character van een Lasteraar is, ten allen tyde, in algemeenen afschuw
gehouden. Het woord Diabolus in de Schriften des Nieuwen Verbonds, doorgaans
Duivel overgezet, betekent eigenlyk een Lasteraar, een Valschen Betichter. Zy,
derhalven, die zich aan deeze Ondeugd overgeeven, mogen vrylyk vaststellen, dat
hun Geslacht van eene zeer oude herkomst is; doch dat hunne Voorouders niet te
tellen waren onder de besten of agtbaarsten op aarde.
In de zamenstelling van Laster doen zich voornaamlyk deeze Ondeugden op;
Nyd, Liefdeloosheid en Valschheid. Eerstgemelde is de oorzaak; de tweede het
plan waar op deeze ondeugd werkt; en de derde is het middel waar door die boosheid
haare werkzaamheden uitoefent.
Niemand twyfelt, uit deezen hoofde, een oogenblik, of de Laster is eene der
zwartste Ondeugden, als zamengesteld uit drie zielsgebreken, die, elk op zichzelve
genomen, een Vloek zyn voor de Menschlyke Maatschappy, die alle vertroosting
van onder het Menschdom verbannen, en dát vertrouwen, 't geen tusschen mensch
en mensch moet plaats hebben, geheel wegweeren.
Nyd verstoort het geluk der Menschen, door dien helschen geest aangeblaazen.
Deeze is eene bewustheid van gebrek, zonder het vermogen, en zomtyds zelfs
zonder den wil, om dat gebrek door geschikte middelen te verhelpen. Het voorwerp
daar van is onschuldig ten aanziene van eenige weezenlyke wanverdienste, en het
gebeurt niet zeldzaam dat eene daad van weezenlyke goedaartigheid door Nyd op
de slegtste wyze beloond wordt; mag men zulks belooning heeten! Deeze is eene
laaghartige drift; want dezelve haat, zonder haar haat te kennen te geeven; vegt,
zonder party uit te daagen, en de slagen, welke zy toebrengt, geschieden in het
verborgen; zy gelyken na den verhoolen dolk des moordenaars. Eene Ondeugd,
voorwaar, die den dag schuwt, en duisternis zoekt. De sterkste poogingen om zich
te verbergen, of te vermommen, verschaffen de beste gelegenheid om dit helsch
gedrogt te ontdekken; en de stryd, welke zy van binnen gevoelt, is dikwyls voor haar
zo heilloos als die sterke aandoening van smert, welke geen lugt kan vinden dan
in traanen.
Liefdeloosheid is, desgelyks, een noodwendig bestanddeel (mag ik my zo
uitdrukken) van den Laster. Eene zielsgestel-
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tenisse rechtstreeks aangekant tegen die Goedwilligheid en Menschliefde, welke
het hoofdgebod van allen redelyken Godsdienst uitmaakt, en ons eigen geluk
bevordert door dat van anderen te bewerken. Liefdeloosheid heeft de vaardige
bekwaamheid om alles in den slegtsten dag te stellen, beuzelingen als zaaken van
aangelegenheid te doen voorkomen, en kleine gebreken door een vergrootglas te
beschouwen, 't welk tef fens de voorwerpen miskleurt. Dit zielsgebrek is byzonder
eigen aan slegte harten en zwakke hoofden. Zeldzaam heb ik een liefdeloos man
aangetroffen, die kloek van verstand was; doch de grootste verkeerdheid schuilt in
het harte, 't geen, in dit geval, gezegd mag worden, boos, enkel en altoos boos, te
zyn.
Dan het middel waar door de Laster werkt is Valschheid. Zonder van de waarheid
af te wyken is het onmogelyk den onschuldigen aan te vallen, of kwaad van den
goeden te spreeken. De op Laster afgerigte Man, want 'er zyn in deeze helsche
kunst uitgeleerden, versmaadt en verzaakt, met voorbedagten raade, die
verkleefdheid aan de waarheid, welke een eerlyk Man zo heilig is en dierbaar, en,
met behulp van eene vaardige uitvinding en een sterk geheugen, verspreidt zy eene
gedaante van waarheid over eene geheel ongegronde en opgeraapte vertelling, in
dier voege voorgedraagen, dat de toehoorders dikwyls bniten staat zyn om te
ontdekken hoe loos en boos alles is zamengeweeven. Waarom, nogthans, in het
uitoefenen des Lasters, een mensch alles in 't werk stelt om het Character van een
ander te bezwalken, en zich verheugt als hy slaagt in zyne voorgenomene
misduidingen? waarom de eene mensch den ander, zonder eenige terging, dat
geen aandoet, 't welk de grootste terging niet zou regtvaardigen? en waarom een
Mensch genoegen vindt in eene Ondeugd, van welke de Godheid gruwt, en die op
het minst nadenken van elk veroordeeld moet worden? - Dit zyn vraagen welke de
Vyand des Menschdoms alleen kan beantwoorden.
De snoodheid des Lasters vertoont zich op het klaarst voor elks oog, wanneer
wy in aanmerking neemen, dat de wonde, door de Tong of Pen des Lasteraars
toegebragt, over 't algemeen gesprooken, ongeneeslyk is: schoon de eerst gemaakte
indruk verzwakke, en met den tyd slyte, genoeg blyft 'er over om onrust te baaren,
en smert te verwekken in den door Laster aangevallenen. - Lastertaal verspreidt
zich ligt; en niets valt bezwaarlyker dan dezelve te stuiten. Iemands onschuld aan
te toonen is niet altoos voldoende; want, schoon de aangetygde misdaad verdwyne,
het vermoeden blyft by veelen huisvesten. Hoe veele schandelyke Stukken, door
den Lastermond vermeld, zyn verspreid, waar de tegenspraak zich nooit laat hooren;
of waar deeze te laat haare stem verheft. De eerst gemaakte indrukken zyn
menigvoud te diep om geheel
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uitgewischt te kunnen worden; en dat vertrouwen, 't welk ten grondslage strekt van
het goed gevoelen wegens den Naasten, is verwoest.
Onder de vorderingen, in de eeuwen der versyninge gemaakt, mag ook geteld
worden, eene vordering in de kunst des Lasters. Daar de ondervinding leeraarde
dat de Laster niet altoos veilig en schootvry was, dat de wet, aan den eenen kant,
zekere Characters bewaart, en het, aan den anderen kant, gevaarlyk kan weezen
zich aan de gaande gemaakte verontwaardiging bloot te stellen, heeft men die veel
beduidende schouderophaalingen, dat hoofdschudden, dat gefluister, die
zydelingsche wenken, uitgevonden, die op de proeve blyken aan de oogmerken
des Lasters zo volkomen te voldoen, en met te meerder gerustheid, als de
spreekendste Taal of het duidelykste Schrift. Bykans elk lid des lichaams heeft de
Laster in zynen dienst genomen. Het oog leent daar toe den zydelingschen blik; de
zamengetrokken wenkbraauw zyne aanduiding, en de opgeheevene van
verwondering heeft ook eene spreekende beduidenis. De opgeschorte neus kan
smaads genoeg te kennen geeven; het trekken van de kin en den onderlip maaken
het spreeken der tonge dikwyls onnoodig. De schouders haalen zich op, in
zamenwerking met het opgeheeven oog; de handen, verwondering aanduidende,
verleenen bystand, om dit spel der gebaarmaaking te voltooijen; ook zyn de voeten,
in dit geval, niet geheel ten onbruike. Een stamp op den grond, vergezeld van een
hum! of ha! ten rechten tyde gedaan, heeft dikwyls het Character van eenen
afweezigen beslist. Ik herinner my meer dan één voorbeeld, dat het zamenstooten
der knieën te scheep kwam voor een volledig betoon van eene verzekering welke
geen tong zou hebben durven uiten.
Van deezen aart zyn de dienstvaardige hulpmiddelen gebezigd om Lastertaal te
verbreiden. Zy duiden omzigtigheid aan: doch het is eene omzigtigheid met
bloohartigheid gepaard; want, waar het noodig is iemands Character bloot te leggen,
kan men dusdanige aanduidingen zeer wel missen; doch, waar een Character buiten
noodzaake wordt ingevoerd, of alleen om het te schandvlekken, ken ik geene
blooheid, en tevens geene wreedheid, die gelyk staat met de toevlugt te neemen
tot eene soort van bevestiging, welke men met geene mogelykheid kan
tegenspreeken, - tot eene wyze van mededeeling, die niet te keer kan gegaan
worden.
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Ryken en armen, beiden een.
Men denkt, te blind door waan bedrogen!
GELLERT.

Wanneer men de Waereld beschouwt, welk eene groote en wyze schikking heerscht
'er onder het Menschdom! welk eene juiste inrigting, wanneer wy de onderscheidene
bedeelingen der tydelyke middelen in opmerking neemen, en de verschillende
standen, waarin elk op aarde geplaatst is, beschouwen; in Ryken en Armen,
aanzienelyken en behoeftigen. Ja! hoe ras zouden alle Maatschappylyke inrigtingen
geheel vervallen, te gronde gaan, of niet, ten minsten zeer gebrekkig, gehandhaafd
worden, zoo wy alle, of - even ryk, of - even arm, waren! Maar, hoe ras maakt men
een misbruik van deeze schikkingen! - hoe schielyk ziet men met minagting neder
op hun die minder dan wy naar de waereld bedeeld zyn. Door waan bedrogen, kykt
men uit een verkeerd oogpunt, en versmaadt den armen: waarom! - om dat zy geen
aanzien hebben, niets bevalligs vertoonen, en ontbloot zyn van dat klinkend
Muntmetaal, die rammelende schyven, die ons, by de dwaze, grilzieke, Waereld,
geagt doen wezen, daarom agt men hun niet. - Dan, rykbedeelde stervelingen! gy
vergeet, ten minsten gy verbant uit uwe gedagten, dat gy en de armen één zyt, uwe
volle geldzakken maaken geen onderscheid met hun die niets hebben. Neen, één
zyt gy beiden, van uwen aanvang tot aan uw einde!
Ryken en Armen, beiden wierd gy door eenen Schepper geformeerd, door uwe
Moeder ter waereld gebragt. Al klagende, geeft gy beiden uwe behoeften te kennen,
zoo ras gy op het groot Toneel der Waereld verschynt; en beiden zyt gy even
afhangelyk van de hulp van anderen, eveneens aan stoevallen en ziekten in uwe
jonge jeugd onderhevig; en daar gy beiden het Maaksel van uwen Schepper zyt,
gelyke gestalte omdraagt, zyt gy ook beiden onder zyne bescherming, - beiden
moet gy van Hem onderhouden worden, daar gy beiden buiten staat zyt, om, zonder
de toelaating van het opperste Wezen, in stand te blyven, en beiden hebt gy, in den
volgenden tyd uws levens, in uw bestaan en verdere verrigtingen, den zegen van
uwen Maaker nodig, zonder welken gy niets vermoogt; en, zyt gy beiden, Ryken en
Armen, in ééne Maatschappylyke samenleeving geplaatst, dat dan de Ryke zig niet
verbeelde meerdere aanspraak te hebben, uit
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hoofde van zynen invloed, en de kragt van zyn goud op die regten, ons alle door
de Natuur, by onze geboorte, geschonken. Neen! - gy zyt alle gelyk; en heerscht
gy over uwe minderen - beneemt gy hunne vryheid - onderdrukt gy hun - en laat gy
u, door uwe aangemaatigde magt, zoo veel boven anderen voorstaan - gy verkragt
die heerlyke natuur, waar op wy alle, van den Vorst op zynen Troon, tot den Slaaf
in zyne rinkelende boeijen, aanspraak hebben; en beschouwt gy u, by uwen dood,
uw einde neemt, in eenen slag, alle onderscheidingen uit den weg; heiden daalt gy
ter aarde, - beiden wordt gy het aas der wormen - beiden wordt gy vergeeten; want
- beiden zyt gy niet meer! Wierd gy eens beiden gebooren? gy zult ook eens beiden
sterven, de een vroeg, de ander laat, geenen op de vademlooze Zee, anderen op
hunne legersteden!
Staat stil dan gy Ryken, gy die laag nederziet op hun, die zoo veel schatten niet
bezitten dan gy. Wat is uw denkbeeld? - Waant gy uit beter stof zamengesteld te
zyn dan anderen? denkt gy, dat uw goud u als schepsel in waarde doet ryzen? Neen, gy zyt gelyk! - gy zyt één. Maar, helpt hun die uwe Naasten zyn, reikt hun de
hand van broederschap, door hen wel te doen; en de armen, de minderbedeelden,
die egter in alles met u gelyk staan, zullen u dankbaarlyk zegenen - gy zult die
aangename gewaarwordingen ondervinden, die men gevoelt in braaf te handelen.
- Zoo strekt gy tot nut van 't algemeen - zoo bevordert gy die gelykheid, die nuttig
is, - u genoegen verschaft, en anderen gelukkig maakt, en uwe uitmuntende daaden
zullen tot de laate Nakomelingschap overgebragt worden, ten voorbeelde en
naarvolging voor het volgende Geslacht.
J.D.V.

Brielle
1797.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Algemeene beschouwing van de natuurlyke, zedelyke en
euangelische blykbaarheden voor een toekomend leeven, en een
staat van vergelding in 't zelve.
(Uit het Engelsch van den Eerw. BEILBY PORTEUS, DD. en Bisschop van Londen.)
‘Te meermaalen hebben wy eene en andere Redenvoering van den Eerw. PORTEUS,
in ons Mengelwerk, geplaatst, en dezelve gelaaten in de oorspronglyke gedaante
als Leerredenen. In dien zelfden Bundel, waar uit wy deeze ontleenden, kwamen
ons drie Leerredenen voor, van welke de Opsteller zelve in den Inhoud zegt, dat zy
verbreed zyn uit drie Leerredenen gehouden over het gewigtig onderwerp in het
opschrift deezer Afdeelinge aangeduid. - In eene Aantekening aan den voet der
bladzyde, by de eerste Leerreden, geeft de Schryver te verstaan, de onderwerpen
deezer drie Leerredenen, hoofdzaaklyk, eenige jaaren geleden, behandeld te hebben.
Schoon zy niet van die soort waren, dat hy ze ter uitgave in druk zou gekoozen
hebben, bragt de voortgang dien het Materialismus maakt hem op het denkbeeld,
dat een kort overzigt van de bevatbaarste Bewyzen voor de Onstoflykheid en
Natuurlyke Onsterflykheid der Ziele, zo wel als van de andere voornaamste
Blykbaarheden voor eenen Toekomenden Staat, ten deezen dage, noch ongepast
noch onnut zou weezen. De jeugdige Leezer ten minsten, ten wier dienste deeze
Leerredenen voornaamlyk waren ingerigt, zal hier vinden (en dit ook kan alleen
verwagt worden in een zo kort bestek) eenige algemeene en handleidende beginzels
om zyn oordeel te bestuuren, omtrent een onderwerp van zo veel aanbelangs; om
hem te hoeden
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tegen een al te haastig verlaaten van het aangenomen denkbeeld, ten aanziene
van dit stuk; en hem voor te bereiden tot een dieper en naauwkeuriger naspeuring
van 't zelve, indien hy zich daar toe mogt opgewekt vinden.
By de leezing en herleezing deezer dus uitgebreide Leerredenen dagten wy die
stoffe ook, ten deezen tyde, waarin de Leerreden over de Onsterflykheid der Dieren,
door J.W. STATIUS MULLER, (zie onze Letteroef. voor dit Jaar, bl. 62,) zo veel stoffe
tot geschryf over dit onderwerp heeft opgeleverd, nuttig voor onze Landgenooten,
en geschikt voor ons Mengelwerk. Wy zullen de vryheid gebruiken, om 'er de
gedaante van Leerredenen aan te ontneemen, en dit onderwerp in voor ons
Mengelwerk geschikte Afdeelingen splitzen. Ten Texte hadt de Opsteller 'er voor
gevoegd, het zeggen van CHRISTUS: Deezen zullen gaan in de eeuwige pynen; maar
de Regtvaardigen in het eeuwige Leeven. En daaromtrent met een enkel woord, by
den aanvange, opgemerkt:
“Dit zeggen van CHRISTUS is een onder veele andere plaatzen, in de Heilige Schrift,
waarin een Toekomend Oordeel, en een eeuwigduurend bestaan hier naamaals,
ons klaar en stellig wordt aangekondigd. En het is uit deeze Verklaaringen van de
Euangelieleere alleen, dat wy de zekere verwagting van een onsterflyk leeven
afleiden.”’ ‘Dit opgemerkt hebbende, vaart de Redenaar, dien wy vervolgens zullen
doen spreeken, in deezer voege voort.’
Te beweeren, gelyk zommigen gedaan hebben, dat wy, wegens de Onsterflykheid
der Ziele, die alleraangelegenste Waarheid, reeds genoegzaame kundigheid hadden
uit het Licht der Natuure, en dat de overtuiging, uit deeze begrippen voortspruitende,
zo volkomen zy, dat het de noodzaaklykheid van eenig verder onderrigt volkomen
overboodig maake, is aan de Natuur eene verdienste geeven, op welke zy in geenen
deele rechtmaatigen eisch heeft; en een betoon van ondankbaarheid wegens de
onschatbaare voordeelen, welke wy, in dit en in andere opzigten, ontvangen hebben
door de Christlyke Openbaaring.
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Maar, nogthans, aan den anderen kant, staande te houden, dat de Natuurlyke
Godsdienst ons geen den minsten grond van hoope geeft, dat wy aan den anderen
kant des Grafs zullen leeven, en dat elk bewys daar voor bygebragt, uitgezonderd
't geen de H. Schrift ons verschaft, geheel ydel en beuzelagtig, en alle opmerking
onwaardig is, loopt zeker in een tegenovergesteld uiterste, niet min van grond
(*)
ontbloot, en in de gevolgen niet minder schadelyk, dan het andere begrip .
De natuurlyke en zedelyke blykbaarheden voor een Leeven naa dit Leeven,
schoon blykbaar minder, veel minder, in kragt en gezag dan die der Openbaaringe,
hebben, nogthans, haar eigen gewigt en nuttigheid; derzelver rechtmaatig
toekomende waarde te verminderen, en zo laag mogelyk neder te drukken, in
aanzien by de Menschen, is geenen weezenlyken dienst doen aan de zaak des
Christendoms, (schoon zommigen met een opregt oogmerk zulks mogen gedaan
hebben): het Christendom heeft, in dit geval, zo min als in eenig ander, noodig
gebouwd te worden op de puinhoopen der menschlyke Rede. In tegendeel, het
versmaadt geenzins de Rede te ontvangen als zyn Vriend en Bondgenoot, en soms,
zo haare Leerstellingen als Geboden, op te helderen en te staaven, door zodanige
bykomende bewyzen als de Rede in staat is op te leveren.
In het tegenwoordig geval inzonderheid. De overweeging van een Toekomenden
Staat is een Onderwerp zo vol troost en genoegen, dat 's menschen geest
noodwendig zich gaarne daar op vestigt, moet wenschen het van alle kanten te
beschouwen, in elk mogelyk licht te onderzoeken, 't zy natuurlyk, 't zy geopenbaard;
de overtuiging van alle kanten te laaten inkomen; en met genoegen verneemen,
dat een zo gewigtig Geloofsstuk, waar van zo veel in dit en in een ander Leeven
afhangt, volkomen zamenstemt met de natuurlyke gevoelens van het menschlyk
hart en de rechtmaatigste besluiten van het menschlyk

(*)

Men heeft, met vollen regt, opgemerkt, dat eenige Schryvers, door het vermogen der Rede
in zaaken van den Godsdienst te hoog te verheffen, de Noodzaaklykheid der Openbaaringe
hebben weggenomen; terwyl anderen, door dit vermogen te laag te schatten, de Redelykheid
der Openbaaringe in de waagschaal stelden. Dir. Leg. Vol. II. p. 26.
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verstand. - Dit moet het geval weezen der opregtste Geloovers en Belyders van het
Christendom.
Maar 'er worden, (gelyk maar te wel bekend is,) in alle Christenlanden eenigen
gevonden, die niet gelooven, en nogthans belyden, op de beginzelen van den
Natuurlyken Godsdienst, de Leer van een Toekomend Leeven, en een dag van
vergelding te verwagten. Nu zal niemand, geloof ik, wenschen deezen te berooven
van hunne overtuiging, op welk eenen grond dezelve ook ruste, dat zy geschaapen
zyn voor de Onsterflykheid, en verantwoordlyk wegens hun gedrag in dit Leeven
voor den regterstoel huns Scheppers in een toekomenden staat. - Men treft andere
Ongeloovigen aan, (want deezen zyn in veelerlei Aanhangen verdeeld) die, schoon
nog niet overtuigd van een Toekomend Bestaan, gereed zyn om het oor te leenen
aan de natuurlyke en zedelyke blykbaarheden voor denzelven, en aan geene andere.
Voor deezen zeker is het van het uiterste gewigt, zo ten aanziene van de
Maatschappye als van hun zelven, hun, zo 't mogelyk is, te brengen tot de erkentenis
eener Toekomende Vergelding. Deeze erkentenis zal, zelfs volgens hunne eigene
grondbeginzelen, hun verpligten tot eene leevenswyze, zeer verschillende van die,
waartoe eene overtuiging van het tegendeel hun zou aanzetten; deeze zal,
daarenboven, naar alle waarschynlykheid, den weg baanen tot een volkomen Geloof
in eenen Godsdienst, welke zy bevinden zo volkomen zamen te stemmen met hun
geliefde Godspraak, de Rede, in dit alleraangelegenst stuk, en die hun het echtste
berigt geeft wegens die ongeziene wereld, het weezenlyk bestaan van welke zy
(*)
reeds toestaan dat beweezen is .
Terwyl, wanneer gy, in tegendeel, met een oogmerk om den Ongeloovigen tot
het Christendom te bekeeren, en hem met een hoog gevoelen van deszelfs
waardigheid en aanbelang te vervullen, eenen aanvang maakte met hem te
verzekeren, dat de Rede ons geen de minste schinstering van hoope op de
Onsterflykheid geeft; dat, volgens dezelve, Ziel en Lichaam beide in het graf ver-

(*)

Dat Grondleerstuk van den Godsdienst (een Toekomende Staat) zou, geloofd zynde, de Ziel
geschikt en vatbaar maaken om ernstig te denken aan de algemeene blykbaarheid van het
geheel. BUTLER's Anal. C.I.
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gaan; maar dat die beide weder ten Leeven zullen verwekt worden in de algemeene
Opstanding, welke het Euangelie belooft, zal hy waarschynlyk het eerste lid uws
voorstels, zonder eenigen twyfel, toestaan; maar nimmer overgehaald worden om
aan het ander het oor te leenen, op het bloot gezag eener Openbaaringe, welke hy
verwerpt.
Het zal, overzulks, niet weinig kunnen toebrengen, zo tot voldoening van den
Christen en de overtuiging van den Ongeloovigen, zo kort en klaar als de natuur
deezes onderzoeks gehengt, eenige der eenvoudigste en in 't oog loopendste van
de bewyzen voor een Toekomend Bestaan, welke ons de Rede kan verschaffen,
by te brengen.
De eerste Vraag, welke zich, ten aanziene van dit Onderwerp, voordoet, is; of dat
bevattend, denkend, werkzaam deel in ons, 't geen wy doorgaans DE ZIEL noemen,
enkel een gedeelte van het Lichaam is, of iets geheel daar van onderscheiden? In
het eerste geval moet het noodwendig deelen in de ontbinding des Lichaams by
den dood; en ziet dan daar meteen volstrekt een einde aan alle onze natuurlyke
hoope der Onsterflykheid. Indien, aan den anderen kant, de laatste veronderstelling
van een onderscheide zelfstandigheid de waare is, dan doet 'er zich geen reden
op, om te vermoeden, dat het verstandlyk en lichaamlyk deel onzer gesteltenisse
te gader moeten omkomen. Die eindelyke slag, welke het Lichaam berooft van
leeven en beweeging, kan dan op de Ziel geene andere werking hebben, dan dat
dezelve daar door verhuist uit den tegenwoordigen aardschen Tabernakel, en
overgevoerd wordt tot een anderen staat van bestaan in eene andere wereld.
Welke wydverschillende begrippen 'er ook mogen ontstaan zyn by bespiegelende
Menschen, zo ouden als hedendaagschen, wegens den eigenlyken aart der
menschlyke Ziele, komen zy nogthans allen, met zeer weinig uitzonderingen, hier
in overeen, dat dezelve eene Zelfstandigheid is op zichzelve, daadlyk onderscheiden
en scheidbaar van het Lichaam, schoon, in den tegenwoordigen staat, op het
naauwst daar mede vereenigd. Dit is het onveranderd begrip geweest van bykans
geheel het Menschdom, geleerd of ongeleerd, beschaafd of onbeschaafd, Christen
of Heiden, door alle eeuwen en onder alle Volken der wereld. Naauwlyks is 'er eene
waarheid, welke
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men kan opnoemen, die zo algemeen is aangenomen als deeze. Wy ontmoeten
dezelve in de oudste Schryvers voorhanden, Dichters en Geschiedboekers; ze werd
staande gehouden door elken Wysgeer onder de Ouden, (uitgezonderd door
(*)
ANAXIMANDER, DEMOCRITUS, en dier Naavolgeren ,) zo wel als door de vroegste
Christen-Schryvers, zonder, zo verre ik weet, eenige uitzondering. Zy zelfs, die de
Ziel voor stoflyk hielden, ('t geen ongetwyfeld de veronderstelling was van verscheide
Heidensche Wysgeeren, zo wel als twee of drie der Kerkvaderen onder de
Christenen) stelden nogthans eenpaarig vast, dat het eene zelfstandigheid was,
onderscheiden van het Lichaam. Zy hielden het voor Lugt, of Vuur, of een vyfde
Weezen, of iets van een fyner, zuiverder, lugtgewestische zamenstelling dan groove
Stoffe. Veelen hunner hielden de Ziel, zelfs als zodanig beschouwd, voor onsterflyk,
of in staat om onsterflyk te weezen.
Ook waren het niet alleen de beschaafde en verlichte Volken van Griekenland
en Rome, van Egypte en Asia, die den Mensch aanmerkten als een zamengesteld
weezen, bestaande uit twee onderscheidene zelfstandigheden; maar was dit ook
het gevoelen der ruwste en onbeschaafdste Stammen, van welken de Geschiedenis
ons eenig spoor heeft naagelaaten. - Het is wel bekend, dat, waar weetgierigheid,
koophandel, of een geest van gelukzoeking, hedendaagsche ontdekkingen uitgebreid
heeft, men spooren van dit denkbeeld ontdekte. Men heeft het 't

(*)

Zie CUDWORTH's Intellectual System, Vol. I. B. I. c. 1 en 2, en c. 5. p. 836-841. - CICERO
vermeldt (Tusc-Quaest. L. I. c. 22.): DICAEARCHUS en ARISTOXENUS, die beweerden, dat de
Mensch geene Ziel hadt; en hy geeft deeze reden voor dit gevoelen op - quia difficilis erat
animi quid et qualis sit intelligentia. Dit beginzel, uit onze onkunde van den aart der
zelfstandigheid ontleend, zou, geheel in alle uitgestrektheid voortgezet, zo ik vrees, even
goed bewyzen, dat wy geene Lichaamen hebben; naardemaal wy, zo als de uitmuntendsten
onzer Wysgeeren, NEWTON, LOCKE, en meer anderen, beweeren, en veelmaalen hebben
staande gehouden, het even bezwaarlyk is de natuur te begrypen van eene Lichaamlyke als
van eene Onlichaamlyke zelfstandigheid. Nogthans schynt dit beginzel geen gering gewigt
te hebben by de Voorstanders van het Materialismus.
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heerschend denkbeeld gevonden in de uitgebreide Landen van Indie en America,
op de veelvuldige Eilanden in den Atlantischen Oceaan, in het Zuiderhalfrond, en
(*)
in elk ander deel des Aardkloots .
Zo algemeen eene toestemming van bykans het geheele Menschdom, ten
voordeele van dit gevoelen, baart zeker een zeer sterk vermoeden voor de waarheid
van 't zelve. Dezelve bewyst dat dit denkbeeld niet min overeenkomt met de eerste
natuurlyke bevattingen van het ongeleerd vernuft, dan met de gezondste begrippen
(†)
der Wysbegeerte . En zal hetzelve, myns agtens, geene geringe sterkte ontvangen
uit de overweeging van eenige der opmerkenswaardigste werkzaamheden van de
Ziel zelve.
Het is blykbaar, dat het Verstandig Deel onzer gesteltenisse een magtig bevel
voert over het Lichaam. Het beweegt, rigt, bedwingt, onderstut, beschermt en bestuurt
het geheele Lichaamlyk gestel. Nu merken wy, in andere gevallen, op, dat de
BEWEEGENDE KRAGT iets verschillend is van het WERKTUIG daar door in beweeging
gebragt. Uit die overeenkomst worden wy geleid tot het besluit, dat de Ziel zo
onderscheiden is van het Lichaam als de zwaartekragt onderscheiden is van het
uurwerk, daar door in beweeging gebragt; of de wind, die de zeilen vult, en de
stuurman, die aan het roer zit, van het Schip door deeze voortgestuwd, en door
geene bestuurd.
En, in de daad, de Ziel geeft, in verscheide gevallen, zeer sterke aanduidingen,
dat dit daadlyk het geval is. Dat vermogen, welk dezelve zomtyds uitoefent, wanneer
zy in diepe gedagten verzonken is, om zich te onttrekken, van als 't ware afweezig
te zyn van het Lichaam, en geen agt altoos te slaan op de indrukken, daarop gemaakt
door uitwendige voorwerpen; dat gezag, waar mede dezelve te regt brengt en regelt
de kundigheden door de zinnen ontvangen, in welker plaats zy dikwyls stelt de
besluiten door eigen oordeel opgemaakt; die gereed- en vaardigheid, waar mede
zy het oog der Ziele inwaards

(*)
(†)

Zie alle de Reisbeschryvingen onlangs in deeze streeken gedaan door Capitein COOK, en
andere Zeereizigers.
Omni in re consensio omnium Gentium LEX NATURAE putanda est. Tusc. Quaest. Lib. I.
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wendende, en zichzelven beschouwende in alle haare wonderbaare werkzaamheden,
in de beschikking op den opgelegden voorraad van denkbeelden, vormt de Ziel
eene nieuwe soort van denkbeelden, byzonder daar aan eigen, zuiver, verstandelyk
(*)
en geestlyk ; die kragt, welke de Ziel zomtyds betoont in de hevigste
lichaamsongesteldheden, en zelfs op den oever des doods, wanneer het Lichaamlyk
verblyf gesloopt en ontbonden wordt; het weezenlyk onderscheid, 't geen zich opdoet
tusschen de smertlyke en genoeglyke aandoeningen van het Lichaam op de Ziel;
de beweegingen, dikwyls in ons verwekt, zonder uitwendigen indruk, door de
uitsteekende deugden van groote en braave Mannen, in lang voorleden Eeuwen,
en by wydafgelegene Volken; de verbaazende leevendigheid en werkzaamheid, de
vrugtbaarheid der vinding, en de vaardigheid om van het eene tot het andere
onderwerp over te gaan, welke de Ziel menigmaalen ten toon spreidt in Droomen,
wanneer het Lichaam en alle deszelfs zintuigen en vermogens in diepen slaap
verzonken liggen; de verscheidenheid van onverwagte tooneelen, welke dezelve
als dan, door eene soort van betoovering, voor het gezigt oproept; de vreemde en
ongehoorde vermelding van persoonen, plaatzen, voorvallen en gesprekken, soms
gebooren, geheel niet zamenhangende met de gebeurtenissen van den voorigen
dag, en waarvan men in de geheugenisse geen de minste spooren vindt; en, bovenal,
dat verbaazend en nogthans welgestaafd verschynzel van Nagt- of
Slaapwandelaaren, wanneer, schoon de oogen ongevoelig zyn voor alle uitwendige
indrukzelen, en somtyds geheel geslooten, de Nagtwandelaar nogthans zichzelven,
met eene niet missende zekerheid, bestuurt door de bogtigste wegen, over de
gevaarlykste plaatzen heen komt, en, zonder eenigen blykbaaren bystand van de
(†)
zintuigen, leest, schryft, Muzyk componeert - alle deeze omstandigheden,
zamengenomen, moeten erkend worden eene vry groote waarschynlykheid te
baaren, dat ons Denkend Deel iets meer is dan enkel georganiseerde mechanisme;
iets, met één woord, onderscheiden en in

(*)
(†)

LOCKE, B. II. Ch. 1. s. 4.
Men zie een zeer zonderling en met voldoende getuigenissen gestaafd voorbeeld van dit
verschynzel, in de Encyclopedie. Art. SOMNAMBULE.
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(*)

staat om afzonderlyk te handelen buiten ons Lichaamsgestel .
Men moet erkennen, dat 'er veele gevallen zyn, waarin de Ziel blykt ten sterksten
aangedaan te worden door den staat en de omstandigheden, waar in zich het
Lichaam bevindt. Maar alle deeze verschynzels zullen eene zo gemaklyke oplossing
vinden op de veronderstelling van twee onderscheide zelfstandigheden, op het
naauwst vereenigd, en kragtig met elkander zamenwerkend, als op die, dat de
Mensch eene enkele, eenvoudige, onzamengestelde en gelykaartige, zelfstandigheid
uitmaake.
Indien dan de zo even bygebragte aanmerkingen het hoogstwaarschynlyk gemaakt
hebben, dat wy bedeeld zyn met een beginzel van bevatting, onderscheiden van
het Lichaam, is de groote hoofdzaak, betreffende de bekwaamheid der Ziele om
het graf te overleeven, daargesteld; en, schoon het zeer nuttig en voldoende voor
ons moge weezen, is het nogthans niet volstrekt weezenlyk tot het Bewys
behoorende, te betoogen, dat de Ziel gevormd is uit eene verschillende soort van
zelfstandigheid dan het Lichaam, of, met andere woorden, dat dezelve Onstoflyk
is. - Want, eens voor een oogenblik toegestaan zynde, ('t geen ik vertrouw dat
welhaast zal blyken ontoestembaar te weezen) dat het niets meer is dan een Stelzel
van georganiseerde stoffe, zal het nogthans, naardien het, volgens deeze
veronderstelling, onderscheiden is van het Lichaam, geenzins volgen, dat, wanneer
het Lichaam sterft, het gevoelend Stelzel ook zal ontbonden worden en vergaan. Dat zelfde Almagtig Weezen, 't welk aan doode stoffe een zo zeldzaam en zo
onvergelyklyk vermogen, als dat van denken, kon mededeelen, kan, even zo, en
zo gemaklyk, daar aan verder het vermogen schenken om het graf te overleeven.

(*)

Zelfs één van de veelvuldige hier opgenoemde omstandigheden, naamlyk de kragt en
leevendigheid, welke de Ziel veelmaalen ten toon spreidt, wanneer het Lichaam afgemat is
door pyn, ziekte of ouderdom, hadt kragts genoeg om een beroemd vernuft. ongeloovige en
vrygeest, der voorgaande Eeuwe, (doch die naderhand een opregt Bekeerling tot het
Christendom werd,) te overtuigen, dat de Ziel eene Zelfstandigheid was geheel onderscheiden
van het Lichaaam. Zie BP. BURNET's Account of Lord Rochester, 5 the Ed. p. 20, 21.
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Eene Stoflyke Ziel, derhalven, kan, overzulks, daar het tegendeel niet bewysbaar
is, eene Onsterflyke Ziel weezen. Maar teffens zal men moeten erkennen, dat een
onlichaamlyke zelfstandigheid veel meer eisch schynt te hebben op de
Onsterflykheid, en een denkbeeld medebrengt, 't welk op zo veel vaster gronden
rust, dat ik het der moeite wel waardig reken, zo kort my mogelyk is, stil te staan op
eenige der voornaamste bewyzen, welke doorgaans tot het beweeren van dit
Leerstelzel worden aangevoerd.
(Dit Vervolg in een naastkomend Stukje.)

Waarneeming, aangaande de wonden, door dolle honden
veroorzaakt, en het gebruik der Belladonna by dezelve.
Door C.F. Witting, Dr. en Lands Phystcus te Eschwege.
De Waarneemingen aangaande de beeten van Honden, die verdagt waren van
Dolheid, en van de vermeende voorkoming van kwaade gevolgen, door eene of
andere Geneeswyze, zyn zeer meenigvuldig. Dikwyls is ook myn bystand gevraagd
by zodanige kwetzuuren, en nooit is by myne Lyders de Hondsdolheid uitgebroken.
Ondertusschen zyn maar zeer weinige Waarneemingen van dien aart, dat men, uit
het gelukkig gevolg, een volkomen zeker besluit, tot de genoegzaamheid der
gebruikte geneeswyze, kan opmaaken.
Zelden zyn de gevallen zodanig, dat men met volkomene zekerheid overtuigd is,
dat de bytende Hond in de daad dol is geweest, en dat 'er eene wezentlyke
mededeeling van eenig vergift in de wonde heeft plaats gehad. Het zyn alleen die
uitgeleezene Waarneemingen, in welke wy zeker weeten, dat de bytende Hond dol
is geweest, en in welke de wonden van eene zo groote uitgebreidheid zyn, dat 'er
geen de minste mogelykheid tot twyfelen overblyft, of 'er is waarlyk vergift in de
wonden uitgestort; uit welke wy met zekerheid kunnen opmaaken, dat de door ons
aangewende geneeswyze in de daad van nut is geweest, en verder verdient
aangepreezen te worden, als van een genoegsaam vermogen
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tot bestryding en geneezing van deeze schrikkelyke ongesteldheid.
Ik vleije my, dat 'er onder myne Waarneemingen ten minsten één geval wordt
gevonden, voldoende om de voortreflykheid der door my aangewende geneeswyze
te staaven; waarom ik dienstig oordeele, hetzelve bekend te maaken. Een Vrouw
uit Nederhona, de Weduwe SCHRADERN, wierd in 1789 door een grooten dollen Hond
in haaren ontblooten opperarm, by herhaaling, tot drie keeren, op dezelfde plaats
gebeeten. De wonde was wel vier duimen lang, en drie duimen breed, en benevens
deeze hoofdkwetzuur had zy nog eenige huidwonden bekomen; hebbende zy met
dit alles weinig bloed verlooren. Dezelfde Hond had niet alleen op dien dag in
Nederhona, voor en na dat de bewuste Vrouw gebeeten was, eenige honden
gekwetst, die alle dol zyn geworden; maar had ook, op den voorigen dag, in een
nabuurig Dorp, drie Zwynen maar even gekwetst; doch echter zodanig, dat zy alle
woedend zyn geworden, waarvan ik ooggetuige ben geweest. Den bytenden Hond,
die ten volgenden dage in het nabuurig Dorp Reichensachsen wierd dood
geschooten, heb ik niet gezien; doch weete met genoegsaame zekerheid, dat hy
alle tekenen der stille en dolle woede heeft gehad.
Straks na dit geval wierd ik geroepen by de gekwetste Vrouw, en niettegenstaande
het zeer zeker is, dat haare wonde door een waaren dollen Hond was toegebragt,
terwyl 'er ook geen twyfel is, of 'er is waarlyk vergift in de wonde uitgestort, om dat
dezelve by herhaaling is toegebragt, gelyk ook, om dat de geringe bloedstorting het
vergift niet heeft kunnen afwasschen; zo is echter deeze Lyderesse door myne
aangewende geneeswyze volkomen hersteld. Ook had ik veelmaalen van dezelfde,
doch in minder klaarblykelyke gevallen, met de gezegendste uitkomst, gebruik
gemaakt, waarom ik dezelve thans, als volkomen voldoende en door de ondervinding
bevestigd, beschouwe.
De door my steeds aangewende Geneeswyze is de volgende. Daar het uitsnyden
der gekwetste deelen, door de plaatselyke gesteldheid derzelve, niet steeds mogelyk
is, terwyl ook veele gekwetsten daartoe niet kunnen overgaan, liet ik de wonden zo
veel mogelyk met warm water uitwasschen, en het beledigde deel daar in een tyd
lang baaden. Het afwasschen der wonden met zoutwater,
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gesmolten bytsteen, enz. vermydde ik, uit vrees dat de prikkeling van de watervaten
de opslorping van het vergift zoude kunnen begunstigen; Loodmiddelen, in zo verre
zy het opslorpend vaatgestel voor een tyd verlammen, zouden mogelyk dienstiger
kunnen zyn. Edoch, indien dit vergift, gelyk zommige Geneesheeren willen, steeds
op zyne plaats blyft, en alleen werkt door zamenstemming der zenuwen, zo zouden
ook deeze middelen schadelyk kunnen zyn, door mogelyk dit vergift een tyd lang
vaster te maaken. Na het behoorlyk uitwasschen der wonde, trek ik 'er het bloed zo
veel mogelyk uit, door 'er bloedzuigende kopglazen op te zetten; voorts maak ik in
dezelve een groot aantal diepe insnydingen, zo naby aan elkanderen als mogelyk
is, en strooije daar over eene goede hoeveelheid poeder van Spaansche Vliegen,
't geen verder met een spatel zo veel mogelyk in deeze wonden wordt gewreeven.
Met dit instrooijen houd ik veertien dagen lang aan, om dus eene langduurige en
geweldige ettering te onderhouden, waar na ik de wonde laat digt loopen. Voorts
laat ik, volgens de bekende Geneeswyze van MOENCH, den Belladonna wortel, die
den ouderdom van meer dan een jaar heeft bereikt, gebruiken, van welken ik
doorgaans zes giften heb laaten toedienen. Daar my deeze verbinding der uitwendige
Geneeswyze met de inwendige altoos zo wel gelukt is, zal ik daar niet ligt van afgaan.
De gepaste uitwendige behandeling der wonden verricht waarschynelyk, in de
meeste gevallen, wel het voornaamste. Doch hoe dikwyls wordt men niet
geraadpleegd, na dat reeds de uitwendige wonde, uit onachtsaamheid of onkunde,
is toegeheeld. In zodanig een geval zoude men voorzeker den Belladonna wortel
niet gaarne ontbeeren, daar 'er zo veele gevallen zyn bekend gemaakt, die haar
vermogen, tegen de zo verschrikkelyke Hondsdolheid, ontegenspreekelyk schynen
te betoogen.

Aanmerking van den Redacteur.
De Geneeswyze van onzen Schryver is voorzeker zeer voortreffelyk: doch zyne
vrees, dat een kragtig bytmiddel de opslorping des vergifts, door de watervaten te
prikkelen, zal begunstigen, schynt ongegrond, dewyl zodanig een middel, indien
het eene genoegsaame sterkte bezit, het aangedaane deel tot eene grootere diepte
doodbyt, dan
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tot welke de wond was doorgedrongen; het vernielt dus in een oogenblik het
opslorpend vaatgestel op die plaats, op welke de opslorping moest geschieden, en
belet dezelve dus volkomen. Hier komt nog by, dat het beste bytmiddel, tot dit
oogmerk, het gewoon bytmiddel der Heelmeesters (Lapis Causticus), als zynde een
volkomen zuiver vast Loogzout, door zyne aanraaking in de dus gemaakte korst,
het geheel dierlyk zamenstel als vernielt, door het zuur, 't geen 't aldaar mogt vinden,
naar zich te neemen, en het vlugge Loogzout, 't geen aldaar mogt bestaan, uit te
dryven, 't geen ons alle hoop geeft, dat ook teffens het vergift der toegebragte beet,
in deszelfs zamenstelling, zodanig zal veranderd worden, dat het of geheel vernietigd,
of uitgedreeven worde. De stelling des Schryvers, als of een plaatselyk aangewend
Loodmiddel de opslorping van eenig aangebragt vergift zoude kunnen hinderen,
schynt my ook zeer gewaagd. Wy weeten voorzeker niet genoeg aangaande het
eigendommelyk Leven (Vita propria) van het opslorpend vaatgestel, om dien
aangaande zulke algemeene leerstellingen te maaken, die, zo zy ongegrond zyn,
van het grootst nadeel in de beoefening der Genees- en Heelkunde zouden kunnen
worden.

Berigt van Mr. Robert Bakewell. Een Engelsch Landman.
ROEERT BAKEWELL, een Landman, wiens naam der vergetelnisse meer verdient
ontrukt te worden, dan die van veelen, in de Geschiedbladen dikwyls breed vermeld,
werd gebooren te Dishley, in Leicestershire, in den Jaare 1726. Zyn Grootvader en
Vader hadden op het zelfde Landgoed, van 't begin deezer eeuwe af, gewoond.
Zyn Vader, die omstreeks den Jaare 1760 overleedt, stondt bekend voor een der
verstandigste en bekwaamste Landlieden in de nabuurschap.
Onze BAKEWELL, verscheide jaaren vóór zyns Vaders dood het bestuur van het
Landgoed te Dishley op zich genomen hebbende, begon, omtrent veertig jaaren
geleden, eenige Proeven te neemen op de Veeteelt. Opgegemerkt hebbende, dat
alle Huisdieren, in 't algemeen, andere voortbrengen, die bykans dezelfde
hoedanigheden
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bezitten, begreep hy, dat hy uit de beste soorten zulke hadt uit te zoeken, als naar
allen schyn beloofden het grootste voordeel aan den Veeteeler te zullen aanbrengen;
en dat hy dan in staat zou weezen, door eene naauwlettende voorzorge op eene
voortgaande verbetering, een Ras van Schaapen, of andere Dieren, voort te brengen,
die als 't ware een Maximum mogten heeten, en hem daar aan geëvenredigde
voordeelen bezorgen.
Onder den invloed van dit begrip, deedt BAKEWELL reizen na verscheide deelen
van Engeland, om de onderscheidene Rassen der Dieren op te neemen, die uit te
merken welke hy best geschikt oordeelde voor zyn oogmerk, en onder die de beste
in elke soort. Vervolgens kogt hy die waar hy ze kon vinden. Deeze uitgekoozene
Veesoorten, hem door eene veeljaarige ondervinding als de beste voorkomende,
waren de beginzels van zyn eigen aanteelt.
Omstreeks den Jaare 1760 verkogt hy zyne Schaapen, volgens een byzonder
koopbeding, voor niet meer dan twee of drie Guinjes het stuk. Eenigen tyd daar naa
liet hy eenige zyner Rammen verhuuren, en ontving, eenigen tyd lang, niet meer
dan vyftien Engelsche Schellingen en een Guinje voor 't stuk; maar, toen de
beroemdheid der Schaapen, hier uit voortgeteeld, het land doorklonk, verhoogde
hy den prys, en, in 't Jaar 1770, kon hy voor eenige zyner Rammen vyf en twintig
Guinjes voor een saisoen bedingen. Zints dien tyd nam de vermaardheid zyner
Rammen toe, en met deeze de prys; zodanig, dat hy, in de laatste jaaren, enkele
Rammen voor een saisoen verhuurde voor den verbaazend hoogen prys van 400
Guinjes en meer.
Elke tak des Landbouws is meer of min verschuldigd aan zyn gelukkig vernuft en
doordenken op dit stuk. Meest egter besteedde hy zyne aandagt, en met den
gelukkigsten uitslag, op de verbetering der Schaapen, bekend onder den naam van
Dishley of New-Leicestershire Schaapen; op Runderen met lange hoornen; en sterke
zwarte Paarden, geschikt tot Rydpaarden en ten dienste des Legers. De verbetering
der Zwynen, het aankweeken van het beste wintervoedzel voor 't Vee, hielden zyne
aandagt in den laatsten tyd bezig, en heeft hy zich verdienstlyk gemaakt door het
bevogtigen der Weidlanden in te voeren.
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Het Ras der Dishley Schaapen is bekend door de fynheid van derzelver beenderen
en vleesch, de ligtheid van den afval, de rustlievenheid van aart, waar door zy
schielyk en met minder voedzel dan andere Schaapen van gelyke zwaarte en prys
vet worden.
BAKEWELL verbeterde zyne zwarte Paarden, door agt te geeven op de gestalte,
best ten gemelden gebruike geschikt. Hy verhuurde voor een saisoen zyne
Springhengsten voor 100 Guinjes en meer. Omtrent tien jaaren geleden vertoonde
hy zyn beroemd zwart Paard aan den Koning, en veele Edellieden, te St. James. Zyn langgehoornd Rundvee onderscheidde zich van al het andere door soortgelyke
eigenschappen als zyne Schaapen: fynheid van gebeente en vleesch, geschiktheid
om vet te worden, en weinig af te leggen. Met één woord, niemand hadt de stoutheid,
om hem, wat Paarden en ander Vee betrof, een mededinger te weezen. De Pryzen,
welke hy 'er, by openbaare verkooping, van maakte, waren verbaazend.
BAKEWELL was, toen hy, den 1 van Oct. 1795, overleedt, omtrent zeventig jaaren
oud. Nimmer was hy getrouwd geweest; een Neef was zyn Erfgenaam en Opvolger.
Hy was, op dat wy dit van zyn Persoon en Character 'er byvoegen, kloek van gestalte,
en in de laatste jaaren gezet van postuur. Zyn gelaad tekende verstand,
werkzaamheid, en eene groote maate van goedaartigheid. Zyne manieren waren
vry, bevallig, en zeer geschikt om die groote maate van behaaglykheid, welke hy
verkreegen hadt, te behouden. Zyne huishoudelyke schikkingen te Dishley waren
op de leest der Gastvryheid voor vreemdelingen geschoeid, en zodanig, dat hy eene
algemeene agting wegdroeg; van de veelvuldige Bezoekers, die uit nieuwsgierigheid
zich derwaards begaven, vertrok niemand zonder reden te hebben om het gastvry
onthaal te pryzen. Men vertelt veele byzonderheden van zyne genegenheid tot de
Beesten, en zorgvuldigheid om ze wel op te passen. Steeds beklaagde hy zich, en
voer met verontwaardiging uit, over de harde en barbaarsche behandeling, door
dryvers, slachters en anderen, het Vee aangedaan. Zyn wellust vondt hy in 't
vermelden van de voorbeelden, die hy van de leerzaamheid en goedaartigheid van
zyn Vee dagelyks ondervondt. - Welk een gelukkig Landman voor zich zelven! Welk
een zegen voor zyne Tydgenooten! Voor hoe veelen staat
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een dergelyke loopbaan open, indien zy het hunne willen aanwenden om de Natuur
te kennen, en die door Kunstverbeteringen aan de hand te gaan!

Aanmerkingen over de leerzaamheid der dieren; getrokken uit W.
Smellie's Philosophy of Natural History.
(Medegedeeld door den Heer R. ARRENBERG.)
(Vervolg en Slot van bl. 421.)
Niettegenstaande de menigvuldige verwonderlyke daden, die door verschillende
viervoetige Dieren ter uitvoer gebragt worden, en schoon derzelver zintuigen
volkomener zyn dan die der Vogelen, is egter geen van dezelven bekwaam, om
onderscheiden woorden uit te brengen; doch zeer veel Vogels leeren, zonder veel
onderwys, woorden en zelf zinsneden uit te brengen. In Papegaaijen, heeft de
onderscheidende zuiverheid van hun gehoor, hunne scherpzinnige oplettendheid,
en hun zoo sterk ingeschapen neiging om allerlei geluiden na te maken, hun billyk
de algemeene verwondering verwekt. Wanneer zy huisdieren geworden zyn, leert
de Papegaai de straatloopers naroepen, behalven nog veelvuldige woorden en
gezegden, die zy daaglyks hooren van het huisgezin, waarin zy haar verblyf hebben.
Schoon de bepaaldheid van derzelver verstandelyke vermogens hun niet leert
eenige woorden aan elkanderen te hegten, of het eigenaartig gebruik en de
beteekenis der woorden, kennen zy egter veelal de verbindtenis tusschen de woorden
en zaken. Eene Vrouw, iederen morgen, voorby een vengster gaande, voor welk
de kooi van een Papegaai geplaatst was, en zout te koop roepende, leerde de
Papegaai zeer schielyk dat geroep nadoen; doch sloeg nooit zyn oog op de Vrouw,
dan wanneer hy het geroep hoorde, het welk hy dan terstond nariep. Uit dit en
andere dergelyke gevallen, blykt het, dat woorden en zaken zich klaarblyklyk
vereenigen in den zin van een Dier. Hoe ver deze vereeniging, door geduld en
aanhoudende moeite, zoude kunnen gebragt worden, is moeilyk te bepalen. Het is
egter zeker, dat men, op die wyze,
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de Papegaaijen een aantal zelfstandige naamwoorden, en ook de eigennamen van
gemeene zaken, leeren kan; doch het is meer dan waarschynlyk, dat deze
bekwaamheid zich nooit zal kunnen uitstrekken tot het aanleeren van het gebruik
der woorden, en andere deelen van de spraak.
Behalven de Papegaaijen, Spechten, en anderen, welken onderscheidentlyk
woorden kunnen uitbrengen, is 'er nog een ander soort van Vogels, wier
leerzaamheid opmerking verdient. Zingende Vogels, die aartige en geestige Diertjes,
kunnen het uitbrengen van woorden niet leeren; doch derzelver musicaal gehoor is
zoo keurig en onderscheidend als hun gezang lieflyk en aangenaam. De
levendigheid, de sterke stem, en het navolgend vermogen, van deze schoone
schepsels hebben van alle tyden de oplettendheid en toegenegenheid van het
menschdom verwekt. Deze Vogels verkrygen welhaast, wanneer zy huisdieren
geworden zyn, het vermogen, om, behalven hunne natuurlyke nooten, aanmerklyke
gedeelten van kunstige deunen te zingen. Ik heb vertooningen gezien, waarin Cysjes
zich veinsden dood te zyn, en stil en onbeweeglyk bleven liggen, als 'er kanonnetjes,
omtrent een duim van hun af, uit een hout fortje, werden afgeschoten. Deze kleine
schepsels had men zelf geleerd, die kleine kanonnen, met een zwavelstok, aan te
steeken en af te schieten.
De leerzaamheid en schranderheid der Dieren heeft men altyd als iets
wonderbaarlyks beschouwd; ondertusschen is die verwondering eene uitwerking
van onoplettendheid; want, schoon de Mensch ontegenspreeklyk de eerste is in de
dierlyke wereld, komen de andere Dieren nader aan de schranderheid en het vernuft
van den Mensch, of wyken van denzelven verder af, naar gelang van het aantal van
derzelver ingeschapen neigingen, of, dat het zelfde is, naar mate van de
verstandelyke vermogens, met welken de Natuur hen begunstigd heeft. Het geheel
is een opklimmende trap van kundigheid. Een Wysgeer, derhalven, beschouwt en
bewondert het geheel, maar word nimmer overyld door de vertooning van een
gedeelte van het algemeen toneel van verstand en bezieling.
Wy zullen dit onderwerp besluiten met eenige weinige aanmerkingen, betreklyk
de veranderingen, die 'er by de Dieren plaats hebben, als zy tam gemaakt en
huisdieren geworden zyn.
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De lugtstreek en het voedsel zyn de voornaamste oorzaken, welken verandering te
weeg brengen in de grootte, gedaante, kleur en gesteldheid, der wilde Dieren; dan,
behalven deze oorzaken, zyn 'er nog anderen, welken invloed hebben op de Dieren,
wanneer zy tot een huislyken of onnatuurlyken staat gebragt zyn. De Dieren schynen,
in eene volkomen vryheid zynde, die byzondere streeken van de wereld uitgekozen
te hebben, welken het meest overeenkomende zyn met de natuur en gesteldheid
van elk byzonder geslacht. Zy blyven ook vrywillig in dezelven, zonder zich, gelyk
de Mensch, over de geheele vlakte van den aardbodem te verspreiden; doch
wanneer zy door menschen, of door eene groote omwenteling der Natuur,
genoodzaakt worden derzelver geboorteland te verlaten, ondergaan zy zulk eene
aanmerklyke verandering, dat men, om dezelven te herkennen en te onderscheiden,
zyn toevlugt moet neemen tot het allernaauwkeurigst onderzoek. Indien wy by de
lugtstreek en het voedsel nog voegen de natuurlyke oorzaken van verandering in
de vrye Dieren, zal de heerschappy van den Mensch over de zulken, die hy tot den
staat van dienstbaarheid gebragt heeft, en den trap tot welken de tyranny de natuur
vernedert en misvormt, dezelve nog grootlyks vermeerderen. De Mouflon, de stam
uit welken ons huislyk Schaap zyn oorsprong heeft, is, vergelykenderwys, een groot
Dier. Hy is zoo vlug als een Hert, gewapend met hoorns en sterke hoefklaauwen,
en bekleed met zwaar hair. Met deze natuurlyke voordeelen begaafd, vreest hy
noch de guurheid van de lugt, noch de wreedheid van den Wolf. Door de schielykheid
van zyn loop, is hy niet alleen in staat om zyn vyand te ontvlugten, maar kan hem
ook, door de sterkte van zyn lighaam en de vastheid van zyne wapenen, ten allen
tyde weêrstand bieden. Hoe verschillend dan is dit Dier niet met ons huislyk Schaap,
dat beschroomd, zwak, en buiten staat is zich zelven te verdedigen? Zonder de
bescherming van den Mensch, zou dat geheele geslacht welhaast door
verscheurende Dieren en winterstormen uitgeroeid worden. In de warme lugtstreeken
van Afrika en Asia schynt de Mouflon, die de naaste bloedverwant van het Schaap
is, minder ontäart dan in andere lugtstreeken. Schoon tot een huislyken staat gebragt,
behoudt hy egter zyne gestalte en zyn hair, doch de dikte van zyne hoornen
vermindert. Het Schaap van Barbaryen,
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Egypten, Arabie, en Persie, heeft nog grooter veranderingen ondergaan, en, naar
gelang dat het een der Aspunten nadert, vermindert het in gestalte, sterkte, vlugheid
en moed. Wat betreft den Mensch, die word in sommige opzigten beter en in anderen
erger; deszelfs zwaar hair verandert in fyne wol. Dan, met betrekking tot de natuur,
heeft toeneeming en afneeming omtrent een en dezelfde zaak plaats, en in beiden
is het eene verandering van derzelver oorspronglyke gesteldheid.
Op den Os heeft het voedsel meer invloed dan op eenig ander Dier. In landen
daar de weiden welig zyn, verkrygt hy eene verbazende zwaarte. De Ouden gaven
aan de Ossen van AEthiopien, en sommige gewesten van Asia, den naam van
Olyphants-Ossen, om dat zy in deze landstreken de grootte van een Olyphant
bereikten. Dit is voornaamlyk toe te schryven aan den overvloed van goede en
sappige groenten. De hooglanden van Schotland, en alle hooge noordlyke landen,
geven doorslaande voorbeelden van den invloed van het voedsel op het hoornvee.
De Ossen, zoo wel als de Paarden, verminderen oogenschynlyk in de meer noordlyke
gedeelten van Schotland; doch wanneer zy in weliger weiden worden overgebragt,
worden zy vetter, en de hoedanigheid van derzelver vleesch verbetert. De lugtstreek
heeft gelyklyk een aanmerklyken invloed op de natuur van den Os. In de noordlyke
streken van het vaste land, is hy bedekt met lang en zagt hair: ook heeft hy een
breeden bult op zyne schouders, en deze mismaaktheid heeft hy gemeen met de
Ossen van Asia, Afrika en Amerika; doch die van Europa hebben geen bult. De
Europeaansche Ossen niettemin schynen het oorspronglyk geslacht te wezen, van
welken de gebulte Ossen afstammen door vermenging by de tweede of derde
voortteling. Het verschil in derzelver gestalte is aanmerklyk groot. De kleine Zeba,
of gebulte Os van Arabie, heeft geen tiende gedeelte der grootte van een
AEthiopischen Olyphants-Os.
De invloed van het voedsel op het Hondengeslacht schynt niet groot te wezen.
In alle deszelfs veranderingen en verminderingen schynt hy de verschillendheid der
lugtstreken te volgen. In warme lugtstreken is hy naakt, en in de noordlyke is hy
bedekt met lang dik hair. In Spanje en Syrie is hy vercierd met een fyne zyde rok,
alwaar de gematigdheid van de lugt het hair van de
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meeste viervoetige Dieren in eene soort van zyde verandert. Behalven deze
uitwendige veranderingen, die door de lugtsgesteldheid veroorzaakt worden,
ondergaat de Hond nog andere veranderingen, welken ontstaan uit zyn toestand,
gevangenis, of den ommegang, dien hy met menschen heeft. Zyne gestalte
vermeerdert of vermindert, door de kleinere soort zich met elkander te doen paren,
en het zelfde heeft ook plaats, wanneer men dit omtrent de grootere in acht neemt.
De kortheid van het hair en van de ooren hangt insgelyks af van het beleid van den
Mensch. Honden, wier hair en ooren, gedurende eenige weinige voorttelingen,
afgesneden is geweest, brengen dat gebrek aan hunne afstammelingen over.
Hangende ooren, het zekerste teeken van huislyke dienstbaarheid en vrees, zyn
genoegzaam algemeen. Van alle de verschillende Rassen der Honden, hebben 'er
maar zeer weinigen den oorspronglyken staat van derzelver ooren behouden.
Staande ooren vind men maar alleen by den Wolfshond, Herdershond en
Noordschehond.
De kleur der Dieren verandert aanmerklyk als zy huisdieren geworden zyn. De
Hond, de Os, het Schaap, de Bok en het Paard, nemen allerlei kleuren aan. Het
Varken verandert van zwart in wit, en wit zonder vlakken gaat gemeenlyk verzeld
met eenige wezenlyke gebreken. Menschen, die zeer schoon zyn, maar wit hair
hebben, zyn over het algemeen met een gebrek aan het gehoor behebt; ook zyn
zy meestal zwaklyk, en hebben roode oogen. Viervoetige Dieren, welke geheel wit
zyn, hebben doorgaans roode oogen en zyn hardhoorende. De verschillendheid
van de oorspronglyke kleur is zeer aanmerklyk in onze huislyke Vogels. In een broei
van Kuikens, schoon de eijeren door dezelfde Hen gelegd zyn, en de vrouwlyke
door denzelfden mannelyken getreden is, heeft egter geen van hen dezelfde kleur.
De dienstbaarheid verandert niet alleen het uiterlyk voorkomen dier Dieren, maar
matigt ook derzelver natuurlyke neigingen. De Hond, by voorbeeld, is, in vryheid,
een verscheurend Dier, jaagt en verslindt de zwakkere soorten; doch als hy onder
de beheersching van den Mensch geraakt, verlaat hy zyne natuurlyke wreedheid,
en word een zwakke, dienstbare, geduldige en onderdanige, slaaf.
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Leevensbyzonderheden van Peter Collinson, F.R.S. & S.A.,
beroemd natuur- en oudheidkundige.
De Heer PETER COLLINSON, die niet alleen een uitsteekend Natuur- en
Oudheidkundige, maar een braaf Burger en volyverig Bevorderaar van nutte
kundigheden, was, werd den veertienden van Louwmaand des Jaars 1693 gebooren.
Het Geslacht, van 't welk hy afstamde, hadt langen tyd in het Noorden van
Engeland gewoond; en zyn Grootvader, die met hem den zelfden naam droeg,
woonde op een Vaderlyk Erfgoed, Hugal-hall, of Height of Hugal, geheeten, naby
Windermere-lake, in de Parochy van Stavely, omtrent tien mylen van Kendal in
Westmorland. - Wat zyns Vaders beroep was, of waar deeze woonde, kunnen wy
met geene volle zekerheid zeggen; en wy vinden ons even zeer buiten staat, om te
bepaalen, waar de jonge COLLINSON de eerste beginzels zyner Opvoedinge ontving.
Tot den Handel bestemd zynde, blykt het nergens uit dat hy veel onderrigts in
geleerde Taalen gehad hebbe. De bezigheid, tot welke hy was opgebragt, was een
Koopman, in 't groot, in Krameryen; hy hadt een Broeder, JAMES, tot dien zelfden
handel opgebragt, en men veronderstelt dat deeze ook 's Vaders bedryf geweest
hebbe.
De daar toe voeglyke jaaren bereikt hebbende, vingen de Broeders COLLINSON
den Handel als Deelgenooten aan; dit was voor beiden eene gelukkige
omstandigheid: dewyl zy in de grootste eensgezindheid leefden, en hunne bezigheid
beider tegenwoordigheid niet altoos vorderde, hadden zy beiden tydruimte om zich
toe te leggen op byzondere oefeningen, tot vermaak en uitspanning, of tot leering,
strekkende.
Onze PETER COLLINSON betoonde, van zyne vroege jeugd, eene sterke
genegenheid tot de Natuurlyke Historie. In het beschouwen der Insecten, en het
nagaan van derzelver veelvuldige gedaantverwisselingen, besteedde hy veele van
die uuren in zynen vroegen leeftyd, welke menigmaal en maar al te dikwyls verkwist
worden in min onschuldige, min leerzaame, voorwerpen. Het Plantenryk trok ook
vroeg zyne aandagt, en hy ving, nog zeer jong,

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

458
het vervaardigen aan van een Droog Plantenboek. Zo vlytig was zyne naspeuring
in voorwerpen van deezen aart, dat hy, nog een Jongeling zynde, kennis kreeg aan,
en geagt werd van, de grootste Natuurkundigen van dien tyd. DERHAM, WOODWARD,
DALE, LLOYD en Sir HANS SLOANE, vereerden hem met hunne vriendschap. Byzonder
gemeenzaam was COLLINSON met Sir CHARLES WAGER, dien hy tot een Minnaar der
Weetenschappen vormde.
Op inboezeming van COLLINSON, maakte Sir CHARLES 'er zyn werk van, om, op
zyne veelvuldige Tochten, eene menigte van zeldzaamheden te verzamelen, die
niet weinig toebragten om de uitmuntende Verzameling van Sir HANS SLOANE te
verryken. Met het zelfde goede en loflyke inzigt spoorde Sir CHARLES WAGER de
Scheepsbevelhebbers onder hem, na onderscheide Wereldoorden steevenende,
aan, om alles, wat zeldzaam en bewaarenswaardig was in de onderscheide takken
der Natuurlyke Historie, te verzamelen. Onder het bykans onnoemelyk aantal van
stukken in de Schatkamer der Natuurlyke Zeldzaamheden van Sir HANS SLOANE
waren 'er weinige die COLLINSON niet kende. Zyne gemeenzaamheid met dien Kenner
en Voorstander der Natuurlyke Historie was zo groot, dat ten allen tyde de toegang
voor hem openstondt, en dit volduurde tot diens dood. By de andere Vrienden, die
COLLINSON zich door zyne kundigheden verwierf, schoon in laateren tyd, moeten wy
byzonder vermelden JOHN, Graaf van BUTE; een Edelman zints lang bekend wegens
zyne bedreevenheid in de Plantkunde, de onderscheidende aanmoediging welke
hy in dat vak gaf, en de beschermende hand welke hy leende aan de vrye kunsten
in 't algemeen.
Het was intusschen de Natuurlyke Historie niet alleen, waar toe Mr. COLLINSON's
kennis zich bepaalde. Zyne bedreevenheid in de Oudheden zyns Lands was groot.
Hy was overzulks een bevoegd voorwerp om Lid te worden van beide de groote
geleerde Instellingen, waar mede Londen vercierd is. In Wintermaand des Jaars
1728, werd hy tot Lid van de Koninglyke Societeit verkoozen, en van de Societeit
der Oudheidkundigen. Hoe naarstig en nuttig een Lid hy was van de Koninglyke
Societeit, blykt uit veele Deelen van de Philosophical Transactions, waar toe wy de
zodanigen wyzen die meer byzondere bescheiden verlangen van 's Mans
volstandigen yver om de gren-
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zen der Weetenschappen uit te breiden. Behalven de stukken van zyn eigen hand,
die zeer schoon en belangryk zyn, bevorderde en onderhieldt hy eene
alleruitgebreidste Briefwisseling met de Geleerden en Liefhebbers in alle Landen.
Wy tekenen 'er alleen uit op, dat hy, in het LI Deel des gemelden Werks, in eenen
Brieve aan J.TH. KLEIN, Secretaris der Stad Dantzig, het denkbeeld van de verhuizing
der Zwaluwen beweerd heeft tegen dien Heer, die staande hieldt dat de Zwaluwen
geen Trekvogelen waren; maar zich, staande den tyd dat zy zich niet vertoonden,
in het water verschoolen. De Heer COLLINSON houdt deeze stelling als strydig met
de natuur der zaake, en brengt het gezag van Sir CHARLES WAGER, van Captein
(*)
WRIGHT en Mr. ADANSON, by, als ooggetuigen van de reistochten der Zwaluwen .
De Heer COLLINSON was niet min een volyverig Lid in de Societeit der
Oudheidkundigen. Tot een enkel voorbeeld hier van strekke zyn Geschrift over den
ronden Tooren te Ardmore in Ierland. 'Er zyn in dat Ryk verscheide dusdanige
Toorens, en men heeft verschillende gevoelens gevormd, wegens het oogmerk van
derzelver aanleg. Mr. CHARLES SMITH beweerde, op 't gezag van eenige Iersche
Handschriften, dat ze gebouwd waren tot gevangenplaatzen voor Boetelingen; in
dit gevoelen trad ook COLLINSON. Volgens die Handschriften, werden die Boetelingen
in de opperste verdieping van den Tooren geplaatst; daar voor eenen bepaalden
tyd, naar gelange van de zwaarte des misdryfs, zich onthouden hebbende, kreegen
zy verlof om eene verdieping laager te gaan; dus daalden zy allengskens neder tot
zy aan de deur kwamen, die altoos tegen over den ingang der Kerk was, waar zy
(†)
de vergiffenis van de Geestlyken en de gelukwensching des Volks ontvingen . Hoe veel waarschynlykheids dit berigt deezer zaake moge hebben, is het
tegengesprooken door OWEN SALISBURY BRERETON, Esq., die gedagte Toorens houdt
voor oude Iersche Gebouwen, en dat, uit derzelver plaatzing by de Kerken, en alleen
een vloer en vensters aan den top hebbende, het voornaamste gebruik dee-

(*)
(†)

Men zie over dit onderwerp de Uitgezogte Verh. by HOUTTUYN. II D. bl. 185-218.
Archaeologia, Vol. I. p. 305-307.
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zer Toorens bestondt om een Persoon te huisvesten, die met eenig Blaasinstrument
(*)
het Volk ter Kerke riep .
De uitgestrekte Briefwisseling van COLLINSON stelde hem in staat om voor de
Societeit der Oudheidkundigen een verslag te verkrygen van veele zeer zeldzaame
(†)
Tartaarsche Oudheden .
Waar Mr. COLLINSON zich bevondt, in de schynbaarst werkloosste oogenblikken,
ontglipte hem nimmer iets 't welk opmerking verdiende; hy schreef neder elke
opmerkenswaardige byzonderheid, welke hem onder het leezen, of in gezelschap,
voorkwam. Dusdanige wenken verschafte hem de Ommegang misschien meer dan
de Boeken; want 'er was naauwlyks een man van geleerdheid of vernuft, in eenigen
tak, in Engeland, dien hy niet kende. Wat de Vreemdelingen betreft, die hier te lande
kwamen om kundigheden op te doen, of zich te vermaaken, werden allen, die
uitstaken door hunne kennis in de Natuurlyke Historie, of door hunne vorderingen
in eenige Kunst of Weetenschap, steeds hem aangepreezen. Onder deezen bevondt
zich de beroemde LINNAEUS, met wien COLLINSON, geduurende diens Mans verblyf
in Engeland, eene gemeenzaame vriendschaps-verbintenis aanging, gekoesterd
door de gelykaartigheid van oogmerken, bevestigd en vermeerderd door veelvuldige
wederzydsche dienstbetooningen. Deeze Vriendschap hieldt onverzwakt stand, tot
dat de dood eene scheiding maakte.
De veelvuldige aanbeveelingen van Vreemdelingen aan COLLINSON waren het
eigenaartig uitwerkzel van zyne uitgebreide Briefwisseling, en bragten niet weinig
toe om dezelve nog verder uit te strekken. In zyne verpligtingen van deezen aart
was hy zeer stipt. Hy gaf den Geleerden en Weetgierigen in verscheide deelen des
Aardkloots berigt van de ontdekkingen en verbeteringen, welke hier gemaakt waren
in verschillende takken van kundigheden; en 'er is naauwlyks een gedeelte der
Wereld, waar uit hy geene berigtgeevingen van denzelfden aart, in vergelding,
ontving. Ter oorzaake deezer veelvuldige kundschappen hadt hy het in zyne magt,
in verscheide gewigtige opzigten, de eer en het voordeel zyns Vaderlands te
bevorderen.

(*)
(†)

Archaeologia, Vol. II. p. 80-82.
Ibid. p. 222-226.
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In den Jaare 1730 werd, by Inschryving, eene Boekery te Philadelphia, in
Noord-America, aangelegd, aan welke COLLINSON een aantal van kostbaare Boeken
ten geschenke zondt, en andere van zyne Vrienden bezorgde. Naardemaal deeze
Boekery-compagnie eene aanmerkelyke som 's jaarlyks te besteeden hadt tot den
aankoop van Boeken, en een kundig Vriend in Londen behoefde om dit voor dezelve
waar te neemen, nam COLLINSON gaarne dit werk op zich, en volvoerde zulks meer
dan dertig jaaren agtereen. Hy hielp niet alleen in de keuze der Boeken, maar nam
op zich de geheele bezorging van ze te verzamelen en in te scheepen, zonder ooit
iets voor deeze moeite te vraagen. De gelukkige opgang, dien deeze Boekery
maakte, welke voor geen gering gedeelte was toe te schryven aan den raad en de
hulpleenende hand van COLLINSON, moedigde het oprigten van soortgelyke
Boekeryen aan, op verscheide plaatzen, volgens het zelfde plan: zo dat, naa eenig
tydsverloop, 'er meer dan dertig in onderscheide Volkplantingen bestonden; 't geen
zeer veel toebragt om nuttige kundigheden in dat Werelddeel te verspreiden. De
Boeken, door hem aangepreezen, waren alle van de belangrykste soort, en de
Naamlyst van de eerste Boekery werd in groot aanzien gehouden, en gevolgd by
de laater opgerigte.
Aan de Bestuurders van de Boekery te Philadelphia, onder welken zich bevondt
Mr. BENJAMIN, (naderhand de beroemde Dr. FRANKLIN,) zondt de Heer COLLINSON
de vroegste bescheiden van alle verbeteringen in Europa, den Landbouw en de
Kunsten betreffende, en van alle ontdekkingen in de Wysbegeerte. In den Jaare
1745 vaardigde hy derwaards af een verslag van de nieuwe Proeven in de
Electriciteit, onlangs in Duitschland gedaan, vergezeld van een glazen buis, en de
noodige onderrigtingen, ten aanziene van de wyze op welke de Proeven moesten
genomen worden. - Dit was de eerste kennis, welke Dr. FRANKLIN kreeg van dit
onderwerp; een onderwerp, 't welk hy, aangemoedigd door de vriendlyke
beantwoording zyner Brieven, des betreffende, aan COLLINSON geschreeven,
naderhand voortzette, met een zo gelukkigen uitslag, dat hy daar door den grootsten
roem verwierf in alle Landen van Europa, en door de geheele beschaafde wereld.
Welke onderscheidene begrippen men ook vorme van FRANKLIN's Staatkundig
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volgend gedrag, het Frankliniaansche Stelzel van Electriciteit zal zyn naam met
agting doen noemen by de laatste naakomelingschap.
Onder andere blyken van COLLINSON's werkzaamen en onvermoeiden yver, om
het voordeel zyns Lands te bevorderen, kunnen wy niet nalaaten te gewaagen van
het verhaal, 't geen hy opstelde en uitgaf, wegens de Schaaphoedery in Spanje,
ten aanziene van de verplaatzing deezes Vees van de bergen in de vlakten, en uit
(*)
de vlakten op de bergen . Misschien zal dit verslag, in eenig volgend tydperk,
gerekend worden onder een der grootste zegeningen, voortgesprooten uit zyne
uitgebreide en naspeurende Briefwisseling. Wanneer America beter bevolkt is,
wanneer de bergagtige deelen bewoonbaarder geworden zyn, wanneer de laage
landen ontdaan zyn van de wyduitgestrekte bosschen, en naar eisch bebouwd,
zullen de schoonste Schaapskudden van de wereld mogelyk de vlakten van Carolina,
Georgia, Oost- en Westflorida, in de Wintermaanden bedekken, en zich na het
gebergte vervoegen als de Zomerhitte begint, en de landen verschroeit. Ingevolge
der Americaansche Staatsomwenteling, zal die verbetering dat voordeel niet aan
Engeland bezorgen, 't welk COLLINSON beoogde; maar het is der overweeginge
dubbel waardig, of de Spaansche wyze van de Schaapskudden te behandelen niet
met voordeel in Engeland zelve zou kunnen worden ingevoerd; met dit onderscheid,
dat de hoogten verkoozen wierden tot verblyfplaatzen voor de Schaapen in den
Winter, en de laagere vogtige landen tot eene Weide in den Zomer.
Reeds in den Jaare 1740 hadt de Heer COLLINSON groote agting verworven onder
de zodanigen, die, in Groot-Brittanje, de meeste vorderingen gemaakt hadden in
de Plantkunde en de Natuurlyke Historie. Zyne Verzameling was zeer groot, en
zyne stukken welgekoozen. Hy hadt een Kruidtuin te Mill-hill, digt by Enfield, waar
in men veele heerlyke Planten vondt, ten dien tyde in geen andere Plantverzameling
te vinden; derzelver aantal nam steeds toe tot zynen dood. De Verzameling, en
Tuin, door hem aangelegd, bragt hem in kennis met veele Persoonen van rang in
het Ryk, die zich onderscheidden door hun smaak in Planten en Gewassen, of
verlangden

(*)

Zie Biographia Brittannica, Vol. IV. p. 36.
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verbeteringen in den Landbouw te maaken. By zommigen deezer sleet hy dikwyls
eenige dagen op hunne Landgoederen; zyne goedkeuring geevende aan, of zyne
tegenbedenkingen mededeelende over, de plans, welke zy ontworpen hadden; dit
deedt hy met eene openhartigheid en smaak, welke tevens eere deedt aan de
eenvoudigheid zyner zeden, en de juistheid van zyn oordeel.
('t Vervolg en Slot hier na.)

Waarneemingen over den oorsprong en het gebruik der
scheeps-seinen, of signalen.
(Uit het Engelsch.)
Wanneer wy, op ons gemak, t' huis zittende, het verhaal leezen van een Gevegt,
of eenige andere gewigtige verrigting eens Legers, is onze aandagt, over 't algemeen,
zo zeer gevestigd op de uitkomst, dat wy slegts weinig agt slaan op de daar toe
aanleidelyke beweegingen, en zelden vormen wy ons een onderscheiden denkbeeld
van het beleid op dien dag gehouden. - Maar een Man van Krygsbedryf, of gewoon
over de zaaken na te denken, en die zich niet vergenoegt met het enkel verzadigen
zyner nieuwsgierigheid, volgt elk Leger in deszelfs beweegingen, tragt derzelver
verband te zien, en den invloed, welken zy gehad hebben op het lot van den dag,
en tragt zich een algemeen begrip te vormen van het geheele tooneel des bedryfs,
op de verschillende belangryke tydstippen. Hy ziet met het oog eens Veldheers, en
gaat naa hoe de gegeevene bevelen gelukken, of mislukken.
Maar weinigen bemoeijen zich verder met het verhaal. De beweeging des Legers
is bevolen, volbragt, en het lot van den dag bepaald. Weinigen denken hoe dit alles
is bewerkstelligd; en als men hun vermeldt, dat, geduurende den geheelen Slag
van Custrin, FREDRIK DE GROOTE op het bovenvertrek van een Landherberg zat, van
waar hy het geheele Slagveld kon overzien, terwyl zyne Aides de Camp, te paard,
op het voorplein zyne bevelen afwagtten, worden zy door verwondering getroffen,
en kunnen naauwlyks begrypen hoe dit kan geschieden; maar by
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nadenken ontdekken zy de mogelykheid. Hunne verbeelding vergezelt den Boode
van het plein der Herberge tot het tooneel des Krygs; zy hooren de bevelen des
Generaals overleveren, en wagten de volvoering af.
Doch, als wy een oogenblik denken op den toestand eens Vlootbevelhebbers,
bepaald aan boord van één Schip, en dat Schip zo zeer of meer dan eenig ander
van de Vloot aangetast; en teffens in opmerking neemen, dat 'er geen Booden zyn,
gereed om zyne bevelen aan dikwyls wydverstrooide Schepen over te brengen, die
onderscheiden en naauwkeurig ter hand te stellen; en dat, indien dit zelfs mogelyk
ware door het afvaardigen van kleine Vaartuigen of Boots, de ongestadigheid van
wind en weder de overbrenging zo verwylend kan doen worden, dat het gunstig
tydperk voorby vliegt, eer het bevel kan worden medegedeeld. - Wanneer wy, zeg
ik, denken om alle deeze omstandigheden, worden wy verlegen, en verbeelden ons
veelligt, dat een Zeeslag niets meer is dan een weinig zamenhangend gevegt van
Schepen tegen Schepen; en dat, wanneer de Admiraal eens het beveelend woord
tot den slag gegeeven heeft, hy alles gedaan heeft wat hy in zyne omstandigheden
kan doen, en voorts het lot van den slag moet overlaaten aan de kunde en
dapperheid zyner Capiteins, Zeelieden en Soldaaten.
Nogthans is het in deezen toestand, schynbaar de ongunstigste, dat de bevelen
des Opperbevelhebbers overgebragt kunnen worden met een spoed, in een Armée
te lande niet te agterhaalen. Het tooneel des slags is onbelemmerd, zo dat het oog
des Admiraals alles zonder hinder kan overzien. De beweegingen, die mogelyk zyn
uit te voeren, zyn weinig en bepaald. Eenige woorden zyn genoeg om ze te beveelen,
en dan moeten de enkel vegtende Schepen altoos aan het bewind des daar op
bevelvoerenden Capiteins worden overgelaaten. - Deeze eenvoudigheid in de te
volvoerene pligt heeft den Zeekrygsman in staat gesteld om eene taal uit te denken,
ten vollen genoegzaam tot de zaak voorhanden, waar door men verstandhouding
kan hebben zo verre het oog kan zien. Dit is de taal der Tekenen, of Signalen; een
taal die voor de oogen spreekt, en geleezen kan worden door elk. Gelyk men, in
het gemeene schryven, overeengekomen is om zekere klanken, in het spreeken
gebruiklyk, uit te drukken, of liever, gelyk men in do
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Hieroglyphische of Beeld spraak bepaald heeft, dat zekere willekeurige tekens
zekere bepaalde gedagten uitdrukken, of de onderwerpen daar van voorstellen, zo
maakt men hier eenige Vertooningen, omtrent welker meening men vooraf is
overeengekomen; de Scheepsbevelhebber, tot welken dezelve zyn ingerigt, verstaat
ze; en alle Scheepsbevelhebbers hebben last om het oog gevestigd te houden op
het Schip des Oppervlootbevelhebbers, ten einde zy zynen wil verstaan.
Het is naauwlyks mogelyk voor eenig aantal Schepen om gezamenlykerhand te
vegten, zonder eenige zodanige gemeenschap tusschen den Admiraal en de
Capiteins der andere Schepen. - Wy hebben geen onderscheiden berigt hoe zich
dit toegedraagen hebbe in de Scheepsgevegten der oude Volken, de Grieken en
de Romeinen. Nogthans is de noodzaaklykheid van dusdanige Verkenningstekenen
zo blykbaar, dat wy niet kunnen veronderstellen, dat zulks nagelaaten zou weezen
door de vernuftigste en beschaafdste Volken, die ooit op het groot tooneel der wereld
zich vertoonden; en wy houden ons verzekerd, dat een THEMISTOCLES, een CONON,
en andere beroemde Zeebevelhebbers der Athenienseren, Tekenen hadden, door
welke zy de beweegingen hunner Vlooten regelden. Wy vinden aangetekend, dat,
wanneer AEGEUS zyn Zoon THESEUS na Creta zondt, men overeengekomen was,
dat, indien het Schip den jongen Prins in veiligheid weder te rug bragt, een witte
Vlag zou waaijen. Maar de Schepelingen, verrukt door blydschap, van hun land,
naa eenen gevaarlyken Zeetocht, weder te zien, verzuimden het afgesprooken
Teken te vertoonen. De bekommerde Vader wagtte elken dag het Schip, 't welk zyn
geliesden Zoon zou wederbrengen, en was na strand gegaan om te zien of het
opdaagde. Hy zag het, doch zonder het afgesprooken Teken. Waarop de oude Man
zich in Zee wierp. - Wy vinden ook, in de Geschiedenis der Punische Oorlogen, van
POLYBIUS, verscheide zinspeelingen op zulk eene wyze van kennisgeeving; en
AMMIANUS MARCELLINUS gewaagt van de Speculatores en Vexillarii aan boord der
Schepen in de Adriatische Zee. De Gedenkpenningen van Grieken en Romeinen
vertoonen Vlaggen en Wimpels. Met één woord, wy kunnen niet twyfelen, of de
Ouden hebben zich van de Teken-taal bediend.
Het is eenigzins vreemd, dat Lord DUDLEY, in zyn Arcano del Mare, waar in hy
zulk een weidsch vertoon
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maakt van zyne kunde in alles wat betrekking heeft tot den Zeedienst, geen
onderscheide melding maakt van dit zo weezenlyk stuk; schoon hy, door zyn
langduurig verblyf in Italie, het Krygsweezen der Venetiaanen en Genueezen, toen
de grootste Zeemogenheden in Europa, door en door moest gekend hebben.
In de Zeeslagen van het hedendaagsch Europa wordt zeer veelvuldig van Seinen
en Signalen gesprooken. In de daad, gelyk wy reeds opmerkten, het schynt volstrekt
onmogelyk voor eenig aantal van Schepen, gelykerhand te vegten, zonder eenige
vastgestelde wyze van gemeenschap en mededeeling van kundigheden. Ontelbaare
gelegenheden moeten 'er voorkomen, waar in het onmogelyk zou weezen door
afgezondene Vaartuigen bevelen over te brengen van het een na het ander Schip.
Alle Volken hebben zints lang op de kusten Alarm-tekens vastgesteld. Het denkbeeld
was derhalven gemeenzaam.
Wy vinden meer byzonder opgetekend, dat Koningin ELIZABETH, by den Krygstocht
tegen Cadix ingerigt, haare Geheimschryvers beval, Lastbrieven op te stellen, die
medegedeeld zouden worden aan den Admiraal, den Generaal, en vyf Raaden van
Oorlog; die dezelve zouden affchryven en overzenden aan de verdere
Scheepsbevelhebbers, om ze niet te openen dan op zekere hoogte. Het was te dier
gelegenheid, (schryft onze Geschiedboeker GUTHRIE) dat wy het eerste geregeld
stel van Signalen en Bevelen aan de Bevelhebbers der Engelsche Vloot aantreffen.
Maar, tot dat de beweegingen van eene Vloot eene soort van eenpaarigheid
verkreegen hebben, geregeld en verbonden door daar aan eigenaartige beginzels,
en waaromtrent eene overeenkomst plaats heeft tusschen Persoonen gewoon een
aantal Schepen te beheeren, mogen wy met zeer veel vertrouwen zeggen, dat de
Signalen niet meer zyn dan een deel willekeurige Tekens, geschikt voor byzondere
gedeelten van den Zeedienst; als het aanvallen van den Vyand; het landen der
Troepen, enz. en dat zy enkel kunnen aangezien worden als betrekking hebbende
tot den eindelyken uitslag, maar geenzins de wyze van volvoering aanduidende, of
de beweegingen bestuurende om die daar te stellen.
Het was JACOBUS DE II, toen Hertog van York, die het eerst bedagt was om dit
stuk tot een stelzel te brengen, en die het aanbelang daar van doorzag. Hy, zo wel
als de Koning zyn Broeder, hadden altoos be-
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toond veel lust voor den Zeedienst te hebben; en, tot Admiraal van Engeland
aangesteld, zette hy zich geheel op alles wat ter verbetering der Zeemagt en
Zeedienst kon strekken. Hy hadt zich in de kunst des Oorlogs geoefend onder
TURENNE, 'er zich niet als op een stuk van tydverdryf, maar als op een Weetenschap,
op bevlytigd, en betoonde zich een allergeliefdst Kweekeling van gemelden
alleruitsteekendsten Veldheer. TURENNE wees, ten eenigen dage, op hem; zeggende:
‘Ziet daar den Man, die een der eerste Prinsen en grootste Veldheeren van Europa
zal worden!’ - Tot Admiraal van Engeland aangesteld, tragtte hy in den Zeedienst
alle die beginzels van schikking en zamenwerking in te voeren, welke in den
Landdienst eene menigte van onderscheide Krygshoopen tot één groot Leger
vormen. Wanneer hy in den Oorlog tegen de Hollanders het Vlootbevel hadt, bevondt
hy dat de Vloot weinig beter was dan eene Verzameling van Schepen, aan boord
van elk Schip de Bevelhebber en diens Volk hun best deedt om den Vyand schade
en af breuk toe te brengen; doch met weinig verbintenis met elkander, en luttel
passende op de bevelen van den Admiraal. In verscheide Gevegten, die de
Engelsche Vloot met de Hollandsche hadt, was alles verwarring, zo ras de Zeeslag
eenen aanvang nam. Het is opmerkenswaardig, dat de beroemde Pensionaris DE
WITT, die van een Staatsman, binnen weinig weeken, een groot Zeebevelhebber
wierd, aan de Algemeene Staaten, by zyne terugkomst van deezen eersten
Scheepstocht, eene soortgelyke beschryving van de ongeschiktheid des gevegts
gaf.
In de Memorien van JACOBUS DEN II, door hem zelven geschreeven, ontmoeten
wy de volgende aantekening: ‘1665. Op den vyftienden van Maart ging de Hertog
van YORK na Gunfleet, de algemeene verzamelplaats der Vloot, en bespoedigde de
uitrusting. Hy beval alle de Vlagofficieren, alle morgens, by hem aan boord te komen,
om over de Orde der Batalje en de Rangschikking te spreeken. In voorige Zeeslagen
was geen Orde gehouden, en deeze onder den Hertog van YORK was de eerste, by
welke het vegten in een geregelde linie van Batalje werd in agt genomen.’
Dit mag aangemerkt worden als een genoegzaam getuigenis om den Hertog van
YORK de eer der uitvindinge te geeven. Want, welke misslagen ook dien Prins mogen
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ten laste gelegd worden, hy staat voor een waarheidspreeker te boek. Wy
Engelschen hebben te meer reden om dit stuk vast te houden, dewyl de Franschen
na de eer dier uitvindinge staan. Het is waar, dat COLBERT, die vermaarde
Staatsdienaar van LODEWYK DEN XIV, een Zeemagt voor zynen Koninglyken Meester
schiep, en daar aan eene regeling gaf, die aan andere Volken ten voorbeelde mag
strekken. Door zyne aanmoediging werden de kundigste Mannen overgehaald om
'er het hunne aan toe te brengen, en alle verbeteringen in te voeren: zy gaven de
eerste Verhandelingen over de Scheeps oorlogsverrigtingen. Maar men hebbe zich
steeds te herinneren, dat ten dien tyde JACOBUS DE II zich ten Hove van LODEWYK
onthieldt; dat hy voorheen gemeenschaplyk gehandeld hadt met de Franschen als
een Bevelhebber en Vlagofficier, en hun ten dien tyde ten dienste stondt met zyne
kunde in Zeezaaken. Op den merkwaardigen dag te la Hogue, riep de dappere
RUSSEL, een van TOURVILLE's beweegingen ziende, uit: ‘Zie daar! zy hebben ook
(*)
PEPYS onder zich!’ Dit verhaal steunt op het gezag van een Vriend, die een oud
agtenswaardig Officier (Admiraal CLINTON) hoorde zeggen, dat hy het had van een
Heer, die in den slag tegenwoordig was, en dit zeggen hoorde: zo dat, hetgeen lang
een algemeen zeggen geweest is, nu als ten vollen bevestigd mag worden
aangemerkt.
Het was te deezer gelegenheid, derhalven, dat de Hertog van YORK de schikkingen
en werkzaamheden eener Oorlogsvloote ten hoofdvoorwerp zyner byzondere
beoefeninge stelde, dezelve tot een stelzel bragt, en uitvondt dat Systema van
Onderrigtingen in 't Zeilen en Vegten, 't welk, zints dien tyd, aangemerkt is als een
Wetboek voor de Britsche Zeemagt, en aangenomen by de Nabuuren als de
grondslag hunner Zee - Tactiek. - Het schenkt groote eere aan den Uitvinder, schoon
de verdienste niet zeer in 't oog loope van den oppervlakkigen beschouwer, uit
hoofde van die eenvoudigheid , welke de hoofduitmuntenheid uitmaakt. Het is
ongetwyfeld de uitkomst van veel schrander bedenkens en moeilyke vereeniging
van ontelbaare omstandigheden, welke alle haaren invloed hebben; en het verdient
onze opmerking,

(*)

PEPYS was een Secretaris des Hertogs van YORK.
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dat, schoon laatere Zeebevelhebbers het onderwerp verbeterd hebben door
verscheide ondergeschikte byvoegzelen, tot deezen dag toe, geene verandering
gemaakt is in de algemeene beginzelen en grondregolen.
Tot dat 'er zodanig iets was vastgesteld, is het blykbaar, dat de Signalen niet
anders of niet hooger konden aangezien worden dan willekeurige en niet
zamenhangende Hieroglyphen, enkel door 't gebruik te leeren en in 't geheugen
bewaard, zonder eenige oefening van het oordeel; en de verkryging van deezen
tak der Zeevaardkunde moet een bezwaarlyker taak geweest zyn, dan het leezen
van Chineesch schrift. Maar zulk een Zeewetboek eens vastgesteld zynde, worden
de Characters, die de zaak uitdrukken, voorwerpen van redelyke naspeuring.
Overeenkomstig hier mede gingen de Voorschriften van zeilen en vegten van
den Hertog van YORK vergezeld van een reeks Signalen, om de voornaamste en
meest voorkomende beweegingen van de Vloot te bestuuren. Deeze waren met zo
veel oordeels opgesteld, en in dezelve straalde zo veel oplettenheids, eenvoudigheids
en eigenaartigheids, door, dat men het naauwlyks noodig gevonden heeft 'er eenige
verandering in te maaken; en worden zy by de Britsche Zeemagt tot nog gevolgd,
als de gewoone Signalen, in alle gevallen, waar in men niet bedagt is om de
beweegingen der Vloote voor het oog des vyands te bedekken.
Niettegenstaande deeze erkende verdiensten der Signalen des Hertogs van YORK,
moet men erkennen, dat 'er groote verbeteringen ten aanziene van dit onderwerp
gemaakt zyn; 't zelve als eene Kunst beschouwd zynde. De Krygskunde is, in het
verloop van eene' Eeuw, bykans een byzonder beroep geworden, waar op men zich
met byzonderen toeleg moet bevlytigen. - De Franschen waren vroegtydiger, en
meer gezet, in deezen loopbaan geplaatst, en de Staatsdienaars van LODEWYK DEN
XIV gaven zich, met veel oordeels, oneindige moeite, om hunne Krygsbevelhebbers
boven allen te verheffen, door, mag ik het zo noemen, hun een Academische
Krygsopvoeding te verleenen. Een meer naar weetenschap smaakende rigting gaf
men aan de Krygsopvoeding, ondersteund door daar in volleerde Mannen, en alle
de Volken van Europa moeten aan hun de verpligting erkennen voor veel onderrigts
in de Kunst des Oorlogs. Zy hebben veel op dit onderwerp gedagt, het grootlyks
verbeterd,
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en zelfs een nieuw beginzel te dier Kunste ingevoerd. Door deeze middelen hebben
zy het gebragt tot de allereenvoudigste gedaante van overbrenging tot het Wetboek
van Voorschriften in 't zeilen en vegten; door de Signalen onmiddelyk uitdrukkend
te maaken, niet van orders, maan van enkele getallen. Deeze getallen voor de
verscheide Artykelen van het Wet of Onderrigting-Boek geplaatst zynde, leest de
Officier, die een Signal, van den Admiraal gegeeven, verneemt, het getal, en brengt
het over aan zyn Capitein, misschien zonder te weeten waar toe het betrekking
heeft. - In deezer voege zyn eenvoudigheid en geheimhouding, met een onbepaald
vermogen van verandering, vereenigd. Wy gelooven, dat de Heer DE LA
BOURDONNAIS, een kundig en dapper Zeeofficier, in den Oorlog des Jaars 1758, de
Man was, die deezen vernuftigen vond bedagt.

[Ingezonden.]
Schryvers van de Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen!
Ter voldoeninge aan Ul. aanbieding, in Ul. Maandblad, No. 9 van dit jaar, bl. 392,
gedaan, zende ik Ul. myne gissinge, kortelyk voorgesteld, hier in bestaande, dat 't
Opschrift:
LVOLVSI PHASIS.
miets anders te kennen geest, dan den aart en plaats des Steens. De plaats tog,
daar de Steenen gevonden worden of groeijen, komt vooral in aanmerking, als blykt
uit ISIDOR. Lib. 6. Cap. 4., PLINNIS, en anderen.
Ik verklare derhalven de Letters op deeze wyze:

Lapis voluta sinus Phasis.
dat is

Steen volmta van den boesem van Phasis.
Door VOLUTA versta ik, niet, gelyk dit veele neemen, een krul of verciersel van een
Capiteel, maar, met BALDUS, een pulvinus, dat is, het zydelings deel van een
kroonlyst. Ziet denzelven in zyn Lexicon Vitruvianum, op 't woord Voluta.
Dat de Ouden vierkante steenen gebruikt hebben, voorna-
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melyk in die gebouwen, welke in 't water stonden, leert VITRUVIUS, Lib. 4. Cap. 4.,
en, met meerderen, BALDUS, op 't woord Quadratum.
Mogelyk zal ook, ten opzigte van dien Steen, eenig licht geeven PLINIUS Hist. Nat.
Lib. 2. Cap. 22.
Het is bekend, dat oude Schryvers de genitivus van de Rivier en Stad Phasis,
niet alleen in Phasidos, maar, ook, zomtyds, in Phasis lieten uitgaan.
Ziet daar iets tot aanleiding van een breedere en betere uitlegging.
Ik geeve dit weinige ter Ul. volkome dispositie, en blyve, met agting.
Q. den 10 Sept. 1797.
C.J.A.

Verregaande letter-diefstal.
JOANNES SCAPULA, de bekende Opsteller van een Grieksch Woordenboek, heeft
zyn Naam optekenenswaardig gemaakt in de Jaarboeken der Geleerden, niet van
wegen zyne Bekwaamheden en Geleerdheid, niet uit hoofde van braaf vlytbetoon
in den Letterarbeid; maar ter oorzaake van een lomp bedryf van onopregtheid en
bedrog, gepleegd tegen een uitsteekend Geleerden van de Zestiende Eeuwe.
Door HENRICUS STEPHANUS, dien beroemden en geleerden Drukker, werd SCAPULA
gebruikt als Proevennaziender. Toen deeze zyn Thesaurus Linguae Graecae uit
zon geeven, trok SCAPULA 'er die Woorden en Verklaaringen uit, welke hy de nuttigste
rekende, vervatte dezelve in één Boekdeel, en zondt het, als een oorspronglyk
Werk, onder zyn elgen naam in 't licht.
Het vervaardigen en drukken van den Thesaurus hadt STEPBANUS veel arbeids
en gelds gekost; doch het was zo zeer bewonderd van alle Geleerden, aan welken
hy dit Werk vertoond hadt, en scheen van zulk een weezenlyk aanbelang tot het
verkrygen eener grondige kennis in de Grieksche Taale, dat hy allen grond hadt,
om te hoopen, dat zyn arbeid met Lettereere zou bekroond worden, en dat hem het
geld, te koste gelegd aan het drukken, door een spoedig en wydstrekkend vertier
zon vergoed worden.
Doch, eer zyn Werk in de wereld kwam, verscheen het Uittrekzel van SCAPULA,
't geen, ter oorzaake van de grootte en den prys, een spoedig vertier bekwam; terwyl
de Thesaurus verwaarloosd by den Opsteller bleef liggen. Het gevolg was, dat
STEPHANUS bankbreukig werd; terwyl hy, die 'er de oor-
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zaak van was, de vrugten van zynen verraadlyken handel plukte.
SCAPULA's Lexicon zag eerst, in 't Jaar 1570, in Quarto het licht. Het Werk is
vervolgens vermeerderd, en in Folio uitgegee ven. Men heest er verscheide drukken
van, terwyl het groote Werk nimmer herdrukt is. De opgang, dien het Werk van
SCAPULA maakte, heeft men niet toe te kennen aan de meerdere verdiensten, welke
hetzelve bezit, maar aan den laageren prys en bruikbaarder grootte. - STEPHANUS
beschuldigt den Opsteller met het overslaan van verscheide gewigtige Artykels; als
mede met het niet welverstaan en verdraaijen zyner meening, en het maaken van
ongerymde en beuzelagtige Etymologien, waarvan hy zich zorgvuldig gewagt hadt.
Dr. BUSBY, zo beroemd wegens zyne kunde in de Grieksche Taale, en zyne
Leerwyze in dezelve gevolgd, wilde nimmer zynen Studenten in de Westminster
School toestaan gebruik van Scapula te maaken.

De goede kloosterbroeder van Augsburg.
Een zeer leerzaam Onderhoud.
(Ontleend uit Mr. CAMPBELL's journey over Land to India.)
- Getroffen door de gevoelens natuurlyk eigen aan een Mensch die gaarne zyne
Medemenschen gelukkig ziet, breidde myn hart zich uit in de beschouwing van een
stelzel van Vrede en Eensgezindheid, zich over de wyde wereld uitstrekkende. Myn
hart weidde van zelve uit in de bespiegeling der voordeelen en zegeningen, uit zulk
een stelzel oorspronglyk; en een vlugt neemende van de grenzen der uitvoerlykheid,
tot welke onze zwakke menschlyke natuur hier op aarde bepaald is, tot in het ryk
der verbeelding, vormde ik een schets van eene Utopische wereld, welke ik, met
de daad, geloof, dat in buitenspoorigheid alle lugtkasteelen, welke de Utopiaansche
Werkmeesters ooit gevormd hebben, wyd en verre overtrof.
Weggesleept door deeze bekoorlyke schildery der verbeelding, gehoorzaamde
myn lichaam ongewillig aan de indrukken der ziele; en de snelheid myner schreden
toeneemende met de drift myner gedagten, bevond ik my, eer ik het bemerkte,
binnen de deur van het Carmeliter Klooster. - Myne dwaaling bemerkende, trad ik
schielyk te rugge; wanneer een Kloosterling, die het goedaartigst voorkomen hadt,
reeds vry bejaard, my riep, en, na my toetreedende, op de beleefdste wyze, my in
't Fransch vroeg, waarom ik zo
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schielyk te rug ging? - Ik stond versteld; maar waarheid is de vyandin voor welke
verlegenheid altoos wykt. Ik ver haalde den Man myne geheele misvatting, met
vermelding van de gepeinzen, die 'er aanleiding toe gegeeven hadden.
De goede Vader, het verder gesprek over dit onderwerp ter zyde schuivende,
doch met een glimplach op 't gelaat, welke, myns oordeels, inhieldt een mengzel
van genegenheid mywaards, en tevens eene versmaading myner begrippen,
geseidde my door de Kerk, my alles merkwaardigs, daar in te zien, vertoonende.
In zonderheid wees hy my aan, een Zonnewyzer, gemaakt inde gedaante van een
Madonna, het hoofd omringd met straalen en starren, in de hand een Schepter
houdende die de uuren aanwees.
De Kapél verlaatende, en na het Klooster gaandé, zag de Monnik my met een
vrolyken lach aan. ‘Ik heb u nog iets te vertoonen, 't welk, terwyl Madonna den tyd
aauwyst, ons dien zal helpen verkorten; en dewyl het waarschynlyk een dieper
indruk op uwe zinnen zal maaken, dan 't geen gy tot nog gezien hebt, zult gy het
daardoor misfchien te langer in gedagtenisse houden.’
Hy wendde zich daar op na een Persoon die 'er zeer vreemd uitzag, dit was een
Leekebroeder, deezen zeide hy iets in het Hoogduitsch, 't geen ik niet verstond.
Een lange gang doorgaande, bragt hy my in zyn Cel, waar ons de gemelde
Leekebroeder welhaast volgde, met een grooten aarden drinkkan, twee glazen, en
een schenkbord met beschuit.
‘Gy moet weeten,’ sprak daar op de Kloosterling, ‘dat het Klooster der Carmeliten,
te Augsburg, eeuwen lang beroemd is geweest door beter Bier te brouwen, dan
men elders in de wyde wereld aantreft; ik heb u hier gebragt om uw gevoelen
deswegen te verstaan. - Want, een Engelschman zynde, moet gy een bevoegd
Regter weezen: de Britten zyn bekend voor Liefhebbers, en volkomen hedreeven
in het scavoir vivre.’ - Hier op schonk hy in, en bragt my aan; het zag 'er eer in
helderheid uit na Champagne Wyn dan Bier. - Ik proefde nooit lets dergelyks, en
myn Gastheer scheen zeer in zyn schik over den lof dien ik daar aan gaf; een lof,
niet alleen uit beleefdheid gebooren, maar op waarheid gegrond.
Naa dat wy elk een glas gedronken hadden, hervatte hy zyn onderhoud in deezer
vóege. ‘Ik heb myne gedagten laaten gaan over de zonderlinge vlugt van verbeelding,
welke u ongemerkt in dit Klooster bragt. Uwe ziel was ongesteld, myn Zoon! een
gunstige beschikking der Voorzienigheid heeft uwe schreden bestuurd en u gebragt
tot een Geneesmeester, indten gy slegts de goedheid wist hebben om de
Geneesmiddelen, welke hy u aanbiedt, in te neemen.’
Uit myn geheel gelaat was de verwondering te leezen. -

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

474
Hy voer voort: ‘Gy staat versteld; maar luister toe. Wanneer gy my eerst die vlaagen
uwer verbeelding vermeldde, zou ik, op 't eigen oogenblik, u daarop hebben kunnen
antwoorden. - Maar gy zyt jong - gy zyt een Engelschman - twee character
byzonderheden, die onverduldigheid, om bestraffing te hooren, aanduiden; de
leeringen van een Priesten, dagt ik daarom, zullen op zich zelven bezwaarlyk ingang
vinden, behalven de bykomende wansmaak, ontstaande uit de staatlykheid van het
Kerkgevaarte, 't welk wy doorwandelden.’
Ik keek zonder eenigen toeleg op de Bierkan, en glimplachte. - Myne inwendige
gepeinzen uit myne houding opmaakende, vervolgde hy: ‘Het is eene gegronde
waarheid, dat eene goede Leering, op zekeren tyd, en by zommige Persoonen,
kragtdaadiger invloed kan bekomen onder den vervrolykenden invloed van gezellige
verkeering, dan door den gezagvoerenden toon van den Predikstoel. Noch ook ben
ik, schoon een Carmeliter, van die lieden, die denkt, dat eene zaak, in zichzelve
goed, kwaad kan gemaakt worden door voeglyke vrolykheid, en de verlevendiging
gebooren uit een verstandig en gemaatigd gebruik van de goederen deezer aarde.’
Ik stond versteld.
‘Gy vervielt,’ vervolgde de Kloosterbroeder, ‘in eene mymering, gebooren uit de
beschouwing van het geluk eener Maatschappye, waar in geen onderscheid plaats
hadt; waar geen menschlyke boezem eenige zugt loosde; geen oor eene klagt
hoorde; geen traan biggelde; geen kommer of zwaarigheid het hart knelde.’
Ja Vader, sprak ik, dit denkbeeld wederom met dezelfde geestdrift omhelzende,
dat zou myn wensch, dit het uiterste verlangen van myn hart, weezen.
‘Dan ziet gy,’ viel hy my in de reden, ‘de uitgebreidheid van uwen wensch,
verondersteld dat gy ze kondt voldaan krygen; 't geen gy, dank zy GODE! niet kunt
doen.’
Hoe! GOD danken dat ik niet kan? Zyn dit uwe gedagten?
‘Ja, myn Zoon! en eer Madonna tien minuten verder wyst met haaren Schepter
zullen het ook de uwe weezen.’
Onmogelyk!
‘Hoor my, myn Zoon! - Is de dood geen afgryslyke afgrond voor het oog der
Menschen?’
Zeker, zeide ik, het allerafgr slykste. De menschlyke Westen, tot den dood, als
de uiterste straffe, de toeylugt neemende, verklaaren zulks genoegzaam.
‘Wanneer dan,’ hervatte hy, ‘myn Zoon! daar wy zo zeer met ramp en elende
omgeeven zyn, het verlaaten van deeze wereld iets zo ondraaglyks voor 's menschen
bevatting in-
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sluit, wat zou dan het geval weezen, indien wy niets dan vreugde, vrolykheid en
wellust, in dit leeven smaakten? Merk op, myn Zoon!’ dus voer hy voort met een
verdubbelden yver, die eene uitdrukking aan zyn gelaat byzette hoedanig ik nimmer
aanschonwde, ‘de rampen, de elenden, de kwellingen, de traanen daar uit
opwellende, welke zo door en door vermengd zyn, door den grooten Maaker, in
onze natuure, dat zy 'er niet van afgescheiden kunnen worden, zyn, in de eerste
plaats, ons eene waarborg voor een Toekomenden Staat; zy dienen, vervolgens,
om den weg voor ons vlak en effen te maaken, en, door eene langzaam voortgaande
werking, onze zielen in staat te stellen, om, met eene soort van kloekmoedigheid,
die ontzettende kloove te beschouwen, welke tusschen ons en dien staat - den dood
- in ligt. Zie, derhalven, deeze elenden aan als daaden van medelyden en genade
van eenen gunstigen Schepper, die door elken ramp een schakel wegneemt van
die keten, welke ons aan dit aardsche hegt. - Ontvang zyne zegeningen en
goedgunstigheden, als Hy ze u laat toekomen, met dankbaarheid; geniet ze in volle
maate. - Ontvang ook de onheilen, welke Hy u toeschikt, met dankzeggingen. Ik
deezer voege, en op geene andere wyze, zult gy alle uwe Utopiaansche verlangens
een daadlyk bestaan geeven; uit alles een grond van troost ontleenen, en wel te
vrede leeven met eene bedeeling, welke gy niet kunt veranderen, en die gy, het
vermogen van ze te veranderen bezittende, zoudt verslimmeren.’
Ik zat verstomd in aandagt opgetoogen. - De Kloosterling voer, naa eene kleine
tusschenpoozing, in deezer voege voort: ‘Dwaalingen, voortspruitende uit eene
deugdzaame gezindheid des harten en liefde voor onze medemenschen, hebben
iets van de zielsgesteltenisse waaruit zy ontstaan, en mogen deugdzaam heeten.
- Uwe wenschen, derhalven, myn Zoon! schoon dwaalende, verdienen belooning,
en zullen die, vertrouwe ik, ontvangen van dat Weezen, 't geen de van 't menschlyk
hart doorziet. - En indien de waarheden, welke ik u vermeldde, niet gemist hebben
ingang in uw verstand te vinden, laat dan het geen u op deezen dag bejegende
deezen grondregel wel diep inprenten: - Zo bepaald is de Mensch, zo onvolmaake
zyne natuur, dat het uiterste zyner Deugd aan Ondeugd grenst, en de uitgebreidste
strekking zyner Wysheid aan Dwaasheid.’
Ik dagt dat hy door den geest gedreeven sprak: en juist toen hy aan de laatste
zinsneede kwam, wees myn geheele houding uit, dat ik zyne woorden als indronk.
Hy voer voort: ‘'t Is wel, myn Zoon! ik bemerk dat myne Leer by u ingang vindt.’
- Hier op veranderde

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

476
hy zyne geheele wyze van voordragt en zyne gelaatstrekken, die, zeer veel
uitdrukkende, bykans zyne woorden vooruit liepen, en schonk een srisch glas in. Myne betuigde vrees van te veel te zullen drinken, ging hy té keer, met te zeggen:
‘Vrees niet; het Bier van dit Klooster bedwelmt het verstand nimmer.’
Ons gesprek hieldt aan tot den tyd van het middagmaal. Ik vond zo veel smaaks
in dit onderhoud, dat ik naauwlyks van den Kloosterbroeder kon afkomen: zulk-eene
gelukkige mengeling van Godsvrugt en vrolykheid, ernsthaftige wysheid en
goedaartigheid, had ik nimmer gezien. - Eindelyk, de klok des Kloosters luidende,
rees ik op. Hy vatte my by de hand, en sprak op den toon der ernstigste vermaaning:
‘Gedenk, myn Zoon! gedenk, zo lang gy leeft, aan het Klooster der Carmeliten; en
in de ontelbaare rampen en ongelegenheden, die gy buiten twysel op uwen
leevensweg ontmoeten zult, zo gy lang leeft, aan de woorden, welke gy uit den
mond van een ouden Augustyner Monnik gehoord hebt; en mogten dezelve à tér
vertroostinge strekken!’
Vader, gaf ik hem ten antwoord, wees verzekerd, dat ik van u iets mededraag, 't
geen my nimmer uwe gastvrye opwagting zal doen vergeeten, en den raad my door
een Augustyner Monnik gegeeven. Ik kan niets meer doen dan myne welmeenende
wenschen over u uitboezemen, en geen indruk van myn hier geweest hebben
agterlaaten; maar dewyl myne hoogagting voor u, en misschien myn hoogmoed,
my doet wenschen, dat ik by u niet vergeeten worde, zo neem dit aan, (met trok ik
een ring met een devies in hair gewerkt van myn vinger) en wanneer gy deezen
ring ziet, laat dezelve u doen gedenken aan een van die, ik durf zeggen ontelbaare,
gevallen, waar in gy het uwe gedaan hebt tot verbetering en geluksbevordering
uwer medemenschen!
De goede oude Vader was zeer aangedaan, nam den ring aan, geleidde my na
de Kloosterpoort, stortte de beste wen schen over my uit, en verzogt, dat ik, op
myne terugreize na Engeland, weder te Augsburg komende, hem zou bezoeken,
en een glas Kloosterbier drinken.

Spreuken.
In iederen boezem vindt men eenige goede neigingen, en het Geweeten behoudt
altoos een bezef van zedelyk goed en kwaad.
Het is een aangenaam denkbeeld, de achting der geenen,
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onder welken wy leeven, te verwerven, en een goeden naam te erlangen.
De minderen zoeken zich altoos in de gunst der Grooten te dringen, door slaafsche
inwilliging van derzelver begeerten.
De Grooten der Aarde zyn niet min afhanglyk van de minderen, dan de minderen
van de Grooten.
Veelen geeven zich over aan vermaaken, uitspanningen, het spel, en veele
spoorloosheden, enkel uit zwakke toegeevendheid, en uit vreeze van uitgelachen
te zullen worden van hunne medemakkers.
Niets is van grooter belang voor de Jeugd, dan verstand, raad, en
behoedzaamheid, te gebruiken, in de keuze hunner medgezellen.
Weeg, met bedachtzaamheid, de Characters wel, eer gy u aan iemand te naauw
verbindt, die uw gezelschap zoekt.
De onbedachtzaame, losse, Jongeling, die in alles zyne driften volgt, zeilt op een
gevaarlyke Zee, vol Rotzen, zonder Compas om zyn koers naar te richten, en zonder
Roer om zynen gang te bestuuren.
De orde en het geluk deezer waereld kunnen niet bestaan zonder een gestadigen
omloop van pligten en werkzaamheden, die elk in zynen kring moet verrigten.
Welk eene haatelyke rol speelt hy, die zyne ooren stopt voor de noodwendigheden
en behoeften van een schreijend Huisgezin, dat hem om hulpe smeekt.
Weinig of geen nut brengen ons de zaaden van groote bekwaamheden aan, als
wy dezelve onaangekweekt laaten.
De dood verschoont zo min den Monarch op zyn Vorstelyke legerkoets, als den
schamelen Daglooner, in zyn bouwvallig hutje, op een handvol stuivend stroo.
Gelukkig hy, die, op deeze waereld, de kunst bezit, om met Menschen om te
gaan; zich naar hunne kundigheden, dwaasheden, grilligheden en vermogen, te
schikken.
Weldaadigheid is een der schoonste trekken in het Character van een Mensch:
dan de stille, ongemerkte, uitoefening daarvan heeft hooger waarde dan derzelver
in het oog loopend vertoon.
Waan niet, dat gy achting zult verwerven door vertellingen uwer inbeelding.
Eenvoudige waarheid behaagt aan lieden van gezond verstand.
Tragt uwe gesprekken met kundige Mannen altoos op die onderwerpen te leiden,
welke voor u van 't meeste belang zyn.
Zyt een vreemdeling in listen, laage kunstenaaryen, en vermommingen, en laat
uw uitzigt en taal altoos overeenstemmen met uwe gevoelens, en laaten die
gevoelens steeds gevestigd zyn op Braafheid, Vryheid en Menschenliefde.
Indien 'er geen mensch zy, hoe hoog in rang verhe-
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ven, of hy heeft menigwerf de goede diensten zyner Vrienden noodig; kan hy dan
denken, dat hy hun, ter vergelding, niets verschuldigd is?
Laagheid van denkwyze en eene aangemaatigde grootheid zullen zich by veele
gelegenheden verraaden.
Hoe meoige verdienste blyst onbekend; en hoe menig vernuft wordt, onder den
druk der behoeftigheid, en uit gebrek aan behoorlyke aanmoediging, en gelegenheid
om zich te kunnen uiten, verstikt.
J.D.V..
Brielle,
1797.

De hertog de Montausier, geleidende den daufyn in de
boerenhutten.
Op zekeren dag treedt de Daufyn, verzeld van den Hertog DE MONTAUSIER, buiten
die pragtige Tuinen van Versailles, ter voedinge van den trots des Konings door de
Kunsten geschapen, en die het voorkomen hebben van eene overwinninge zyner
mogendheid, op de Natuur zelve behaald. Hutten vallen hun in 't oog; deeze
bedekken de uitgestrektheid des Koningryks. Paleizen praalen ginds en elders; en
nog worden deeze aan alle zyden van Hutten verdrongen. Ach, vraagt de Prins, wie
mogen toch onder deeze akelige en afzigtige daken woonen? ... Treed daar binnen
hernam de Hertog, en gy zult het zien. Thans, op het gezigt van vervallene muuren,
van de geringe en ruwe huisgeraaden, van het slegt voedzel des behoeftigen, voor
zyne behoeften dikmaals niet toereikende, van het, door houger en arbeid, vermagerd
huisgezin: ‘Zie eens, myn Heer, roept de Gouverneur, 't is onder dit dak, 't is in
deeze elendige verblysplaats, daar de Vader, de Moeder en de Kinderen woonen,
die zonder ophouden arbeiden, om het goud te betaalen, waar mede uwe Paleizen
vercierd zyn, en van honger sterven, om de kosten van uwen Tafel te helpen
draagen.’ Zyne ziel, diep gegriefd van deeze zedelyke wanorde der groote
Maatschappyen, van dit Contrast tusschen het uiterste van rykdom en armoede,
kan haare droefheid niet langer verbergen; hy ontlast dezelve in het jeugdig hart,
door zo veele verscheurende voorwerpen voor het mededogen geopend; en, in
eene heilige verontwaardiging, onderhoudt hy hem over de voordeelen, aan zynen
rang verknogt, als eene soort van misdaad, met welke hy zyn Geweeten bekend
maakt. Ach, 't is met geen schroomvallig ontzien, maar 't is met zulk eenen nadruk,
dat de Koningen over hunne schulden aan de Onderdaanen moeten worden aange-
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sproken. Dat deeze geduchte waarheid nogmaals hun in de trotsche en kiesche
ooren klinke! dat zy de valsche kieschheden der Hoven verstoore, en al hunnen
trots bezwalke! In naame van alle elendelingen, rigte ik hier tot hen deeze schoone
woorden: ‘Zie eens, myn Heer, 't is onder dit dak, 't is in deeze elendige verblysplaats,
daar de Vader, de Moeder en de Kinderen woonen, die zonder ophouden arbeiden,
om het goud te beraalen, waar mede uwe Paleizen vercierd zyn, en van honger
sterven, om de kosten van uwen Tafel te helpen draagen.’ (DE LA CRETELLE.)

Nanny, of de sentimenteele vrouw.
Aandoenlykheid, by elke voorvallende gelegenheid, verregaande tederheid, met
uitboezeming van hartroerende gezegdens - dit is Nanny: zy, in haare prille jeugd,
haar werk maakende van alle zulke geschriften, die het aandoenke voeden, Romans, - overdrevene liefdensgevallen, - Toneelstukken, waat dood en liefde de
hoofdrol speelen, dit alles deed Nanny de Sentimenteele Vrouw worden. - Nu
bestempelt zy alleen, die niet even als zy denken, met den naam van wreed! en
hoe zeer zy gaarne, even als een ander, een weltoebereid gebraad op haare tafel
ziet, is het egter wreed, die lieve schepselen te dooden! - Hoe zeer zy gaarne een
toertje ryd, noemt zy den Koetsier wreed, wanneer hy de paarden eenige
zweepslagen toebrengt, om spoediger voort te loopen. - Haar getrouw schoothondje
fido, haare lieveling de kat, zyn haare geliefkoosde voorwerpen, by haar tafel en op
haar bed. - Dan, haar geliesd vogeltje, haar geschonken door eenen Zielenvriend;
dat uit haare hand de spyze ontving; haar kende; en haare aandoenlyke
uitboezemingen verstand; dat ook gevoelig scheen! - Ach! - het lieve schepsel is
niet meer! het stierf, en Nanny stortte heete traanen om zynen dood! voorwaar een
lekker beetje voor de kat; maar foei, welk eene wreedheid! - Neen! - ontdaan van
zyne kleene ingewanden, zal men derzelver plaats vervullen met welriekende
kruiden, om het kleene overgebleevene lighaam voor verderf te behoeden, en aan
de vergetelheid te ontrukken. - Zoo aandoenlyk is Nanny! en elk, wien zy ziet, is
onaandoenlyk: het gewoel der Waereld is haar een last, - men moet naar buiten! Donkere Alleës, ruisschende watervallen, eenzaame paden, zyn haare geliefkoosde
wandelingen; en de getrouwe fido wordt niet vergeeten, - hy moet mede; hy verheugt
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zig ook, wanneer hy de buitenlugt inädemt, - en moet men dan, om den duisteren
avondstond, die langzaam begint te naaken, weder naar de woelingen der Stad te
rugge keeren, - ach! - men vertoeft zoo lang mooglyk: wat is schooner, gevoeliger,
aandoenlyker toneel, dan wanneer een donker sloers het aardryk dekt, en de zagte
kwynende Maan te voorschyn komt; - wanneer alles rondom, stil is, en men de
verzugtingen van ach! vryelyk kan uitboezemen; - wanneer men niet verhinderd
wordt door de ruuwe menigte, die geen gevoel bezitten, maar wreed zyn, en alles
met een onverschillig oog beschouwen! - Ongelukkig intusschen voor Nanny, dat
zy een Man bezit, die slegts een eenvondig charakter heeft, en geheel ontbloot is
van die aandoenlykheid, waarin zyn Vrouw zoo veel stelt, wyl hy altoos lacht en
spot, (welk een ongevoelig Mensch!) met die hooge opgeevers van sterke
gemoedsaandoeningen, die altoos den mond vol hebben van veel fyner gevoel,
dan anderen, te bezitten!
V..
B......
1797.

Graf van Hendrik den IV, Koning van Frankryk, met een boek.
HENDRIK DE IV, zich op eene Jagtparty in het Vendemoische bevindende, dwaalde
van zyne Jagtgenooten af, en ontdekte, eenigen tyd gereeden hebbende, een Boer,
die by een boom zat. ‘Wat doet gy daar?’ vroeg de voorbyrydende Koning. Ik zit
hier, was het antwoord, om den Koning te zien voorbygaan. - ‘Is dit uw voorneemen,’
hervate HENDRIK, ‘zit dan agter by my op, en ik zal u brengen op eene plaats, waar
gy hem wel degelyk zult kunnen zien.’ - De Boer klom terstond agter den Koning te
paard; doch vroeg, onder het voortryden, waar aan hy den Koning zou onderkennen?
- ‘Gy behoeft,’ antwoordde zyne Majesteit, ‘niets neer te doen, dan hem aan te
kyken, die zyn Hoed op 't hoofd houdt, terwyl alle de overigen zich ontdekken.’ Eerlang kwamen zy by het overige Jagtgezelschap, en alle de Heeren groetten
HENDRIK. - ‘Wel nu,’ zeide hy tegen den Boer, ‘wie is de Koning?’ - Henkers! sprak
de Boer, Gy of Ik moet de Koning weezen; want wy hebben beiden onze Hoeden
op!
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Algemeene beschouwing van de natuurlyke, zedelyke en
euangelische blykbaarheden voor een toekomend leeven, en een
staat van vergelding in 't zelve.
(Uit het Engelsch van den Eerw. BEILBY FORTEUS, DD. en Bisschop van Londen.)
(Vervolg van bl. 446.)
Het is herhaalde keeren, door eenigen der bekwaamste Wysgeeren en
Bovennatuurkundigen, aangetoond, dat de zamengestelde natuur, de deelbaarheid
en werkloosheid der Stoffe geheel onbestaanbaar zyn met bevatting, denken,
bewustheid, eigenwillige beweeging, en alle de andere werkzaame en enkele
vermogens, die, blykbaar, dat gedeelte, 't welk wy 's Menschen Ziel noemen,
onderscheiden; dat alle mogelyke schikkingen, vereenigingen en wyzigingen, van
gedaante en beweeging niets kunnen te wege brengen dan gedaante en beweeging;
en dat 't even gelooflyk is, dat de vereeniging van en smaak en een kleur een geluid
zou veroorzaaken, als dat eenig ding, zo geheel en al onderscheiden van alle
gelykvormigheid aan de eigenschappen van een Lichaam, als Verstand duidlyk is,
het gevolg zou weezen van de werktuiglyke werkingen eens lichaamlyken stelzels,
hoe kunstig bedagt, geschikt en georganiseerd.
Bewysredenen van deezen aart, in derzelver volle uitgebreidheid ontvouwd en
voortgezet, zouden zeer voldingende bewyzen opleveren van een onlichaamlyk
bevattend vermogen. Maar ik wederhoud my om u verder tot naspeuringen van dien
aart in te leiden; niet alleen om dat dezelve aan deeze Plaats niet voegen, en ons
zouden wikkelen in een onuitkomelyken doolhof van zeer afgetrokkene naspeuringen;
maar ook om deeze eenvoudige reden: dewyl men, naa dit alles, zou kunnen zeg-
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gen, dat, schoon bevatting en denken mogelyk het natuurlyk uitwerkzel van bloote
stoffe en beweeging niet kunnen zyn, GOD, nogthans, zekerlyk, als het hem behaagt,
die hoedanigheden bovennatuurlyk kan toevoegen aan een stelzel van
georganiseerde stoffe, gelyk de zelfstandigheid der harssenen waarschynlyk is.
Nu zou het ongetwyfeld vermetel voor een Mensch zyn, met volstrekte zekerheid
te beslissen, wat voor zyn Schepper mogelyk of niet mogelyk is te doen, en grenzen
aan diens Alvermogen te stellen; maar zo verre mogen wy gaan, dat wy vaststellen,
dat de Almagt niets tegenstrydigs kan werken; en voor onze zwakke verstanden
heeft het zeer het voorkomen van eene tegenstrydigheid, zelfsbeweeging,
werkzaamheid, verstand, wil, bewustheid, enkelvoudigheid en ondeelbaarheid, aan
een aardklomp mede te deelen; aan eene zelfstandigheid, die, indien wy geloof
geeven aan onze zintuigen of aan de gevoelens der uitsteekendste Wysgeeren,
een vaste, uitgebreide, zamengestelde, verdeelbaare klomp is, onbekwaam om zyn
(*)
eigen staat te veranderen en wederstand aan beweeging te bieden . Want schift
en verfyn de Stoffe zo veel het u behaagt, dezelve moet nogthans haare weezenlyke
en characteristike eigenschappen behouden; en het is niet zeer gelooflyk, dat dezelve
twee verschillende soorten van eigenschappen zou hebben,

(*)

De Leezer zal ontdekken, dat ik hier, en in andere deelen deezer Redenvoeringe, het
aangenomen denkbeeld omhels van de vastheid, ondoordringbaarheid en de vis inertiae der
Stoffe. Dan ik ben geenzins onknndig, dat dit gevoelen onlangs bestreeden, en een zeer
verschillend stelzel omhelsd is, door Mannen van veel bekwaamheid. Maar, niettegenstaande
de groote vernuftigheid hunner bewysredenen, moet ik voor my zelven bekennen niet zeer
gereed te zyn om de beginzels vaarwel te zeggen van zulke Mannen als een LOCKE, een
CLARKE, een NEWTON, een MACLAURIN, enz. enz. en misschien zal een kundig Leezer gereed
weezen, om te denken, dat deeze gehegtheid aan oude gevoelens iets meer is dan een oud
vooroordeel, als hy met aandagt geleezen heeft Mr. DE LUC's Lettres Morales & Physiques.
Tom. I.L. 10, 11, 12, 13, 14; waar hy dit zeer afgetrokken geschilstuk ontwik keld, en, myns
oordeels, uitgemaakt zal vinden, met eene waarlyk Wysgeerige schranderheid, klaarheid en
naauwkeurigheid.
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even weezenlyk daar toe behoorende en rechtstreeks tegen elkander over gesteld.
Van zodanig eene vereeniging hebben wy geen voorbeeld in de Natuur, en is 'er
niets, waar uit wy by afleiding zouden kunnen besluiten, om het te verwagten, of
mogelyk te oordeelen. Niets minder, zou men ligt denken, kan iemand tot zulk een
veelgewaagd besluit brengen, dan de klaarste en alles uitmaakende blykbaarheid,
dat 'er met mogelykheid zodanig iets niet kan weezen als eene onstoflyke
zelfstandigheid. Maar dit is zo verre af van beweezen te kunnen worden, dat het
daadlyk bestaan van zulke zelfstandigheden eene waarheid is, welke op het hoogste
gezag rust, en onderschraagd wordt door nog nimmer wederlegde bewysredenen.
By den eersten dageraad der Wysbegeerte, stelde men vast, dat 'er twee soorten
van Zelfstandigheden, weezenlyk van elkander verschillend, bestonden, die men
onderscheidde door de benaamingen van ZIEL en LICHAAM. Deeze onderscheiding
werd uitdruklyk staande gehouden door PLATO, ARISTOTELES, en meest alle oude
Theisten, van THALES af tot SENECA toe. Veelen hunner beweerden desgelyks, dat
het Lichaam, of de Stoffe, uit eigen aart, met de daad, lydelyk, log, en buiten staat
is om zich zelve te beweegen, en dat de eenige werkende kragt in het Heelal de
(*)
ZIEL was, of eene onlichaamlyke Zelfstandigheid . Dit groot beginzel veronderstelden
(†)
zy verspreid te weezen door elk gedeelte der Natuure ; zy hielden 't zelve voor de
onmiddelyke oorzaak van den groei, van het dierlyk leeven, van het verstand, en

(*)

(†)

Ιϰανωτατα δεδειϰτպ ψυχη των παντων πρεσβυτατη, γινομενη τε αρχη ϰινησεως. PLATO de
Leg. Lib. X. p. 952. Ed. Fic.
Της μεν ὺλης το πρασχειν εςι ϰαι το ϰινεισϑպ το δε ϰινειν ϰպ το ποιειν ἐτερας δυναμεως.
ARISTOTEL. de Gen. & Corrupt. Lib. II. c. 9. p. 407. Zie ook Phys. Lib. VIII. c. 5. p. 325, en
Metaphys. Lib. XII. c. 7. p. 741. En in zyn Boek de Animal. L. I. c. 2, geeft hy de gevoelens
op van verscheide oude Philosophen, wegens de Ziel, van welken het meerendeel zamenstemt
in dezelve tot het beginzel van beweeging te stellen.
Men slaa het oog op de welbekende en schoone Regels van VIRGILIUS, Principio caelum &
terras, &c. AEn. Lib. VI. vs. 724, en wederom Deum namque ire per omnes, &c. Georg. IV.
vs. 221.
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zy schynen het voor onmogelyk gehouden te hebben, dat 'er ooit iets zodanigs, als
beweeging, in de wereld zou geweest zyn, hadt 'er in dezelve geen andere
(*)
Zelfstandigheid, dan Stoffe, bestaan .
Dit denkbeeld, wel verre van gewraakt te worden door de waarlyk wonderbaare
ontdekkingen en het meerder licht der hedendaagsche Wysbegeerte, ontvangt, van
die zyde, de voldingendste versterking. Het is elk bekend, dat een vastgesteld
beginzel is deezer Wysbegeerte, 't geen als een eerste en grondwet der Natuure
moet aangenomen worden, dat de Stoffe, in zichzelve, volstrekt werkloos is, en
buiten staat, om den stand, waar in dezelve zich bevindt, 't zy beweeging of rust, te
veranderen, en dat, gevolglyk, alle beweeging, welke nu in de wereld plaats heeft,
(of men moest die van eeuwigheid stellen,) den oorsprong moet ontleenen van een
Onstoflyk Werker.
Nog is dit alles niet. Eenigen van de uitmuntendste Leerlingen der Newtoniaansche
Schoole beweeren daar en boven, dat niet alleen de oorsprong der Beweeging,
maar ook de volduuring van dezelve, eene geduurige werkzaamheid vordert van
iets verschillend van en verheven boven Stoffe. Zy houden, tot betoogens toe,
blykbaar, dat alle de groote beweegingen van het Heelal voortgebragt en gaande
gehouden worden door de onaflaatende werkingen van zeker Onstoflyk vermogen,
en dat het bestaan, als mede de werking, van zodanig een vermogen niet alleen
waarschynlyk is, maar zeker, en zelfs noodzaaklyk tot instandhouding van den loop
en orde der Na-

(*)

Op deeze beginzelen der oude Wysbegeerte is gegrond de Plastike Natuur van den
diepzinnigen en geleerden CUDWORTH; en ook de veronderstelling van de algemeene
heerschappy der Ziele; en het bestaan van een onderscheiden, inwendig, werkzaam beginzel
in elk deel der Natuure, (onbezielde zelfstandigheden niet uitgezonderd,) 't welk beweerd
wordt door den zeer schranderen Schryver van een Boek, onlangs uitgegeeven, onder den
Tytel van Ancient Metaphysics. Dit stelzel zullen weinigen, myns bedunkens, genegen zyn
in volle ruimte aan te neemen; dan zullen nogthans de Liefhebbers van oude Geleerdheid en
Wysbegeerte 'er veel keurig onderrigts uit kunnen opzamelen; en de Voorstanders van de
Leer der Onstoflykheid zullen 'er eenige nieuwe bewyzen voor de Leere, hunner aandagt wel
waardig, aantreffen.
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(*)

tuure . De groote Veroorzaaker der Natuure zelve is zeker een onlichaamlyk
Weezen. Hy werd voor zodanig erkend door de schrandersten der oude
(†)
Bovennatuurkundigen ; en de beroemdsten onder de hedendaagschen oordeelden
niet alleen, dat de Onstoslykheid van het Opperweezen betoogbaar was; maar dat
(‡)
dit Weezen zelve zulks betoogde .
Het, derhalven, als eene ontwyfelbaare waarheid aanneemende, dat 'er één
onlichaamlyk Weezen ten minsten in de wereld is, zo volgt, dat 'er meer zyn kunnen.
En wanneer wy overweegen, by welke opklimmende en kleine trappen de schaal
van bestaan opklimt van onbezielde stoffe tot den Mensch, en welk een oneindig
getal van schepzelen van verschillende rangen en eigenschappen begreepen zyn
binnen deeze paalen, valt het vry natuurlyk te besluiten, dat, in de onzigtbaare
wereld boven ons, in den onafmeetbaaren afstand tusschen ons en den VADER DER
GEESTEN, eene veel langer reeks en voortgang is van geestlyke Weezens, de een
boven de andere opklimmende in zuiverheid en volmaaktheid, dan van stoflyke
zelfstandigheden beneden ons. Dit denkbeeld van de on-

(*)

(†)
(‡)

Zie CLARKE's Dem. p. 74. - Evid. of Nat. & Rev. Religion, p. 14 en 22, 4th Ed. en MACLAURIN's
Account of Sir ISAAC NEWTON's Philosophy, B. IV. c. 9. s. 12, 13. p. 387.
Men voege hier by, 't geen beweerd, en, myns oordeels, beweezen is door Schryvers van de
uitsteekendste bekwaamheden, dat de eigenschappen van lichaamlyke Aantrekking en
Afstooting, merkbaar in alle lichaamlyke zelfstandigheden, en soms als bewyzen van derzelver
werkzaamheid aangevoerd, geene vermogens zyn in de zelfstandigheden zelve huisvestende,
(welke in dat geval, strydig met eenen regel in de Wysbegeerte vastgesteld, werken waar zy
niet tegenwoordig zyn; dat is op een afftand van derzelver oppervlakten,) maar de uitwerkzels
van zeker werkzaam beginzel, geheel en al verschillend en weezenlyk onderscheiden van
stoffe. Sir ISAAC NEWTON zelve schynt eenig denkbeeld van dien aart gekoesterd te hebben,
Optics, 2d Ed. p. 376, 377.
ARISTOTELES Metaph. Lib. XII. c. 7. p. 742, en Περι Ζηνωνος, p. 944. Nec vero Deus ipse alio
modo intelligi potest, nisi mens soluta quaedam & libera. Tusc. Quaest. Lib. I. c. 27.
Mr. LOCKE's Essay on Hum. Und. B. IV. c. 3. s. 6. note p. 167. B. IV. c. 10. p. 245-250.
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zigtbaare wereld komt wel overeen met onze bevattingen van de Wysheid, Magt en
Goedheid, onzes almagtigen Scheppers, als mede met die grootheid, geregeldheid
(*)
en orde, welke in het gansch Heelal heerscht .
Laaten wy nu bezien, welke de uitkomst is van dit onderzoek. Deeze kan binnen
een zeer naauw perk omschreeven worden.
Het blykt, dat de beste gronden zich opdoen om te beweeren niet alleen het
mogelyke maar het daadlyke bestaan van ONLICHAAMLYKE WEEZENS.
Het is desgelyks zeker, dat zodanige zelfstandigheden vatbaar zyn voor
werkzaame en verstandlyke vermogens: want zodanige vermogens, tot in het
oneindige uitgebreid, bezit het Opperweezen zelve.
Ten zelfden tyde zien wy rondsom ons andere zelfstandigheden, van eene zeer
verschillende natuur, welke wy stoflyke of lichaamlyke noemen; en die niet alleen
blykbaar voor onze zinnen werklooze, lydlyke, lichaamen zyn, geheel ontbloot van
gewaarwording, verstand, en eigenwillige beweeging; maar die door de vlytigste
naspoorders der Natuure verklaard zyn volstrekt onvatbaar te weezen voor deeze
eigenschappen.
Nu moet tot een van deeze twee soorten van zelfstandigheden dat werkzaam,
leevendig, zelfbewust, denkend vermogen binnen in ons, 't geen wy ZIEL noemen,
behooren. Laat de rede, laat het gezond menschenverstand, beslissen, welk van
beide de ZIEL is.
Op deeze eenvoudige uitkomst moet het stuk, voor ons, eindelyk nederkomen.
Wy laaten het aan een ieder over om voor zichzelven te beslissen; en een eenvoudig,
ongezwenkt, verstand kan geen verkeerde keus doen.
Zwaarigheden, dit kan men niet lochenen, zyn 'er aan de zyde van het
waarschynlykste deezer twee begrippen, dat naamlyk eener Onstoflyke Ziele. Maar
ik geloof, dat ze, naar het begrip der meesten, niet te vergelyken zyn met die het
tegenovergesteld gevoelen drukken. Te veronderstellen, dat 's Menschen Ziel, met
alle haare wonderbaare eigenschappen en vermogens, gevormd is uit stoffe
weezenlyk dezelfde met het gruis, 't welk wy met onze voeten betreeden; en dat
een klomp lood, wel georganiseerd zynde, vatbaar is voor de hoogste vlugt der

(*)

LOCKE's Essay on Hum. Und. B. III. c. 6. s. 12.
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verbeeldinge, en alle de onderscheidene vorderingen en werkzaamheden van het
kloekst, sneedigst en meestbevattend verstand, is zeker strydiger met de natuurlyke
bevattingen des Menschdoms, en doet meer gewelds aan de eerste beginzelen van
't geen men, tot heden toe, gezonde Wysbegeerte genaamd heeft, dan eenige
zwaarigheden, welke de Leer van een onlichaamlyk vatbaar vermogen drukken.
LOCKE zelf, die zeker geene onredelyke vooroordeelen tegen de vatbaarheid der
Stoffe koesterde, en overzulks mag aangezien worden voor een zeer onpartydig zo
wel als bekwaam Regter in het stuk thans voorhanden; - LOCKE zelf, naa de bewyzen
en tegenwerpingen van beide zyden ryplyk overwogen te hebben, erkent, dat het
(*)
in de hoogste maate waarschynlyk is, dat 's Menschen Ziel onstoflyk te agten zy .
Wy mogen, derhalven, vrylyk zeggen, dat dit gevoelen het meest zamenstemt
met Rede en Wysbegeerte, zo wel als met de algemeenst aangenomene begrippen
des Menschdoms. Het noodzaaklyk gevolg hier van is, dat de Mensch een
zamengesteld weezen is, bestaande uit een stoflyk Lichaam en eene onstoflyke
Ziel, op het allernaauwst met elkander vereenigd, elk zyne eigene vermogens en
hoedanigheden onderscheiden behoudende, schoon in volmaakte zamenstemming
werkzaam.
Op welk eene wyze, en door wat middel, zy zodanig vereenigd zyn, en hoe twee
zulke ongelyke zelfstandigheden wederkeerigen invloed op elkander hebben en
werken, is, in de daad, meer dan wy kunnen begrypen. Maar dit kan nimmer, met
grond, aangedrongen worden tegen de weezenlykheid eener zodanige vereeniginge,
of men zou het als een grondregel in de Wysbegeerte moeten te nederstellen, dat
de sterkte of zwakheid onzer bevattinge de maatstaf is van waarheid en valschheid,
en

(*)

LOCKE's Essay on Hum. Und. B. IV. c. 3. s. 6. Note, p. 141 en 143. Terwyl ik weet, door zien
en hooren, enz. dat 'er eenig lichaamlyk weezen buiten my bestaat, het voorwerp van die
aandoening, weet ik nog zekerder, dat 'er eenig geestlyk weezen binnen in my is, dat ziet en
hoort. Dit, moet ik my verzekerd houden, kan de werking niet zyn van enkel gevoellooze
stoffe: ja zelfs kan het geen plaats hebben zonder een onstoflyk denkend weezen. Ibid. B.
XI. c. 23. s. 15. p. 259.
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dat alles, wat wy niet volkomen begrypen, daarom onmogelyk te agten zy. Wy
kunnen even gemaklyk het verband en den onderlingen invloed van Ziel en Lichaam
begrypen, als wy kunnen uitleggen hoe de kleine zamenstellende deelen der stoffe
zo vast aan elkander kleeven, dat zy, 't geen wy uitgebreidheid noemen, vormen;
hoe de geheele voortgang is van den groei, door alle deszelfs trappen; hoe de spyze
der dieren tot voedzel gevormd wordt, en werkt tot derzelver instandhouding en
groei; hoe eindige stoffe tot in het oneindige deelbaar is; en hoe twee lynen in de
Wiskunde, in het oneindige voortgetrokken, elkander steeds kunnen naderen en
(*)
nogthans nimmer raaken . Wanneer deeze, en duizend andere, waarheden, even
onbevattelyk, en nogthans onbetwistbaar, in bykans elken tak van weetenschap, in
elk deel der natuure, voorkomen, duidelyk en vatbaar voor 't verstand gemaakt zyn,
zal het de tyd weezen om te toonen hoe Ziel en Lichaam zamen verknogt zyn, en
in staat gesteld om op elkander te werken.
Ondertusschen is het zeker, dat, in het wyd bevang der Scheppinge, 'er plaats
genoeg was voor eene zamenvoeging als deeze: en, uit de overeenkomst
redenkavelende, was het natuurlyk te veronderstellen, dat 'er ergens zulk een
zamengesteld weezen zou bestaan als de Mensch - zamengesteld uit een stoflyk
Lichaam en eene onstoflyke Ziel; dus de zigtbaare en onzigtbaare wereld
vereenigende: even gelyk wy, in de onderscheide orders en rangen van weezens
opklimmende tot den Mensch, zien, dat 'er, van de eene tot de andere overgaande,
altoos eene soort is die in beiderlei aart schynt te deelen; die, als 't ware, de schakel
uitmaakt van de keten, die de weezens zamen verknogt, en de tot beide behoorende
grensscheiding uitmaakt tusschen onbezielde stoffe en groei; tusschen groei en
dierlyk leeven; tusschen dierlyk leeven en verstand.
Deeze vereeniging dan van de twee deelen, die den

(*)

Nous ne savons, ni comment nous recevons la vie, ni comment nous la donnons, ni comment
nous croissons, ni comment nous digéstons, ni comment nous dormons, ni comment nous
pensons, ni comment nous sentons. Notre nature, celle de l'univers, celle de la moindre
plante, tout est plongé pour nous dans une gouffre de tenebres. VOLTAIRE Questions sur
l'Encyclopedie, Art. Ame, p. 176-190.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

489
Mensch uitmaaken, bestaat tot dat dezelve door den dood ontbonden wordt, welke
wy geene reden hebben om te stellen dat eenige andere uitwerking kan hebben op
de Ziel, dan alleen dat zy daar door van het Lichaam gescheiden wordt. Want de
eerste is, gelyk wy gezien hebben, een gewaarwordend beginzel, geheel van de
laatste onderscheiden. Dezelve kan derhalven blyven bestaan, en denken, wanneer
het Lichaam ontbonden is; en, indien de Ziel, daarenboven, (gelyk wy zulks tot eene
hooge waarschynlykheid hebben opgevoerd,) onlichaamlyk is, zo kan dezelve niet
onderworpen weezen aan die ontbinding van deelen, welke de ontslooping des
Lichaams te wege brengt. Ons geheel Lichaamlyk gestel ondergaat, gelyk wy weeten,
waarschynlyk meer dan ééns, staande ons leeven, eene geheele verandering;
nogthans blyft de Ziel, al dien tyd, onveranderlyk dezelfde. Waarom kan dezelve
niet even zeer, onveranderd, die geheele verandering des Lichaams overleeven,
welke op eenmaal door den dood veroorzaakt wordt, zo wel als die trapswyze door
andere oorzaaken wordt hervoort gebragt? Het is naast te vermoeden, dat de Ziel
zulks doet, zo men geen bewys van het tegendeel konne geeven, 't welk ik begryp
(*)
dat niet gemaklyk zal kunnen gedaan worden .
Onze Almagtige Schepper kan ongetwyfeld, als het hem behaagt, door eene
byzondere daad zyns Alvermogens, ook een einde maaken aan ons onlichaamlyk
deel, wanneer de verbreekbaare wooning ontsloopt wordt. Doch men kan geene
reden bedenken, om te veronderstellen, dat hy zulks wil. Het Lichaam zelve wordt
by den dood niet geheel vernietigd door den dood. Het komt alleen in eene andere
wyze van bestaan. Het verliest leeven en beweeging, het kunstig werktuiglyk gestel
wordt verbrooken; maar de oorspronglyke deelen, waar uit het bestaat, blyven, en
'er is, zo verre wy weeten, geen voorbeeld, dat één eenig stofdeeltje in 't Heelal
vernietigd wordt. Waarom zouden wy ons dan verbeelden, dat de Ziel, naa haare
afscheiding van het Lichaam, beroofd worde van allen bestaan, daar niets anders
in de Natuur vernietigd wordt? - Te beweeren, gelyk LUCRETIUS en anderen gedaan
(†)
hebben , dat de Ziel niet

(*)
(†)

Zie BUTLER's Analogy, C. 1.
LUCRETIUS Lib. III. vs. 559 en 631. Neque aliud est quidquam, cur incredibilis his videatur
animorum aeternitas nisi quod nequeunt qualis animus sit vacans corpore, intelligere. Tusc.
Quast. Lib. I. c. 22.
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kan bestaan, of bevatting behouden, denken en redenkavelen, zonder den bystand
van het Lichaam en de zintuigen, is een besluit al te onwysgeerig om in deeze
eeuwe toegestaan te worden. In deeze zigtbaare wereld, 't is waar, en in den staat
van bestaan hier aan de Ziel toegeschikt, heeft dezelve de hulp en bystand noodig
van zeker zamenstel georganiseerde stoffe, om haare onderscheidene
werkzaamheden te verrigten. Maar hier uit af te leiden, dat zulks ook onvermydelyk
noodig zal weezen in eenen anderen Staat, in die onzigtbaare wereld, welke
onmiddelyk op deeze volgt, en waar verscheide wyzen van bestaan, voor ons heden
onbekend, kunnen weezen, is iets te beweeren, 't welk geen Mensch (of hy moest
met Apostel PAULUS in den derden hemel opgetrokken geweest zyn) met mogelykheid
kan bewyzen. Integendeel heeft men aangetoond, gelyk wy hier boven zagen, dat
het daadlyk bestaan van zodanig iets, als een onstoflyk, onbelichaamd, verstandig
weezen, zo verre is van eene tegenstrydigheid in te sluiten, dat veelen hetzelve
betoogbaar keuren.
De eigen natuur, derhalven, van 's Menschen Ziel zelve, voor zo verre wy in staat
zyn die te begrypen, levert den sterksten grond op, om te vermoeden, dat dezelve
onsterflyk is. Maar men moet tevens in aanmerking neemen, en zulks is eene zaak
van het hoogste gewigt, in het tegenwoordige geval, dat, schoon de veronderstelling
van eene onstoflyke Ziel, de ontbinding des Lichaams overleevende, gelyk wy gezien
hebben, eene Leer is, in de hoogste maate waarschynlyk, en die ongetwyfeld niet
weinig gewigts byzet aan de andere bewyzen voor een Toekomenden Staat,
nogthans de groote natuurlyke en zedelyke bewyzen (want tot deeze strekt zich
onze tegenwoordige naspeuring alleen uit) voor deeze gewigtige waarheid op eenen
geheel anderen grond rusten; op dien vasten en onwrikbaaren grond, het Geloof in
eenen zedelyken Bestuurder der Wereld, oneindig in Wysheid, Regtvaardigheid,
Goedheid en Magt. Zodanig een Weezen, laat de natuur van 's Menschen Ziel zyn
hoedanig zy wil, kan, indien het hem behaage, uit welk een stand,
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naa den dood, dezelve tot een anderen staat van bestaan oproepen, en herstellen
tot die bevatting van haare Zelfsheid, die bewustheid van haar voorig bestaan en
gedrag, welke dezelve ten geschikten voorwerpe maakt van belooning of straffe.
Indien het, derhalven, blyke, (gelyk ik vervolgens hoop aan te toonen) dat, uit
overweeging van de natuur en eigenschappen van GOD, van de bekwaamheden
der Menschen, en de gesteltenis der wereld waar in hy zich geplaatst vindt, alle
reden zich opdoen, om te gelooven, dat de Mensch een verantwoordlyk weezen is,
dan mogen wy ons verzekerd houden, dat, waar uit ook zyn gewaarwordend gedeelte
bestaat, het der Almagt aan geene middelen zal ontbreeken, om den Mensch hier
namaals in eenen verantwoordlyken staat te stellen.
(Het Vervolg hier na.)

Kort verslag der uitsteekende geneeskundige vermogens van de
Calx Antimonii Sulphurata Hoffmanni - of Sulfure calcaire
Antimonié.
Medegedeeld door H.W. Rouppe, Med. Doct., Lector Chemiae &
artis Pharmaceutices, te Rotterdam.
Menigvuldige voorbeelden zyn 'er voorhanden, dat een Middel, hoe heilaanbrengend
ook in deszelfs uitwerkselen, wanneer deszelfs bereiding als een geheim wierdt
achter gehouden, in weerwil van deszelfs deugden, tot nadeel van het algemeene
menschdom, in de vergetelheid is gedompeld geworden. - Een algemeen verlangen
bezielde dikwerf den menschenvriend, eenen zekeren weg te kennen, om de
bestaandeelen van een, veelal uit eigenbelang geheim gehouden, Geneesmiddel
te ontwaaren; dan de geringe vorderingen in de Scheikunde gaven weinig hoop,
hier in wel te zullen slaagen.
Daar nu echter, sedert eenige jaaren, deze edele Dochter der Artzenymengkunde
zulke snelle en belangryke vorderingen gemaakt heeft, zoo in de kennis van de
bestaandeelen der ligchaamen, als in de verschillende eigenaartige eigenschappen,
waar door deze bestaandeelen zich kenmerken en van anderen laaten
onderscheiden, zoo moeten wy, met regt, verlangen, dat zy
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onze gids zal zyn, in het juist bepaalen van de samenstellende deelen van een
ligchaam, welks bereiding ons verborgen is. En in de daad zien wy ten dien opzichte
onze wenschen, voornamenlyk wat het ryk der Delfstoffen aangaat, by uitstek
vervuld. - Zonder derhalven gewag te maaken van de ontleeding van veele
onderwerpen van het mineraal ryk, zal ik my bepaalen tot die van een Geneesmiddel,
welks werkend vermogen in Duitschland, sedert eenige jaaren, alomme beroemd
wierd; met oogmerk om aan te toonen het voordeel der nieuwere Scheikunde, in 't
ontwaaren van de samenstellende deelen van eenig ligchaam.
Vóór eenige jaaren verkogt men, voornamenlyk in Duitschland, een Geneesmiddel,
welks bereiding geheim gehouden wierdt, en uitgevonden was door den geheimen
(*)
Raad HOFFMAN, te Mentz; welk middel de Heer GMELIN , onder den naam van Calx
Antimonii Sulphurata Hoffmanni, zeer aanpryst in de ziekten der beenderen. Van
dit zelfde middel gaf de ervaren WESTRUMB een scheikundig onderzoek in de
(†)
Scheikundige Annalen van den Heere CRELL , uit het welk bleek, dat dit middel
bestondt uit Kalkaarde, Spiesglas, Selenit (Sulfate de Chaux), en een zeer gering
gedeelte yzer. - In het laatst afgelopen jaar nam de geleerde BREMSER, overtuigd
van de goede uitwerkselen van HOFFMAN's middel, hetzelve tot een onderwerp van
zyn Chemisch onderzoek, en, na veele beredeneerde proefneemingen, bepaalde
hy naauwkeurig de samenstellende deelen van dit middel, en gaf by gevolg de
manier op, om hetzelve te bereiden; bestaande hier in: door Zwavel, Kalkaarde, en
Spiesglas, (in een hoeveelheid welke ik zo aanstonds zal opgeeven,) ondereen in
't vuur te verkalken, en van deze Spiesglas bevattende kalk-Zwavellever eene zekere
hoeveelheid in water te laaten kooken, en dit laatste, even als in 't voorschrift van
(‡)
HOFFMAN, den lyder toe te dienen . - Eindelyk trok dit middel de aandagt tot zich
van den

(*)
(†)
(‡)

GMELIN apparatus medicaminum regnum minerale complectens, pars I. p. 232.
CRELL Beytrâge zu den Chemischen Annalen, 4 ter Theil, pag. 287.
Dr. BREMSER Dissertat. Chem. Med. de Calce Antimon. cum Sulph. Hoffm. Jenae 1796.
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verdienstelyken Hoogleeraar HUFELAND, welke niet naliet hetzelve in veele Ziekten
te beproeven, en daar van zulk een voortreflyk uitwerksel ondervondt, dat hy niet
(*)
schroomde het gebruik van dit middel ernstig aan te pryzen .
Vóór de aanpryzing van dezen ervaren Arts, had ik, dadelyk by de ontfangst van
't werkje van Doctor BREMSER, reeds het voorneemen eenige proeven met de
oplossing van HOFFMAN's Antimoniale kalk-Zwavellever in 't werk te stellen; gelyk ik
dan ook, door het toedienen van dit middel aan onderscheiden lyders, ras overtuigd
wierd van de werkzaamheid van hetzelve; en in de daad wierd ik hoe langer hoe
meer aangespoord, hetzelve in verschillende gevallen te beproeven; te meer, daar
ik, in drie voorwerpen, zeer verouderde en door de gewoone geneesmiddelen
onherstelbaare kwaalen, buiten myne verwagting, door dit middel allengs geheel
zag ten onder gebragt.
Zeker hadde ik het niet gewaagd, om, alleen steunende op de door my gedaane
en nog steeds voortgaande gelukkige Geneezingen met dit nieuw middel, het mynen
Landgenooten dadelyk aan te raaden; myne ondervinding, door de redeneeringen
en proeven van den grooten HUFELAND versterkt, verplicht my, dit voortreflyk
geschenk der nieuwere Scheikunde, tot heil myner medeburgeren, algemeener
bekend te maaken.
Uit de enkele beschouwing van de opgegeeven samenstellende deelen, en het
geen 'er, by de vereeniging derzelve, plaats grypt, ziet men dadelyk dat 'er een kalk
Zwavellever gebooren word, voortkomende uit de vereeniging, zo van de Zwavel
des ruuwen Spiesglas, als uit die geene, welke in het mengzel komt; verders
geschied 'er eene naauwer verbinding van de Spiesglaskalk, of liever oxide
d'antimoine, met de Zwavel en Zwavellever zelve. - Eindelyk word, door de kooking
in water, een gedeelte van de Kalkaarde en van de Spiesglas bevattende
kalk-Zwavellever opgelost, 't water voor een gedeelte gedecomponeerd, en 'er word
een gedeelte zwavel-aartig waterstofgaz vry, het welk door het water opgenomen
word; - daar, aan den anderen kant, 't oxygene, 't andere bestaandeel des waters,
zich met een gedeelte

(*)

Journal der practischen Artzneykunde, 3ter band, pag. 726, en 4ter band, pag. 32.
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Zwavel vereenigt, en Zwavel of Vitrioolzuur vormt, welk laatste, met de kalkaarde,
Selenit, of Zwavelzuure kalkaarde, daarstelt: - bygevolg bevat 't water, waar in men
de Calx Antimonii Sulphurata heeft laaten kooken, behalven een weinigje Selenit,
zuivere kalkaarde, kalk-Zwavellever, Spiesglaslever, en Zwavelaartig waterstofgaz,
(*)
welk laatste 't vermogen heeft om Spiesglas opgelost te kunnen houden .
Uit de kennis, nu, der bestaandeelen van ons kunstaartig mineraalwater, konden
wy, a priori, van deszelfs geneeskundig vermogen oordeelen.
Dan ik achte het onnodig dit Stukje te vergrooten, door eene opgave te leveren
van de heilzaame uitwerkselen der zogenaamde Zwavelwateren, alzo deze in de
schriften der Genees- en Scheikundigen genoeg aan te treffen zyn, en, daar en
boven, de daaglyksche ondervinding ons hierin genoeg bevestigt. - Alleen moet ik
aanmerken, dat ons Geneesmiddel, behalven de eigenschappen der zogenaamde
Zwavelaartige wateren, nog in zich bevat de uitneemende oplossende,
bloedzuiverende, en kramp tegengaande, eigenschappen van het Antimonium; en
dat in de daad dit Geneesmiddel, 't welk wy in de natuur in geen mineraalwater
aantreffen, vereenigd met de opgenoemde bestaandeelen, geschikt is, om in eene
veel grootere gifte, dan men gewoon is, toegediend te worden, zonder de eerste
wegen merkelyk aan te doen, of braakingen te verwekken. - ‘Ik hebbe, zegt de
verdienstlyke HUFELAND, hetzelve, dikwerf, in zulk eene gifte toegediend, dat de
lyder, in eenen dag, 20 greinen Sulphur auratum antimonii innam, zonder echter
braaking gezien te hebben.’
De meest in 't oog loopende uitwerkselen zyn, dat het eenen zagten stoelgang
doet ontstaan, en de uitwaasseming en afscheiding der Urin bevordert.
Wat nu de indicatie tot het gebruik van dit middel aangaat, zo komt het te pas in
alle gevallen, in welke men van de Antimonium-Zwavel, Zwavellever, of de

(*)

Uit de Scheikundige proeven van BERTHOLET blykt, dat het Zwavelaartige waterstofgaz, als
de zuuren, de blaauwe planrensappen rood verft, en zich zo wel met de Alcalia als metaalen
verbindt, en met beiden middenzouten daarstelt. - Deze laatste nu zyn de Kermes, Sulph.
auratum, &c. welke BERTHOLET Hydrosulfures noemt.
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kalkaarde, zoude gebruik maaken, dus in het grootste gedeelte der hardnekkigste
Chronische Ziekten.
Geenszins echter verbeelde men zich, dat dit middel, in alle gevallen, roekeloos
kan worden toegediend; met regt brengt de meergemelde Hoogleeraar HUFELAND
't volgende by: ‘Dit middel prikkelt zeer gevoelige gestellen, in geen geringen graad,
en kan of kolykpynen, buikloopen, en andere toevallen des darmcanaals,
voortbrengen, of algemeene Zenuwtoevallen veroorzaaken. Verders kan het, by
dezulken welke hier toe geneigdheid hebben, of de gewoonlyke bloedontlastingen
vermeerderen, of nieuwe tegennatuurlyke bloedvloeijingen doen ontstaan. Verzwakking van de maag, vermindering van eetlust, ja wel eene algemeene
verzwakking, kunnen 't gevolg zyn van eene ongepaste of roekelooze toediening
van dit anderszints zoo heilzaam middel.’
Uit dit laatst bygebragte blykt dadelyk, dat dit middel, even als alle meest
vermogende geschenken der Pharmacie, dient bestierd te worden door de voorzigtige
hand van een beredeneerd, en des middels kundig, Geneesheer: vooral dient
hetzelve, met de grootste omzigtigheid, toegediend te worden, in zeer prikkelbaare,
verzwakte, scorbutique, of hectische, gestellen, en by die geenen, welke aan
bloedspuwing, of sterke maandelingsche ontlastingen, of vloeijingen der Aambeijen,
onderhevig zyn. - Ook worden 'er, by het gebruik van het Zwavel-lever-aartig
Spiesglaswater, dikwerf versterkende of pyn-stillende hulpmiddelen gevoegd.
Dit nu zy genoeg voorloopig van de bestaandeelen en eigenschappen van 't
bedoelde Geneesmiddel. Ik zal nu opgeeven, de wyze, hoedanig hetzelve te
bereiden, en op welke men het kan toedienen; en besluiten met een kort verslag
der Ziekten, in welke de Hooggeleerde HUFELAND dit middel met vrugt heeft
toegediend, verrykt met de door my gedaane Proefneemingen.
(Men verwagte dit in een volgend Stukje.)
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Iets, over het gebruik, 't welk men van schaapsbeenderen maakt.
(Uit het Engelsch.)
De veelvuldige nuttigheden van de Schaapen zyn allen opmerkenden bekend; en
heeft men met regt dezelve wel eens byeengevoegd, om ze in één opslag onder
het oog te brengen. Onlangs kwam ons in een Engelsch Werkje dusdanig eene
optelling voor; doch vonden wy een minbekend gebruik, 't welk van een anders
weggesmeeten deel deezer gansch nuttige Dieren gemaakt wordt, vermeld.
Het bestaat hier in: Dr. HIGGINS heeft bevonden, dat de Beenderen der Schaapen,
tot assche verbrand, een nuttig en weezenlyk noodig gedeelte zyn in de
zamenstelling van de fynste Kunststeen, tot het vervaardigen van
Schoorsteen-cieraadbeeldjes, Lof- en Bloemwerk. Dit inmengzel maakt deeze
zamenstelling duurzaamer; kragtdaadig het barsten voorkomende. - Mr. MENISH,
van Whitechapel, New Road, heeft eene werkplaats om Beenasch te maaken, welke
het oog des aanschouwers trekt, door te zien de veelvuldige bewerkingen, welke
de Beenderen van Schaapen, en ook van Runderen, ondergaan. Daar is een Molen
om dezelve te verbryzelen; een Ketel om 'er het vet en olieagtige uit te kooken; een
Kagchel om ze gloeiend heet te maaken; een Oven om ze tot assche te verteeren;
een plaats om de dampen op te vangen van de brandende Beenderen, tot het
vervaardigen van Hartshoorn; terwyl ook een gedeelte tot Glauber's Zout, en ook
Ammoniac Zout, gemaakt wordt.

Aanmerkenswaardige byzonderheden wegens ojevaars, onlangs
waargenomen.
In de maand Juny 1797 stortte een Schoorsteen, op welken een Ojevaarsnest, in
het dak van een huis in de Raamstraat, in den Haag; thans bewoond door den
Burger D. THOMASSEN A THUESSINK. - Men vond een jong door den val gedood - een
ander met een gebro-
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ken poot en vlerk, en een derde gezond; alle half volwassen. Men bragt het Nest in
den Tuin, tegen een muur, en verbond den gebroken poot en vleugel van het eene
jong.
De beide ouden, intusschen, met de meest zichtbaare tekens van droefheid en
angst, op den rand van het overgebleeven deel des Schoorsteens gezeten, hadden
alles beschouwd, en vloogen, toen de jongen in het nest gebragt wierden, met
blydschap naar den bystaanden muur; doch scheenen niet op den grond te durven
komen. - De huisknecht voorzag steeds de jongen van het noodige voedzel; doch
de ouden onttrokken dezelve echter geenzins hunne zorg: byna dagelyks bragten
zy iets aan; nu voedzel, en dan moschplanten, of iets dergelyks, om de ligging voor
de jongen gemaklyker te maaken: zy zorgden ook, dat het geen zy aan hunne jongen
gaven door den val aan hen niet nadeelig konde zyn; maar lieten het altoos, digt by
den muur, zachtjes afglyden. 's Nachts hielden zy op den muur boven het nest de
wacht. De oplettende zorg van den knecht wierd ook door hen erkend. Hy kwam
nimmer in den tuin of jongen en ouden gaven eenig geluid, en inzonderheid deed
zulks het geneezen jong, 't welk den knecht gestadig naliep.
In Augustus waren de ouden eenige dagen afweezig. Na hunne terugkomst
deeden zy gestadige poogingen om hunne jongen tot vliegen te beweegen. Op den
derden dag vertrokken zy met het eene jong, 't welk altoos gezond geweest was het andere bleef te rug; doch, na verloop van agt dagen, kwamen de beide ouden
weder, hervatteden dezelfde poogingen, en, na twee dagen vertoevens, vertrokken
zy met hun drieën, zonder te rug te komen.

Leevensbyzonderheden van Peter Collinson, F.R.S. & S.A.,
beroemd natuur- en oudheidkundige.
(Vervolg en Slot van bl. 463.)
COLLINSON kwam, door zyne groote kunde in de beste wyze om schoonheden te
vermeerderen, en onherstelbaare gebreken te verbergen, dikwyls voor, dat jonge
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aanleggers van Plantsoenen groote misslagen begingen, en hy herstelde andere
waar toe zy vervallen waren, door onkundigen of byzonder voordeel bedoelenden
misleid.
Veelen zyner Vrienden haalde hy over tot het omhelzen of het voortzetten van
het redelyk vermaak, 't welk planten en landbouwen schonk; een arbeid, die tot
onderling voordeel van hun zelven en van den lande strekte. ‘Planten,’ was hy
gewoon te zeggen, ‘en tuinen aanleggen, verschaft een fonds van onderhoud, de
duurzaamste en redelykste bezigheid des leevens; daar in liggen vermaaken
opgeslooten, voor geen geld te koopen. De Boomen, die wy zelve geplant, de
Vrugten, die wy zelve geteeld, de Planten, welke wy gekweekt hebben, schynen
onze kinderen te weezen, en eene soort van nieuwe Schepping. Derzelver schaduw,
derzelver smaak, derzelver geur, als mede derzelver schoonheden, verschaffen
ons een ryker onthaal dan alle andere. - Welk een bekoorlyk tooneel,’ merkte hy
op, ‘opent zich, in 't verschiet, voor een jong Heer van middelen, aan zodanige
vermaaken overgegeeven! Elk volgend jaar schenkt nieuwe schaduwen, andere
vrugten, versch ontluikende schoonheden, en brengt daarenboven het zekerst
voordeel aan. Hoe verrukkend, de steeds hooger groeiende bosschen te zien, den
anders dorren grond vrugtbaar te aanschouwen; ons zelven als nuttig en gelukkig,
en den naakomeling verrykt te beschouwen!’ - Wanneer COLLINSON over dit hem zo
geliefde onderwerp sprak, maakte hy menigmaal eene zeer eigenaartige aanmerking,
dat hy zelden iemand gekend hadt, die smaak in dusdanige vermaaken vondt, of
hy was tevens gemaatigd en deugdzaam; en, in de daad, hy hadt grond tot het
maaken van deeze aanmerking: want hy hadt het genoegen, om, onder zyne
gemeenzaamste Vrienden, Mannen te tellen van de beminnelykste en schoonste
Characters, in alle standen, partyen en rangen.
Niet alleen hieldt COLLINSON zich bezig in den goeden smaak onder zyne Vrienden
te bevorderen en aan te kweeken, in hunne uitzigten te verbreeden, hun oordeel te
beschaaven; maar ook om hun middelen te verschaffen tot het verbeteren hunner
Plantadien. Het is niet meer dan regt gedaan aan 's Mans naagedagtenis, te
vermelden, dat hy de eerste was, die de groote ver-
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scheidenheid van Zaaden en Gewassen invoerde, welke thans het voornaamste
cieraad van elken hof uitmaaken; dat men aan zynen onvermoeiden vlyt heeft toe
te schryven, dat zulk een aantal Persoonen van den eersten rang, op hun eigen
grond, boomen en gewassen, uit de Nieuwe Wereld overgevoerd, zo tierig zien
wassen, als waren het inlandsche Planten van Groot-Brittanje.
De hoofdtak van COLLINSON's handelbedryf was op Noord-America en de
West-Indiën; doch wel inzonderheid op het eerstgemelde. Hy hadt alle Werken
geleezen, die immer het licht zagen, wegens de voortbrengzels van de Engelsche
Volkplantingen, en van die der andere Volken in de Nieuwe Wereld. Dit stelde hem
in staat om vraagen en naspeuringen te doen omtrent alles wat zeldzaam en nuttig
was; dit bragt hem in kennis met alle kundige lieden uit America na Engeland
overgestooken. Eene uitwerking van zyne veelvuldige naspeuringen was, dat een
smaak voor de Natuurlyke Historie, en bovenal voor de Plantkunde, standgreep in
dat Werelddeel. Misschien mag men, zonder grootspraak, beweeren, dat alles, wat
van dien aart in de Americaansche Volkplantingen zich opdeedt, voornaamlyk was
dank te weeten aan zyne bemoediging. De uitsteekende Plantkundige JOHN BARTRAM
mag gezegd worden meest door COLLINSON's bystand die Man geworden te zyn.
Hy was het die eerst hem het verzamelen van Zaaden aanprees, en naderhand
hielp om dezelve in dit Land te doen vertieren. Mr. BARTRAM, aangemoedigd door
zyn Vriend, zette, met onvermoeiden vlyt, het naspeuren der Planten in America
(*)
voort, en hy deedt het met eenen uitslag, die zyn naam zeer beroemd maakte . De veelvuldige nieuwe Zaaden, welke COLLINSON uit America kreeg, voorzagen niet
alleen zyn eigen tuin met alles wat zeldzaam was in het vak der Plantkunde; maar
verschafte hem ook het middel om andere in ruiling te krygen, uit de wydafgelegenste
Gewesten

(*)

[Deeze J. BARTRAM, Kruidkundige des Konings van Engeland, en Lid van de Koninglyke
Maatschappy, was de Vader van WILLIAM BARTRAM, wiens Reizen door Noord- en Zuid-Carolina,
ten aanziene der Plantkunde, onder andere voortreflykheden, uitsteeken. Van de twee door
J.D. PASTEUR vertaalde Stukken, by F. BOHN gedrukt, hebben wy, ten deezen Jaare, onzen
Leezeren verslag gedaan. Zie Letteroef. bl. 82 en 269.]
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des Aardkloots. Deeze onderlinge ruiling ging voort uit America door Europa en
Asia, en strekte zich zelfs uit tot Pekin. In het houden van zulk een wyduitgestrekte
gemeenschap, staken COLLINSON's naauwkeurigheid, zorgvuldigheid en
edelmoedigheid, als om stryd, uit.
Ingevolge van Mr. COLLINSON's gemeenschap met de Americaanen, drong hy
dikmaals by hun aan op het voordeel, ja de noodzaaklykheid, om Vlas, Hennip,
Wyn, Zyde, en andere voortbrengzelen, te teelen. In de meeste Noordlyke en
Zuidlyke Volkplantingen is eene verscheidenheid van daar oorspronglyke Druiven,
wild in de bosschen groeiende, en voortkomende tusschen de boomen en de
gewassen, waaraan zy zich hegten en slingeren. Naardemaal deeze vrugten in
overvloed, van verscheidenerlei soort, voortbrengen, en veele geschikt zyn om
ryken en goeden Wyn op te leveren, zou het gemaklyk vallen, in den Herfst, eene
genoegzaame hoeveelheid te verzamelen tot het neemen eener proeve. Eenige
weinige Persoonen hebben dit, met een goeden uitslag, gedaan, en 'er ontbreekt
niets dan het aanwenden van de regte wyze om dit werk opgang te doen krygen.
De Heer COLLINSON was een uitsteekend liefhebber van Vrugten, en een
bewonderaar van Bloemen. Zeldzaam was hy zonder dezelve in huis te hebben,
van de vroegste voorjaars-Bloempjes tot de laatste in den Herfst bloemgeevende
Gewassen. Menigmaal vermeldde hy, met zigtbaar genoegen, de verbaazende
vorderingen, welke men, by zynen tyd, gemaakt hadt, in de Plantkweekerye. Hy
haalde op, de voorbeelden van verscheide Planten, die, by derzelver eerste invoering
onder ons, onze Winters niet konden verduuren zonder wel naauwkeurig beschermd
en gedekt te worden; doch die tegenwoordig onze strengste Winterkoude
doorstonden; zodanig, dat Vreemdelingen zich verbaasden over de kragt des groeis
in dit land, en de gelukkige lugtstreeke onder welke wy leeven, ondanks de
onverdiende murmureeringen der onverstandigen en niet denkenden, tegen de
lugtgesteltenisse zo by uitstek geschikt tot het weezenlyk geluk der menschen.
Waarom de Heer COLLINSON niet verkoozen werd tot Bestuurder van het Britsch
Museum, zal mogelyk eene stoffe van verwondering opleveren, zo lang het Museum
zelve bestaat. Hy was een van des Stigters oudste en beste Vrienden; hy was wel
bekend met alles in het Mu-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

501
seum voorhanden, en hy hadt misschien meer gedaan om de kennis der Natuurlyke
Historie te bevorderen, dan iemand waar aan die post werd opgedraagen. Maar
nimmer liet hy zich des iets ontvallen; geen zweemzel van misnoegen over zulk een
verzuim zag men in zyn gedrag. Hy hadt geen grooter eerzugt dan om zyne
kundigheden ten algemeenen beste dienstbaar te maaken, 't zy binnen of buiten
het bestuur van dien grooten en onschatbaaren voorraad.
Uitgenomen eenige aanvallen van Jicht, genoot COLLINSON eene volmaakte
gezondheid, en was steeds opgeruimd van geest. De tegenvallen deezes leevens
droeg hy met onderwerping, en met mannenmoed. Dit doorgaand gelukkig leeven
bragt hy tot den ouderdom van vyf en zeventig jaaren; toen hy, een bezoek
afleggende by Lord PETRE, te Thorndon Hall, by Brentwood, in Essex, (een Heer
voor wien hy eene zonderlinge hoogagting hadt,) aangetast werd door eene volstrekte
opstopping van water, die alle kunstbewerking, om hem ontlasting te bezorgen, te
leur stelde. Op den 11 Augustus 1768 werden zyne Huisgenooten, zyne Vrienden,
en zyne Landgenooten, beroofd van eenen Man, geheel ten hunnen voordeele
leevende.
In den Jaare 1724 was hy getrouwd aan MARY, Dogter van MICHAEL RUSSELL, Esq.
van Mill-hill, in de Parochy van Hendon, Middlesex, eene Vrouw van een voorbeeldlyk
Character, welke hy het ongeluk hadt in het Jaar 1753 te verliezen. By dezelve hadt
hy eenen Zoon verwekt, MICHAEL COLLINSON, Esq. en MARY, getrouwd aan JOHN
CATOR, Esq. van Beckenham, in Kent, en voor eenigen tyd Lid van het Parlement
van Wallingford. De Heer PETER COLLINSON hadt het genoegen, om in beide zyne
Kinderen dezelfde neiging te bespeuren, welke in hem heerschte, en dat zy hem in
zyne liefhebberyen de hand booden. Hy liet een grooten schat na van gedroogde
Planten. Zyn hof was herhaalde keeren blootgesteld aan deerlyke beroovingen,
waar door hy veele der hoogstschatbaarste voortbrengzelen van zyne Kruidkunde
en arbeid verloor. Veele andere werden, door die snooden, by dit wegrooven, deerlyk
gehavend. Niettegenstaande dit, is 'er nog een kleine schat van zeldzaame Planten
voorhanden, en in eene grootere volkomenheid dan men misschien op eenige
andere plek gronds kan aanschouwen.
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Mr. COLLINSON's gestalte was iets kleinder dan middelbaar, en hy helde tot
zwaarlyvigheid over. In zyne kleeding was hy zeer eenvoudig, en dit waarschynlyk
te meer, dewyl hy een Quaker van opvoeding was. Zyn gelaad was behaagelyk, en
droeg gezelligheid op 't voorhoofd; zyn aart openhartig, en zyn tong spraakzaam:
kennis voor anderen te verheelen hieldt hy voor een verraad aan het menschdom
gepleegd. Schoon hy spaarzaam leefde, was zyne spaarzaamheid niet van die
inhaalige soort, welke hem belette een hart om te draagen dat deelde in de rampen
van anderen, en de hand ter verligting van hunnen druk geslooten hieldt. 's Morgens
vroeg op te staan was zyne bestendige gewoonte. Als hy zich op 't land bevondt,
besteedde hy zynen tyd meestal in den tuin, met de werkingen der Natuure waar
te neemen of bystand te bieden, of zich onledig te houden met andere gedeelten
der Natuurkunde, welke bevorderlyk waren tot zyn vermaak, of tot zyne gezondheid
strekten.
In den Laatsten Wil van COLLINSON vondt men een Geschrift, behelzende zyne
hoope, dat hy een goeden Naam zou agterlaaten, dien hy hooger schatte dan
rykdommen; dat hy getragt hadt niet nutloos te leeven; en alle de dagen zyns leevens
gepoogd om een Vriend des Menschdoms te zyn. - Dewyl dit nu de wensch was
van dien braaven Burger, deeze Wereld te verlaaten met eene goede naagedagtenis,
zo verschaft het, buiten twyfel, het zuiverst genoegen aan allen, die het naauwst
aan hem verbonden waren door Vriend- of Bloedverwantschap, dat deeze wensch
ten vollen vervuld is.
Geen mensch is ten grave gedaald met schooner Character, of algemeen meer
betreurd, by zyn afsterven, door Vrienden en Bekenden. In de daad, dit moest
onvermydelyk volgen; want zyn leeven was een aanhoudend betoon van loflyken
vlyt, en alle zyne letteroefeningen en naspeuringen hadden de eer en het geluk des
Menschdoms ten doele. Het was ten dien einde, dat hy groote en nuttige
onderneemingen bevorderde, belangryke berigten van verbeteringen in den
Landbouw en de Natuurlyke Historie openbaar maakte, en de naagedagtenis der
zodanigen, die welverdiend hadden by hunne Medemenschen, aan de vergetelheid
poogde te ontrukken.
Zodanige waren de inzigten, zodanig was het gedrag,
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van Mr. PETER COLLINSON. Zonder eenigen eisch op 't geen in 't algemeen gaat onder
den naam van Letterkunde of Geleerdheid, stak hy uit door veelvuldige en
veelbevattende Weetenschap; en zonder eenige openlyke post te bekleeden, was
hy een werktuig om Volksvoordeelen daar te stellen. Hy verwierf, by zyn leeven,
eenen invloed, welken rykdom niet kan schenken; en zyn Naam zal in dankbaare
en gezegende naagedagtenisse weezen, wanneer uitwendige schitterende
Waardigheden en brommende Eertytels vergeeten zyn.

Radboud Herman Scheele, beschouwd als regent, en als leeraar
der waare vryheid.
In eene Redevoering, uitgesprooken in een Gezelschap Vrienden
van Vryheid en Orde, 1797.
MEDEBURGERS, GEËERDE HOORERS!

Is het eene treurige waarheid, door de Geschiedenis van byna alle Volken en Landen
beweezen, dat de beste menschen hunne groote daaden en edelmoedige
bedoelingen niet zelden by hunne Tydgenooten met hoon en haat beloond zagen,
en alleen door de erkentenis van een dankbaar Nageslacht die rechtvaardigheid
erlangden, welke hunne leeftyd weigerde? - Het gebeurt, aan den anderen kant,
ook maar al te dikwyls, dat de Geschiedenis verzuimt, de loffelyke verrichtingen van
groote Mannen naar verdienste te leeren kennen, indien deeze, of door eenen
vroegen dood, of gunstigen en gerusten leeftyd, bevryd bleeven voor de vervolgingen
der boosheid.
De Vriend der Rechtvaardigheid treurt over de ondervinding van beiden. - Hy ziet,
dat door het eerste de deugdzaame man niet zelden wordt afgeschrikt om den
begonnen loopbaan te vervolgen, maar rust voor moeite verkiest; - over het andere
beklaagt hy zich niet alleen, om dat de deugd hier door een prikkel mist, maar ook
voornamentlyk, om dat de Nakomeling verstooken blyft van het kennen van veele
groote en goede daaden.
Overtuigd, welk een weldaadigen invloed het voorbeeld
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van doorluchtige Mannen kan hebben op het gedrag zyner Medemenschen, verheugt
hy zich, wanneer hy poogingen ziet aanwenden om deeze ondankbaarheid der
Geschiedenis te vergoeden.
Het kan, derhalven, in eene byeenkomst van Vrienden der Rechtvaardigheid, niet
anders dan aangenaam zyn, dat ik, by het vervullen eener Spreekbeurte, zulk een
onderwerp verkies; en ik houde my verzekerd, dat Gyl. my gereedelyk uwe aandacht
verleenen zult tot den eerdienst, dien ik heden uit dankbaarheid zal bewyzen aan
de nagedachtenis van een groot maar te weinig gekend Man, - van een Nederlander,
die, als Burger, als Geleerde, als Regent, als Leeraar der Vryheid, en als Verdediger
van de eer van het Vaderland en der Menschheid, uitmuntte, - die door zedigheid,
moed, kunde en belangloosheid, de beste Helden en Staatsmannen heeft overtroffen,
en die waarschynlyk, in gelyke omstandigheden geplaatst, een WASHINGTON zoude
geweest zyn; dan wiens naam, door de beste Nederlandsche Geschiedschryvers,
naauwlyks genoemd is, - van
RADBOUD HERMAN SCHEELE.

Voor dit onderwerp verzoek ik geene verschooning; maar myne voordragt zal zulks
behoeven.
Overtuigd, dat SCHEELE een bekwaamere Lofredenaar waardig is, zag ik het
vermetele, het moeilyke, myner pooging reeds vroeg in; doch onder het bewerken
vond ik nog meer dan de bevestiging myner vreeze.
Dan de hoop dat myne pooging mogelyk nuttig konde zyn, en de bewustheid dat
uwe toegeevendheid het gebrekkige in myn werk gereedelyk zult verschoonen, en
aan gewichtiger bezigheden toeschryven, deeden my deeze zwaarigheden eenigzins
overwinnen.
Beschouwt echter, myne Vrienden, dit Vertoog geenzins als eene eigenlyke
Lofrede, waar voor ik weet dat myne vermogens niet berekend zyn; maar liever als
eene Geschied en Letterkundige Verhandeling over de Daaden en Geschriften van
R.H. SCHEELE.
Ik heb my, om de rykheid van stof, moeten onthouden van alle uitweidingen ter
verciering. Keurt zulks niet af; maar denkt aan de Spreuk van BOERHAAVE:

Het eenvoudige heeft het kenmerk der Waarheid.
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RADBOUD HERMAN SCHEELE wierd, in den Jaare 1622, in Twenthe gebooren. Zyne
Voorouders waren zedert lang onder den Overysselschen Adel gerekend, 't welk
wy alleen melden, om dat hy het toevallig voordeel van aanzienlyke Geboorte steeds
uit het juiste oogpunt beschouwde; als een prikkel namentlyk ter betere betrachting
van plichten.
Na te Steinfurth de gronden zyner Letteroeffeningen gelegd te hebben, vertrok
hy, ter voortzetting van dezelve, naar Leyden.
Hy trof tot dit oogmerk een zeer gelukkig tydvak. - Ons Vaderland was, wel is
waar, toen nog in oorlog met Spanje; maar de wapenen waren wederzyds als stomp
gestreeden, en de rampen des oorlogs wierden niet dan aan de grenzen gevoeld de Staat- en Kerkstormen, welke Nederland zo deerlyk inwendig geschokt hadden,
waren bedaard; doch hadden spooren nagelaaten ter leering en vermyding - de
Koophandel en Zeevaart waren in den grootsten bloei, en deeden de schatten der
Wereld als naar Nederland toestroomen; en deeze bloei, zo wel als de gemaatigdheid
in het bestuur, lokte een ieder, die in andere Landen niet vergenoegd, of vervolgd,
was, herwaards.
Het konde niet missen, of de Kunsten en Weetenschappen moesten in zulk een
tyd van veiligheid en welvaart bloeijen; en alhoewel nog zommige vakken der
Geleerdheid in den nevel van Schoolsche verschillen waren ingehuld, wierd de
beoeffening der oude Taalen, en daar toe betrekkelyke zaaken, dagelyks tot een
meerderen trap van volmaaktheid gebragt, en de Nederlandsche Geleerden gaven
in deezen den toon aan Europa.
Onze SCHEELE, begaafd met een scherp oordeel, en bezield met een blaakenden
lust tot beoeffening der Werken van de beste Grieksche en Latynsche Schryvers,
vond alhier de voldoening zyner wenschen; door geschikte handen tot de zuiverste
bronnen der menschlyke wysheid geleid, wierd zyn verstand spoedig door eene
verstommende Geleerdheid opgehelderd; en, zo wel begunstigd met een voortreflyk
hart als geest, wierden zyne Leermeesters zyne Vrienden. Zyne verdiensten
veroorzaakten dat hy ook eerlang in kennis en achting geraakte by PIETER
CORNELISZOON HOOFT, den Nederlandschen Taci-
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tus; op wiens raad hy, voorneemens om zyn verstand door buitenlandsche reizen
te volmaaken, en eene voor het Vaderland nuttige kennis op te doen, besloot naar
Italien te gaan, en zich, naar het voorbeeld van zynen doorluchtigen raadgeever,
te Florence op te houden.
SCHEELE bezocht en bewonderde in Parys den nooit genoeg geroemden
Nederlandschen Balling HUGO DE GROOT, en kwam in Toscaanen, in een tydvak,
welk voor zynen onderzoekenden geest juist geschikt was.
Het Huis van Medicis, 't welk (om met HOOFT te spreeken) haare verheffing uit
den burgerlyken stand met een Ilias van rampen had opgewogen, was nu verouwlykt
in de vorstelykheid, was verdraagelyk geworden, en had zynen voorspoed leeren
draagen.
Al wat in Italien uitmuntte was door het zacht bestuur, de milddaadigheid en
kunstliefde, van de laatste Vorsten naar Florence gelokt. - De oude en nieuwe
Geschiedenis van deezen belangryken grond gaven dagelyks aan SCHEELE nieuwe
leering; veelvuldige overschoone blyken van oude en nieuwe kunst beschaafden
zynen smaak, en de omgang met voornaame Geleerden volmaakte verder alles.
Hy schreef alhier zyn voortreflyk groot Werk over de Legerplaatzen en Krygskunde
der Ouden, 't welk in dien tyd met lof boven de Werken van veele Geleerden wierd
verëerd, en waar van men zeide, dat hy scheen in der Romeinen Legerplaatzen
werkelyk verkeerd, en met Fabricius, Fabius, Scipio en Caezar, gemeenzaam
omgegaan te hebben, en als een ooggetuige van alles rekenschap te geeven. Zyne zedigheid was in deezen niet minder groot dan zyne geleerdheid; hy verzweeg
zyn naam by de uitgaaf.
Na eene afweezigheid van vier jaaren, kwam hy, overlaaden met eere en achting,
in het Vaderland te rug - dan, ver van alle Staatzucht verwyderd, vermydde hy die
Ampten, waar op hy, volgens 's Lands Wetten, aanspraak had, en betrok zyn
Vaderlyk Landgoed Welbergen, by Steinfurth, alwaar hy, gelyk Atticus op zyne
hoeve, meer nuttig dan blinkend, omringd van geleerde Vrienden, leefde.
Hier schreef hy verscheidene Stukjes, waar onder uitmunt zyne Raadgeeving
aan de Christen Vorsten tot Vrede. - Half Europa stond toen door de rampzalige
oorlogsdrift der Vorsten in vuur en vlam. - SCHEELE
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deedt deezen bemerken, dat zy alleen de oorzaaken waren van alle de rampen,
welke hy hen met gloeiende verwen afmaalt. - Hy leert hen de waare Grootheid
kennen in de bezorging van het heil hunner Medemenschen, en bezweert hen hier
toe met alle mogelyke kracht van taal. - Men zag reeds in dit Stuk dien zuiveren
afkeer van alle overheersching en dwinglandy doorstraalen, tegen welke hy zich,
geduurende zyn geheel leeven, met zo veel moed verzette. - Deeze en andere
poogingen voor het heil zyner Medemenschen veroorzaakten dat hy naar waarde
bekend wierd, en, ten nutte van het Vaderland, een einde moest maaken aan zyn
ampteloos leeven.
Even min geneigd om zich aan den dienst van hetzelve te onttrekken, als zich in
een ampt te dringen, wydde hy zich, op het eerste aanzoek, aan zyn Vaderland toe.
- Hy koos de zyde van hun, die zich in de noodlottige huistwisten in het bestuur van
Overyssel voor de Vryheid in de bresse stelden, en men zag eerlang die rampzalige
geschillen door zyne kunde, voorzichtigheid en moed, ten genoegen van allen
beslist. Dan spoedig hier na wierd hy op luisterryker tooneel geroepen.
Het is aan een ieder uwer, M.H., bekend, welke gewichtige verandering 'er, in
den Jaare 1650, door den gelukkigen dood van den Stadhouder Willem II,
veroorzaakt wierd. - Het Vaderland wierd als aan zich zelf te rug gegeeven, in een
tydstip, dat men zich van den onderneemenden aart van deezen jongen Vorst alles
kwaads voorspellen moest. - De meeste Regenten zochten, echter, den zegen,
door deezen dood den Volke beschooren, voor zich te houden; en terwyl men overal
om het verdeelen der buit twistte, en 'er aan alle kanten botzingen plaats hadden,
wierd 'er door een der Gewesten voorgesteld, om, in eene Groote Vergadering van
de Staaten, te beraamen, dat alle Provincien, ten minsten in de gewichtigste zaaken,
op eenen gelyken voet behandeld wierden.
Overyssel bewilligde ten eersten in dit voorstel, en benoemde SCHEELE, om, aan
het hoofd van de talryke bezending, naar den Haag te vertrekken.
SCHEELE nam deezen zwaaren last gereedelyk op zich; doch verklaarde vooraf,
dat hy nimmer eenige belooning voor zyne moeite, of ter goedmaaking der kosten,
zoude willen aanneemen, maar steeds van het zyne wilde leeven - van welke
gewoonte hy naderhand nimmer afging.
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Elk uwer, myne Hoorers, bewondert zeker deezen trek van edele belangloosheid.
Dan het is nog maar eene flaauwe schets van de grootheid zyner verhevene ziele.
Even als Marcus Curius, voegde hy by deeze deugd eene gelyke maatigheid, en
leefde in den Haag zo eenvoudig als op zyne geringe Landhoeve. - Hy was zo
onverschrokken als Fabricius; en, in zich zelf geene gebreken over het hoofd ziende,
bestreed hy de gebreken en ondeugden van anderen met een gelyken moed en
gestrengheid als Cato Censor.
Hoe dikwyls (zegt GRAEVIUS) hoorde men hem ter deezer Vergadering klaagen
over de toeneemende pracht en weelde; gelyk ook over de inhaaligheid, het
verkoopen van ampten, het vervreemden van 's Lands penningen, en dergelyke
euveldaaden, - de bedryvers van dezelve noemde hy met naam en toenaam, - de
Griffier MUSCH wierd door hem geheel ontmaskerd; maar de deugdzaamen vonden,
daarentegen, in hem een edelmoedigen, schranderen en standvastigen, beschermer,
en helper met raad en daad.
De overschoone Staatsstukken wegens Overyssel ter deezer Vergadering
ingeleverd, en by AITZEMA bewaard, zyn meest alle uit zyne pen gevloeid. Gaarn
had ik eenige trekken uit dezelve, om zyne gezonde redeneering en kracht van taal
eenigzins te leeren kennen, medegedeeld; doch de moeilykheid der keus, uit zo
veel goeds, heeft my, zo wel als het bepaald tydsbestek voor deeze Spreekbeurt,
doen besluiten, om Ul. zelf derwaards te wyzen - wanneer gy uwe moeite rykelyk
zult beloond vinden.
Na het byna vruchteloos afloopen der Groote Vergadering, keerde SCHEELE naar
zyn Vaderlyk Landgoed te rug, en besteedde den tyd, welke hem van zyne
Staatsbezigheden overschoot, niet minder ten nutte van het Vaderland.
Het is bekend, door welke gebeurtenis het nabuurig Engeland omtrent het midden
der voorige eeuw geschokt was - de listige en booze CROMWEL had zich meester
gemaakt van den schepter des onthoofden Vorsts. Het was omtrent den Jaare 1652,
dat hy, zyn gezag voelende verzwakken, het noodig oordeelde, om door een
buitenlandschen oorlog, waar by de roofzucht der Engelschen zich verzadiging
belooven konde, eenige afleiding te bezorgen. - Van hier die geweldige eerste
Engelsche
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oorlog tegen ons Land, die zo onrechtvaardig in den aanvang, als ongelukkig in
deszelfs loop, en onteerend by het einde, was.
Terwyl TROMP, DE RUITER, en andere Helden, de eer van het Land met het
donderend geschut verdedigden, handhaafde onze SCHEELE de eer der Natie voor
de Rechtbank van het toenmaalig en toekoomend geslacht. - Hy schreef de
voortreflyke Verhandeling over de Oorzaaken van den eersten Engelschen Oorlog,
en verdedigde de onschuld der Nederlanders op zulk eene afdoende wyze, dat de
beste Engelsche Geschiedschryvers, DAVID HUME en RAPIN THOYRAS, zulks in alle
deelen toestemmen.
In dit Stuk ontzenuwt hy alle de aangevoerde redenen der Engelschen. - Hy dringt
door tot de diepste sluipwegen eener helsche Staatkunde. - Hy stelt de boosheid
van het toenmaalig bewind in haare afschuwelyke naaktheid ten toon, en schildert,
bovendien, den afgunstigen, bedrieglyken en nydigen, aart der Engelsche Natie
met juiste en treffende kleuren. - Hoe gelukkig zou ons Vaderland zyn, indien het
niet ondervonden had, dat deeze beschryving ook op volgende tyden en persoonen
toepasselyk ware!
In 1654 ontstonden weer op nieuw huisselyke geschillen in Overyssel. - Een
aanzienlyk deel der Staaten meende hunne party te kunnen versterken, wanneer
zy het masker voorhingen, van Willem den IIIden, toen nog geen vier jaar oud, tot
Stadhouder te willen verkiezen. De scheuring kreeg een zorgelyk aanzien, en aan
beide kanten wierf men gewapend volk, zo dat de tusschenkomst der andere
Gewesten noodig wierd - beide partyen gaven het over aan de beslissing van
Holland. - Onze SCHEELE wierd, door de voorstanders der Vryheid, naar Utrecht
gezonden ter onderhandeling, en het was, volgens schryven van den beroemden
JAN DE WITT, meest aan SCHEELE te danken, dat dit dreigend onweder wierd afgeleid.
Naderhand tot zyne geliefde Letteroeffeningen te rug gekeerd, bleef hy zyn
hoofddoel, om steeds nuttig te zyn, getrouw, en schreef de overschoone
Verhandeling over de algemeene Vryheid.
Ik heb, M.H., myne krachten te vergeefs beproefd om Ul. eene volledige Schets
van dezelve te geeven. - De meesten uwer weeten, dat een geleerd,
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doorwrocht, Werk, geschreeven in een krachtigen, mannelyken, styl, niet naar
waarde uit een uittrekzel kan gekend, maar in zyn geheel verband moet geleezen
worden. Hierom hoop ik dat de volgende flaauwe schets zommigen uwer zal
aanmoedigen zich met het Stuk zelf bekend te maaken.
Hy begint zyne Inleiding als of hy in onzen tyd geschreeven had. - Hy klaagt over
de slapheid en zorgeloosheid van veele menschen omtrent hunne Vryheid en
Rechten, en vindt hierin de aanmoediging voor de heerschzucht van veelen, die
door deeze slapheid gelegenheid vinden, om de teugels van het gebied te
overweldigen; aan den anderen kant, beklaagt hy zich over de onzinnigheid van
veele anderen, die, in het uiterste van dolle Vryheidsliefde vallende, de Losbandigheid
voor Vryheid neemen, zich boven de Wetten verheffen, en, deeze alzo losmaakende,
den weg baanen tot Regeeringloosheid.
De rampzalige gevolgen van beide uitersten worden door den Schryver met kracht
van taal, naar waarheid, aangetoond, en hy vindt alzo eene juiste gelegenheid, om
tot het oogmerk van zyn Werk, het aanwyzen van den juisten middenweg, over te
gaan.
Hy bepaalt hierna den waaren aart der Burgerlyke Vryheid, en bewyst, hoe veele
zegeningen dit dierbaar geschenk des Hemels kan te weeg brengen, indien haare
voorschriften wel begreepen en uitgeoeffend worden - en leidt hier uit af, van hoe
veel belang het is, dat men voor haar behoud zorg draage. Zy vereischt, zegt hy,
een zeker zoort van edele Slaverny, te weeten aan de Wet; anderzins gaat de
Vryheid door de Vryheid verlooren.
Hy betoogt, dat de Wet voor alle Burgers gelyk moet zyn, en gaat hierna over om
te onderzoeken onder welken Regeeringsform de zegeningen der Vryheid het best,
en het langst, kunnen genooten worden.
Hy toont het onveilige en gevaarvolle voor het behoud der Vryheid, onder eene
eenhoofdige, erfelyke van weinigen, en zuivere Volksregeering. - Hy is een
voorstander van een gemengden Regeeringsform onder bestuurers voor een
bepaalden tyd gekoozen, en naa den afloop van dezelve voor den wettigen Rechter
verantwoordelyk.
Hy beoordeelt by deezen den aart der voorige en toenmaalige Gemeenebesten,
en toont de gebreken aan. Door-
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zicht, kunde en menschlievendheid, paaren zich in deezen met die edelmoedige
belangloosheid welke wy te vooren reeds hebben opgemerkt. Schoon hy zelf Lid
was van de Ridderschap, veroordeelt hy het aanzyn van zulke aanblyvende Standen.
Hy stelt de afscheiding der machten als hoogstnoodzaakelyk, en pryst den
Atheenschen Wetgeever SOLON, ‘die, volgens zeggen van Plutarchus, door deeze
afscheiding het Schip van Staat als voor twee ankers verzekerde - op dat het te
minder zoude te lyden hebben van de schokkende golven van 's volks wisselzucht.’
Als de zekerste waarborg voor de Vryheid, stelt hy de bevordering van goede
Zeden onder alle Leden der Maatschappy.
In het betoog hier van overtreft SCHEELE zich zelf. - Hy bewyst zo wel de
voordeelen, wanneer de bestuurers het volk voorgaan in spaarzaamheid, maatigheid
en belangloosheid, als de nadeelen, uit weelde, en de andere tegenovergestelde
ondeugden, ontstaande, met treffende voorbeelden uit de Geschiedenis. - De
rampzalige gevolgen van het aanweezen van een Hofhouding, in een Gemeenebest,
bewyst hy uit de ondervinding van die dagen. Hy noemt zulk een Hof het vergif der
Vryheid, de kanker der Wetten, en de pest der Zeden - en vergelykt hetzelve by een
beurs, waar op men zyne stem, en zyne deugd, en zyne eere, verhuurt of verkoopt.
De Leer van SCHEELE verschilt echter in veele opzichten van onze hedendaagsche
Volksleeraars.
Ik heb niets kunnen vinden van de Leer van het recht tot een gedeeltelyken
Opstand; - geene aanpryzing van verbroederde Societeiten als warme stookplaatzen
van Vaderlandsliefde; - niets van eene aanblyvende Volksstem; - niets van een
verbod aan verstandige Regenten, om, met inachtneeming van de eeuwige
beginzelen van Godsdienstige Vryheid, voor de instandhouding van den openbaaren
Godsdienst, de Moeder der goede Zeden, zorg te draagen.
SCHEELE was ook geen Voorstander om aan allen het Stemrecht toe te staan,
zonder op bezittingen eenige acht te geeven.
Dan vooral zal zyne Leere door de nieuwere Demagogen veroordeeld worden,
om dat hy niemand tot Regent wilde toelaaten dan na behoorlyk onderzoek zo
wegens
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kunde als deugd. - De vryheid tot de beoeffening van een onverschillig handwerk,
zegt hy, is aan leerjaaren, en het doen van een proef, verbonden; en zoude men
dan de bezorging van de gewichtigste belangen, de handhaaving van de Wet,
kunnen overlaaten aan de zulken, die, by gebrek van kennis van menschen en
zaaken, de beste middelen niet kunnen verkiezen, of getoond hebben zich aan de
Wetten niet te willen onderwerpen? Zoude zulks geen dwaasheid zyn? - Hoe gelukkig
zouden wy zyn, Hoorers, indien wy de gevolgen van deeze dwaasheid alleen uit de
Geschiedenis kenden!
SCHEELE zag zich, in den Jaare 1662, naar waarde geeerd; terwyl anderen alle
middelen gebruikten om zich in het openstaand ampt van Drossaard van
Ysselmuiden, een der aanzienlykste eereposten in Overyssel, te dringen, wierd
zulks aan hem met eenpaarige stemmen, buiten zyne voorkennis, opgedraagen;
dan hy overleefde die eere niet lang.
Twee maanden daarna wierd hy door eene heete koorts aangetast, die een einde
maakte aan zyn leeven, wanneer hy naauwlyks den ouderdom van veertig jaar
bereikt had. - Elke vriend van Deugd, Vryheid en Vaderland, treurde over dit zwaar
verlies; vooral, wanneer men bedacht, hoe veel nut SCHEELE nog zoude hebben
kunnen doen. - De voornaamste Dichters waren de tolken van de algemeene
droefheid. Dan niemand deed zulks beter overeenkomstig 's mans waarde, dan de
beroemde GRAEVIUS, die, door het uitspreeken eener plechtige Lykrede aan de
Hoogeschool te Utrecht, de hulde van zynen eerbied aan de nagedachtenis van
SCHEELE bewees.
GRAEVIUS gaf, by deeze gelegenheid, uitmuntende getuigenissen van de huislyke
deugden van SCHEELE. - Deeze berichten van zyn Character, zo zeer opgehelderd
door de zuiverste Menschenliefde en Godsvrucht, maaken zyne nagedachtenis zo
wel dierbaar voor ons hart, als het overige belangryk is voor ons verstand; en doen
ons de vraag van GRAEVIUS, waar mede hy eindigde, of men onzen SCHEELE niet,
gelyk de beroemde BAYARD, de Ridder zonder vlek en smet, konde noemen,
gereedelyk toestemmen.
Zyne nagelaate Geschriften kwamen door zyn Erfgenaam in handen van GOOSWYN
HOGERHUIS, insgelyks een waardig Voorstander der waare Vryheid, die, in en na
den Jaare 1672, om en met de Vryheid leed.
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Wy hebben aan alle de Werken van SCHEELE gedacht, behalven aan een uitmuntend
Vertoog over het recht van Oppermacht, gericht tegen de Verhandeling van CLAUDIUS
SALMASIUS, bekend met den naam van Koninglyke Verdediging.
Deeze had zyn pen verhuurd om de verdediging van den onthoofden Karel den
Eersten op te maaken, en had zodanig uit de daaden der Koningen tot hun recht
geredeneerd, dat hy alles aan de willekeur van den Alleenheerscher onderwerpt,
even als of de hoogheid van Gebieders bestaat in de vryheid om de rechten van
het geheele Menschdom te vertreeden.
SCHEELE, oneindig ver boven SALMASIUS in echte Staatkunde bedreeven, heeft
deeze Slaverny - preekende taal zodanig ontleed, dat hy zich by het Menschdom
in deezen verdienstlyk heeft gemaakt. - Het moet een ieder verwonderen, dat men
deeze Verhandeling, in onzen tyd, niet heeft vertaald en uitgegeeven. Het zoude
veele Geschriften tegens BURKE hebben opgewogen.
PETRUS BURMANNUS, Secundus, heeft onzen edelen SCHEELE de duurzaamste
Gedenkzuil gesticht, door eene vereenigde uitgaaf van alle zyne Werken. - Uit de
schoone Voorrede heb ik het gezegde meest ontleend. - Onlangs heb ik vernomen,
dat SCHEELE eene Briefwisseling gehouden heeft, over Staatkundige onderwerpen,
met den beroemden en ongelukkigen Engelschen Geleerden en Vryheidsvriend
ALGERNON SIDNEY, en dat veele Brieven van beiden, vóór weinige jaaren, in Engeland
zyn in het licht gegeeven; dan ik heb te vergeefsch getragt om dezelve te bekomen.
Na dit alles, Medeburgers, durf ik het gerustelyk aan uwe beslissing laaten, of ik
in den beginne te veel gezegd heb, door te vooronderstellen, dat onze SCHEELE
mogelyk een WASHINGTON zoude geweest zyn. Hebben wy met alle de deugden,
die wy in dien doorluchtigen Man, de roem van onzen leeftyd, bewonderen, ook in
onzen SCHEELE zien uitblinken Krygs- Mensch- en Staatkunde, Vaderderlands- en
Vryheidsliefde - eerlykheid - moed - yver en belangeloosheid, opgeluisterd door alle
andere Burger- en Christen- deugden - het onderscheid in de ten toon stelling van
dezelve is alleen door de omstandigheden des tyds veroorzaakt.
Wy vinden, derhalven, M.H. in het opgehangen eenvoudig tafereel, een leerzaam
voorbeeld in alle onze
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onderscheidene betrekkingen, inzonderheid de Regent. Dat wy allen dan ons best
doen om dit voorbeeld na te volgen; doch laaten wy vooral, by de vergelyking van
de daaden van anderen met die van SCHEELE, zo rechtvaardig zyn, om te
overweegen, dat weinigen zo onafhangelyk zyn als SCHEELE; de plichten van
Echtgenoot en Vader raaden veelen tot eene wyze omzichtigheid.
Hoe wenschelyk was het, myne Vrienden, dat men zich meer beyverde om de
verdiensten onzer Voorouders in het waar licht te leeren kennen; de oude
Gemeenebesten hadden hier aan gedeeltelyk dien fieren Heldengeest te danken,
waar door zy verdienen, nog heden, als voorbeelden voor Volken te worden
aangepreezen. - Standbeelden en Lofredenen prikkelden den Nakomeling gestadig
tot Vaderlandsche deugden - en wy zouden hier van, indien men dit met het oprichten
van eenvoudige Gedenktekenen navolgde, mogelyk spoedig de gewenschte
gevolgen zien. - Zeer zeker zouden zy veelen met dankbaarheid doen gedenken
aan Gods wyze Liefde, die zulke Mannen, als SCHEELE, aan het Menschdom schonk,
om aan onze zwakheid te gemoet te komen, en door spreekende bewyzen te leeren,
hoe groot de Mensch zyn kan.
J.S.

De mensch, van zyn wieg tot aan zyn graf.
(Fragment.)
- - De aanvang was onze Wieg; het einde ons Graf! Welk een uitgestrekt vak! - Welk
een aantal byzonderheden in deezen tusschentyd, en hoe veele onderscheidene
bedryven vertoonen zig, in deezen stond, op het groot Toneel der Waereld, aan
onzen geest, zoo wel goede als kwaade - daaden en verrigtingen, die of ons geluk,
of ongeluk, ten gevolge hebben.
Nauwlyks is ons aanzyn daar, of onze teder klaagende stem geeft al weenende
onze behoefte, de zoo nodige hulp van anderen, te kennen; hoe nietsbeduidend
zyn wy als dan: en hoe ras zouden wy zonder de zorgvuldigste hoede bezwyken!
Met de melk onzer moeder gevoed, dat heilzaame voedzel - voedzel, zoo wys, zoo
byzonder, geschikt, door den grooten Maaker, voor onze tedere lighaamen, klimmen
wy

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

515
langzaam op tot sterkte, daar zig van dag tot dag ontwikkelen beide ziels- en
lighaamsvermogens. - Met welk een nauw toevoorzigt slaat de braave Moeder ons
gade, daar zy ten vollen overtuigd is van die oplettende zorge, die 'er vereischt wordt
tot eene geregelde opvoeding. Nu ontwikkelen de vermogens: - langzaam vertoont
zig dat geen, 't welk ons den naam van Mensch doet draagen; al stamelende, hoort
men den lieven naam van Vader en Moeder door het Telgje voortbrengen: kragten
en zielsvermogens vermeerderen: en hy vertoont, langzaam verkrygende eenen
gevestigden gang, het heerlyke pronkstuk van zynen Maaker. Dan, nu wordt de
zorg grooter, gewigtiger; driften en geneigdheden beginnen zig te vertoonen, en het
tydstip is daar, dat eene wel of kwalyk bestierde opvoeding de gezegendste, of
rampzaligste, gevolgen kan naar zig sleepen, - een behoorlyk, een verstandig,
onderwys wordt gevorderd; een onderwys, waar van zyn geluk en bestaan, in den
volgenden tyd zynes levens, afhangt; gelukkig, indien hy onderweezen en geplaatst
wordt in zulk een kring, waar toe zyn aart en temperament geschikt is, en ziet, zoo
beginnen en zoo rollen de dagen zyner jonge jeugd voort; hy ontvangt lessen vordert, en de Maatschappy verwagt in hem een nuttig lid der Menschelyke
zamenleeving; en is het tydstip, de dag, daar, is hy bekwaam, om, als een
pryzenswaardig voorwerp, het getal te vermeerderen van hun, die geschikt zyn het
hunne toe te brengen ten nutte van dit ondermaansche, hy aanvaart zyn beroep,
ampt of bediening, en speelt, nevens zoo veele anderen, zynen rol, in zyn Vaderstad
en met zyne Stadgenooten, of op de groote Wateren der Zee. - Dan, by zigzelven
overtuigd wordende, door gewaarwordingen beseffende, dat de gezelligheid ook
aan onze Natuur eigen is, dat de Schepper der Waereld ons met een aandrift heeft
bezield - een aandrift, waar van wy onder eene goede bestiering gebruik mogen
maaken, gevoelt hy eene zugt, om, even als andere zyner Natuurgenooten, met
een ander Ik te leeven; hy verlangt eene Wederhelft, ten einde zyne dagen, zo hy
hoopt, te veraangenaamen; hy zoekt - hy vind en ziet zyn hartenwensch vervuld,
en aanvaart eenen rol, tot welks wel uitvoering veel, zeer veel, wordt vereischt.
Thans in het Huwlyksgareel getreeden - te saam verbonden, staan hun
onderscheidene byzonderheden te wagten; zy smaaken zoet en zuur - voor en
onspoed leeren zy kennen en met Telgen, de panden hunner Huwlyksmin, gezegend,
wordt thans ook van hun gevorderd, dat geen, wat pligt, ouderliefde en braafheid,
eischt, om de hunne in den volgenden tyd gelukkig te maaken. - Zoo verdwynen
ongemerkt de dagen der Menschen, zoo vliegt hun tyd als een schuwe vogel, zoo
zien zy hun kroost opwassen tot nuttige voorwerpen, tot
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waardige burgers, en ziet, onder dit alles, nadert langzaam de eerwaardige
ouderdom, de cierlyke grysheid. Nu, nu ziet hy te rugge op de weggevloogen dagen
zyner jeugd - op den verloopenen tyd, - hy ziet te rugge op dezelve, in de
aangenaame bewustheid, van zoo veel hem mooglyk was wel gedaan te hebben,
of met een knaagend zelfverwyt van niet te hebben beantwoord aan die heerlyke
vermogens, hem door den Schepper geschonken; vermogens, zoo voortreflyk, zoo
uitmuntend, en die hem de heerlykste der Schepselen doen zyn. - Thans oud, en
zat van dagen, vol van onrust, verminderen zyne kragten; zyne denkvermogens,
zyne aandriften, verstompen - hy voelt zyne laatste stonden naderen - ziet zyn sol
ten einde spoeden. - De ongemakken des ouderdoms vermeerderen - hy wordt zig
zelven een last - en zyn stompelende gang maakt hem onbekwaam, om zonder
hulp van anderen te zyn; - hy keert als tot zyne voorige kindsheid weder - ziet nog
eenmaal te rugge op zynen voorgaanden levensstand - zegt het laatst vaarwel aan
de zynen - de dood klopt aan - zyn laatste polsslag tikt - hy blaast den adem uit en is niet meer.
Zie daar, gebooren om te sterven, - kwam hy - zag hy - en genoot. Gelukkig hy
die beantwoord heeft aan zyne verpligtingen, zynen rol met roem heeft afgespeeld:
hoe gerust ziet hy zyn einde naderen; voldaan hebbende aan het einde waar toe
hy hier geplaatst was. - Hy spotte dan, wie hy zy - God stelde ons geenzins hier,
om enkel aan onze driften den lossen teugel te geeven - neen, hy deed ons te
voorschyn komen ter eere van onzen Schepper - ten nutte van anderen - en ter
bevordering van ons eigen welzyn.

Brielle, 1797.
J.D.V.

Brief van den burger J. Lublink, de Jonge, Representant in de
Nationaale Vergadering, wegens het ontwerp van een
r
pasigraphisch woordenboek van Prof . Wolke.
Aan de Schryvers der Vaderlandsche Letteröefeningen.
MEDEBURGERS!

Professor WOLKE, die zich reeds by het Philantropin, te Dessau, door zyn proeven
en schriften bekend maakte, had al voor een geruimen tyd de aandacht van het
Publiek gevestigd op zyn aankondiging, dat hy meende een middel gevonden te
hebben, waardoor wy onze gedachten
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in vreemde taalen, ook die wy niet verstaan, aan anderen zouden kunnen
mededeelen. Op aanmoediging vooräl van den tegenwoordigen Russischen Keizer,
PAUL I, en den aandrang van de beroemdste taalkenners in Duitschland, besloot hy
de uitvinding van zulk een algemeene schristtaal openlyk bekend te maaken in een
stukje, groot 30 bladzyden, in quarto, in dit jaar, te Dessau uitgegeeven, onder den
tytel: Verklaaring hoè de wederzydsche mededeeling der gedachten van alle
(*)
beschaafde volkeren der waereld, of de PASIPHRASIE , mogelyk en uitvoerbaar is,
zonder het leeren van eenige nieuwe byzondere of algemeene woorden, schrift- of
tekentaal, van C.H. WOLKE. Reeds in den jaare 1780, toen onze Schryver, op een
reize naar England, ook deeze gewesten bezocht, had ik het genoegen hem in
persoon te leeren kennen, wanneer hy my, ter loops, wegens zyn eerst - opgevatte
denkbeelden over dit onderwerp sprak: - sedert vond ik, in een en ander Hoogduitsch
Journaal, daarvan een nadere aankondiging; - en onlangs zag ik my op de
aangenaamste wyze verrascht, toen ik van hem het bovengemelde werkje ontving,
verzeld van een' vriendelyken brief, waarin hy my verzoekt het hoofdzaaklyke van
zyn uitvinding en ontwerp ook mynen landgenooten mede te deelen, om langs dien
weg te beproeven, of hy in ons' Gemeenebest ook eenige deelneeming voor zyn
Pasigraphisch Woordenboek zou kunnen verwachten. Ik heb dit verzoek niet mogen
of willen weigeren, hoe zeer ik reeds by de eerste leezing bespeurde, dat ik in zulk
een verslag daarvan niet dan een luchtige schets zou kunnen ontwerpen, niet dan
eenige hoofdtrekken opgeeven, dat ik slechts een skelet, ontbloot van alle
bekleedselen, zou kunnen vertoonen, vermits de Schryver daartoe zo veele
bladzyden noodig had, hoewel hy alles in een' gedrongen styl samenpakte. ‘Het
gunstig oordeel van zo veel kundige mannen (dus spreekt hy 'er zelf over) wegens
het uitvoerlyke van dit ontwerp, kan by my alleen de huiverigheid overwinnen, die
ik gevoel, nu ik voor het Publiek zal spreeken over een zeer samengesteld werk,
welks niet - aanzyn de duidelykheid zo geweldig in den weg staat, die ik 'er gaarne
aan wilde geeven, en het geen nu nog veele twyfelingen overlaat, welke van zelven
zouden wegvallen, indien 'er slechts in twee taalen eene proeve van voorhanden
was.’ Genoeg zal het zyn, indien wy het zo verre brengen, dat men zich een
oppervlakkig denkbeeld van de uitvinding kan vormen, terwyl het bewys voor de
mogelykheid der uitvoe-

(*)

Algemeene Spreekkunst (of kunst zich van elk te doen verstaan), gelyk de Heer DE LA CHAPPE,
in den jaare 1794, zyn kunstmiddel, om door Signaalen op een' verbaazenden afstand
berichten mede te deelen, Telegraphie (of verre - Schryfkunst) noemde.
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ring, in alle derzelver byzonderheden, voor den belanghebberen in het
oirsprongkelyke breeder is ontwikkeld. Ik moet 'er nog iets by voegen. De Heer
WOLKE zegt, in den voorleden jaare, in een Hoogduitsch geleerd tydschrift, de
aankondiging gevonden te hebben van een werk, door den Franschen Burger
SICCARD uitgegeeven, onder den tytel: Pasigraphie, ou premiers élémens de l'art
d'ecrire & d'imprimer en une langue, de maniere a etre lu & entendu dans toutes
les autres langues, sans traduction. Groot was, natuurlykerwyze, zyn verlangen,
om ook dit werk te kennen (het geen hem niet mogt gelukken) te meer, daar de
Fransche Schryver een geheel anderen weg is ingeslagen; waardoor hy echter te
meer wierd aangespoord, om zyn ontwerp in het licht te geeven, ten einde de
taalminnaaren de denkbeelden van beiden zouden kunnen beproeven en met
elkander vergelyken. Om dit laatste te bevorderen, heb ik my alle moeite gegeeven,
om, ware het mogelyk, het Fransche werk magtig te worden; doch na verscheide
vruchtelooze poogingen, is my van een achtenswaardige hand verzekerd, dat die
aankondiging te voorbaarig is geweest; dat, wel is waar, de Heer SICCARD, een man
van gevestigden roem en besliste talenten, met zulk een ontwerp zwanger gaat,
ook daarvan zyn natie heeft verwittigd; doch dat hy, door zyn arbeid in den gewigtigen
post als Bestierder van het beroemde Instituut voor Doof - stommen, te Parys,
verhinderd is, hetzelve voor alsnog ter uitvoer te brengen. Ik meende, na dit
ontvangen bericht, niet langer te moeten aarselen, om aan het verzoek van Professor
WOLKE te voldoen, en zyn ontwerp mynen landgenooten mede te deelen; waartoe
ik geen geschikter middel wist, dan de plaatsing daarvan in uw gevestigd Maandwerk
te verzoeken, door welke vergunning gy zult verpligten
Uwen Medeburger,

J. Lublink, de Jonge.
In den Haag, September 1797.
Het hoofdzaaklyke, dat ter uitvoering van dit ontwerp schynt verëischt te worden,
is een zeer uitvoerig en volledig Woordenboek; vollediger dan wy, tot nog toe, in
eene der moderne taalen bezitten. Wanneer dit slechts in ééne taal voorhanden is,
valt het niet moeijelyk ook diergelyke, in den zelfden vorm, voor andere taalen te
vervaardigen. Zodanig een Woordenboek moet, volgens de opgaave van den
Schryver, op zekere bepaalde wyze, naar orde van het Alphabeth zyn ingericht; het
moet de regelen zo wel der algemeene als van elke byzondere grammatica behelzen,
en niet alleen
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de woorden en spreekwyzen bevatten, waardoor de gedachten over alle voorwerpen
van natuur, kunst, handwerken, fabrieken, trafieken en hunne gewrochten, van alle
weetenschappen, ook van den toestand der menschen, van den godsdienst, den
staat, den koophandel, den landbouw, enz. kunnen be schreven worden, maar het
geen ook de uitdrukkingen opgeeft voor alle gebruikelyke uitspraaken, stellingen,
formulieren, korte omschryvingen van zekere voorvallen en omstandigheden, om
in alle soorten van brieven, berichten en andere opstellen, gebezigd te worden; te
gelyk met de aanwyzingen en middelen om het grammaticaale gebruik van alle
woorden en spreekwyzen, in elk byzonder gegeeven geval, te bepaalen. Wanneer
zodanig Woordenboek, volgens een breeder voorschrift, in eenige Europeesche
taal is vervaardigd, zal het ook mogelyk zyn, om hetzelve in eenige andere taal over
te zetten; mits, met de vereischte naauwkeurigheid en een gegronde taalkennis, en
vooräl met behulp van de gepaste regelen en voorbeelden, gezorgd worde, dat de
afwykingen der verscheide taalen, hun eigenaartige spreekwyzen (Idiotismi) het
verscheide regeeren der werkwoorden, de onderscheidene phraseologie en
constructie, geen verlegenheid overlaaten. Wanneer dus zo wel voor het volledige
als het overëenstemmende in de verscheide taalen behoorlyk is gezorgd, kan zulk
een Woordenboek in de begeerde taal (by voorb. in het Nederduitsch) volgens de
gewoone alphabetische orde worden afgedrukt, en achter elk woord, elke
spreekwyze, elk grammaticaal voorbeeld, een cyferletter geplaatst, beginnende
ieder eerste woord van elke bladzyde weder met No. 1, enz., ten einde de al te
groote cyfertallen te vermyden. - Om dus in een Woordenboek in een andere taal
(by voorb. in het Fransch) het begeerde woord of spreekwyze te kunnen aanwyzen,
behoeft men alleen den nommer of cyfer, zo wel van de bladzyde als het woord, op
te geeven. Verder. Nu wordt ook in het Fransch zulk een Woordenboek, volgens
een alphabetische orde, vervaardigd, en ook in die taal op de zelfde wyze becyferd.
Wanneer ook dit Woordenboek gereed is, dan eerst wordt het mogelyk, de
cyferletters van elke bladzyde en woord op den rand van het eerstgemelde
Nederduitsche Woordenboek te schryven, of, by een tweede uitgaave, te drukken.
Dit zelfde is toepasselyk op een derde, een vierde (by voorb. Engelsch, Italiaansch,)
en veele andere Woordenboeken. Gesteld dus, het woord Liefde heeft in het
Nederduitsch Woordenboek de cyfer 8, op bl. 200, en het woord Amour in het
Fransch de cyfer 12, op bl. 65, dan heeft men op den rand van het Nederduitsch
Woordenboek, naast de cyfer 8, op bl. 200 slechts te plaatsen, bl. 65 cyfer 12 - en
men weet waar dit woord, ook zonder de taal te verstaan, te vinden is; en zo
omgekeerd.
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Dus, in 't

Nederd. 200-8

Fransch 65-12

Fransch 65-12

Nederd. 200-8

En dit, ziet men, is omtrent zo veele taalen mogelyk, als men gelieft te
pasiphraseeren. Vooröndersteld dat dus omtrent twee zodanige Woordenboeken
de behoorlyke becyfering is geschied, dan kan immers een Nederduitscher uit zyn
Woordenboek, door een cyferbrief (behelzende blootelyk de cyfers van het Fransch
Woordenboek, zo als hy die op den rand van zyn Nederduitsch Woordenboek
getekend vind) den Franschman, welke beide deeze Woordenboeken voor zich
heeft, zodanig op den weg brengen, dat deeze, door het samenvoegen van die
woorden en spreekwyzen volgens de opgegeven cyfers, in staat is om de zelfde
gedachten en denkbeelden te ontvangen, welke de Nederduitscher hem trachtte
bekend te maaken; en op de zelfde wyze is dit in elke taal, met behulp van zulk een
Pasigraphisch Woordenboek, mogelyk.
Het is wel waar, dat zulk een samengelapte brief of opstel, vooral met betrekking
tot de phraseologie en constructie, geen' vloeijenden styl zal opleveren: doch men
begrypt ook, dat dit geenszins het oogmerk is; genoeg, wanneer de zaaken, de
noodige denkbeelden, op die wyze worden overgebragt; de samensteller van het
schrift, die het uit de cyfers opmaakt, en men mag denken dat in zyn eigen taal
bedreven is, kan ligtelyk het stootende in de constructie en styl verhelpen. - Ook
komt het werk zeer omslagtig voor, en vereischt de arbeid een ongelooflyke
naauwkeurigheid: dit zy zo! maar ook door oefening wordt alle werk van dien aart
gemakkelyker. - Nog vraagt men, hoe uitgebreid zou zulk een Woordenboek niet
moeten worden! misschien (zegt de Schryver zelf) 15 tot 20 Alphabethen, of 480
bladen; dit is ontegenzeggelyk. De groote vraag, daar het echter, onzes bedunkens,
op aankomt, is deeze: is de uitvoering mogelyk? en, zo ja, is het doel, dat 'er mede
bereikt zou kunnen worden, gewigtig genoeg, om 'er zo veel moeite en kosten aan
te besteeden. Het beantwoorden deezer dubbelde vraag, behoort niet tot de taak,
die ik my had voorgesteld, zynde eeniglyk om, ware het mogelyk, myn landgenooten
eenig denkbeeld van de uitvinding des geleerden Schryvers te geeven, die in het
bericht, waaruit wy dit samenstelden, de mogelykheid daarvan breeder betoogt,
zich bevlytigt de geöpperde zwaarigheden uit den weg te ruimen, en het vermoedelyk
nut, door een menigte van proeven, voorbeelden en bewyzen, tracht aan te toonen;
terwyl hy, omtrent het een en ander, het oordeel van het publiek, en inzonderheid
van bekwaame taalkenners, wenscht te weeten, ten einde te kunnen beslissen, of
zyn ontwerp in practyk gebragt, of onder de aangenaame herssenschimmen eener
speelende verbeelding behoort geplaatst te worden.
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Een waare anecdote.
De byzondere omstandigheden, in welke iemand geboren en opgevoed word, kunnen
aanleiding geeven tot gewigtige werkingen ter aanneeming of verwerping van
deugdzame grondregelen.
Word iemand onder een te streng bedwang gehouden, zo leert hy, op eene
buitengewoone kunstmatige wyze, alle zyne daden bedekken, en onder de
schynschoonste voorwendselen dezelven ter uitvoer te brengen. Word iemand te
vroeg van zyne Ouders beroofd, hy kan in verkeerde handen komen, op het pad
des verderfs geleid worden; en 'er is dikwyls wederom eene onverwagte gebeurtenis
noodig om hem te regt te brengen. - Zie hier een voorbeeld.
Een Jongeling, van geringe afkomst, verloor vroegtydig zyne Ouders, en werd in
eene gemeene buurt opgebragt. Zyn goed voorkomen, gepaerd met de verwagting
om van hem voordeel te behalen, maekte dat hy door iemand werd aengenomen,
die op de Kermissen, of Jaermarkten, gewoon was rond te reizen, met dobbelspelen;
op eene dier Jaermarkten zag de Jongeling twee welgekleede knapen, die een boer
een zak gelds afnamen; om dit geheim te houden werd hem een 3 Gl., en deeze
les, gegeeven: Jongen houd u stil, en tragt op deeze zelfde wyze geld te krygen;
gy zyt knap, en kunt dus zoo mooi als wy gekleed gaen, ja ryk worden. - Rampzalige
raed! Hy waegt het op eene Kermis in het gedrang, een boer het geld uit den zak
te halen; en juist toen hy bezig was de beugeltas van eene boerin te ligten, word
hy gegreepen. Nog geen 13 jaren oud zynde, was hy, na eenigen tyd in de
gevangenis gezeten te hebben, tot nadenken gekomen. Hy beleed aan de Regters,
dat dit zyne eerste proef in het kwade ware. Binnenskamers werd hy ligtelyk
gegeezeld. Op de betuiging der Regteren, dat dit ter zyner verbetering geschiedde,
was hy geweldig aengedaen; en op het hooren, dat zyn misdryf, buiten verdere
straf, als banning uit de plaets waer hy gestolen had, hem vergeeven wierd, voegde
hy 'er, vragende, in volle aendoening by: ô Zou God my dit ook vergeeven?
Niemand der Regteren, niemand der Aenschouwers, hoorde dit, of zy gevoelden;
en wie, wie kon zonder aendoening blyven?
Mogt dit gebeurde, in een der Hollandsche Steden, opmerkzaemheid baren! Het
kan van nut zyn; en het is hierom dat hetzelve u medegedeeld, en ter plaetzing word
aenbevolen.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

522

Iets over het agtslaan op kleinigheden in den dagelykschen
ommegang. In eenen brieve aan een uitgelachen vriend.
Waarde Vriend!
Gy hebt het my kwalyk afgenomen, gy beschuldigt my, en te regt, dat ik mede
gelachen heb, toen wy, eergisteren, ten huize van den Heer M * * * aan tafel zaten.
- Ik beken schuld. - Wie kon zich bedwingen, inzonderheid daar de Juffrouwen ons
voorgingen?
Maar gy hebt niet even zeer gelyk, wanneer gy dit zo hoog opneemt, dat gy my
beschuldigt, als iemand, die de Vriendschap geschonden en de Wetten der
Welleevenheid overtreeden heeft. Wy lachen dikwyls zonder te weeten waarom.
Het lachen heeft iets overspruitends; en van alle bedryven, welke wy uitvoeren, is
dit 'er een, welk het minst een kwaaden of boozen toeleg ontdekt. - Dan gy zult my
wel willen veroorloven te zeggen, dat uwe verregaande Styfheid en Onhandigheid,
van het oogenblik af dat gy in 't gezelschap kwaamt, tot dat gy heenen gegaan zyt,
alle hoope te leur stelde, welke ik had opgevat van een lustigen Knaap, kersvers
van de Hoogeschool gekomen.
Oudtyds, doch dit is lang geleden, hadden de Hoogeschoolen zo iets van het
Kloosteragtig styve: en dewyl ik met veel genoegen vernomen had van uwe gemaakte
vorderingen op de Kweekschool der Geleerdheid, nam ik het voor eene van zelfs
spreekende waarheid, dat gy niet verzuimd zoudt hebben om Welleevenheid by
uwe Geleerdheid te voegen. Hinc, gelyk de Geleerden spreeken, origo mali.
Het speet my geweldig, u zo ongevallig en bedremmeld te zien in alle uwe
beweegingen: en uwe pooging om voor te snyden zou myne kwelling voltooid
hebben, had ik my daar van niet ontlast door een schaterenden lach; en gy weet ik
was de eerste niet die denzelven aanhief.
Uwe vorderingen, myn Vriend! zyn groot. Gy hebt de verwagting, die men wegens
iemand van uwe jaaren hadt kunnen opvatten, verre overtroffen. - Goed, zeer goed
- pryslyk, zeer pryslyk, in de daad! Het verheugt my grootlyks, dit te zien, dit te
weeten; maar bedenk, dat gy eene Wereld intreedt, in welke gy geen klein geld, zo
noodig daar te verhandelen, medebrengt. Uwe Geleerheid is iets groots voor u, en
zal by groote gelegenheden u te stade komen; maar groote gelegenheden komen
ons niet al den dag voor. Terwyl gy, aan den anderen kant, alle dagen geroepen
wordt, om hoedanigheden van eene tweede, derde, vierde, of van nog
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minder scort, waar aan gy geen kennis schynt te hebben, ten toon te spreiden.
Deeze, myn Vriend! zyn les petites attentions; de kleine inagtneemingen, gebooren
uit welgevalligheid van manieren, die overal gangbaar zyn, die overal verwagt
worden. 'Er zyn geene Voorregten, Staatkundige of Burgerlyke, die om verschooning
in dit gebrek kunnen pleiten. Een Groot Man kan het, 't is waar, zonder dezelve
stellen: doch dan moet hy een waarlyk Groot Man weezen; en het gezelschap, waar
mede hy verkeert, hem voor een Groot Man houden; en die, mits hy zyne gunsten
aan dien kring betoont, zich niet bekreunen hoe hy voor het overige bestaa. - Maar
gy, myn Vriend! zyt nog de Groote Man niet; en schoon gy uwe Letteroefeningen
op de loflykste wyze volbragt, en meer in 't hoofd hebt dan het talryk gezelschap
waar in wy ons bevonden, zy zullen u egter versmaaden; zy zouden het een NEWTON
doen, indien hy betoonde zo gebrekkig te weezen in kleinigheden.
Gy moogt u verzekerd houden, (en welhaast zal de Ondervinding u deeze les
met vollen nadruk leeren) dat de grootste Zielsbekwaamheden, en de verste
aankweeking van dezelve, de middelen niet zyn om in gezelschappen voort te
komen. Met dezelve begaafd, zal men mogelyk, als gy ter kamer intreedt, allen doen
opstaan, en het algemeen gesluister zal weezen: ‘Dit is de geleerde Dr. Sluitreden;’
doch hier mede neemt alle belangstelling een einde. Dr. Sluitreden is met zyne
gedagten te zeer afweezig om met het gezelschap een kaartje te speelen; hy kan
geen kopje thee overgeeven zonder storten; men kan hem het voorsnyden van het
eenvoudigste gebak niet toevertrouwen.
De grootste Wysgeer van zyn tyd zal misschien een geheelen avond als een
Standbeeld zitten, en van allen ongemoeid gelaaten worden; terwyl de Overste
Jacob Praatryk, die niet weet of Europa een Eiland is of een Werelddeel uitmaakt,
het geheele gezelschap aan 't lachen helpt, en staag verwondering verwekt door
zyne geestigheden, schoon van den lafsten aart, en zich aangenaam maakt door
zyne beleefdheden jegens de Dames en de Heeren, die, behalven het onderscheid
der Sexe, voor Dames mogen gaan. - Ik wil hier mede niet zeggen, dat gy altoos
zulk gezelschap van Heeren of Dames zult aantreffen; doch het geval is algemeen
genoeg om u deezen waarschuwenden wenk te geeven.
Mogelyk, myn Vriend! zult gy my op dit alles te gemoete voeren, dat de
versmaading van zulk slag van lieden beneden de kennisneeming is van een
verstandig Man, van eenen Wysgeer. - In de daad, gy zoudt, met deeze aanmerking,
den spyker op 't hoofd slaan, indien de verstandige Mannen en Wysgeeren zo
schaars niet gezaaid waren. Maar wy moeten ons voor geene al te groote Hervormers
uitgeeven. En, tus-
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schen ons, dewyl het oorspronglyk doel eens gezelschaps bestaat in den geest van
werkzaamheid te ontspannen, kan ik niet nalaaten te denken, dat het de zaak van
een ieder is, zich aangenaam te maaken, om eene rol te kunnen speelen in dit kleine
Blyspel, en te helpen dat alles goed en wél afloope.
Ik weet, gy kunt, 's volgenden daags, in een ander gezelschap, de geledene
uitlaching vergeeten, en, door uwe kundigheden in verscheide takken ten toon te
spreiden, overvloedige eere, te uwer vergenoeginge, behaald hebben. Maar ik
verzeker u het zou in de Wereld, zo als dezelve bestaat, u tot grooter eere gestrekt
hebben, indien gy het lid van den Vogel, die Mejuffer u om voor te snyden gaf, wél
getroffen hadt. In de daad, het smert my te moeten hooren: ‘Waar is uw geleerde
Vriend, die ons de saus om de ooren deedt spatten?’
Dat is, zult gy aanmerken, bits, zeer bits, gezegd. - En wat dan? Gy moet het, zo
veel mogelyk, verhelpen. Bedenk waar gy u bevindt. Geef op kleinigheden agt. Leer
zo wel voorsnyden als scherpzinnig redentwisten; en denk, dat niet elke kamer,
waar in gy den voet zet, een kamer der Academie is, waar men zamenkomt om te
twistredenen. - Gy zult my, hoop ik, deeze kleine herinnering zo min kwalyk afneemen
als myne zelfverdediging in den aanvang deezes Briefs. - Wees verzekerd dat ik
onveranderlyk blyf
Uw Welwenscher
L.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Algemeene beschouwing van de natuurlyke, zedelyke en
euangelische blykbaarheden voor een toekomend leeven, en een
staat van vergelding in 't zelve.
(Uit het Engelsch van den Eerw. BEILBY PORTEUS, DD. en Bisschop van Londen.)
(Vervolg van bl. 491.)
De Bewyzen, welke ik voorheen bybragt, zyn, myns oordeels, genoegzaam, om
aan te toonen, dat, voor zo verre wy in staat zyn om de natuur van 's Menschen Ziel
te begrypen, wy reden hebben, om te besluiten, dat dezelve eene onderscheidene
en onstoflyke Zelfstandigheid is, en by gevolge in staat om de ontslooping des
Lichaams te overleeven. Maar deeze, gelyk ik reeds heb opgemerkt, zyn verre van
de éénigste of meest beslissende Bewyzen te weezen voor eenen Toekomenden
Staat. 'Er zyn eenvoudiger en teffens voldoender blyken ter staavinge dier gewigtige
Waarheid voorhanden, welke ons het Redeslicht schenkt; deeze zal ik thans
openleggen.
I. Neemt, in de eerste plaats, in opmerking, de veelvuldige uitsteekende
Vermogens van 's Menschen Ziel: de verbeeldingskragt, het geheugen, de rede,
het oordeel, den wil; de groote verscheidenheid en vaardigheid van haare werkingen;
het vermogen 't welk dezelve heeft om zulk eene menigte van denkbeelden van
uitwendige voorwerpen te ontvangen; om dezelve in de voorraadschuur der
geheugenisse voor veele jaaren op te leggen; om die, naar welgevallen, daar uit te
doen te voorschyn komen; om ze te vergelyken, te schikken, te verbinden, te
scheiden, op zulk een oneindig aantal wyzen; om op te merken, te denken, en over
dezelve te redeneeren; om zulk een verbaazend getal van ver-
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schillende kunsten en weetenschappen te bevatten; om de uitgeleezene
schoonheden der Muzyk- Schilder- en Dichtkunde te doen gebooren worden; om,
langs een uitgestrekte reeks van elkander afhangende voorstellen, de afgetrokkenste
en diepzinnigste bespiegelingen voort te zetten; om uit eenige weinige eenvoudige,
van zelf blykbaare, Axiomatas een betoog af te leiden van de verhevenste en
verbaazendste waarheden; om door te dringen in elk gedeelte van de stoflyke, de
groeiende, de dierlyke en de verstandlyke wereld; om veele wyze en heilzaame
plans uit te denken en te volvoeren; om het oog inwendig op zichzelven te vestigen;
om zyne eigene verrigtingen waar te neemen en te regelen; om zyne aandoeningen
te zuiveren en te verheffen; om zelfs door een geschikt zelfbestuur met geduld de
grootste smerten en hevigste schokken te verduuren; om met onverschrokkenheid
de grootste gevaaren onder 't oog te zien; om de sterkstwerkende driften te
bedwingen; om wederstand te bieden aan de verleidendste verzoekingen; om, als
de nood het eischt, den grootsten heldenmoed te betoonen; om geweetens- en
pligtshalven alles wat deeze wereld geeven kan te verzaaken; om zichzelven aan
allen aardsch genot te onttrekken, en te leeven als of men uit dit lichaam was
uitgegaan; om de uitzigten en hoop uit te strekken tot het verste toekomende, en
zich te verheffen tot de bespiegeling en liefde van Godlyke en geestlyke zaaken. Overweegt nu, of het waarschynlyk is, dat een Weezen, met zulke verbaazende
vermogens als de evengemelde begaafd, zou bestemd weezen voor dit Leeven
alleen? Of het, zo ryk van bekwaamheden voorzien, op deeze wereld geplaatst zou
zyn, enkel om eenige weinige jaaren niet zelden in kommer en elende te leeven,
en dan, voor eeuwig, verlooren te gaan? Is het geloofbaar, dat de veelbevattende
Ziel van eenen NEWTON in 't zelfde lot zou deelen met het geringste Insect dat voor
onze voeten kruipt; dat dezelve, naa de verborgenheden der Natuure ontvouwd, en
de ontdekkingen, om zo te spreeken, tot de uiterste grenzen des Heelals voortgezet
te hebben, op eenmaal geheel uitgedoofd zou worden, om in eeuwigduurende
duisternis en ongewaarwordelykheid weg te zinken? Ten welken einde al die kwistige
uitdeeling van Talenten, indien derzelver werking bepaald is tot dit korte tydsbestek
van bestaan op deeze wereld? Waarom zyn wy zo zeer gelyk aan on-
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sterflyke Weezens gemaakt, indien sterflykheid ons lot is? Wat behoefde het, om
zo te spreeken, dat dit ons kleine Scheepje uitgerust wierd met een voorraad die
tot in den Oceaan der Eeuwigheid zou kunnen strekken, indien de bestemde Reis
bepaald was tot de naauwe Straat van dit Leeven? Instinct zou, tot dat einde, even
goed hebben kunnen dienen als Rede; zou ons met even veel veiligheids door dit
leeven hebben kunnen heen voeren, en met minder smerts, dan alle onze zo
hooggeroemde verstandlyke bekwaamheden.
II. Een ander vermoeden, ten voordeele van eenen Toekomenden Staat, is de
gestadige vordering der Ziele tot volmaaktheid; en haare eindlooze bekwaamheid
tot verdere verbeteringen en wydstrekkender aanwinsten. Dit bewys is in een zo
(*)
sterk en schoon licht gezet, door een onzer schranderste Schryveren , dat men
naauwlyks aan 't zelve regt kan laaten wedervaaren, met andere woorden, dan hy
bezigde, te gebruiken. ‘Een Dier,’ schryft hy, ‘komt tot een punt van volmaaktheid,
boven 't welk het zich niet kan verheffen. Binnen weinig jaaren heeft 't zelve alle
bekwaamheden, waar voor het vatbaar is; en schoon het tien duizend jaaren leevens
meer te goed hadt, het zou hetzelfde Dier blyven. Ware eene menschlyke Ziel dus
tot zekeren peil bepaald in haare vorderingen; waren haare vermogens volgroeid
en buiten staat van verdere uitbreiding, ik zou my verbeelden kunnen, dat zy
ongevoelig mogt afneemen, en dan op ééns in een staat van vernietiging wegzinken.
Maar wie kan gelooven, dat een denkend Weezen, 't welk staag in een voortgaanden
staat van verbetering is, en van volmaaktheid tot volmaaktheid opklimt, zou vergaan
by het eerste opkomen, en gestuit worden in het begin zyner naspeuringen. De
dood overvalt hetzelve, terwyl 'er nog een onafmeetelyk vooruitzigt van
kennis-vermeerdering zich opdoet, terwyl de vermeestering der driften nog onvoltooid
is, en 'er nog zeer veel ontbreekt aan die volkomenheid van Deugd, waarop dezelve
altoos het oog gevestigd houdt, maar nimmer kan bereiken. Zou een oneindig wys
Weezen zulke uitmuntende Schepzels daarstellen tot zulk een gering oogmerk?
Kan het voldoening

(*)

Mr. ADDISON.
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smaaken in de voortbrenging van zulke verstandige misgeboorten? Zou hetzelve
ons Talenten schenken, die nooit ten vollen kunnen te werk gesteld worden, of
bekwaamheden, die nimmer tot volle rypheid komen? Is het niet veel redelyker, te
veronderstellen, dat de mensch niet alleen op deeze wereld geplaast is om zyn
geslacht voort te planten, om zich een opvolger te verschaffen, en dan zyn post te
verlaaten; maar dat deeze kort leevende Geslachten van redelyke weezens, welke
opkomen en verdwynen in zulk eene schielyke opeenvolging, hier alleen de eerste
beginzels van hun bestaan ontvangen, en dan, als 't ware, verplant worden in een
gunstiger lugtstreek, waar zy zich uitbreiden en bloeijen; waar zy voortgaan van
kragt tot kragt; waar zy voor eeuwig mogen schynen met nieuw aangroeienden
luister, en van eeuw tot eeuw blinken.’
III. Ten derden, huisvest 'er in 's Menschen Ziel eene bestendige en natuurlyke
strekking tot het toekomende. Onze gedagten streeven steeds van het tegenwoordig
oogenblik af, en zien voorwaards op iets dat naderhand plaats zal grypen. Hoe groot
ons geluk ook moge weezen, het is niet genoeg om de Ziel te voldoen. 'Er blyft
altoos een Ledig over, 't welk niet vervuld kan worden dan door het toekomende te
hulp in te roepen, dan door de vervroeging van iets meerders dan wy tegenwoordig
bezitten. Wat ook onze heerschende drift moge weezen, 't zy zugt tot rykdom, magt,
eer, of vermaak, wy vinden ons zeer zelden voldaan met dat gedeelte, 't welk wy
genieten; altoos dorsten en zoeken wy na meerder; steeds vormen wy ons plans,
uit welke wy ons grooter voldoening belooven, dan wy ooit ondervonden. Steeds
heeft men een geliefd voorwerp op 't ooge, een wit, waar op men mikt, en wy
zweeven, als 't ware, over zeker tydperk onzes bestaans, om te komen op eenige
ingebeelde rustplaatzen, waar wy hoopen dat vergenoegen aan te treffen, 't welk,
tot dus lange, ons ontvlood. Wy bereiken deeze Standpunten; doch wy vinden ‘geene
(*)
ruste voor het hol onzes voets .’ De ingebeelde gezigtëinder van ons vooruitzigt
verwydert zich voor ons heen, als wy naderen; niet zo ras beklimmen wy eene
hoogte, of eene andere

(*)

GEN. VIII:9.
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doet zich onmiddelyk op; en deeze voorby zynde, bieden zich andere, in eene
eindlooze opvolging, aan ons bewonderend oog. In deezer voege worden wy steeds
langs 's leevens weg heengesleept, onder dezelfde bedriegende verwagtingen. Wy
leeven in het toekomende, schoon dit toekomende ons staag bedriegt. Wy vaaren
voort met na geluk op eenen afstand te grypen, schoon het steeds onze handen
ontglipt. Wy vaaren steeds voort met het oog op eenig ingebeeld goed, met dien
zelfden ernst en vuurigheid als of wy nimmer eenige de allerminste teleurstelling in
ons bejag ondervonden hadden.
'Er zyn twee andere Driften, het Toekomende betreffende, tot 's Menschen
gesteltenisse behoorende, niet min opmerkenswaardig. Ik meen de Liefde tot het
Leeven, en de Zugt tot Vermaardheid. Eerstgemelde is gemeen aan alle Menschen.
Een natuurlyke afschrik van Vernietiging huisvest in elken menschlyken boezem.
De Ziel beeft vol ontroerenis te rugge op het denkbeeld van Vernietiging. Zy kan
het denkbeeld van in 't Niet weg te zinken niet verdraagen, en dat de Ziel in 't zelfde
lot zou deelen met dat Lichaam, 't geen dezelve pleeg te verleevendigen en te
onderrigten. Daar mogen, 't is waar, eenige menschen zyn, zo snood, dat zy
genoegen scheppen in het denkbeeld van hun geheele bestaan in 't graf geëindigd
te zien, en afstand doen van alle verwagting op herleeven. Maar de reden hier van
is geenzins om dat zy geen verlangen hebben om in weezen te blyven; maar dewyl
zy niet bestaan min vreezen dan een elendig bestaan, 't geen zy, indien 'er een
Toekomende Staat is, voor hun gewis lot rekenen. 't Is deeze vrees, welke hunne
natuurlyke liefde tot het leeven overwint. Neem deeze weg, en zy zouden zo afkeerig
(*)
zyn van Vernietiging als de rest des Menschdoms .
Gelyksoortig met dit verlangen om ons bestaan te doen volduuren is de begeerte
om onze Naagedagtenis verder

(*)

Deeze afkeer van vernietiging en vuurige begeerte ten leeven schynen met verbaazende
kragt gewerkt te hebben op de gemoederen der Ouden, en worden by hun zomtyds in de
kragtigste bewoordingen te verstaan gegeeven. Die berugte wensch van MAECENAS, debilem
facito manu, &c. welke SENECA, die denzelven aanhaalt, een turpi simum votum heet, is het
eenig voorbeeld van dien aart niet. Vide SENECA Epist. 101, en de Aantekeningen van LIPZIUS
over die plaats.
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dan het Graf uit te strekken. Dit was de voornaame bron van alle die edele,
belanglooze, en voor 't algemeene welzyn uitgevoerde, bedryven, welke wy
bewonderen in zommigen van de oude Heidenen. Wy, in de daad, die weeten, dat,
‘indien deeze Tabernakel verbrooken wordt, wy een Huis by GOD hebben, een Huis
(*)
niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen ,’ en dat, gevolglyk, onze
Naam niet het eenig gedeelte van ons is, 't welk de hand des doods ontkomt, hebben
veel hooger, veel kragtiger, aanspooringen tot een deugdzaam gedrag, dan het
vooruitzigt van eene denkbeeldige Onsterflykheid. Nogthans, hoe denkbeeldig deeze
is, en geheel onwaardig om vergeleeken te worden met die weezenlyke en
volheerlyke Onsterflykheid, welke voor ons in de hemelen is weggelegd, heeft
dezelve geen geringen invloed op onze harten. En is dit het geval niet alleen met
menschen van een verheeven geest en geoefend verstand; maar in zekere maate
zelfs met de geringsten en ongeoefendsten onder het menschdom. Bykans iedereen
verlangt om een loflyk Character naa te laaten, om met eere genoemd te worden,
naa dat hy dit aardsch tooneel verlaaten heeft, in den kleinen kring van Vrienden
en Bekenden, als een Man van eenen goeden aart, van gezond verstand, als een
liefddaadig en hulpryk, als een eerlyk en getrouw, Burger. Elk Kerkhof, 't geen wy
zien, is vol van deeze kleine kunstenaarven van eerzugt, om zich te verzekeren van
een klein gedeelte van naablyvende hoogagting.
Misschien zyn 'er eenige weinigen, die, geduurende hun leeven, onverschillig
zyn, of schynen, ten opzigte van het oordeel, 't welk de Naakomelingschap over
hun zal vellen. Maar egter deezen zelfs, wanneer zy op het punt staan om deeze
wereld te verlaaten, betoonen zich zo bezorgd als iemand anders, om op te klaaren
wat hun Character betreft, en hunne Naagedagtenis met alle zorge te beveiligen
tegen misduiding en lastertaal. Schoon zy geen verlangen mogen hebben na een
grooten Naam, kunnen zy niet naalaaten te wenschen om een' goeden, althans
geen slegten, te hebben: een doorslaand bewys, dat zy verre zyn van onverschillig
te weezen ten opzigte van hunne agting in het toekomende.

(*)

2 CORINTH. V:1.
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Wy mogen, derhalven, veilig bevestigen, dat de zugt tot een goede Naagedagtenis
in de eene of andere maate algemeen is. Wy worden hier door meest allen bewoogen
om dingen te doen, van welke wy geen tegenwoordig voordeel kunnen trekken, en
waarvan de wereld misschien niets zal weeten dan naa onzen dood. Wanneer onze
eigen Leeftyd ten onzen opzigte onregtvaardig is, beroepen wy ons op toekomende
eeuwen, om herstel; en wy hebben altoos een goeden Vriend, aan wiens zorge wy
de verdediging van ons gedrag overlaaten, indien hetzelve die noodig mogt hebben,
naa dat wy deeze aarde verlaaten hebben.
Alles, derhalven, zamenneemende, wat gezegd is van deeze sterke overhelling
der Ziele tot het Toekomende; haare bestendige onvoldaanheid over de
tegenwoordige genietingen, en onaflaatende najaaging van afzynd geluk; haare
sterke begeerte ten Leeven en ter Onsterflykheid, en haare gezindheid om de
goedkeuring der Naakomelingschap weg te draagen; wat zullen wy opmaaken uit
deeze opmerkenswaardige gesteltenis van 's Menschen Geest? Heeft een wyze
en goede GOD ons verlangens ingeschapen, aan welke geene voorwerpen
beantwoorden, en verwagtingen in onzen boezem opgewekt, met geen ander
oogmerk dan om dezelve te leur te stellen? Zullen wy altoos na geluk haaken, zonder
daar toe te komen, of in deeze of in eene andere wereld? Zyn wy gevormd met een
hevige zugt na Onsterflykheid, en nogthans bestemd om geheel te vergaan, naa
dit korte tydperk onzes wereldlyken bestaans? Vinden wy ons aangeprikkeld tot de
edelste bedryven, en, geduurende ons leeven, onder het gevoel der
zwaarstdrukkende rampen en onheilen, door de hoope op eene belooning, welke
ydel is en herssenschimmig; door de verwagting van lof, van welken het volstrekt
(*)
onmogelyk is, dat wy ooit eenig genot zullen hebben, ooit eenige kennis draagen ?
- Deeze veronderstellingen

(*)

Het was duidelyk het gevoelen van den Aardsbisschop SECKER, dat wy, in eenen Toekomenden
Staat, bewustheid zullen hebben van de agting aan onze Characters betoond, door de
zodanigen, die ons overleeven. Hy heeft, zo ik vertrouw, reeds de waarheid van deeze zyne
leerstelling ondervonden. Weinig menschen hadden 'er meer belangs by dan hy zelve. Zie
zyne Sermons, Vol. VII. Serm. XVIII. p. 403, 404.
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zyn geheel en al niet overeen te brengen met onze begrippen van GODS Zedelyke
Volmaaktheden, en zyne gewoone wyze van handelen met de Menschenkinderen.
‘Het is zyn weg niet om ons te leiden door begogelingen en bedrog. Hy heeft ons,
in geen ander geval, natuurlyke neigingen gegeeven, welke hy, ten zelfden tyde,
wist dat niet voldaan konden worden, noch ons vervuld met onvermydbaare
(*)
bevattingen van 't geen nooit te gebeuren stondt .’ - Waarom zouden wy dan ons
verbeelden, dat hy zo gedaan hebbe in het geval voorhanden, en in dat alléén? Is
het niet zeer veel redelyker, te besluiten, dat onze begeerte ter Onsterflykheid, gelyk
andere begeerten ons ingeschapen, de eigenlyke middelen ter voldoening heeft;
dat de natuurlyke zugt en overhelling der Ziele eene duidlyke aanwyzing is, dat de
Ziel tot het Toekomende eene bestemming hebbe; dat zy geschikt is tot een ander
Bestaan, waar zy die voldoening, na welke zy hier te vergeefsch tragt, zal vinden;
en waar de hoop in 't einde in vol genot zal veranderen.
(Het Vervolg hier na.)

Kort verslag der uitsteekende geneeskundige vermogens van de
Calx Antimonii Sulphurata Hoffmanni - of Sulfure calcaire
Antimonié.
Medegedeeld door H.W. Rouppe, Med. Doct., Lector Chemiae &
artis Pharmaceutices, te Rotterdam.
(Vervolg en Slot van bl. 495.)
De beste manier der bereiding van de Calx Antimonii Sulphurata Hoffmanni is de
(*)
volgende :

(*)
(*)

CLARKE.
BREMSER op de aangehaalde plaats. - Ook TROMSDORFF Journal der Pharmacie, 4ter band 1
stuk.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

533
Men neeme 10 dragmen versche wel doorgebrande Oesterschelpen, 4 dragmen
Zwavel, en 3 dragmen ruuw Spiesglas; na deze zelfstandigheden zeer fyn
gepulveriseerd te hebben, vermengt men dezelve, en stelt ze, geduurende den tyd
van één uur, in een' wel toe geluteerden kroes, aan de werking van het vuur bloot.
- Na de gloeijing neemt het poeder eene ligt geele coleur aan, en weegt ruim 15
dragmen. - Deze massa nu wordt in een glazen Vysel fyn gewreeven, en bewaard
in wel toegeslotene glaasjes: te weten, men verdeelt de massa in hoeveelheden,
ten gewigte van één dragme, en doet dezelve in zulk een klein flesje, dat het geheel
met de kalk aangevuld zy, welk flesje men zorgvuldig sluiten moet. - Best is het
echter de Spiesglas bevattende kalk - Zwavellever versch te bereiden.
Nu neeme men één dragme van de opgenoemde Spiesglas-kalklever, en laat
deze hoeveelheid met 5 ponden waters, in een' aarden wel verglaasden gedekten
pot, tot op 4 ponden inkooken; en men verkrygt, na doorzinking van eenige
onopgeloste deelen, een geheel helder naar Zwavelaartig waterstofgaz (Zwavellever
lucht) riekend water, het welk de reeds bepaalde bestaandeelen in zich bevat, en
het bedoelde geneesmiddel uitmaakt. - Dit water nu giet men, nog warm zynde, in
(*)
flessen, welke men dadelyk toestopt, en tot den gebruike bewaart : - te weten onder
die voorzorge, dat binnen

(*)

Ten gevalle van hen, die een Scheikundig onderzoek van ons water verlangen, merke ik aan,
dat de Heeren HUFELAND en BRFMSER schryven, dat zy uit deze 4 ponden van ons water, door
middel van koolenzuur, 40 gr. koolenzuure kalk, en door vitrioolzuur 14 gr. sulphur auratum
antimonii hebben afgescheiden. - Uit een middengetal myner proefneemingen, hebbe ik
afgeleid, dat uit de opgenoemde hoeveelheid waters, volgens 't bovenstaande voorschrift
bereid, door het koolenzuur, kunnen nedergeploft worden, 24 a 26 gr. zuivere koolenzuure
kalk-aarde. Deze bewerking echter moet voorzichtig verricht worden, om reden, dat het
koolenzuur toeneemende niet alleen een gedeelte kalkaarde weder opgelost, maar ook de
overige kalk-Zwavellever ontleed word, waar door dan eerst eene afscheiding van Zwavel,
naderhand de geheele precipitatie van de Sulphur auratum plaats heeft - Na nu uit het vogt
de kalkaarde afgescheiden te hebben, druppelde ik in hetzelve wat zuiver Salpeterzuur, door
welk middel ik 15 greinen sulphur auratum antimonii, gepaard met eene voortbrenging van
Zwavel-aartig Waterstofgaz, verkreeg. - En nu bevatte het overblyvend water kalk Salpeter,
voortgebragt door de kalk van de kalkaartige Spiesglas bevattende Zwavellever, en 't
ingedropte Salpeterzuur; gelyk men zulks, door middel van de Suikerzuure Potäs, 't Vitrioolzuur,
de koolenzuure Potäs, en andere reagentia, konde ontwaaren.
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4 a 5 dagen zulks plaats hebbe. Hier van nu drinkt men alle 3 of 6 uuren zoo veel,
dat dagelyks een half, één, twee, ook 4 ponden genuttigd worden.
Indien de smaak te onaangenaam valt, of het middel de keel te veel prikkelt, zo
kan men het in melk, of in een slymaartig afkookzel, toedienen.
Veroorzaakt dit middel, 't geen by zeer tedere gestellen kan plaats hebben, sterk
purgeeren, buikpynen, braakingen, als dan kan men de gifte verminderen, of
antispasmodica by hetzelve voegen; aldus geeft HUFELAND in dit geval 10 gr. Essent.
Castorei, by ieder gifte, of pillen van het Extr. Hyoscyam, Castor ā. gr. duo. - Ook
wel liet ik, in tedere gestellen, op het water, eenige droppen Spirit. Lavendul. Compos.
gebruiken.
Indien men echter by aanhoudend gebruik ondervindt, dat het de Maag verzwakt,
als dan kan men met vrugt van 't volgende, door HUFELAND opgegeeven, voorschrift
gebruik maaken:
℞. Extract quassiae dr. ij
Solv. in Aqu. Cinamom. s.v. ℥β.
Adde Elix: visceral. Klein ℥j
Essent. Cort. Aurant. ℥β

M.D.
S. driemaal daags 90 of 100 druppels.
Eindelyk kan het zelfde afgekookte water ook uitwendig tot omslagen, en tot
wasschingen, by verhardingen, gezwellen en uitslagen, dienen, als ook zoo wel tot
plaatslyke als algemeene baden; 'er is, zegt de Heer HUFELAND, geen werkzaamer
door kunst bereid Zwavelbad, als een afkookzel van 1 tot 2 oncen dezes kalks met
30 of 60 ponden water, en verders met de noodige hoeveelheid kookend water
verdund.
Nu zal ik kortelyk de Proefneemingen mededeelen,
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(*)

welke meestal door den Heere HUFELAND zyn opgegeeven .
In de Jicht, en zelfs in een zeer verouderde, en hardnekkige, wierdt dit middel
met goed gevolg toegediend; zelfs wanneer 'er jichtaartige knobbels en gezwellen
aanwezend waren, in welk geval dit middel te gelyk uitwendig gebruikt wierd. - De
Heer HUFELAND brengt hier van een merkwaardig geval by.
De Schurft wierdt zeer ras, en volkomen, door dit middel geneezen, welke goede
uitslag des te spoediger volgde, wanneer men in- en uitwendig 't water toediende.
Ook vind men onder anderen aangetekend een treffend geval van eene na binnen
geslagen Schurft, welke verschillende gevaarlyke toevallen veroorzaakte, en die
door dit water verdweenen.
In alle Ziekten van den Onderbuik, gepaard met eenen vertraagden omloop der
vogten, verslymingen, verstoppingen, opzetting van de lever, en voornamenlyk by
toevallen van aambeijen, uit de laatste voortkomende, deedt dit middel een'
uitsteekenden dienst.
In de Engborstigheid, en sleependen hoest, wanneer deze kwaalen van eene
verslyming, verstoppingen des onderbuiks, of verplaatsing van Jicht, of Schurftaartige
stoffen, voortkwamen, zag HUFELAND dit middel met goed gevolg toedienen.
Dat dit middel in Scrophuleuse Ziekten, voornamenlyk by verhardingen der klieren,
uitslag, slym-afgangen, langduurige ontsteekingen, van uitwerking zyn moet, kunnen
wy uit de bestaandeelen van hetzelve genoegzaam opmaaken.
De walgelyke reuk en smaak laaten echter niet toe, om hetzelve by kinderen,
welke het meest aan deze Ziekte laboreeren, toe te dienen. - Doctor HUFELAND gaf
aan een persoon, oud 21 jaaren, van een zeer scrophuleus gestel, welke laboreerde
aan een' hardnekkigen dikken kleverachtigen uitslag in het aangezicht, veele en
verschillende middelen, alle zonder de minste uitwerking; eindelyk schreef hy hem
voor, de terra ponderosa salita, met het Extr. Cicutae, en liet hem het Antimoniaale
Zwavelwater gebruiken, en met hetzelve zeer dikwerf

(*)

C.W. HUFELAND Journal der practischen Heilkunde, 4ter band, pag. 32.
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het aangezicht wasschen. Reeds na verloop van 8 dagen, was 'er weinig van het
ongemak te zien, en in 14 dagen was hy geheel hersteld. - Ik zelve kan in dit geval
een bewys van het vermogen van dit water bybrengen: - Eenen lyder van een zeer
scrophuleus gestel, reeds lang laboreerende aan een scrophuleusen uitslag en
ulceraties der beenen, diende ik 't bedoelde water toe, met dat gewenscht gevolg,
dat de opgenoemde toevallen zo zeer verbeterden, dat de ulceraties der beenen,
welke jaaren lang geduurd hadden, nu geheel zyn geneezen, en de lyder een
volmaakten welstand geniet.
In langduurige Rheumatique gebreken voldoet insgelyks dit middel: Eene vrouw
laboreerde aan eene langduurige zwelling en styfheid der onderste ledenmaaten.
Ik diende haar 't water toe, en liet 'er lauwe omslagen met hetzelve opleggen, met
dat gewenscht gevolg, dat de lyderes, na ruim 14 dagen hier mede voortgegaan te
hebben, wederom in het volkomen genot haarer ledenmaaten gesteld wierdt.
Zeer treffend zyn de uitwerkzelen van het Antimoniaale Zwavelwater in de
overblyfzels der Venerische gebreken, het zy deze gevolgen zyn van een nog
overblyvende gemodificeerde Venerische stoffe, of van de kwikkuur zelve. - Bekend
is het; hoe veele en verschillende ongemakken 'er na eene Venerische Ziekte
overblyven; ongemakken welke dagelyks toeneemen, gelyk onze Jenasche
Hoogleeraar met regt aanmerkt, naar maate men de geneezingen met de kwik
oppervlakkig, als enkele geneeswyzen der mode, zonder dieet, zonder aandagt, en
zonder behoorlyke opeenvolging der middelen, behandelt. - Hier van daan de
verschillende toevallen, als slymgebreken, Chronische keel-ontsteekingen, zweeren,
verhardingen der klieren, uitslagen, rheumatique en jichtaartige pynen, en wat meer
is.
Zeer leezenswaardig is, in dezen opzichte, het belangryk verslag van den
geleerden HUFELAND, dan te lang om hier ingevoegd te kunnen worden; genoeg is
het, gezegd te hebben, dat, in de opgenoemde gebreken, ons middel aller
verwachting te boven gaande uitwerkzelen voortbrengt. Niet lang geleeden, hebbe
ik dit middel toegediend aan eenen lyder, welke sterke opzettingen der klieren hadt,
gevolgd na een Venerisch ongemak, en voor 't welk hy verschillende Venus-doctoren,
zonder eenige vordering te zien, hadt geraadpleegd; na het middel ge-
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duurende den tyd van 14 dagen gebruikt te hebben, namen de toevallen
oogenschynlyk af, de klieren wierden verdeeld, en, na 6 weeken tyds dus
voortgegaan te hebben, genoot de lyder zyne voorige gezondheid.
Verders kan men van dit middel zeer gepast gebruik maaken, wanneer men, by
het toedienen van de kwik, de kwyling wil tegengaan. Zo dra zich de tekens van
deze laatste vertoonen, laat men den lyder groote giften Antimoniaal Zwavelwater
inneemen, en de kwik agterlaaten.
Ik zwyge van meer andere Ziekten, in welke dit middel met goed succes is
toegediend, en besluite dit Vertoog met aan te merken, dat ook dit middel, uitwendig
gebruikt, dient aangepreezen te worden. - Overheerlyk zyn deszelfs uitwerkingen
in Chronische huidziekten, zweeren, scherpe plaatslyke zweeting, vloeijing der
ooren, ontlastingen van slym, als de nachtdruiper, witte vloed, en slym
voortbrengende aambeijen. - Men dient dit middel toe by wyze van stoovingen,
omslagen of inspuitingen; in welk laatste geval men hetzelve met water verdunt, en
met melk, of Mucilago sem Cydonior. of g. Arabici, vereenigt. - Meer dan eens heb
ik in eene Gonorrhoea habitualis van dit middel een goed gevolg gezien, en nog
nieuwlings diende ik hetzelve, met een uitmuntenden uitslag, in eenen verouderden
witten vloed toe. - Te regt besluite ik des met de woorden van Prof. HUFELAND,
spreekende van de opgenoemde inspuitingen: - ‘Ik kan, zegt hy, dergelyke
inspuitingen in den nachtdruiper en witten vloed niet genoeg aanbeveelen.’

Rotterdam.
Sept. 1797.

Verslag van de tumuli of hoogten, door den hoogleeraar Pallas in
Kamtschatka gevonden.
(Uit ANDERSON's Essays relating to Agriculture, &c.)
Toen, ettelyke jaaren geleden, Dr. PALLAS, op last en beschikking van de
Beheerscheresse aller Russen,
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de Oostlykste gedeelten van de Landen haarer Heerschappye in Asia bezogt,
ontdekte hy, op het Schierëiland van Kamtschatka, verscheide Tumuli of Hoogten,
die allen schyn droegen van door kunst opgeworpen te zyn. Doch de opwerping
derzelven was zo lang geleden geschied, dat niemand der Inwoonderen, zelfs by
overlevering, iets hadt ten opzigte van derzelver oorsprong, of de bedoelingen met
derzelver aanleg.
Begeerig om des eenig licht te bekomen, deedt hy een dier Tumuli openen. In 't
midden van den mond, en op gelyke hoogte met het waterpas der oppervlakte waar
op deeze Tumulus stondt, vondt hy een langwerpig raam, onderstut door houten
staaken, zich met elkander in den top vereenigende, gelyk het dak van een huis,
en zo digt aan elkander geplaatst, dat de aarde niet kon vallen op den grond onder
dit raam. Te deezer plaatze hadden eenige menschlyke lichaamen in volle lengte
uitgestrekt gelegen; zo als bleek uit de overblyfzels der geraamten, nog voorhanden.
Deze soort van roef hadt men tot eene zeer aanmerkelyke hoogte met aarde
overdekt, en deezerwyze de Tumuli, welker herkomst men daar te lande niet wist,
gevormd. Het Hout, ter toerusting deezer Begraafplaats gebezigd, was
Lorkenboomen-hout, en geheel onbedorven. Hoe lang het daar gestaan hebbe, kan
met geene mogelykheid gezegd worden; doch uit bykomende omstandigheden valt
op te maaken, dat het tydsverloop op niet minder dan verscheide duizend jaaren
(*)
moet gesteld worden .

(*)

Dit vertaalende, herinnerden wy ons de Beschryving van eenige Oudheden, gevonden in een
Tumulus, of Begraafplaats, op het Eiland Texel, door P. VAN CUYCK, met noodige Afbeeldingen,
by den Drukker deezes, YNTEMA, in den jaare 1780 uitgegeeven.
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Byzonderheden wegens endvogels.
Aan de Schryvers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
Medeburgers!
Het Geval, in het Mengelwerk van Ul. Tydschrift, No. IV dezes jaars, geplaatst,
betreffende de Oijevaars, is my zoo zonderling voorgekoomen, dat ik, my eenigen
tyd in de Schermeer ophoudende, geen moeite heb ontzien, om by de Huislieden
te verneemen naar het gebeurde, in den Brief van den Heer METZLAR gemeld. Dan,
tot myn leedweezen, heb ik 'er niets van kunnen ontdekken; zynde allen, die ik
ontmoet heb, onkundig van dit Geval. Dan, welligt zyn veelen, met my, misleid in
de benaaming van te Schermer: dit kan zyn, of de Meer de Schermer, of het Dorp
Groot-Schermer, dat wel eens, by verkorting, Schermer, en dus te Schermer, wordt
genoemd. Ik myne navorschingen in de Meer gedaan hebbende, en aldaar niets
van dien aart bekend zynde, ware het nog wel der moeite waardig, dat de Eerw.
Heer METZLAR ons daaromtrent nader berichtte.
Van Endvogels kan men, als iets byzonders in de Natuurlyke Historie van dit Dier,
aanmerken, dat my een Huisman, by wien ik onderzoek deed naar het Geval met
de Oijevaars, verhaalde, dat, vóór eenige jaaren, de Zoon van zekeren Huisman
(by my niet alleen bekend voor een allerbraafst en dus geloofwaardig Man, maar
waar voor hy by ieder, die hem kende, gehouden wierd) eenige Endvogels had,
waar van hy twee Enden en een Woord, op aanstaan van de Maaijers uit
Munsterland, in den Zomer overgekoomen, na hun Land medegaf; om welke
Endvogels zy sterk hadden gevraagd, en eindelyk verkreegen. Ten tyde van hun
vertrek wierden de Endvogels in zakken gestoken, echter de halzen daar buiten,
en zyn door hunne nieuwe bezitters, het zy van Hoorn of Amsterdam, over zee, na
Zwol of Hasselt gevoerd, en vervolgens, naar de gewoonte van reizen dezer
menschen, te voet gebragt na de plaats hunner bestemming. Naa eenige dagen
komt de Zoon van den Huis-
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man, verwonderd en verheugd, zynen Vader kennis geeven, dat zyne drie
medegegeeven Endvogels wederom by de overigen zwommen. De oude braave
Huisman, niet gaarne voor een verspreider van onwaarheden willende doorgaan,
verbiedt zynen Zoon, van dit geval iets te zeggen; vreezende, dat het zoo
onwaarschynlyk aan ieder zou voorkoomen, dat men het nooit zou willen gelooven.
- Dan, wat gebeurt 'er? Den Zomer daar aan volgende koomen dezelfde Munstersche
Burgers by hunnen ouden Huiswaard te rug; zy herkennen hunne Enden; en het
huisgezin wordt bevestigd in die waarheid, dat deze Endvogels uit het Munstersche
waren overgevlogen na hunnen ouden Meester.
Soortgelyk geval, schoon van veel minder kracht, verhaalde my dezelfde Huisman,
van een Endvogel, door hem in eigen persoon verkocht, en des Zaturdags, van
Alkmaar, in een korf, zeker met meer andere Endvogels, in een overdekt Vaartuig
gevoerd na Zaandam; welke Vogel Zondags, des morgens, zwom by zyne voorige
makkers, in een Sloot in de Schermeer.
Keurt Gyl. deze Gevallen van dat gewigt, om dezelve te plaatzen in het
Mengelwerk der Alg. Vad. Letteroefeningen; het zou, misschien, kunnen dienen,
om, zoo 'er nog belyders waren van het Leerstelzel, dat de Dieren loutere Machines
zyn, te overtuigen, dat zy dwaalden.
J.K.

Iets naders wegens den Engelschen landman R. Bakewell.
(*)

‘Onlangs een kort verslag geevende van den Engelschen Landman BAKEWELL, die
zich, van wegen verbeteringen in Vee en Landbouw, by zyne Landgenooten
verdienstlyk gemaakt heeft, verbaasde ons de prys, welken hy voor het verhuuren
van Rammen, enz. bedong; wy gaven het op gelyk wy het in een Engelsch zeer
geloofwaardig Werk vonden: en schoon wy vertrouwen dat onze Leezers het op
dien voet wel voor waarheid zullen willen aanneemen, zul-

(*)

Zie hier boven, bl. 449.
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len wy hun, zo wy gelooven, geenen ondienst doen, met iets ter volledige staavinge
hiervan aan te voeren, ontleend uit een Engelsch Werk, ten tytel voerende: Minutes
of Agriculture, from the Reports of the Agricultural Board. In 't zelve deelt Mr. MONK,
ten aanziene van dit stuk, de volgende byzonderheid mede.’
Om het verschillend oordeel over de waarde van Vee aan te toonen, verhaalde
my Mr. BAKEWELL, dat hy, eenige jaaren geleden, op de Logbourough Tup - marchet
zynde, een Ram hadt, dien hy voor vyf-en-twintig Guinjes verhuurde. Korten tyd
naa het sluiten van dit beding kwam een ander Landman by hem, die deezen Ram
wilde koopen. Mr. BAKEWELL vroeg 'er, boertende, hem vyf-en-twintig (Engelsche)
Schellingen voor. De Landman boodt hem achttien; en op het verschil van twee
Schellingen bleef de vermeende koop onafgedaan.
Ik zelf zag op de verkooping van Mr. PEARCE, by Northampton, een Hokkeling
voor tachtig Guinjes verkoopen; kort daarop dit Beest door Leicester ziende dryven,
waardeerde een hoop Boeren, daar staande, dit Beest op omtrent acht Ponden St.
My is berigt, dat Mr. BAKEWELL een Stier aan een Heer, voor één saisoen, verhuurd
hadt, voor vyftig Guinjes. Deeze Heer stierf in dien tusschentyd. De Boedelredders,
niets weetende van deeze huur, verkogten dien Stier, nevens ander Vee, in 't
openbaar. Toen de bepaalde tyd verstreeken was, zondt Mr. BAKEWELL om zyn Stier.
Hy bevondt, de zaak onderzoekende, tot zyn groote verwondering, dat die Stier aan
een Slachter voor omtrent acht Ponden verkogt was, die dit Beest daarop uitgebald
hadt. - Mr. BAKEWELL vervoegde zich daarop by de Boedelredders, vorderde de
bedongen vyftig Guinjes, en tweehonderd Guinjes voor het Beest. De Boedelredders
weigerden aan dien eisch te voldoen; voorgeevende, dat de Stier, by openbaare
opveiling voor een groot aantal Landlieden, bevoegde waardeerders in deezen,
voor acht Ponden verkogt was, en dat hy hun zogt te verkloeken. Mr. BAKEWELL was
derhalven genoodzaakt dit stuk nader aan te binden, om aan zyn geld te komen. In
het pleit, hier over gehouden, verscheenen 'er getuigen, die kennis hadden aan de
Vee-soort van Mr. BAKEWELL, en onder eede verklaarden, dat die
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Landman zyn Stier niet te hoog gesteld hadt. Het vonnis werd, met de kosten, ten
voordeele van BAKEWELL uitgeweezen.
De Persoon, die my dit verhaalde, was zo verre van met dit lang-gehoornd
Rundvee ingenomen te weezen, dat hy Mr. PAGET's Stier (die van 't zelfde soort, en
verkogt was voor vierhonderd Guinjes) niet wilde hebben, schoon men dien hem
voor niet wilde geeven.

Leevensberigt van Adam Smith, L.L.D. Lid van de Koninglyke
Maatschappyen te Londen en te Edenburg.
(Ontleend uit het Account of the Life and Writings of ADAM SMITH, by DUGALD STEWART,
F.R.S.E.)
ADAM SMITH,

die zyn Naam, behalven door andere Schriften, onsterflyk gemaakt
heeft door het Werk, getyteld: Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
(*)
Nations , werd den vyfden van Zomermaand des Jaars 1723, te Kirkaldy, in Fifeshire,
gebooren. Zyn Vader was te dier plaatze Comptrolleur der Tollen, en zyne Moeder
van eene deftige Familie in de nabuurschap. Hy was het éénig Kind, uit dit Huwelyk
gesprooten, en maar weinig maanden oud, toen zyn Vader hem door den dood
ontrukt werd.
Gelyk veele andere kloeke en eerste Vernuften, bragt hy met zich ter wereld een
zieklyk en zwak gestel, 't welk de zorgvuldigste oppassing vorderde van zyne Moeder.
Zy behandelde dit Kind met zeer veel toegeevenheids, 't welk egter geene uitwerking
ten nadeele hadt op zynen aart of gesteltenisse; en haare moederlyke bezorgdheid,
hem beweezen, werd, in den loop eens langen leevens, betaald door alle
oplettenheid, welke kinderpligtige dankbaarheid kon voorschryven.

(*)

Van dit belangryk Werk hebben wy de aanvanglyke Nederduitsche Vertaaling, onder den
Tytel: Naspeuringen over de natuur en oorzaaken van den Rykdom der Volken, gevolgd naar
het Engelsch van den Heere ADAM MITH, door Mr. DIRK HOOLA VAN NOOTEN, met Staat- en
Geschiedkundige Aantekeningen, in onze Letteroefeningen aangekondigd. Zie hier boven,
bl. 480.
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In zyne vroege Kindsheid kwam hem een geval over van een zeer zonderlingen
aart. Met zyne Moeder op 't Land een bezoek afleggende by haaren Broeder, speelde
het Kind alleen aan de deur; het liep eenige daar zwervende Goedergelukzegsters,
of Gypsies, in 't oog, die het ongemerkt wegstalen. Dit toeval zou zyn leevenslot
hebben kunnen beslissen. De leevensstand zou zyn zagt en buigzaam Character
gevormd hebben; en de Wysgeer, wiens Schriften thans Europa verlichten, zou een
zwervend Landlooper geworden zyn. Gelukkig voor de wereld werd dit Kind welhaast
gemist. Zyn Oom vervolgde de Gypsies, agterhaalde die in een woud, en verloste
den kleinen gevangenen.
De jonge SMITH ontving de eerste beginzels zyner Opvoedinge op de School te
Kirkaldy, en trok welhaast de aandagt, door zyne zugt tot Boeken, en de verbaazende
kragt zyner geheugenisse. Het zwaklyk Lichaamsgestel, 't geen hy omdroeg, stelde
hem buiten staat om te deelen in de werkzaame uitspanningen zyner
Schoolmakkeren; doch hy verwierf hunne genegenheid door de edelmoedigheid
van zyn hart. Zelfs in dit vroege Leevenstydperk hadt hy zich aangewend de
hebbelykheid om in gezelschap, als 't ware, afweezig te zyn, en met zich zelven te
spreeken; iets, 't geen, met toeneemende kragt, hem zyn geheele leeven lang
bybleef.
Met den Jaare 1737 werd hy gezonden na de Universiteit van Glasgow, waar hy,
met onderscheidende toejuiching, de gewoone Lessen in de Wysbegeerte bywoonde.
De naamen van SIMSON en HUTCHESON vercierden toen die Kweekschool. Uit de
dagelyksche lessen en byzondere aanspooringen van zulke bekwaame
Leermeesters, kon zyn werkzaame geest niet dan een oogst van vrugten inzamelen.
Nayver wekte zyne leergierigheid op, en bestuurde zyne eerste stappen. Zyne
geliefdste naspooringen waren, in den beginne, Wiskunde en Natuurlyke
Wysbegeerte; maar in deeze vakken was de bestemming zyns verstands niet.
Andere onderwerpen booden zich aan, meer gelykaartig aan zyn smaak; en voelde
hy zich aangedreeven, door de sterkstwerkende geestdrift, tot het nagaan van de
Menschlyke natuur in de volste uitgebreidheid. Nogthans genoot hy het voordeel
zyner vroegtydig verkreegene bekwaamheden, die zyn gezellig onderhoud
verfraaiden, en hem de gelukkigste ophelderingen verschaften in zyne bespiegelingen
van den natuurlyken voortgang van 's menschen geest in de naspeuring der
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waarheid. ‘Den invloed van zynen vroegen smaak in de Geometrie der Grieken
(schryft de Heer STEWART) kan men bespeuren in de klaarheid en volkomenheid
zyner beginzelen, soms tot die langwyligheid overhellende, waar mede hy nu en
dan zyne staatkundige redenkavelingen omkleedt.’
SMITH's Vrienden hem tot den dienst der Engelsche Kerke bestemmende, verliet
hy Glasgow, en ging als Bursaal van SNELL's Stichting in Baliol College, Oxford;
maar aan dien beroemden Zetel der Zanggodinnen, en Moeder van zo veele Heiligen,
Redenaaren en Helden, betuigde SMITH maar zeer schraale verpligting te hebben.
De magere Lessen, nu en dan gegeeven binnen deeze Kloosteragtige muuren,
waren luttel geschikt om een in meer ruimte werkende leergraagte te voldoen. Maar hy hadt reeds een vasten grondslag van kundigheden gelegd, en de
onwaardeerlyke hoedanigheid van geduurige en gezette Letteroefening zich eigen
gemaakt. Naardemaal ledig te zyn niet volstrekt te Oxford gebooden was, zette hy
zyne geliefdste Studien by zichzelven door, alleen daar van afgeroepen om aan de
Wetten der Hoogeschoole te voldoen. Byzonder bevlytigde hy zich om bekend te
worden met de beschaafde Taalen, zo oude als hedendaagsche; van het fyne en
kiesche der Engelsche Taale verkreeg hy zulk eene maate van kennis, als men
naauwlyks zou kunnen verwagten van zyne Noordlyke Opvoeding. Met oogmerk
om zyn styl te verbeteren, vertaalde hy veel, bovenal uit het Fransch; eene
handelwyze, welke hy gewoon was aan te raaden aan allen die in schryven zogten
uit te munten.
Zyn zedig gedrag en heimlyke Letteroefeningen schynen egter de jalousy, of het
ongunstig vermoeden, by de Opzienders dier Hoogeschoole gaande gemaakt te
hebben. Hem werd niet vergund de Fluweele Kap te draagen, door den Heer GIBBON,
boertende, de Kap der Vryheid geheeten. Men verhaalt, dat de Hoofden van het
Collegie goedvonden zyn Kamer te doorzoeken, en onder zyne Boeken vindende
HUME's Treatise on Human Nature, toen eerst in 't licht gekomen, namen de
Bezoekers dat kettersch Boek weg, en gaven den jongen Wysgeer eene strenge
berisping.
Niettegenstaande den raad zyner Vrienden, verkoos Mr. SMITH na geene
bevordering in de Kerk te staan. Het kwam noch met zynen smaak overeen, noch
met zyn Ge-
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weeten, eenig byzonder Stelzel van Leerstukken te verkondigen, Naa zeven jaaren
verblyfs te Oxford, keerde hy tot zyne Geboorteplaats weder, en leefde by zyne
Moeder, steeds in Letteroefeningen onledig; doch zonder eenig bepaald plan voor
zyn leeven in 't toekomende.
Met den Jaare 1748 begaf hy zich na Edenburg, waar hy, onder bescherming
van den beroemden Lord KAMES, Lessen gaf over de Redeneerkunde en de Fraaije
Letteren. Het plan was geheel nieuw, en de gesteldheid der tyden scheen geheel
gunstig voor zodanig eene onderneeming; want het volk in Schotland begon te
verryzen uit dien staat van kwyning en laagheid, waarin hetzelve langen tyd
gedompeld geweest was. Werkzaamheid vertoonde zich in alle leevenskringen;
Mannen van Letteren durfden na den roem van hooge beschaaving en fraaiheid
dingen; en onze Broeders in het Noorden begonnen, onder bejegening van een
gunstig gestarnte, den loop in de letteroefenbaane. De Voorleezingen van Mr. SMITH
hadden een doorsteekend blykbaaren invloed op het hervormen van den openbaaren
smaak. Te Edenburg werd, korten tyd daar naa, een afzonderlyk Hoogleeraarschap
opgerigt voor de beschaafde Letteren; en in de overige Schotsche Universiteiten
werden de barbaarsche stelzels der Redeneerkunde, in 't algemeen, verworpen,
en de kinderagtige optelling van Redenkunstige Figuuren maakte plaats voor de
verstandige verklaaring der redelyke beginzelen van een goeden schryftrant.
Mr. SMITH zag zich, in 't Jaar 1751, gekoozen tot Hoogleeraar in de Redenkunst
op de Universiteit van Glasgow, en in het volgend jaar bevorderd tot die waardigheid
in de Zedelyke Wysbegeerte. Die hoogstbelangryke post bekleedde hy, met het
betoon van uitsteekende bekwaamheden, den tyd van dertien jaaren, welke hy
altoos aanmerkte als het nuttigst en gelukkigst tydperk zyns leevens. Hy verdiende
en verwierf de hoogagting zyner Amptgenooten, en de bewondering der
Jongelingschap, aan zyn onderwys toevertrouwd; zy waren aan hem niet meer
verknogt uit hoofde zyner uitsteekende bekwaamheden als Leermeester, dan wegens
zyne beminnelyke hoedanigheden als Mensch.
In het behandelen der onderwerpen zyns tegenwoordigen Hoogleeraarschaps
verliet hy vrymoedig en rustig het plat getreeden pad, en volgde vry den wenk van
zyn uitsteekend vernuft. Zyn trant van Onderwys mede te
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deelen, schoon niet uitsteekend gevallig, was kunstloos en aanbindend genoeg. Hy
vertrouwde het meest aan mondlyken voordragt, voor de vuist medegedeeld. Elk
Vertoog bestondt uit verscheide onderscheidene voorstellen, die, in algemeene
uitdrukkingen begreepen, dikwyls een wonderspreukig voorkomen hadden. Deeze
poogde hy te bewyzen en op te helderen; eerst ging dit sammelende en met
tusschenpoozingen toe; maar, voortgaande, scheen de stof zich in overvloed aan
te bieden; zyn voordragt kreeg meer ziels, werd vloeiend en overtuigend.
Zyne Lessen behelsden het voornaamste van alles wat hy naderhand in 't licht
gaf over Zedekunde en Staatkundige Huishoudkunde (Political OEconomy); en
veele zyner byzondere begrippen werden door deezen leertrant vroegtydig buiten
's Lands verspreid, schoon in een onvolmaakten en verminkten staat. Zyn eisch op
oorspronglykheid lydt geen twyfel.
Reeds zo vroeg als in den Jaare 1753 leeraarde hy openlyk de vernuftige
bedenkingen over Manufacturen, Koophandel en Financie, welke zo breedvoerig
ontwikkeld en zo gelukkig beweezen worden in zyn onsterflyk Werk over den Rykdom
der Volken. Dusdanige denkbeelden waren toen geheel nieuw, althans op dit Eiland.
De Fransche OEconomisten, 't is waar, hadden, vóór den even aangeduiden tyd,
een dergelyk, en zelfs een wydstrekkender, Stelzel opgerigt; maar hunne byzondere
Stellingen bleeven voor de wereld onbekend, tot het Jaar 1756, wanneer de
schrandere en braave Staatsdienaar TURGOT eenige belangryke Artykels
vervaardigde voor de Encyclopedie.
Onze SMITH raapte, ongetwyfeld, het meeste voordeel uit het leezen van HUME's
Political Discourses, in den Jaare 1752 in 't licht gegeeven: welke zeer rechtmaatige
en vrye beginzels behelzen, schoon doormengd met gronddwaalingen; want het is
ten aanziene van dien diepdenkenden Schryver opmerklyk, dat hy zelden voorzigtig
was in het daarstellen van zyne beginzelen: en nogthans leidde hy uit die beginzelen
gevolgen af, met eene juistheid en schranderheid, welke immer een
Redeneerkundige ten toon spreidde. Mr. SMITH trok byzonder voordeel, in het opdoen
zyner kundigheden, van eene Societeit van agtenswaardige Kooplieden te Glasgow,
een der handelrykste en verlichtste Steden des Ryks. Door hun kreeg hy kennis
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aan veele zaaken, anders buiten het bereik van zyne kennisneeming liggende; hier
door ontving hy veele aanmerkingen van de hoogste aangelegenheid, de vrugt van
eene langduurige ondervinding en daar by gevoegde bepeinzing. Het is der
optekening waardig, dat de groote TURGOT eerst zyne denkbeelden van de
onbepaalde vryheid des Handels ontving uit de verkeering met GOURNAY, een oud
Koopman.
Tot dus lange was Mr. SMITH niet als Schryver ten voorschyn getreeden; maar,
in den Jaare 1755, begon men te Edenburg een Review uit te geeven, schoon men
dat werk welhaast staakte. In dit werk gaf hy twee stukken, het een eene
Beoordeeling van JOHNSON's Dictionary, en het ander eene Bespiegeling van den
Staat der Letterkunde op het Vasteland in Europa. Beide deeze stukjes hebben
hunne verdiensten; dan het laatste toont inzonderheid eene vrye en uitgebreide
kundigheid in dat vak, op een tyd, toen buitenlandsche Letterkunde al te gemeen
in Engeland verwaarloosd lag.
Onzes Geleerden Theory of Moral Sentiments, die in den Jaare 1759 het licht
zag, werd gunstig ontvangen, en verschafte welhaast groote agting aan den Schryver.
Omtrent het einde van 't Jaar 1763, liet Mr. SMITH, door een zeer ruim aanbod,
zich overhaalen, om van zyn Hoogleeraarschap afstand te doen, en den Hertog VAN
BUCCELEUGH op diens Reize te vergezellen. Zy hielden zich slegts eenige dagen te
Parys op, en trokken na Thoulouse, waar zy achttien maanden bleeven. Deeze
omstandigheid was allergunstigst voor Mr. SMITH, die, zeer gemeenzaam verkeerende
met de voornaamste Leden van het Parlement van Frankryk, gelegenheid bekwam
om de naauwkeurigste kundigheden op te doen van de inwendige Staatkunde des
Franschen Ryks. - Van Thoulouse deeden zy een tour, door de zuidlykste Provincien,
na Geneve, en bragten twee maanden door op die bevallige plaats. - Omtrent Kerstyd
des Jaars 1765 keerden de Reizigers na Parys, waar zy tot in October des volgenden
jaars bleeven. Deeze tien maanden sleeten zy in den kring der verlichtste en
beschaafdste Mannen. De aanbeveelingen van Mr. HUME bezorgden den Heer SMITH
eene naauwe kennismaaking en verkeering met TURGOT, QUESNAY, D'ALEMBERT,
HELVETIUS, MARMONTEL, en andere Wysgeeren. Van de deugdzaame
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en edele Familie van ROCHEFOUCAULD ontving hy de onderscheidendste
beleefdheden. ‘Het genoegen, 't geen Mr. SMITH smaakte in het gezelschap van
TURGOT,’ schryft Mr. STEWART, ‘kan men zich gereedlyk verbeelden. Hunne gevoelens
over de weezenlykste stukken der Staatkundige Huishoudkunde waren dezelfde:
beiden waren zy bezield met denzelfden yver voor de beste belangen des
Menschdoms. De geliefdste Letteroefeningen van beiden hadden hun onderzoek
gewend op onderwerpen, waaromtrent de verstanden van de bekwaamsten en best
onderrigtsten gevaar loopen van zeer verre over stag geworpen te worden door
vooroordeel en drift, en waaromtrent gevolglyk eene overeenstemming in begrippen
een byzonder genoegen verschaft.’ - Met QUESNAY, den diepdenkenden en
oorspronglyken Opsteller van de OEconomische Tafel, ging Mr. SMITH desgelyks
eene naauwe vriendschap aan; en, hadt de dood van dien Wysgeer zulks niet belet,
zou onze SMITH zyn meergedagt Werk over den Rykdom der Volken aan hem
opgedraagen hebben.
In den herfst des Jaars 1766 kwam Mr. SMITH met zyn Kweekeling en Reisgenoot
te Londen; en, na Schotland wederkeerende, zette hy zich met 'er woon neder in
zyne Geboorteplaats, Kirkaldy. De herhaalde aanzoeken van Mr. HUME, om hem uit
deeze afgezonderde leevenswyze te trekken, slaagden niet. Uitgenomen eenige
weinige keeren, die SMITH na Edenburg en Londen ging, sleet hy de geheele tien
volgende jaaren by zyne Moeder, ‘steeds,’ zegt zyn Leevensbeschryver, ‘yverig in
Letteroefeningen bezig; by tyd en wylen eene uitspanning neemende in het
gezelschap van eenige zyner oude Schoolmakkeren, wier niet wydstrekkende
leevensplans hun steeds in de Geboorteplaats hadt doen blyven.’
(Het Vervolg en Slot hier na.)
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Beschryving van Buda, de hoofdstad van Hungaryen.
(Ontleend uit TOWNSON's Travels in Hungary, nu onlangs in 't licht gegeeven.)
Het inkomen in Buda is het ongunstigste 't geen men zich kan verbeelden. Deeze
Stad heeft noch Poorten, noch Vestingwerken; men treedt ter Hoofdstad van
Hungaryen in, even als in een der Dorpen; en daar de Jooden het voorste gedeelte
der Stad ter wooninge hebben, is het noodloos te zeggen, dat het eerste, 't welk
den inkomer treft, armoede en morssigheid is.
Indien, ten deezen opzigte, de Hoofdstad u niet treft door haare schoonheid, zy
doet het door haare uitgestrektheid. Uit den tyd dien ik besteedde met na myne
Herberg te gaan, dagt ik dat de Stad tusschen drie of vier Engelsche Mylen lang
moest weezen; doch daar zy den Donau aan de linker en het Kasteel aan de rechter
hand heeft, is de Stad zeer naauw.
Wanneer wy van Londen spreeken, neemen wy, doorgaans, de drie Steden, waar
uit die Stad bestaat, als één; even zo mogen wy de Steden Pest en Buda als één
beschouwen; want ze zyn alleen gescheiden door den Donau, over welke Rivier
een Schipbrug ligt; en dan is deeze Stad opmerkenswaardig, zo in uitgestrektheid
als volkrykheid. Pest bevat zestien-, en Buda, of Offen, tweeen-twintig, duizend
Inwoonders.
De schoonste, zo openbaare als byzondere, Gebouwen zyn in Pest, en binnen
de Sterkte. Het Koninglyk Paleis is een groot en staatlyk Gebouw. Het Hospitaal
voor de Invalides, nu, zo het my voorkwam, als Casernen gebruikt, is schoon en
ruim, en de huishoudelyke inrigting aldaar zeer goed. Het is gebouwd voor vier
duizend man; doch kan, by voorkomende gelegenheden, het dubbele van dat getal
huisvesten. De Gouverneur was zo verpligtend, dat hy zelve my 'er door geleidde.
Het behaagde my zeer, te zien, met welk eene goedaartigheid hy zyne manschap
behandelde, en deeze zag hem wederkeerig aan als hun vriend.
De Gouverneur neemt geen Zeguiners (of Gipsies) onder zyne manschap aan;
een zeer verstandige inrigting.
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Ongetwyfeld was het niet het slegte voorbeeld, 't geen zy mogten geeven, 't welk
alleen hem aanzette om deeze Omzwervers uit te sluiten; maar hy wenschte onder
zyn Volk een beginzel van Eer leevendig te houden, door hun aan te merken als te
verheven om vermengd te worden met dieven en landloopers, het algemeen
character der Zeguiners; zy zouden daar door, zyns bedunkens, minder overhellen
om te handelen gelyk zy handelen; en, door een hoog gevoelen van zichzelven te
bewaaren, min bedwangs en minder straffe noodig hebben. Niets is onverstandiger,
niets nadeeliger voor de Krygstugt, dan dat men het uitvaagzel der Maatschappye
in Krygsdienst neeme. Desgelyks, om de Menschen te sterker tot het treeden in
den Krygsdienst aan te zetten, en hun de moeilykheden, daar aan verknogt, te
geduldiger te doen draagen, voor zulk een gering loon, moet de Soldaat geleerd
worden zyn post als een eerpost te beschouwen.
Deeze Soldaaten te Buda kwamen my voor op een beter voet te leeven dan men
zou kunnen denken dat mogelyk was van vyf Creutzers daags, 't welk hunne
bezolding is: doch zy krygen alle twee dagen, voor niet, een goed Roggebrood van
drie ponden. Zy eeten doorgaans in gezelschap, en ieder geeft dagelyks een Gros
voor het middagmaal alleen, 't welk zy tusschen tien en elf uuren neemen. Zy hadden
twee of drie goede schotels. Het Hospitaal, tot deeze inrigting behoorende, is vry
goed, en wordt wel bestuurd.
Anderzins is deeze Stad van Hospitaalen slegt voorzien. Het Hospitaal, 't welk
tot de Universiteit behoort, is goed; doch kan slegts twaalf of vyftien Persoonen
bergen: dan het Hospitaal der Stad, het Burger Hospitaal geheeten, is, zo ik hoop,
en vast geloof, het slegtste in geheel Europa. Had ik het niet gezien, ik zou niet
hebben kunnen gelooven dat 'er zulk een te deezer Stede bestondt. Alles, het
gebouw, de bedden, de oppassers, enz. is elendig, morssig en stinkend. In een
kleine bekrompen plaats waren acht bedsteden; men hadt 'er slegts één klein venster,
en dit was nog digt, schoon by heet weêr. Ik zag eenige vliegen zitten op het
aangezigt van een kranken, die my toescheen reeds meest dood te zyn. Ik trad na
hem toe; wanneer een der kranken, die, denkende dat ik twyfelde of hy dood was,
dan in slaap lag, my toevoegde: ‘ô, myn Heer, hy is dood genoeg!’ Zeker, JOSEPHUS
DE II bevondt
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zich nimmer in dit Hospitaal; hy zou het verbannen hebben, als een hoon voor de
menschlykheid. Ik geloof, dat 'er, in deeze Stad, even als in de meeste Roomsch
Catholyke Landen, eenige Kloosters zyn, die de moeilyke, doch menschlievende,
post op zich neemen, om den kranken bystand te bieden.
Des Zondags, en op groote Feestdagen, wordt het Gemeen onthaald, even als
te Weenen, op de Hetze. De eigenaars hebben twee schoone wilde Stieren. Op
den dag dat ik aanschouwer was van dit beschaafd vermaak, werd een derzelven
in het perk losgelaaten, en ten zelfden tyde een Hungaarsche Os; eerstgemelde
viel op deezen aan; en was die onmiddelyk overhoop geworpen: onze Engelsche
Stieren zouden hem den grond beter betwist hebben. Een Hungaarsche Os en een
Bos ferus zyn geen portuur.
Vervolgens kwam 'er een Beer, een Raube Beer geheeten, dat is een die
verscheide dagen lang zonder eeten gehouden is, en van honger giert: een andere
Beer werd 'er by gelaaten: deeze laatste was zo veel kleinder, dat de stryd niet lang
duurde. De Raube Beer greep den anderen, die in geenen deele wild scheen, aan,
smeet hem met de voorpooten neder, wurgde deezen, en sleepte denzelven in zyn
hol. De groote ongelykheid in grootte en sterkte maakte dit tot eene onaangenaame
vertooning.
Een witte Groenlandsche Beer verschafte meer vermaaks. In 't midden van het
strydperk was een kleine waterplas, met een Eendvogel daar in. Zo ras de Beer op
den kant des waters kwam, ging de Eendvogel plat en beweegloos op de oppervlakte
des waters liggen; de Beer sprong 'er in, de Eendvogel dook, de Beer dook
desgelyks; maar de Eendvogel ontkwam door het vaardiger duiken.
De volgende vertooning was een stoute onderneeming van een der Vertooneren,
die zich met een Os in het worstelperk begaf. Zo ras deeze zich in het strydperk
vertoonde, liep de Os op hem aan. De Man, van geen meer dan middelbaare grootte,
vatte zyn party by de hoorns, die hem van de eene zyde na de andere voerde, doch
hem geen leed kon doen. Naa dat deeze worsteling eenigen tyd geduurd hadt, wist
de Os zyn party na eene zyde van het strydperk te dringen, en zou hem in 't naauw
gebragt hebben: eenige bystanders schooten toe, en redden den Man uit die engte;
gaven hem zyn dolk, welke hy onmiddelyk tusschen de halsspieren instak, waarop
zyn par-
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ty plotsling op den grond nederstortte, en naa eenige weinige minuten met eenige
stuiptrekkende beweegingen dood lag. - Op deeze wyze worden te Gibraltar de
Ossen door de Slachters gedood, die deeze wyze van dooden, zo men my verhaald
heeft, van hunne Africaansche Buuren geleerd hebben. Zouden de Stads Overheden
deeze wyze van slachten hunne Slachters niet kunnen aanpryzen, en, indien men
het beter vondt dan het voor den kop slaan, hun noodzaaken die manier te volgen?
Elk middel om het lyden der Dieren te verminderen verdient aanpryzing; niet alleen
uit hoofde van de zagtheid, welke wy aan alle leevende Schepzels verschuldigd
zyn; maar om 's Menschen wille zelfs: want lieden, aan wreedheid omtrent de Dieren
gewoon, slaan ligt over om die tegen hunne Natuurgenooten te pleegen.
Vervolgens kwam 'er een Leeuw te voorschyn; en wel een Leeuw in alle zyne
aangebooren grootschheid: als zyner sterkte bewust, keek hy onverzaagd rond, om
te verneemen of 'er zich een party voor hem opdeedt; doch hy was 'er enkel gebragt
om eene vertooning te maaken. Uit het hol, in het bovenste gedeelte van de poort
des strydperks, werd een zakdoek uitgestooken, en onmiddelyk weggehaald; in een
oogenblik snelde de Leeuw derwaards. Eenige andere Dieren werden uitgelaaten,
en scheenen blyde dat zy weder in hun hol mogten, zonder eenige kunst te doen,
of eenig gevegt aan te vangen. - Een der Dierenhouders toonde, ten laatsten, zyne
behendigheid, met een Wild Zwyn, dat op hem aanliep, zo ras het in het perk kwam,
op zyn Zwynenspriet te ontvangen.
Ik vond in Buda weinig andere openbaare vermaaklykheden. Naardemaal het
Zomer was, bevonden zich weinigen van de Grand Monde in de Stad; want de
Hungaarsche Edellieden leeven, gelyk de Engelsche, een groot gedeelte van het
jaar, op 't land. In den Winter zou ik buiten twyfel de gewoone vermaaken, als
Concerten, Bals, Kaartpartyen, enz. gevonden hebben.
De Inwoonders hebben zomtyds op Zondagävond een Bal. In de nabuurschap
zyn verscheide Herbergen, op afgezonderde plaatzen, vermaaklyk gelegen,
werwaards aanzienlyken en gemeenen zich dikwyls, ter verlustiginge, begeeven.
Koffyhuizen zyn weinig bekend in het noordlyk gedeelte des Vastenlands; maar in
de zuidlyke zyn dezelve plaatzen van zamenkomst, van tyddooding,
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of ook van vermaak. In Buda zyn 'er verscheide goede; maar het Koffyhuis, tegenöver
de Brug, kan, zo ik denk, tegen alle Koffyhuizen in Europa monsteren. Behalven
eene groote wel gemeubileerde kamer, waar in drie Billard-tafels staan, is een
afzonderlyke Billard-kamer, voor de zodanigen, die geen tabak rooken: behalven
deeze, zyn 'er twee of drie kamers tot het geeven van gastmaalen; men wordt 'er
wel onthaald. In dit Koffyhuis mogen, naar 's Lands gebruik, lieden van allerlei rang
en beiderlei sexe komen: Pruikemaakers met hunne poederjassen, en Groenwyven,
komen hier, en neemen een kop koffy, of drinken hun rosolio, zo wel als Graaven
en Baronnen.
In Buda behooren onder de meest opmerkenswaardige zaaken de heete Baden.
Het water springt, op verscheide plaatzen, in groote hoeveelheid op, in de enge
strook lands, liggende tusschen den Donau en de hoogte waar op het Kasteel staat.
De Turken, die zo menigmaal deeze Stad in bezit gehad hebben, konden niet
nalaaten des gebruik te maaken tot hun geliefde tydverdryf. Eenige van de Baden,
en wel de grootste, zyn overblyfzels van de Turken. 'Er zyn groote algemeene Baden
voor de laagere klasse van menschen, en gemaklyke byzondere Baden voor de
zodanigen die het kunnen bekostigen. In een algemeen Bad zag ik Jongelingen en
Jonge Dogters, Oude Lieden en Kinderen, eenige in den staat der natuure, andere
met een klein bedekzel over de verborgene deelen, door elkander spartelende als
de visch in den looptyd. - Maar een Waarneemer moet regt doen. Ik zag geen der
Vrouwen zonder Borstrok, schoon de meeste de rokken hadden uitgetrokken. Eenige
Mannen hadden Broeken aan, andere waren zonder; ongetwyfeld naar gelange
kunner kieschheid, en naar dat zy dagten door de natuur meer begunstigd te zyn,
dan niet. Maar geene zeer wellustige denkbeelden wellen op in deeze verstikkende
waasemplaatzen; en, tot een verder bedwang, ziet men den Badmeester druk bezig
met overstorten en wryven.
De eerste keer dat ik my in een der byzondere Baden vervoegde, vond ik het
water zo heet, dat ik my verheugde 'er weder uit te kunnen gaan; doch dit was myn
eigen schuld. Men kan het water van eene begeerde warmte krygen. Ik nam een
der heetste waar, en bevond dat de Thermometer van REAUMUR 30 Graaden tekende;
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in een ander byzonder Bad 32 Graaden; maar in den Watersprong, zo als dezelve
voortkwam, rees de Thermometer tot 46 Graaden.
Naby dit Bad is een Meir van heet water, vol Visch. Warm water, heet water,
rookend heet water, kookend heet water, verschilt alleen in maate; en ziet men die
uitdrukkingen ligt over 't hoofd in eene beschryving. Wat nogthans kan verbaazender
weezen, dan de Visschen te zien zwemmen in kookend water? In den zomer mogt
die warmte onopgemerkt doorgaan; in den winter zou men ze kookend heeten. Ik
bevond, dat de Thermometer, daar in gestooken, op 21½ Graad van REAUMUR
tekende; in de lugt rees dezelve niet hooger dan 15 Graaden. Maar het verschil
moet in een strengen winter, wanneer de snelstroomende Donau digt bevroozen
is, zeer groot weezen; en dit gebeurt zomwylen, schoon Buda op omtrent 47 Graaden
ligt. Het Leger, 't geen MATTHEUS DEN I tot de Kroon riep, toen de Stenden onbeslist
waren wien zy tot hun Vorst zouden kiezen, de Kroon van Hungaryen op dien tyd
verkieslyk zynde, was gelegerd op den Donau. - Gemelde Meir is zeer diep, en heeft
gemeenschap met het Bad. Men vertelt in 't algemeen, dat de Visch niet eetbaar
is; doch dit hou ik voor een misslag. Ik kon de Visschen zien, maar niet vangen; ik
geloof dat zy tot het geslacht van den Cyprinus behooren.
Terwyl ik my te Pest bevond, viel de Jaarmarkt in. Deeze is de grootste in geheel
Hungaryen, en duurt acht of tien dagen. Veele Winkeliers van Weenen kwamen 'er
met hunne Koopwaaren. Doch de voornaamste Goederen waren eigen
voortbrengzels van Hungaryen, en onder deeze staken de Paarden uit. Deeze
Paarden worden, even als by ons het Hoornvee, ter markt gedreeven, uit de groote
Pusztas, of Gemeenten; zy zyn volkomen wild, en hebben nooit een holster over
den kop gehad. Wanneer zy ter markt komen, worden ze in een daar toe geschikt
perk gedreeven. Op deeze wyze worden ze vertoond en verkogt. Wanneer 'er een
uit den hoop gekogt is, valt het gansch niet gemaklyk, dit Beest te krygen en weg
te voeren; want zy dulden het naderen van geen mensch. Men is derhalven verpligt
ze op de volgende wyze te vangen. Een strik aan 't einde van een lang touw wordt
vastgemaakt aan een langen stok; deeze strik tragt men, door middel van dien stok,
over den kop van
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het Paard te werpen; doch dit is menigmaal onuitvoerlyk. In dit geval wordt de strik
op den grond gelegd; en tragten zy op dezelfde wyze het Paard by den poot te
krygen; niet zelden verloopt met deeze eerste pooging een geruime tyd, uit hoofde
van het groot getal Paarden, 't welk daar byeen is. Zo dra een Paard, op een der
gezegde wyzen, gekreegen is, grypt 'er eene groote verwarring plaats; en de
aanschouwers, ongewoon aan deeze verrigting, kunnen zich niet ontdoen van
vreeze voor hun die in dit werk bezig zyn, en het gevaar 't geen die lieden loopen,
die nu tragten het Beest wat ter zyde te brengen, en een holster over den kop te
smyten, waar tegen het zich verzet. Als dan vallen drie of vier stoutmoedige knaapen
op het Paard aan; vatten het by den kop, de ooren en den hals: en het gelukt hun
dikwyls op die wyze het holster aan te krygen; maar men is genoodzaakt de fierste
en stoutste Paarden eerst op den grond neder te werpen. Het wegbrengen
veroorzaakt dikwyls niet minder opstands. Ten dien einde heeft de kooper een sterk
getemd Paard by de hand; aan dit wordt het ander met een zeer kort touw
vastgemaakt; dit gaat egter menigwerf zeer moeilyk toe. Het geheele bedryf is vol
gevaars, zo voor den Geleider als voor de Paarden. - De kleiner soort van Paarden,
die in 't algemeen onder de Boeren in gebruik zyn, werden voor tusschen de vier
en vyf Ponden verkogt; die voor het Leger golden van zeven tot twaalf Ponden.
Een artykel der Koopwaaren leverden de Ossen op. Een paar vette Ossen golden
van negen tot twaalf Ponden; magere werden voor acht of negen Ponden verkogt.
- Wol, van Hungaarsche Schaapen (Ovis strepsiceros), van zes-en-dertig tot
vier-en-veertig Engelsche Schellingen de honderd Ponden, Weensch Gewigt. De
Wol van deeze Schaapen wordt menigmaal by de twee Vagten voor omtrent twee
Engelsche Schellingen verkogt. De Wol van gewoone Hoogduitsche en Engelsche
Schaapen van vyf tot zes Ponden St. de honderd Ponden.
De Vermaak Partyen, die hier even min ontbraken als op onze Kermissen,
verschaften my gelegenheid om eenige Hungaarsche Danssen te zien. Zy zyn zeer
net; doch, eene soort van Hornpyp zynde, zeer vermoeijende. De Mannen waren
in Husaaren kleeding, en zagen 'er zeer wel uit. De raderen hunner spooren waren
zeer groot, doch zonder punten; eenige hadden dubbele raderen;
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deeze dienden tot het muzyk, en onder het dansen werd een groot geraas gemaakt
met die spooren tegen elkander te slaan; alsmede door met de handen op de laarzen
of broeken te kloppen. Zy dansten op 't geluid van een vedel.
De gewoone Kunsten zyn hier, zo wel als in de rest van Hungaryen, voornaamlyk
in handen der Duitschers. Op Sacramentsdag was 'er een groote Ommegang,
voornaamlyk bestaande uit lieden van allerlei Handwerken. De Duitschers droegen
de gewoone, en de Hungaaren hunne nationaale, kleeding; de laatstgemelden
maakten verreweg de beste vertooning, deels door hunne fraaijere kleeding, deels
door hunne eigene schoonere gestalte; dan de eerstgemelden overtroffen de
laatstgenoemden in aantal zeer verre.
Wapens te voeren en den Landbouw te beyveren zyn de hoofdbezigheden der
Hungaarsche Edellieden en Gemeenen. Weinigen hunner leggen zich op den handel
of handwerken toe; maar de kleeding en toerusting van een Husaar, en elk Hungaar
is een Husaar in zyne kleeding, is het werk der Hungaaren. De Broeken, die zy
draagen, verschillen geheel, in maakzel, van de Broeken van andere Volken: zo
ook zyn hunne Laarzen van een geheel ander maakzel; derzelver hielen bestaan,
onder andere verschillendheden, uit een halven yzeren cirkel. Niet min verschillen
hunne Spooren en Zadels; de laatstgemelde hebben, behalven een algemeen
onderscheid in de geheele zamenstelling, een lang uitstek agterwaards, gelyk de
Zadels der Arabieren, door HASSELQUIST beschreeven. De Sabel en de daar by
afhangende Beurs worden desgelyks vervaardigd door Hungaarsche werklieden:
zo is het ook met de Bonnet, of Kap; doch deeze wordt zo algemeen niet gedraagen,
en de gepluimde Muts bekleedt, behalven op feestdagen, de plaats. - De
Hungaarsche kleeding is kostbaar. Broek, onder- en bovenkleed zyn veelal met
kant omzoomd, en het laatste met bont afgezet. De pluim van Reigervederen op
hunne mutzen kost niet zelden eenige Guinjes; de zyden en kanten gordel is ook
kostbaar. In deeze kleeding komen de Hungaaren te voorschyn by de gewoone
leevensbedryven, 't welk een voorlyk en krygshaftig aanzien geeft aan hunne Steden.
En, wanneer zy in grooten getale zamen zyn, levert zulks een fraai vertoon op. Die
niet van Adel zyn, staat het niet vry den Sabel te draagen.
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De grootste aangelegenheden des Koophandels zyn in handen der Grieken en
Armeniërs. De Stad Buda kreeg een groot getal ryke Inwoonders in den Jaare 1784,
toen het bestuur der Staatszaaken van Presburg derwaards werd overgebragt. Het
was te dier gelegenheid, dat de Burgers zulk een doorslaand blyk gaven van
zelfzoekenheid, als Keizer JOSEPHUS van grootheid van ziel en zugt tot bevordering
van het algemeen belang. Door deeze nieuwe Volkplanting, mag ik het zo eens
noemen, van ryke Lieden, bekleeders van aanzienlyke Bedieningen, vonden de
Ingezetenen, dat zy hunne Huizen voor hooger prys konden verhuuren, hunne
Wynen, en anderen voorraad, duurder verkoopen; zy verzogten deswegen den
Keizer, dat zy voor hem een Standbeeld mogten oprigten. Hier op antwoordde de
Man: ‘Wanneer vooroordeelen zullen uitgerooid weezen; wanneer waare
Vaderlandsliefde en rechte denkbeelden van het algemeen welzyn des Ryks zullen
vastgesteld zyn; wanneer een ieder, in eene evenredige maate, wilvaardig zyn
aandeel in de behoeften van den Staat opbrengt, tot deszelfs veiligheid en voorspoed
medewerkt; wanneer waare verlichting, kunde, verbeterde Letteroefeningen,
eenvoudigheid in de leer der Geestlykheid, en de vereeniging van waare denkbeelden
over den Godsdienst met de Wetten der Maatschappye, stand grypt; wanneer het
Regt bondig gehandhaafd wordt; wanneer de Rykdommen vermeerderen, door
eene grootere Volkrykheid en verbeterden Landbouw; wanneer het waar belang
van den Landheer omtrent zyne Boeren, en dat der Boeren wederkeerig omtrent
hunnen Landheer, in agt genomen wordt; wanneer vlytbetoon, handwerken, en
derzelver vertier, en eene algemeene eensgezindheid tusschen de Provincien der
Monarchie, zal ingevoerd weezen, gelyk ik wensch en hoop; dan verdien ik een
Standbeeld - maar niet, nu de Stad, doordien ik de openbaare Amptsbedieningen,
ten gemaklyker overzigt, derwaards heb overgebragt, een grooter vertier heeft van
Wyn, en hooger huur van de Huizen trekt!’
Het Veld van Räkosch, waar de Hungaarsche Natie, in vroegeren tyde, menigmaal
zamenkwam, om haare Vorsten te kiezen, en haare Ryksdagen te houden, is gelegen
in de Ketchkmet-Heide, welke aan den overkant des Donaus ligt; en slegts drie of
vier Engelsche mylen
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van Pest. By eenige deezer groote Volksvergaderingen, hadden tachtig duizend
Hungaaren hunne Tenten opgeslaagen. Zints den ongelukkigen Veldslag van
Mohatsch, in den Jaare 1526, zyn 'er zulke Volksvergaderingen niet gehouden. Hadt JOSEPHUS DE II dit Veld beschouwd, en overwoogen de verrigtingen, welke
daar voorheen plaats greepen, het zou hem misschien eenige nuttige wenken
gegeeven hebben in 't bestuuren van dit moedig Volk. Dit eigenste Veld herroept
nog in hunne geheugenisse hunne oude Vryheid; en zy eerbiedigen het nu als een
Altaar, waarop hunne moedige Voorvaders dikwyls gezwooren hadden hunne Regten
te verdeedigen.

Brief van den burger Thouin, Fransch Commissaris in Italie, over
de aldaar bekoomene konststukken.
Geschreeven uit Livorno, 28 Prairial, An V de la Republique. (17
Juny 1797.)
Zekerlyk hebt gy, myn waarde en geachte Vriend, met vermaak vernoomen het
bericht, wegens de aankomst onzer tweede afzending van Rome naar Livorno. Dit
zyn 'er reeds twee, die het gevaar des overtochts over de Appennynsche Gebergten
ontkoomen zyn, en de tegenwoordige is eene der allergewichtigste, als behelzende
den Laocoon en den Apollo uit het Belvedere; zynde alles hier aangekoomen op
eergisteren, in nog beter slaat dan de eerste bezending. Niet slechts heeft geen
eene der dertien Karren, hier toe gebezigd, eenig gevaar van omvallen geloopen,
maar zelfs de dekkleeden tot emballage der kisten zyn droog en onbeschadigd. Het
is als of alles deezen ochtend uit het Vaticaan was gekoomen.
Niet meer dan dertig dagen heeft deeze trein besteed om van Rome hier te
koomen; want voor de wegen, moeilyke steilten, dalen en bruggen, was voor de
eerste overzending reeds alles in gereedheid gebragt. Onverbeeldelyk is de indruk,
welke onderweeg deeze optocht alomme verwekt. Twaalf Karren, alle nieuw, rood
geschilderd, en van zonderling maakzel, belaaden met ontzachlyk groote pakken,
en ten opschrift hebbende: voor de Fransche Republiek, aan den Minister der
buitenlandsche betrekkingen, ten dienste van het Museum der Konsten, worden
gevolgd door een dertiende Kar met onmeetelyke kisten, bevattende de Schilderyen
van Raphaël en andere groote Italiaansche Meesters; waar by nog koomen vier
kleinere Wagens, ten dienste der bagagie en voorraad van keuken-
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gereedschap, en noodige werktuigen tot slechting der wegen of herstel der rytuigen.
By al dat gespan nog daarenboven honderd-twintig Buffels, zestig vervaarlyke Ossen
met schriklyke hoornen, eenige Paarden, een honderdtal Romeinen, Werklieden,
Konstenaars, of Soldaaten; en eindelyk een Fransch Commissaris, den langzaamen
en deftigen gang van dit Convooi, 't geen een vierde myls in uitgebreidheid beslaat,
in beweeging brengende, of hetzelve halte doende houden. Dit alles lokt, den
ganschen weg door, de nieuwsgierigheid der reizigers zo wel, als der nabygelegen
bewooneren. Wanneer men de Steden nadert, en bovenal by het doortrekken, was
de toevloed onverbeeldelyk; te Livorno inzonderheid liep geheel de Stad naar buiten,
om den trein te zien naderen. En alle de aanschouwers zyn als verstomd over de
mogendheid eens Volks, dat, vierhonderd mylen van hun eigen Land af, op de
kennisgeeving van een der veertien Generaals en Chef over hunne Armeën, zulke
verbaazende en kostbaare gevaarten aan Rome ontweldigt, en dezelve dwars door
de Appennynsche Gebergten overvoert, om 'er de Hoofdplaats hunner heerschap
py mede te versieren. Waar, zeggen zy, is een Volk als het Fransche Volk! Zy
hebben 'er zulke hooge denkbeelden van, dat zy verlegen zyn om eenig
onderscheidend byvoegzel, (épithète distinctif) en, als waren 'er op den ganschen
aardbodem geene anderen welke deezen tytel verdienden, van ons alleen spreeken
onder de benaamingHet Volk, (la Nation.)
De derde bezending is sedert vyf dagen van Rome op weg herwaards; zekerlyk
trekkende met meer spoed dan de twee voorgaande, als niet bestaande uit stukken
van zo veele zwaarte; en binnen drie weeken hoop ik zal het hier zyn. Het vierde
en laatste behelst ten grooten deele Manuscripten; het zal nog schielyker hier zyn,
en ik reken dat het in 't midden der volgende maand Rome zal verlaaten. - Mogten
zy beide hier in zo goeden staat aankoomen als de voorige! Dit hoop ik met grond,
want tot haare beveiliging zyn wederom dezelvde voorzorgen genoomen, als weleer.
Wanneer deeze ryke schat geheel in Frankryks beheer is, zal het een stuk weezen
van nader overleg, welke van de drie partyen, die zich hier voordoen, men zal willen
kiezen. Zal men dezelve de binnenlandsche Rivieren en Vaarten der Republiek
doen opvoeren, om ze te Parys te doen koomen? Zal men ze in Zee - schepen
inlaaden, om alzo de Straat te passeeren, te Havre in te loopen, de Seine op te
vaaren, en te lossen aan de Kaay van de Louvre? Of, eindelyk, zal men, met
Rytuigen en kleine dagreizen, ze Frankryk doen doortrekken, en ze alzo geleiden
naar de plaats haarer bestemming?
Elk dier projecten heest zyne voordeelen en ongelegenheden. Het eerste is minst
kostbaar, minst beschadigend voor de meesterstukken der konst, zekerst, maar
ook het langwyligst.
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Het tweede wint het misschien nog in tyd en kosten; maar men loopt het gevaar
van een lange zee - reis: en zo de Vrede met Engeland niet getroffen zy, moet men
dit denkbeeld geheel laaten vaaren. De Apollo, en de Verheerlyking, blootgesteld
aan de enkele mooglykheid om in het Britsche Museum geplaatst te kunnen worden!
Dit denkbeeld alleen, hoe verschriklyk is het? - Het derde project daarom, schoon
het de zuinigheid meer dan de twee andere tegen zich heeft, verdient nadere
overweeging, uit hoofde der gemoeds-indruk, die het in Frankryk, en vooral te Parys,
maaken zou. Een trein van vyftig Karren, bevracht met den Oorlogsbuit van Italie,
met meer dan zevenhonderd Trekdieren, gevolgd van Kameelen, van schoone
Toskaansche Ezels, van Romeinsche Ossen met groote hoornen, en Buffels uit de
Pontynsche Moerassen; dit alles, hoe zou het eene triomphale staatsie zyn, welke,
een groot gedeelte van het grondgebied der Republiek doortrekkende, aan derzelver
bewooners een hoog denkbeeld zou geeven van de overwinningen haarer
legerbenden, van de werkzaamheid des bestuurs, en van de nationaale macht? In
dit geval zou men buiten op de bekleedzelen der kasten schryven: de Apollo uit het
Belvedere, de Laocoon, Marcus-Brutus uit het Capitool, de Venus, de Adonis uit
het Vaticaan, de Ceres, St. Petrus van Guido, Erasmus van Poussin, St. Thomas
door Guerchino, de Verheerlyking op den Berg door Raphaël, &c. &c. &c. Het is
onze zaak niet, de groote vraag wegens dit transport te beslissen; maar, voor zo
ver, in alle gevallen, de Karren, die al dit kostbaare hier gebragt hebben, opzetlyk
tot die overvoering vervaardigd zyn, en zy ook in het binnenste van Frankryk zouden
kunnen dienen, zo laat ik ze by voorraad uit elkander neemen, en zal ze met de
kisten doen laaden, om ze, wat men ook verkieze, ten gebruike by de hand te
hebben.
De Ezels van het schoone Toskaansche Ras zyn van hiet naar Frankryk
vertrokken. Naar Rome is last gegeeven ter afzending van mannetjes en wyfjes
Buffels, van Stieren en Koeijen met groote hoornen uit de Romeinsche weiden. Wy
zyn in onderhandeling over de Kameelen; en, eindelyk, is men tegenwoordig bezig
met het inpakken der verzameling van Versteeningen uit den Berg van Verona, voor
het Museum der Natuurlyke Historie. Dus zyn wy aan alle kanten klaar.
Hartelyk wenschte ik, dat alle onze werkzaamheden geëindigd waren, om myn
Vaderland, myne Bloedverwanten en Vrienden, weder te zien, waarvan ik zo lang
ben beroofd geweest, en welke ik, door myn verblyf in italie, heb geleerd des te
meer hoog te schatten en te beminnen.
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Aan Aristus.
Arist! droom van geen heil in 't naderend verschiet,
Zo lang gy by een Volk geen deugd en zeeden ziet.
Om Neêrland aan zyn ramp en smaad te zien ontheven,
Moet eerst der Vaadren deugd op Neêrlands grond herleeven.
Zeg, dat naast de oude vlyt de spaarzaamheid herryst,
En zich verkwistend, slechts voor 's Lands behoud, bewyst;
Zeg, dat de weelde zwicht, en 't goud naast de eer moet bloozen,
Dat de oude trouw alom onze eeden komt verpoozen,
Dat elk zich zelv' by 't heil van 't Algemeen vergeet,
Zyn waarde naar zyn nut en zyn verdiensten meet,
Als Mensch en Burger al zyn pligten durft betrachten,
Als Kind, als Echtgenoot, als Vader zich doet achten,
In alles zynen roem in zyne deugden leest,
Zyn' God oprecht, en dan ook niets op aarde vreest;
Zeg dit, en 'k zal uw' droom gelyk een Godspraak eeren,
'k Zal meer doen, 'k zal den nood, hoe wreed hy knel', braveeren,
En grootsch op 't heerlyk bloed, daar 'k als Bataaf uit sproot,
Nog grootsch zyn op myne eeuw en op myn tydgenoot!
Gy lagcht misschien, en zegt: ‘uw taal wekt mededoogen,
Die tyd, die zeeden, zyn voor altyd heên gevloogen;
Die eerste eenvouwigheid, die onschuld is geweest.
Een andre Maatschappy vereischt een' andren geest’ Dit zy zo maar, Arist! wat ook verkeerd moog wezen,
De Deugd blyft nog de grond van Volksheil als voordeezen.
Waan niet, dat meerder licht ons meerder waarde leen'.
Hoe groot was 't Voorgeslacht by 't licht, dat hen bescheen!
Al 't onderscheid, dat hier myn oog vermag te ontdekken,
Is, dat hun feilen slechts hunne eeuw tot schand' verstrekken,
Daar 't licht, dat ons bestraalt, onze eeuw, niet ons verheft,
Maar 't eerlooze onzer daên ons zelven eenig tref.
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'k Beken, de kluister, die ons boeide, ligt verbroken.
De Gal heeft 't Menschdom op de Dwinglandy gewroken.
Haar magt is afgestreên - de slagboom ligt verplet,
Door Troon- en Kerkgeweld den vryen geest gezet.
Die wreede Staatkunst moest in 't eind' zich zelve ontdekken,
Die Deugd en Godsdienst tot haar werktuig deed verstrekken,
En elk, die denken dorst, of aan den stroom weêrstond,
Een' gruuwzaam ketter of een' oproermaaker vond.
Haar doe! was hoogverraad aan God en menschheid beide!
Denk niet, dat my de drift hier van het spoor verleide 't Zy Priester of Regent, wie 't licht der Reden smoort,
Begaat, wat mom hem dekke, een' zedelyken moord.
Och! waar dit Godlyk Licht nooit door geweld bestreeden,
De droeve menschheid had die rampen niet geleeden!
Waar 't door één' Vorst gevolgd en als Gods wenk gevreesd,
Hoe groot waar deeze Vorst, hoe zalig 't Land geweest!
Al 't onheil, dat ons trof, of in 't verschiet doet beeven,
Staat in 't Gedenkboek Gods by dit verzuim geschreeven.
En zelfs die tuimelgeest, wie heeft hem voorbereid,
Die thans ons leed verlengt en Neêrlands Volk verleid,
Die stout den Godsdienst doemt, om 't Menschdom voor te lichten,
En zonder kunde en deugd een Vaderland wil stichten;
Die, onder 't schoon vernis van Vryheid voor te staan,
Regeeringloosheid preekt met al heure euveldaên?
Had Heerschzucht, eeuwen lang, de Volkren niet bedroogen,
Niet kunstig elk verschiet met zwarten nacht omtoogen;
Had haar geveinsde hulp den Godsdienst niet besmet,
En zelfs der Deugd een glimp van Staatkunst bygezet;
Nooit had dit wreed Gedrocht zyn donker hol ontdooken,
Het listig slangenhoofd in Neêrland opgestoken;
Nooit zich tot weêrparty des echten Belgs verklaard,
Die by den kleensten stap op recht en orde staart,
Den Godsdienst eert en volgt, de zeeden schat, en wetten
Ter eeuwge baak voor 't oog der Vryheid poogt te zetten,
Op dat haar slingrend Schip, wanneer de Staatzee brandt,
Regeeringloosheid myde, en op die klip niet strand'.
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Gy ziet, Arist! ik denk nog altyd als voordeezen.
Wie slechts beginslen volgt, zou hy veranderd wezen?
Neen! 'k juich met u, dat hier Geweld en Heerschzucht zonk.
Geen heil loeg 't aardryk aan, waar nog hun kluister blonk.
Hy moest verbroken zyn, zou 't Menschdom, in zyne orden,
Volmaakter, en in 't eind' hier door gelukkig worden.
'k Gaa verder nog; ik wyt met een gerust gemoed
Aan 't voorig Staatsbestuur al onzen tegenspoed,
De afzichtelyke ry dier laage zielsgebreken,
Die, toen geteeld, nu vry het hoofd om hooge steeken.
Maar, Vriend! belet dit, dat myn oog nog in 't verschiet
Niets dan een' zwarten nacht, vol onweersbuiën, ziet?
Belet dit, dat myn hart van weedom dreigt te scheuren,
Daar ik myn Vaderland in diep verval zie treuren,
En in de lauwren, die 't bederf van zeeden wint,
Nog daaglyks nieuwe stof tot nieuwe rampen vind'?
Geen Ryk, schoon vruchtloos door de magt der Aard' bestreeden,
Weêrstond aan tweedragt en een lang verderf van zeeden.
Het magtig Rome zelf, door dit vergif besmet,
Ontving van elke horde eerlang de slaafsche wet,
En 't Kapitool, daar eens de Scipioos in blonken,
Zag voor Vandaal en Hun zyn heerlykheid gezonken,
En Gothen woeden, waar een Raad van Goden zat,
Die eenmaal aan zyn' wenk 't Heelal geketend had.
Beslis, wat voordeel trok ons Land van 's Hemels zegen?
Lagcht u meer huislyk heil, meer rust, meer welvaart tegen?
De Vryheid, die zo ligt geroemd wordt en verkracht,
Wat nut heeft ons haar klank tot hier toe aangebragt?
Ziet ge in ons Vaderland de Wetten meer vereeren?
Meer die vanzelfheid in haar heimlyk trouw te zweeren?
Die strenge zeeden, en die grootheid zonder schyn,
Die haar verzellen, en haar beste waarborg zyn?
Ach, Vriend! men droomt van heil en blyft naar schimmen streeven.
't Veranderde alles: slechts de menschen zyn gebleeven.
Ik zie een nieuw tooneel, Arist! maar ook niets meer.
Al de oude driften zyn nog Speelers als weleer!
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De Reden leert het, en de ervaarnis zal het staaven,
Men blyft, waar de ondeugd heerscht, ook zonder meester, slaaven.
De schoonste Vryheidsboom, hoe ryk alom geplant,
Gaf, zonder zeeden, nooit de Vryheid aan een Land.
't Is ydel, met den naam van Broederschap te speelen,
Zo lang het hart nog wrokt, en wraak de ziel kan streelen.
Arist! hoe zeer een Volk de pooging zich verklein',
Men wordt door kracht van deugd alleen Republikein!
En nu, wat zal ons hart op nieuw voor haar doen blaaken,
En ons, in haar bezit, de Vryheid waardig maaken?
Wat zal ons krachten tot een nieuwe schepping biên,
De weelde bannen, elk verachtlyk wit doen vliên,
Den losgeborsten stroom van duizend dristen stremmen,
Vooral den snoodaart in zyn listig weefsel temmen,
Die, voor 't belang des Lands gevoelloos als een rots,
Zich stout in 't kleed vertoont des waaren Patriots?
In 't kort, dien grooten pligt eens Burgers doen betrachten:
‘Doe aan uw' evenmensch, wat gy van hem zoudt wachten,
Dat elk zo zeer niet zie op 't geen hem zelv' betreft,
Als wel bedoel 't geen 't heil van 't Algemeen verheft?’
Zal dit de Wet alleen, ook waar zy zich ziet eeren?
Wat kan de beste Wet? Bewysbre daaden weeren.
Wat zeg ik! weeren? ligt slechts straffen, en misschien
Een' enklen door den schrik aan 't misdryf doen ontvliên;
Maar reikt zy immer tot dat aantal donkre daaden,
Die, schoon verborgen, 't heil eens Volks niet minder schaaden,
De veerkracht rooven aan de hechtste maatschappy,
Den moed verlammen in het hart der Burgery,
En elke pooging, die 't gebouw des Staats moest schraagen,
Tot schandlyke eigenbaat en zelfbelang verlaagen?
Het beste Wetboek in het magtigst Ryksgebied
Voorkomt altyd 't verval van deugd en zeeden niet,
Kon schaars de weelde, en nooit haar wis gevolg beletten.
Ach! Rome, Rome zonk, ook by de schoonste Wetten!
En nu, waar eens die pest in alle standen woedt,
Wat kan de Wet? men trapt haar strafloos met den voet.
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Zy heet slechts willekeur, waar Burgren zich bekrygen.
Een algemeen verderf van zeeden doet haar zwygen.
Zy raakt by al haar magt geen schandlyk doelwit aan;
En nimmer reikt zy tot het roersel onzer daên.
Vriend! 't is 't Geweten slechts, dat hier de Wet kan schooren,
Dat met de magt eens Gods zich aan het hart doet hooren,
Den geest der Wet daar staaft, verheft, en klem verschaft,
Verborgen euvlen weert, geveinsde deugden straft,
En, boven allen lof en valschen smaad verheven,
Het grondbeginsel wikt, waaruit we een daad bedreeven;
Dat in het menschlyk hart, waar 't ooit zyn kracht verspreidt,
Aan 't groote denkbeeld hangt van Gods Alwetendheid,
Een volgend leven en den grooten dag der dagen,
Die eens aan elk het loon van zyn bedryf doet draagen.
Neem allen Godsdienst weg - 't Geweten is niet meer.
Vervalsch Hem, en het dweept, of zinkt tot dwaaling neêr.
Hergeef Hem by een Volk zyn zuiverheid en waarde,
En 't wordt op nieuw Gods stem, zyn vierschaar hier op aarde.
Zie daar, wat in een Land de Wetten kracht verleent,
En waar de Reden spreekt, zich met haar stem vereent.
Versterk zyn' invloed, en het misdryf zwymt ter neder,
De deugd verryst op nieuw, de zeeden bloeien weder Dus Godsdienst, Christendom - zie daar wat ons ontbreekt.
Vriend! 't is verlichting, wat aan hun zyn toorts ontsteekt.
Een heerschend Kerkgeweld zy van den Staat gescheiden,
De Godsdienst moet den Staat zyn hechtste zuil bereiden!
'k Meen niet dat Christendom van 't menschelyk vernuft,
Waarby het hart verkwynt, en rede en oordeel suft;
Door valsche wysbegeerte omzwachteld en geschonden,
Door schoolgeleerdheid met een donker sloers omwonden,
Door Priesterlist misvormd, door bygeloof besmet,
En door de Staatkunst tot een moordend zwaard gewet.
Neen, 'k meen den Godsdienst, zo eenvouwig als verheven,
Dien Jesus voorbereidde in zyn verdienstvol leven,
En, na zyn' grooten stryd en zege, op 't waereldrond
Door zyne Apostlenschaar geleerd heeft en gegrond;
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Die, schaamle Vissers en eenvouwig daarbenevens,
Wysgeertloos, ongeleerd, en onstaatkundig tevens,
Staêg weêrloos, zonder hoop op byval of gewin;
Maar vol belangloosheid en eedlen waarheidszin;
De zege op de overmagt der wrokkende Aard' bevochten,
Vooroordeel, zinlykheid, en hoogmoed overmogten,
De Heerschzucht en 't Geweld deên siddren op hun' troon,
En Volkren knielen voor de Wetten van Gods Zoon.
Dien Godsdienst, die het hart der deugd ten tempel heiligt,
En in 't verborgen 't heil der Maatschappy beveiligt;
Die waare Vryheid aêmt, Gelykheid bragt aan 't licht,
En elk, die hem belydt, tot Broederschap verpligt.
Die eedle Godsdienst, Vriend! moet onze pooging schooren,
Of zelfs de flaauwste hoop is voor myn hart verlooren.
Arist! ons bygeloof nam slechts een' andren keer.
Men dweepte als Godgeleerde en nu als Wysgeer weêr.
Eerst scheen de Reden van de Deugd byna gescheiden;
Nu poogt men heel een Volk door haar alleen te leiden.
Eerst klonk men boei aan boei; nu weert men elken band Ach! altyd stelsels, Vriend! en nooit gezond verstand!
Kom, dat men Wysgeer zy, een trotsch gezwets verachte,
En van zyn' God alleen een duurzaam heil verwachte!
Ach, zo voor 't menschlyk hart, door zo veel noods geknaagd,
't Alleen met recht den naam van Wysbegeerte draagt,
Wat hier zyn prys verheft, en, in een moeilyk leven,
Ons by den minsten ramp het reinst genot kan geven,
Het aanzyn zegen maakt, jeugd, bloei, en kracht verlengt,
En ons ons groot verschiet geduurig nader brengt;
Dan juiche 't Menschdom, valle aan Jesus voeten neder,
En vinde 't waar geluk, zyn dengd en grootheid weder;
Dan lagcht in Jesus leer, bevat in luttle blaên,
De waare Wysbegeerte ons van den Hemel aan!
ô Wie haar kent en volgt met een eenvouwig harte,
Wat wint zyn ziel in rust, wat spaart zyn geest zich smarte!
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Hoe menige onweêrswolk dryft zyne cel voorby!
Hoe kalm verryst zyn deugd, zyn heil, en zyn waardy!
Hoe zorgloos kan zyn hart hier elk genoegen smaaken!
Hoe vreedzaam is zyn dood, hoe zalig zyn ontwaaken! Wat troost bragt Wysbegeerte in duizend stelsels voort?
Wat biedt ze aan 't hart, dat lydt, en dan geen schim bekoort?
Een waterlooze wolk! een berg van donkre boeken!
Is 't ligt, de waarheid in dien doolhof op te zoeken?
Wat al spitsvondigheên zyn in haar leer verspreid!
Hoe luttel wysheid, en hoe veel onzekerheid!
Hier wreed te leur gesteld, wordt daar ons hart bedroogen.
Wat gistren waarheid scheen, verklaart ze morgen logen.
Ach! altyd met zich zelve in harden wederstand,
Was 't eerst Descartes, toen weêr Leibnits, heden Kant!
Al wat ze ons weidsch beloost, of we in haar schriften eeren,
Kan Jesus Godsdienst ons volmaakter, korter leeren.
Hy mist eene ydle praal, maar treft altyd zyn doel;
Verheft myn reden, staaft myn zedelyk gevoel,
En blyft, waar Wysbegeerte en trotsche grootspraak zwichten,
Myn nood verzachten, en myn eenzaam pad verlichten!
Vriend! deeze Godsdienst, ach, te lang een ydle schyn!
Moet eens de Redder der gezonken menschheid zyn,
De dwaaling zwichten doen, op de ondeugd zegepraalen,
En in 't oorspronglyk schoon in aller oogen straalen.
Ja! eens, eens blinkt zyn glans ons onbeneveld aan.
Eens zal een schooner eeuw door hem op aarde ontstaan.
Na duizend spoorloosheên en ydle hersenvonden,
Zal eindlyk 't Menschdom, door ellende half verslonden,
Maar dan door rampspoed wys, tot hem om bystand te vliên,
En 't eind van al zyn leed en zo veel traanen zien.
Geen helsche Staatkunst zal de menschheid dan meer prangen,
Maar Jesus Zedewet voor eeuwig haar vervangen,
De steun, en waarborg zyn, waarop zich 't Volk verlaat,
En 't eenigst Wetboek voor den Burger en den Staat.
Dan zal de Vryheid, die wy aan de kim zien gloeien,
Ons aanzyn koestren, en haar boom op aarde bloeien,
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Die, door de deugd gekweekt, aan Volkren zonder tal
Zyn koele schaduw en zyn vruchten bieden zal.
Dan zal Gelykheid de Aard' naar 't heiligst recht bestieren;
De menschenwaarde op goud en afkomst zegevieren;
Gezag hier zonder praal, verdienste zonder schyn,
En 't waarlyk nuttigst mensch altyd het grootste zyn.
Dan zal geen ydle klank de menschheid langer hoonen,
Maar waare Broederschap in aller harten woonen,
En elk, door Godsdiensthaat, noch Volkstrots meer verblind,
Het kroost zyns Vaders zien, waar hy slechts menschen vindt.
Ligt dat dan 't Menschdom op het bloot herdenken blooze,
Hoe ver het redding zocht, hoe dwaas het middlen kooze,
En naauw begrype, dat zyn oog de hulp niet zag,
Die, eeuwen lang, versmaad, aan zyne voeten lag.
Arist! schoon ik als nog uw heil een' droom moet achten,
'k Blyf niet te min met u een heerlyke uitkomst wachten.
Ach! zo ik traanen pleng, 't is om ons diep verval,
En 't naadrend onweêr, dat ons eerst nog treffen zal.
Genoeg, de redding daagt - dit blyft myn ziel gelooven.
Dit troostryk denkbeeld kan geen noodlot my ontrooven.
'k Zie, midden in den nacht, hoe Gods Voorzienigheid
Het lydend Menschdom tot zyn jongste grootheid leidt!
Ligt zal de volle dag myn oog hier niet bestraalen,
Maar 'k zal den morgen zien, en bly ten grave daalen,
En met een' blik op 't heil, dat laater nakroost wacht,
Me een leven troosten, dat my niets dan onheil bragt.
In deeze zoete hoop zie 'k, zonder my te ontroeren,
De Troonen schudden en de Volkren zich beroeren;
Verzekerd, dat de storm, hoe kort of lang hy woed',
In 't einde een zuivre lucht aan de Aarde schenken moet.

S.
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Mengelwerk, tot fraaye letteren, konsten en
weetenschappen, betrekkelyk.
Algemeene beschouwing van de natuurlyke, zedelyke en
euangelische blykbaarheden voor een toekomend leeven, en een
staat van vergelding in 't zelve.
(Uit het Engelsch van den Eerw. BEILBY PORTEUS, DD. en Bisschop van Londen.)
(Vervolg van bl. 532.)
By de redenen voor een Toekomenden Staat, afgeleid uit de Bekwaamheden, de
Vermogens, de Aandoeningen en Begeerten, die in 's Menschen Ziel huisvesten,
mogen wy, als een
IV. Bewys, voegen, dat het zelfde Besluit valt op te maaken, wanneer wy den
Mensch van eene zedelyke zyde beschouwen. Die verscheidenheid van
bekwaamheden, met welke hy begaafd, en de omstandigheden, waar in hy gesteld
is, wyzen duidelyk uit, dat de Mensch voor een verantwoordelyk Schepzel te houden
zy. - Der Menschen bedryven kunnen baarblyklyk in twee soorten onderscheiden
worden, tusschen welken een weezenlyk en onveranderlyk onderscheid plaats heeft.
Eenige zyn natuurlyk Regt en Goed, andere natuurlyk Verkeerd en Kwaad. GOD
heeft onzer Zielen een sterk inwendig gevoel ingedrukt van dit onderscheid, gepaard
met eene goedkeuring van 't geen regt en eene afkeuring van 't geen verkeerd is.
Hy heeft ons teffens bedeeld met het vermogen der Rede, om ons te bestuuren,
waar dit natuurlyk inwendig gevoel mogt te kort schieten; en, door de vereenigde
werking van deeze twee beginzels, heeft hy ons duidelyk aangeweezen, welk eene
rigting hy wil dat wy aan onze daaden zullen geeven. Hier uit ontstaat een duidlyke
regel om ons zedelyk gedrag naar in te richten. Begeerte, drift, verzoeking, zetten
ons aan om deezen regel te overschreeden; instinct, rede, belang en pligt, strek-
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ken om ons overeenkomstig daar mede te doen handelen. Wy bezitten onbetwistbaar
het vermogen om te verkiezen wat ons behaagt; wy kunnen of botvieren aan
ongeregelde begeerten, of dezelve beteugelen en bestuuren door verhevener
bespiegelingen. Indien wy nu een weezen veronderstellen, met voordagt geschikt
om verantwoordelyk te weezen voor zyne bedryven, kan men zich geen gesteltenis
verbeelden, beter tot dat einde geschikt, dan die van den Mensch, door ons hier
boven beschreeven. - En wanneer gy hier by voegt dat een HOOGER bestaat, die
regt heeft om hem ter rekenschap op te roepen - een Hooger, die hem een regelmaat
gaf om daarvolgens te handelen, en dien het niet onverschillig kan weezen, of hy
dien regel opvolgt of overtreedt, wie kan dan twyfelen, of die GOD zal in eenigen
anderen staat onderzoeken, welk een gebruik dit Schepzel gemaakt hebbe van
zyne Talenten, in deezen?
V. Indien wy, van de overweeging des Menschen, opklimmen tot GOD, zal de
blykbaarheid voor eenen Toekomenden Staat in aanbelang en sterkte grootlyks
toeneemen. Indien GOD alle die Volmaaktheden bezit, welke wy doorgaans, en met
regt, aan hem toeschryven, kan hy niet nalaaten de Deugd goed te keuren en een
afschrik te hebben van de Ondeugd, en teffens de duidlykste blyken te vertoonen,
dat hy dit doet. Zyne Heiligheid moet hem aanzetten om de Goeden te beminnen
en te begunstigen, om de Kwaaden te verfoeijen en te ontmoedigen. Zyne
Regtvaardigheid moet hem eigenaartig opleiden om onderscheiding te maaken
tusschen zyne getrouwe en weerspannige Onderdaanen, en in zyne handelingen,
ten hunnen opzigte, op eene zeer verschillende wyze te werk te gaan; en een groot
onderscheid daar te stellen in zyne handelingen ten hunnen opzigte. Zyne Wysheid
moet hem aanzetten, en zyne Magt hem in staat stellen, om de waardigheid van
zyn Bestuur en het gezag zyner Wetten te handhaaven, door de Onderhouders
derzelven te beloonen, en de Overtreeders te straffen, op zulk eene wyze, dat de
geheele Wereld overtuigd worde, dat elk Mensch door gehoorzaamheid wint, en
door ongehoorzaamheid verliest.
Nu is het eene algemeen erkende waarheid, dat de Deugdzaamen niet altoos
beloond, en de Snooden niet altoos, naar elks verdiensten, gestraft worden. Want
schoon het natuurlyk uitwerkzel van Deugd geluk is, en dat
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der Ondeugd onheil; en schoon, in 't algemeen, deeze uitwerkzels hier op aarde
zelf stand grypen, heeft dit egter, in veele gevallen, blykbaar geene plaats. Zomtyds
zien wy Menschen van de slegtste beginzels en bedryven 's leevens stroom afvaaren
met een vol getyde van wereldlyken voorspoed, onder het ruim genot van alles wat
dit leeven schenken kan, rykdom, eere, rang, magt, gezondheid des lichaams, en
vrolykheid des harten. ‘Zy vinden zich niet als anderen geplaagd, of in moeite gelyk
(*)
andere menschen .’ Aan den anderen kant zien wy maar al te dikwyls, dat de besten
en waardigsten onder de menschenkinderen, van hunne vroegste jeugd af, met
veele ongemakken en tegenheden worstelen; armoede, teleurstelling, een
weerbarstig naakroost, ongetrouwe vrienden, geslaagen vyanden, verbitteren hunne
dagen; ook hebben zy menigvoud te kampen met sterke driften,
lichaams-ongesteldheden, en neerslagtigheid van geest, welke allen genot
verbitteren, en den voordeeligsten leevensstand ondraaglyk maaken. - Desgelyks
worden ook hunne beginzels en beweegredenen misduid, hunne zuiverste en
weldaadigste oogmerken worden in een haatlyken dag gesteld; en zelfs die daaden,
welke de goedkeuring en toejuiching des menschdoms verdienen, stellen hun bloot
aan kwaadspreekenheid, vervolging en onheil.
Wanneer de oude Heidenen voorbeelden als deezen zagen, riepen zy onverwyld
uit: waar zyn de Goden? Wie zal ooit gelooven, dat de Voorzienigheid zich der
menschen zaaken aantrekt? Wie, in de daad, zal dit gelooven, indien deeze
wanordes worden toegelaaten, zonder dat 'er hier eene kennisneeming van hun
plaats hebbe, of eenig oogmerk om het naamaals te regt te brengen? Is het mogelyk,
te begrypen, dat de wyze, regtvaardige en almagtige, Bestuurder des Heelals zal
toelaaten, dat zyne Wetten met voeten getreeden, zyn Eerdienst belacht en bespot,
zyne getrouwe Dienaaren gelasterd, bespot en onderdrukt worden, zonder dat hy
ooit den arm uitstrekke om den stouten zegepraalenden overtreeder te straffen, en
den onweerbaaren verdrukten regtvaardigen te beloonen; om dus zyn Eer in 't oog
des menschdoms te verdedigen, ‘zyne Regtvaardigheid te doen aanbreeken

(*)

PSALM LXXIII. 5.
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als de dageraad, en zyn regt als de middag,’ en hem ruime vergoeding te schenken,
in een ander leeven, voor de smaadheden en onheilen, welke hy in dit leeven
smaakte?
Dat 'er zulk eene Vergelding daadlyk plaats zal hebben, mogen wy met te meer
gronds besluiten, als wy, in de
VI. plaats, overweegen, dat de Gesteldheid deezer Wereld juist zodanig is, als
wy met alle reden mogen wagten, indien dit Leeven van een ander staat gevolgd
te worden.
Veronderstellende dat een Toekomend Oordeel zeker zal plaats hebben, dan is
het zeer natuurlyk zich te verbeelden, dat onze Staat hier zodanig zou weezen als
eigenlyk een Voorbereiding of Beproeving is tot het Toekomend Oordeel. Dit nu
bevinden wy dat daadlyk het geval is. Dit Leeven heeft alleszins het voorkomen van
een Proefstaat, ingerigt om ons door veelvuldige oefeningen en beproevingen voor
te bereiden tot eenen anderen en beteren Staat. De bekwaamheden, met welke wy
ons toegerust vinden, de gesteltenis der wereld, waar in wy geplaatst zyn,
beantwoorden volkomen aan dit denkbeeld, en aan geen ander. Goed en kwaad
wordt ons voorgesteld, wy hebben het vermogen om te verkiezen wat ons behaagt,
en wy kennen alle de gevolgen onzer keuze. Driften zyn ons ingeplant om ons tot
werkzaamheid te noopen; eene verscheidenheid van voorwerpen omringt ons om
op deeze aandoeningen te werken; wy hebben gelegenheden om dezelve bot te
vieren, en beweegredenen om ze te beteugelen. Wy worden aangelokt door vermaak,
door belang, door hoogmoed, met geen ander oogmerk, dan om ons zelfbedwang,
onze braafheid, onze onbaatzugtigheid, te beproeven. De tergingen, de beledigingen,
de onregtvaardigheden, welke ons worden aangedaan, zyn zo veele beproevingen
van onze geaartheid, van ons geduld, van onze verzoenbaarheid; de tegenheden
en onheilen van veelerlei aart, die ons ten deele vallen, zyn alleen werktuigen in de
hand der Voorzienigheid, om ons geduld, onze standvastigheid, onze nederigheid,
zagtmoedigheid en onderwerping, te beproeven. Welk een spoor des leevens wy
opslaan, hindernissen en ongelegenheden, zorgen en moeilykheden, komen schielyk
voor ons op, om onzen voortgang te stuiten, en het noodig te maaken, dat wy al
onze om- en voorzigtigheid,
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al ons vlyt- en moedbetoon, te zamen roepen. - Zelfs die ongedsdienstige Schriften,
die zo veel kwaads doen, geeven, ten zelfden tyde, gelegenheid aan
Godsdienstvrienden om hun yver en bekwaamheid te betoonen in het handhaaven
en verdedigen van de gehoonde waardigheid der Godlyke Waarheden. - Die ongelyke
verdeeling ook van aardsche zegeningen, welke een zo bestendig onderwerp van
te onvredenheid en klagten oplevert, is enkel een gedeelte van het algemeen plan
van zedelyke volmaaking en beproeving. De ryken en de behoeftigen, de in hoogen
stand verhevenen, en de zich in eenen laagen kring beweegenden, de magtigen
en de zwakken, worden zamengebragt op het groot tooneel des bedryfs, om elkander
tot het betoon van goede werken aan te zetten, en onderling werktuigen te zyn tot
het te voorschyn roepen der goede hoedanigheden, die elk in zynen kring kan aan
den dag leggen. - Op dezelfde wyze is het, dat, in den geheelen loop der menschlyke
bedryven, de aanbotzing van tegenovergestelde geaartheden, gesteltenissen,
belangen, driften en najaagingen, die schinsteringen van deugden doen te voorschyn
komen, welke anders waarschynlyk nooit zouden gezien zyn.
Het is dan eene Daadzaak, welke geen geschil lydt, dat wy hier weezenlyk
beproefd worden - beproefd worden bykans elk oogenblik onzes leevens. Wy zelven
noemen, in den gemeenzaamen ommegang, onze tegenheden Beproevingen, en
wy voelen, ten onzen koste, dat ze het met de daad zyn. - Indien dit nu wordt
toegestaan, dan volgt, dat deeze wereld eene erkende Proefstaat is; en het
noodwendig gevolg hier van is geen ander dan dat 'er een Staat van Vergelding op
zal volgen. Want het zou zo ongerymd weezen, te veronderstellen, dat wy beproefd
zouden worden, zonder des belooning of straffe te ontvangen, als dat wy beloond
of gestraft wierden, zonder eenige proeven te geeven dat wy een van beiden
verdienen. Deeze beide zaaken liggen in elkander opgeslooten, de een brengt de
ander mede. 't Zyn blykbaar gedeelten van het zelfde oogmerk, het begin en het
einde van een en het zelfde plan van wys bestuur, 't geen wy niet kunnen
veronderstellen, dat onvoltooid zal gelaaten worden, zonder ons te vergrypen aan
de wysheid of regtvaardigheid van den Godlyken Ontwerper. Het is hem niet eigen,
zyn werk ten halven te doen. Wat hy
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begint zal hy voleinden. Alles wat wy van Hem weeten, en van zyne handelingen,
overtuigt ons dat hy het zal doen, en hy zelfs verklaart aan al de wereld, ‘wat ik
(*)
begin zal ik voleinden .’
VII. Hoe sterk deeze bewyzen voor eenen Toekomenden Staat pleiten, strekt het
tot geene geringe bekragtiging van dezelve, dat 'er eene algemeene overhelling en
neiging geweest hebbe, by bykans geheel het Menschdom, in alle tydperken en in
alle deelen der wereld, om te gelooven in het bestaan der Zielen naa den dood des
lichaams, en eenig begrip te vormen, hoedanig en hoe onvolkomen het dan ook
mogt weezen, van eene toekomende vergelding. - Ten opzigte der oude Heidenen
(†)
hebben wy het getuigenis van een der grootste Mannen onder hun , dat 'er eene
algemeene overeenstemming by alle Volken der aarde plaats hadt, in dit groote
punt; en hy maakt uit deeze overeenstemming een zyner sterkste bewyzen op voor
de Onsterflykheid der Ziele. En van zyn tyd tot den tegenwoordigen heeft men in
alle de ontdekkingen, welke gedaan zyn, in alle wereldoorden, nog, zo ik geloof,
geen één enkel Volk gevonden, hoe woest ook en onbeschaafd, of het hadt eenige
begrippen of vermoedens van eenen Toekomenden Staat, van een in weezen blyven
naa dit leeven. Zelfs de zodanige, van welken men gezegd heeft, (schoon op eene
zeer twyfelagtige blykbaarheid,) dat zy geen denkbeeld hadden van een
Opperweezen, en verstooken waren niet alleen van een Godsdienstig beginzel,
maar ook, in zommige opzigten, van zedelyk gevoel, stemmen nogthans alle zamen
(‡)
in 't gelooven, dat de Ziel naa den dood bestaat .
't Is waar, men vondt onder de oude Heidenen eenige

(*)
(†)
(‡)

1 SAM. III:12.
CICERO Tusc. Quaest. Lib. I.
Zie LOCKE Essay on Hum. Und. B.I.C. 3. § 9. ROBERTSON's Hist. of Americ. B. IV. p. 389.
Account of Voyages to the Southern Hemisphere. Published by HAWKESWORTH, Vol. II. p.
236-239, 4to. 1ste Ed. TILLOTSON, Serm. 174. Het is opmerkenswaardig, dat de Onsterflykheid
der Ziele geloofd wordt by alle de Wilde Stammen van America, van het eene einde deezes
wyduitgestrekten Vastenlands tot het andere.
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Aanhangen van Wysgeeren, die twyfelden aan eene toekomende Vergelding, en
anderen die dezelve ontkenden. Maar deezer aantal, in vergelyking met de menigte
des Volks, die zulks geloofde, was zeer gering. En behoort men niets te besluiten
tegen het overwigt van een natuurlyk gevoelen, uit de verbeeldingvolle begrippen
van eenige weinige verdwaasde Drogredenaaren; wier trots altoos bestaan heeft
om hunne schranderheid te toonen in het bestryden der eenvoudigste waarheden,
enkel om dat zy eenvoudig waren; en om de stem der Rede en der Natuure te doen
zwygen, door verlegenmaakende scherpzinnigheden, en tot in het onverstaanbaare
loopende uitpluizingen.
Maar het menschlyk verstand, aan zichzelve overgelaaten, en vry van alle kunstige
wending en overhelling, heeft eene sterke geneigdheid tot het geloof in een
Toekomend Oordeel. En, schoon in de begrippen, zo van de oude Heidenen, als
van onze hedendaagsche onbeschaafde Volken, veel duisters, onzekers en
verwarrigs, heerschen moge, met een wonderbaarlyk mengzel van ongerymde en
fabelagtige verbeeldingen, zo dat zy weinig of geen uitwerking baaren op hun hart
of wandel, nogthans strekken zy alle om ons te overtuigen van de natuurlyke
strekking van 's Menschen Ziel tot dit denkbeeld. De gelukkige Gewesten der
(*)
Thraciers ; het zinnelyken lust volop verschaffend Paradys van MAHOMED; het
Elysium der Grieken; en de wellustvolle Bergen, van welken de Indiaanen droomen,
stemmen alle overeen in één algemeen beginzel, de Volduuring van ons Weezen
naa den Dood, en de uitdeeling van Belooningen en Straffen in een ander Leeven.
(Het Vervolg hier na.)

(*)

Zie HERODOTUS, Lib. IV. p. 252. Ed. GRONOVII.
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Gemaklyke geneezing van een slymprop in den neus (Polypus).
Door den Heer Ficker, Med. Doctor te Paderborn.
Een gezond Vrouwsperzoon, ongeveer twintig jaaren oud, wierd in 1790 door eene
geweldige neusbloeding overvallen, welke, door het aanleggen van koud water, en
het inspuiten van Azyn, gestuit wierd. Dit ongemak wierd gevolgd door eene
hardnekkige verkoudheid, verzeld gaande met sterke hoofdpyn, welke ongemakken
niet ophielden, voor dat de zieke eene volkomene verstopping van het rechter
neushol en het aanwezen van een vreemd lichaam in hetzelve bespeurde, 't welk,
by het in en uitademen, opwaards en nederwaards bewoogen wierd. Een bekwaam
Geneesheer en een handige Wondarts ontdekten ras, dat een zogenaamde
Slympolyp de geheele rechter neusholte vervulde; waarop dezelve, volgens de
gewoone manier van werken, stukswyze wierd voor den dag gehaald, met een
gedeelte van het benedenste sponsbeentje. Om verder het wederaangroeijen van
den Slymprop te beletten, wierd in den neus ingespooten een afkooksel van Calamus
Aromat, met Aluin: terwyl inwendig, tot verbetering der vogten, Kwikzilver en
Spiesglas bereidzels wierden voorgeschreeven, teffens met veelerleye andere
oplossende en tegen de Kropzeerige ongesteldheid dienstige middelen.
Niettegenstaande dit alles, was de Slymprop, na verloop van een half jaar, wederom
zo groot, dat 'er al weder eene nieuwe smertelyke konstbewerking noodig wierd.
Toen ook hier door de vernieuwde aangroeijing van het gezwel niet verhinderd
wierd, nam de Kranke haare toevlucht tot een beruchten Kwakzalver, die, benevens
den Slymprop, den geheelen binnenwand der Neusholte, door brandmiddelen, byna
geheel vernielde. Ondertusschen was deeze slegte behandeling geenzins van het
gewenschte gevolg, de Slymprop keerde weder, de Lyderes nam wederom haare
toevlucht tot den Heelmeester, die haar voorheen behandeld had, welke haar, op
nieuws, door de Konstbewerking, van haar onheil verloste.
Daar intusschen, na verloop van drie maanden, na de laatste bewerking, het
ongemak al wederom eene aanmerkelyke grootte had bekomen, begeerde de
Kranke van
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my, dat ik aan haar de Konstbewerking zou in het werk stellen. Edoch overweegende,
hoe weinig nuts door de voorige Konstbewerkingen was te wege gebragt, en voorts
in aanmerking neemende, hoe eene groote uitwerking de prikkeling van Wormen,
in het darmkanaal huisvestende, op den Neus kan te wege brengen, ried ik haar,
's morgens en 's avonds, eene halve drachme van gemeen Wormkruid te neemen,
en zomwylen tusschen beiden een purgeermiddel te gebruiken. Teffens gaf ik haar
het volgend voorschrift, om uitwendig te gebruiken.
℞. Decoct. Saturat. Cort. Quern. ℥viij.
Alum. Ust.
Succ. Catechu aa Ʒij.

M.
S. Hier mede dagelyks vyf of zesmaalen in den Neus te spuiten.
Na verloop van eenige weeken bekwam ik bericht van de Lyderesse, die op een
grooten afstand van my woonde, dat zy een groot aantal ronde Wormen door den
Stoelgang had gelost, en dat zy den Slymprop by stukken uitsnoot. Een jaar laater
zond men my eenige van die stukken in wyngeest, welke een glas, 't welk drie oncen
vogt kon houden, opvulden: teffens met de verzekering, dat niet alleen de Lyderesse
ten vollen hersteld was, en niets meer van het aangroeijen van haar ongemak had
vernoomen, maar dat ook eene andere Vrouw, die door een zoortgelyken Slymprop
geplaagd wierd, en reeds tot het ondergaan der Konstbewerking had beslooten,
van de hier bovengemelde inspuiting gebruik had gemaakt, en daardoor, zonder
eenige verdere moeijelykheid, van haar ongemak geneezen was.

Aanmerking van den Redacteur. Dat de Wormen, door de zamenspanning der
zenuwen, eene aanmerkelyke uitwerking op het binnenvlies van den Neus kunnen
te wege brengen, is zeer zeker; doch ik geloove, niet genoegzaam om Slymproppen
te doen gebooren worden. Door echter den loop der vogten derwaards te
vermeerderen, zouden zy den aanwas van zodanige gezwellen kunnen bevorderen,
en dus de wormverdelgende middelen in het beschreeven geval van eenig nut
geweest kunnen zyn. Ondertus-
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schen twyfele ik niet, of deeze zo voorspoedige en gemaklyke Geneezing van een
anderzints zeer hardnekkig ongemak is voornaamelyk toe te schryven aan de sterke
inkrimping der vezelen, die in de ontaarte en verwyderde beursjes van het vlies van
den Neus, door de geweldige zamentrekkende kragt van den Eikenbast &c., is te
wege gebragt. Hoope dat de Heelmeesters, die dit Tydschrift leezen, in hunne Lyders
de proef van deeze zo gemaklyke behandeling zullen neemen, op dat dezelve, zo
zy verder door gelukkige uitkomsten wordt gestaafd, in een algemeen gebruik moge
komen.

Nieuw hulpmiddel voor de ontsteekingen.
(Medegedeeld in de Medical Commentaries van A. DUNCAN, Vol. IX.)
Door den Heer CHISTHOLM, van Grenada, is ontdekt, dat de Inwooners van Demerary,
in de Ontsteekingen der Oogen, veelmaalen gebruik maaken van een zoort van
Bignonia, hierom door hem genoemd Bignonia Opthalmica. Dit Heestergewas groeit
in de Colonie van Demerary zeer overvloedig op de dorre zandige heidvelden, en
is van wege zyne kragten zeer geacht by de Inboorlingen. Doorgaans gebruikt men
het zap der Wortelen van deeze plant, van 't welk gewoonlyk viermaalen 's daags
een droppel in de oogen wordt gedaan, met deeze gunstige uitwerking, dat daar
door doorgaans de geweldigste oogontsteekingen binnen den tyd van vier dagen
worden geneezen. De Heer CHISTHOLM maakte daar van zelve tweemaalen gebruik,
en genas dus binnen een zeer korten tyd die allerhardnekkigste ontsteekingen. In
een derde geval gebruikte hy, by gebrek van frissche Wortelen, een sterk aftreksel
van de gedroogde Wortelen dier plant. Zes dagen lang liet hy alle morgens eenige
droppels van dit vogt in de ontstooken oogen loopen, met dit gevolg, dat met den
zesden dag de ontsteeking meerendeels was opgelost, en de Lyder ten volgenden
dage geheel en al was hersteld. Het is aanmerkenswaardig, dat de Zieke, by het
indroppelen van het versche zap in de oogen, in zyn mond een smaak bespeurt als
van bitterzoet (Dulcamara), die by het gebruik des aftreksels niet wordt
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waargenoomen. De Heer CHISTHOLM heeft eenige deezer gewassen naar den
Kruidtuin van Edenburg overgezonden, en 't is te wenschen, dat zy aldaar zullen
kunnen groeijen en vermenigvuldigen.

Berigt van een vertoon van licht, gelyk een star, onlangs gezien
op het donker gedeelte der maane, door Thomas Stretton, in St.
John's Square, Clerkenwell, London, met aanmerkingen op die
waarneeming, en die van Mr. Wilkins, Esq., te Norwich; opgesteld
en medegedeeld door den Eerw. Nevil Maskelyne, DD. F.R.S. en
Koninglyke Starrekundige.
(Ontleend uit de Philosophical Transactions of the Royal Society of London, for the
Year 1794, Part. II.)
Het Verschynzel, in 't hoofd deezes Artykels vermeld, werd te Norwich, den zevenden
van Maart 1794, ten acht uuren, in den avond, waargenomen, en te Londen, gelyk
de Koninglyke Starrekundige MASKELYNE, uit verscheide omstandigheden en
berekeningen, beslooten heeft, omtrent op denzelfden tyd.
Beide de Waarneemers geeven 'er bykans het zelfde berigt van. Zy beschryven
het, als hebbende het voorkómen van eene Star, niet volkomen zo helder, maar
egter schitterender dan het verlichte gedeelte van de Maan. Het Licht was bepaald
en bestendig 't zelfde, uitgenomen, schryft de Heer WILKINS, op het oogenblik vóór
de verdwyning; wanneer de helderheid toenam; doch dit vertoon van grooter
(*)
glansrykheid duurde zeer kort .
Eenigen hebben verondersteld, dat deeze Waarneemers de verschyning van de
Star Aldebaran, die dien zelfden avond achter de Maan heen ging, genomen hebben
voor

(*)

De stand van dit Licht op de Schyf der Maane wordt afgebeeld op drie onderscheidene Plaaten,
ontworpen door Mr. WILKINS, en door den Koninglyken Starrekundigen, volgens het berigt
hem door T. STRETTON gegeeven.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

580
een Licht op de schyf der Maane zigtbaar. Dr. MASKELYNE heeft getoond, dat zulk
eene misneeming zeer onwaarschynlyk te achten zy. De ingang van die Star viel
te Norwich voor 54′ over 6 uuren; of één uur vroeger dan men dit Verschynzel
waarnam. De uitgang van het verlichte gedeelte der Maane was 33′ over 7 uuren.
Het valt niet gemaklyk, door een gezigtsmisleiding, of bedrog, reden te geeven van
het trekken deezer Starre over het verlichte gedeelte der Maane, om zich dus op
het donker gedeelte te vertoonen. Daarenboven is de schielyke verdwyning van dit
Verschynzel onbestaanbaar met de veronderstelling, dat het door de komst van die
Star zou veroorzaakt weezen.
Dr. MASKELYNE besluit zyn gegeeven berigt, met aan te merken, dat dit zonderling
Verschynzel waatschynlyk van dezelfde natuur is met dat van het Licht, in de laatste
jaaren gezien op het donker gedeelte der Maane, door den onvermoeid
waarneemenden Starrekundigen Dr. HERSCHEL, door behulp zyner zo magtig
vergrootende Telescopen; en in vroegeren tyde door den beroemden DOMINIC.
CASSINI; schoon dit laatste zo sterk geweest hebbe, dat het zigtbaar was voor het
ongewapend oog; en in voorkomen waarschynlyk gelyk aan eene Star van de eerste
grootte.

Verhaal van eenige zeer opmerkelyke spelonken in het vorstendom
Bayreuth, en van de beenderen aldaar by het uitgraaven gevonden.
Getrokken uit een Berigt deswegen gegeeven door zyne Hoogheid,
den Markgraaf van Anspach &c.
(Ontleend uit The Philosophical Transactions for 1794.)
Een reeks van oorspronglyke Bergen loopt bykans door geheel Duitschland, in eene
rigting bykans van het Oost tot het West strekkende; de Hartz, de Bergen van
Thuringen, de Fichtelberg in Frankenland, maaken 'er onderscheide gedeelten van
uit, welke in derzelver verdere strekking de Risenberg vormen, en zich vereenigen
met het Carpatische gebergte. De hoogste gedeelten van deeze Bergreeks bestaan
uit Granit, en op de zyden
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worden zy omringd door Bergen, meest bestaande uit Kalksteen, Mergel en
Zandsteen; zodanig althans is de gesteldheid van de reeks Bergen, in welke de
Holten, of Spelonken, van welke wy thans nader zullen spreeken, gevonden worden,
en over deeze Bergen loopt de groote weg van Bayreuth na Erlang, of Nurenberg.
Halverwege deeze Stad ligt Streitberg, waar een Postplaats is; tusschen drie en
vier Engelsche mylen van daar zyn de meergemelde Spelonken, digt by Gailenreuth
en Klaustein, twee kleine Dorpjes, die op zichzelve niets beduiden, doch naam
gekreegen hebben door de ontdekkingen in derzelver nabuurschap gedaan.
De reeks van Bergen wordt hier afgebrooken door een aantal kleine en naauwe
valeien, meest alle bepaald door steile en hooge rotzen, hier en daar overhangende,
en als 't ware dreigende de daar onder komenden te verpletten. Allerwegen
daaromstreeks ontmoet men voorwerpen, die het denkbeeld inboezemen, dat ze
blykbaare voetstappen zyn van eenige algemeene en geweldige omwenteling, in
de vroegste tyden onzes aardbols voorgevallen.
De bedding deezer Bergen bestaat hoofdzaaklyk uit Kalksteen van onderscheide
kleur en zamenhang, of uit Mergel en Zandsteen. De reeks Kalksteenen heuvelen
heeft een overvloed van Versteeningen van veelerlei soort.
De hoofdingang tot de Spelonken te Gailenreuth opent zich naby den top van
een Kalksteenen berg na het Oosten. Een boog, omtrent zeven voeten hoog, leidt
tot eene soort van voorkamer, tachtig voeten lang en driehonderd voeten in den
omtrek; deeze maakt het voorportaal uit van vier andere Spelonken. Dit voorportaal
is verheven en lugtig; doch heeft geen licht altoos, dan 't geen inkomt door den boog
des ingangs: de grond is vlak, en bedekt met zwarte aarde, schoon de grond daar
rondsom uit kalk en mergel bestaat.
Verscheide omstandigheden wyzen uit, dat men zich van dit Hol, in tyden van
onlusten, tot een wyk- en schuilplaats bediend hebbe.
In dit voorportaal of eerste Spelonk opent zich een donkere en naauwe gang in
den hoek aan het zuideinde, en leidt tot een tweede Spelonk, omtrent zestig voeten
lang, achttien hoog en veertig breed. De zyden en het bovenste gedeelte zyn bedekt
met Druipsteenen, op eene verwilderde wyze; eenige hangen af van het ver-
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welfzel, andere komen uit den grond op, en ontmoeten de gemelde in veelerlei
vreemde gedaanten.
De lugt in deeze Spelonk, gelyk ook in alle de andere, is altoos koel, en heeft
men dezelve in 't best van den zomer altoos beneden maatig gevonden. De
bezoekers deezer onderaardsche plaatzen hebben daarom steeds voorzigtig moeten
weezen; want het is opmerkelyk, dat lieden, die in deeze of in andere Spelonken
eenigen tyd doorgebragt hebben, altoos, by het uitkomen, bleek zien; 't welk deels
mag toegeschreeven worden aan de koelheid van de lugt, deels aan de
uitwaassemingen binnen die Spelonken.
Een zeer naauwe, kromloopende en moeilyke, weg leidt tot een derde Spelonk,
of Kamer, van eene rondagtige gedaante, omtrent dertig voeten diameter hebbende,
geheel met Druipsteen bezet. Zeer digt aan den ingang doet zich een perpendiculaire
nedergang op van omtrent twintig voeten in een donkere en vervaarlyke diepte.
Men moet een ladder hebben om 'er in af te daalen, en heeft men alle voorzigtigheid
noodig in 't gebruik van denzelven, uit hoofde van de ruwe en glibberige
Druipsteenen. Beneden komende, stapt men in een akelig hol van omtrent vyftien
voeten diameter, en dertig voeten hoog; eigenlyk slegts een deel van de derde
Spelonk uitmaakende.
In den doortocht na deeze derde Spelonk vindt men eenige Tanden en Brokken
van Beenderen; maar komende in het diepst der Spelonke vindt men zich van alle
zyden omringd door een grooter hoop Dierlyke overblyfzels. De bodem van deeze
Spelonk is gevloerd met een Druipsteenen korst van bykans een voet dik; groote
en kleine brokken van allerlei soort van Beenderen vindt men allerwegen over den
grond verspreid, of kan men dezelve gemaklyk haalen uit de brokkelige overblyfzels.
De wanden schynen vervuld met verscheidene en ontelbaare Tanden en gebrooken
Beenderen. Het druipsteenig bekleedzel van de oneffene zyden der Spelonke reikt
niet geheel tot beneden toe Waar uit duidelyk blykt, dat deeze groote verzameling
van Dierlyke overblyfzelen, eenigen tyd geleden, een grooter hoogte in de Spelonk
vervulde, eer de groote menigte, door het vergaan, dieper zonk.
Deeze plaats gelykt in 't voorkomen zeer veel na een breede plaats, waar uit men
Zandsteen haalt; in de
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daad, de grootste en fraaiste blokken van Beenagtige zamengroeizels zouden hier
in menigte uitgehouwen kunnen worden, indien 'er slegts plaats genoeg was om 'er
by te komen, en ze uit te voeren. In deeze Been rots heeft men op verscheide
plaatzen gegraaven, en overal de onbetwistbaarste blyken gevonden, dat deeze
Been-bedding zich zeer verre uitstrekt beneden en door de Kalksteenen rots, in en
door welke die Spelonken gemaakt zyn, en men hoogst verwonderd moet staan
over het verbaazend aantal van hier begraavene Dieren.
Langs de zyde van deeze derde Spelonk zyn eenige naauwere openingen, die
na verscheide kleindere vertrekken leiden, van welke men niet kan zeggen hoe diep
zy loopen. In deeze heeft men Beenderen van kleinder Dieren gevonden, als
kaakbeenen, ruggegraaten, scheenbeenen, in groote hoopen.
De grond van deeze Spelonk loopt na een doortocht, zeven voeten hoog en
omtrent zeven voeten wyd, zynde dit de ingang tot een vierde Spelonk, twintig voeten
hoog en vyftien wyd, rondsom met een Druipsteenen korst omgeeven, en allengskens
afloopende in een andere diepte, waar men de ladder andermaal noodig heeft, en
die met dezelfde omzigtigheid, als in het voorige geval, moet gebruikt worden, om
in een Spelonk te komen, veertig voeten hoog en omtrent twintig wyd. In deeze
diepe en ruime holten, in zeer vaste Rots voorkomende, ziet men wederom, met
verbaasdheid, een onnoemlyk groot getal Beenbrokken van allerlei soort en grootte,
allerwegen in de zyden van deeze Spelonk uitsteekende, of op den grond liggende.
Deeze Spelonk is desgelyks omringd door verscheide kleindere; in een derzelven
ryst een Druipsteen van ongemeene grootte, vier voeten hoog, en acht voeten
diameter, in de gedaante van een geknotten kegel. In een ander deezer zydgrotten,
doet zich een Druipsteenen-pylaar op, vyf voeten hoog en acht duimen in diameter.
De bodem van alle deeze grotten is overdekt met gruis van Dierlyke
zelfstandigheden, waar uit men Beenbrokken kan haalen.
Behalven de kleindere holligheden, van welke boven gesprooken is, rondsom
deeze vierde Spelonk, heeft men, in een der hoeken, eene zeer naauwe opening
ontdekt. Zeer moeilyk valt het daar in te komen, en kan men het alleen kruipende
doen. Deeze ongevallige en gevaarlyke doortocht leidt tot een vyfde Spelonk, bykans
dertig voe-
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ten hoog, drie en veertig lang, en van ongelyke breedte. Ter diepte van zes voeten
heeft men in deeze Spelonk gegraaven, en niets gevonden dan brokken van
Beenderen en gruis van Dierlyke overblyfzelen. De zyden zyn fraai opgecierd met
Druipsteenen van onderscheidene gedaanten en verschillende kleuren; maar zelfs
deeze Druipsteenige overkorsting is vervuld met daar in steekende stukken Been;
men ziet dezelve tot in het gewelfzel.
Uit deeze zo aanmerkelyke Spelonk brengt eene andere zeer laage en naauwe
doorgang den Onderzoeker tot de laatst ontdekte of zesde Spelonk, die met een
Druipsteenige korst enkel overdekt is, in welke men egter hier en daar Beenderen
ziet uitsteeken. - Hier eindigt deeze aaneenhangende reeks van
alleropmerkenswaardigste Been-Spelonken, voor zo verre men ze tot nog toe
onderzogt heeft. Veel meer mogen wy, uit het reeds ontdekte, veronderstellen, dat
'er van dien aart bestaat, en nog verborgen is, in dezelfde Bergreeks.
De Heer ESPER heeft, in 't Hoogduitsch, deeze Spelonken beschreeven, en, by
zyne beschryving, Afbeeldingen gegeeven van een groot getal der uitgegraavene
Beenderen hier gevonden.
Het hier opgegeevene Berigt des Markgraafs van Anspach heeft gelegenheid
gegeeven aan den Heer JOHN HUNTER, Esq., F.R.S., om zyne Aanmerkingen daar
over aan de Koninglyke Societeit mede te deelen, welke wy, in een volgend Stukje,
zullen plaatzen.

Verslag van de heetwater-bronnen, by Rykum en Haukadal, op
Ysland.
(Ontleend uit a Letter to Dr. BLACK from JOHN THOMAS STANLEY, Esq., M.P.F.S.A.
Lond. and F.R.S. Edinb., geplaatst in de Transactions of the Royal Society of
Edinburg, Vol. III.)
In den Zomer des Jaars 1789 ging de Heer STANLEY, aangedreeven door eenen
edelen yver tot het opdoen van kundigheden in de Natuurlyke Historie, te Leith
scheep, en stevende, vergezeld van een Plantkenner en Starrekundigen, na Ysland.
De naauwkeurige en uitgestrekte Waarneemingen, daar gedaan, en de schoone
stukken van
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Delfstoffen, welke zy op dat Vulcanisch Eiland vonden en verzamelden, verschaffen
den belangryksten voorraad ter uitbreiding onzer kennisse van de stoffen, welke 's
Aardryks oppervlakte oplevert. Met een verslag van het meest uitsteekende, in 's
kundigen Reizigers verhaal, oordeelen wy onzen Leezeren dienst te zullen doen.
Naa een vermoeiend en gevaarlyk ryden over eene dorre barre uitgestrektheid
van oude Lava, waar zich naauwlyks eenig teken van groei opdeed, kwamen de
Bezoekers van Ysland in de aangenaame Valei van Rykum, die, uit hoofde van het
tegenbeeld op te leveren der doorreisde dorre streeken, eene nieuwe bekoorlykheid
ontving. Rondsom de plaats, waar zy zich bevonden, lagen de brokken van
Vulcanische voortbrengzelen wyd en zyd verstrooid; de nabuurige Rotzen vertoonden
zich gegroept in klompen, zo ongeregeld en weinig zamenhangend, dat ze de
blykbaarste bewyzen met zich droegen, van geweldige schokken, naa derzelver
eerste vorming, ondergaan te hebben.
De Valei van Rykum is omtrent eene halve myl breed; maar vernaauwt zich in
haare strekking na het Noorden, en vertoont zich meer en meer overlaaden met
hoopen van gebrooken Lava, van de hoogte derwaards gevoerd, en vormt als 't
ware kunstmonden, waar uit talryke Watersprongen by aanhoudenheid kookend
water opwerpen. Eene algemeene ontbinding schynt 'er beneden 's Aardryks
oppervlakte plaats te hebben; de losliggende aarde en steenen worden allengskens
in Klei veranderd, die schoon geäderd is, en na veelkleurige Jaspis gelykt.
Watersprongen kooken niet alleen op of naby deeze plaatzen; zy vertoonen zich
in elk gedeelte van de Valei, en, in den omtrek van anderhalve myl, zou men 'er
zeer gemaklyk een honderd kunnen tellen. De meeste deezer zyn zeer klein, en
kan men dezelve even bemerken, als wellende in de holen, waar uit de stroom
voortkomt. Dit opbruischen by den grond veroorzaakt, op zommige plaatzen, een
dun bedekzel van Zwavel. De veelvuldigheid hier van verschilt; want naby eenige
deezer kleine Watersprongen is deeze stoffe naauwlyks merkbaar, terwyl de
kanaalen, door welke het water van andere uitloopt, daar mede ter langte van veele
roeden bezet zyn. Noch het water, noch de stroom, voortkomende uit de grooter
Watersprongen, laat ooit eenige zwavel
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in 't minste naa; en kan de zwavelagtige damp, daar in begreepen, niet ontdekt
worden, dan door den smaak van 't geen 'er een langen tyd in gekookt werd.
Veele Watersprongen kooken in groote bakken van twee, drie of vier, voeten
diameter. Het water in deeze vertoont zich in eene geweldige opbruisching, en
gansche wolken van damp ryzen van de oppervlakte op. Verscheide kleine beekjes
worden gevormd door het water, 't geen uit deeze bakken stroomt; en vermids deeze
de hitte een langen weg onder het voortstroomen behouden, is 'er geene kleine
maate van voorzigtigheid noodig, om veilig te dier plaatze te wandelen.
De Watersprongen, nogthans, uit welke het water in eene groote hoeveelheid
voortkomt, zyn schynbaar geheel zuiver. De allermerkwaardigste onder deezen lag
tusschen de honderd en vyftig en honderd en tachtig voeten van de plaats waar wy
ons nedergeslaagen hadden, en stond by het Volk, daaromstreeks woonagtig,
bekend onder den naam van de kleine Geyzer. Het water hier van kookte met een
sterk murmelend geraas in een Wel van eene onregelmaatige gedaante, haalende
op de breedste plaats, over 't kruis gemeeten, omtrent zes voeten. Uit deeze sprong
het in de lugt, en zakte weder neder, omtrent elke minuut. De Watersprongen
verspreidden zich in het opryzen, en klommen tuschen de twintig en dertig voeten
hoog. Wolken van damp of waassem reezen 'er mede op, 't welk eene allerheerlykste
uitwerking baarde, inzonderheid ter plaatze waar de donkere heuvels, die bykans
over de fontein hingen, een zwarten grond aan de schildery gaven. De
Watersprongen kunnen in het, opgaan geene andere dan eene schuinsche rigting
neemen, ter oorzaake van twee of drie groote steenen aan den kant van de
waterkom. Tusschen deeze en den heuvel is de grond, (tot op den afstand van acht
of negen voeten,) zeer heet, en 'er groeit te dier plaatze niets. Roert men in de
aarde, zo komt 'er terstond een damp te voorschyn; op zommige plaatzen was de
grond bedekt met eene dunne laag Zwavel, of, zou ik liever zeggen, eenige losse
steenen waren 'er mede bezet. Op ééne plaats was, op de oppervlakte van den
grond, een klein uitgroeizel, 't geen een Aluinsmaak had.
De Watersprong viel na de Valeikant, en bedekte in die rigting den grond met
eene dikke omkorsting van de
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daar nedergezette stoffe. Digt by deeze, en op ééne plaats zeer naby de Wel zelve,
groeit het gras zeer tierig.
Waar de grond heet werd, veranderde dezelve (gelyk in de monden) in Klei. Doch
deeze was hier schooner dan op eenige andere plaats. De kleuren hadden meer
verscheidenheids en waren leevendiger, de aderen kon men veel onderscheidener
zien. Desgelyks was de overgang van de eene zelfstandigheid in de andere
blykbaarder en voldoender.
Tot de diepte van eenige weinige duimen, bestond de grond uit stukken Lava,
gebrooken of zamengevoegd, blaauw, rood en geel, van kleur. De blaauwe Lava
was de hardste, veele stukken van dezelve bleeven vast en onveranderd, daar wy
de andere tot stof vergruisden. De kleuren werden sterker en helderder naar gelange
de ontbinding der zelfstandigheden verder gevorderd was; en wy vonden ze, ter
diepte van negen of tien duimen, in Klei veranderd; uitgenomen nogthans de stukken
van donker blaauwe Lava, die nog hardheids genoeg overgehouden hadden om
de drukking des vingers te wederstaan. - Rondsom deeze, (die op zichzelve stonden
in 't midden van roode en geele Klei,) waren veele aderen of kringen gevormd, van
verschillende schaduwen en kleuren. - Eenige duimen dieper maakten deeze ook
een gedeelte van de Klei uit; doch steeds, door derzelver kringen, zich onderscheiden
vertoonende van de rondsom liggende stoffe. Het geheel van deeze zo zeer
verschillende zelfstandigheid lag op een dikke bedding van donker blaauwe Klei,
blykbaar op dezelfde wyze gevormd van eenige groote stukken blaauwe Lava, of
een bedding in stukken gebrooken.
Belangryk moet men deeze laatste waarneemingen keuren; naardemaal zy niet
alleen de natuurlyke vorming van Klei aanwyzen, door de steeds aanhoudende en
voortgezette werking van hitte en vogtigheid; maar ook eene zeer aanneemlyke
theorie aan de hand geeven wegens den oorsprong van Jaspis uit verharde Klei.
Eenige uitsteekende Mineralogisten, bovenal in Duitschland, staan in 't zelfde begrip.
Het Dorp Rykum, of Ryka, zo geheeten naar het Yslandsche woord Ryk, dat Rook
betekent, ligt in 't midden van de Valei, omtrent tien Engelsche Mylen van Oreback,
eene kleine Haven aan de zuidzyde van het Eiland, by waarneeming op de breedte
o
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uit een Landhoevenaars Huis, de wooningen zyner Afhangelingen, en een klein
Kerkgebouw.
Betreffende de andere Heetwaterbron, door onze Reizigers bezogt, naby Haukadal,
is het aanmerkenswaardigste, dat, wanneer zy de vlakte van Haukadal naderden,
hunne aandagt getroffen werd door, en bepaald op, het gezigt van een aantal
Dampkolommen, tot eene verbaazende hoogte opstygende; zich dan in wolken
verzamelende, en door elkander wentelende tot zy zich in den dampkring verlooren.
Binnen den omtrek van twee mylen, omringd door eene ry van laage heuvelen, telde
men, zeer onderscheiden, meer dan honderd Watersprongen.
Verreweg de beroemdste deezer Watersprongen draagt den naam van Geyzer,
of Fontein, by uitsteekenheid zo genaamd; een naamsoorsprong van het werkwoord
Geysa, 't welk zo veel zegt, als, bruischen, voortbruischen. - Op een afstand van
ruim vierhonderd voeten, was een Heetwatersprong, door den Heer STANLEY den
Nieuwen Geyzer geheeten, ter oorzaake van het ongemeen sterk geweld, waar
mede dezelve in werking was, terwyl hy deeze plaats bezogt.
De Heetwaterbronnen by Haukadal gelyken, met eenige uitzonderingen, op die
van Rykum. Het water wordt in allerlei rigtingen uitgeworpen, uit kommen van eene
ongeregelde gedaante, en van verschillende wydte. De uitbarstingen zyn doorgaans
oogenbliklyk, en de tusschenpoozen van vyftien tot dertig minuten; doch deeze
tusschentyden veranderen zeer veel.
Door eene langzaame bezakking van zelfstandigheden in dit water, in het lang
verloop van jaaren, misschien van eeuwen, heeft 'er zich een mond van eene
verbaazende hoogte gevormd; uit het midden van deezen komt de Geyzer voort.
Het ryst door een rechtstandige cylindervormige Pyp, of Schaft, zeventig voeten
diep, acht en een halve voet over het kruis wyd; zich openende in een Kom, welke
negen en vyftig voeten haalt, van de eene tot de andere zyde gemeeten.
Deeze Kom is cirkelrond; de zyden van dezelve, zo wel als die van de Pyp, zyn
geheel vlak gepolyst door de gestadige schuuring des waters, en zyn beide met
zulk eene wiskundige naauwkeurigheid gevormd, dat de kunst ze bearbeid schynt
te hebben. - De schuinte van den mond begint onmiddelyk aan den rand van de
kom. De
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bekorstingen zyn, op zommige plaatzen, geheel glad geworden door de gestadige
schuuring des waters; op de meeste ryzen zy nogthans in ontelbaare kleine
uitsteekende hoogten, en zyn overdekt, door het vallen der fynste deeltjes van den
Watersprong, met een crystallyne omkorsting, zo dun en teder dat dezelve naauwlyks
eenige aanraaking kan dulden. Ongemoeid en onaangeraakt gelaaten, wordt dezelve
allengskens harder, en blyft, schoon het eerste, zo keurig tedere, verdwynt, nog
zeer schoon.
Deeze omkorstingen zyn van eene ligt bruine kleur, en strekken zich, in
verscheidenerlei richtingen, zeer verre uit buiten den rand van de kom. Noordwaards
loopen ze tot den afstand van twee en tachtig, Oostwaards tot zes en tachtig,
Zuidwaards tot honderd achttien, en Westwaards tot honderd vier en twintig voeten.
Ze zyn zeer hard, en 'er is geen blyk, dat zy, in eenig gedeelte, afvallen of in aarde
veranderen.
Toen onze Gidsen ons eerst na de Geyzer bragten, was de kom met water gevuld
tot op weinig voeten aan den rand. Het water was zo helder doorschynend als
crystal, alleen rees 'er een dunne damp uit op; de oppervlakte was alleen eenigzins
oneffen door eenige weinige bellen, die nu en dan beneden by de pyp opborrelden.
Wy stonden met ongeduld eenige minuten te wagten, elk oogenblik eene verandering
op dit stil tooneel te gemoete ziende. Op een oogenblik kwam 'er een andere
Watersprong, onmiddelyk voor de plaats, waar wy stonden, te voorschyn, en dreef
het water meer dan honderd voeten hoog in de lugt, met de snelheid van een
afgeschoote pyl; en de Watersprongen, op deeze eerste uitbarsting volgende,
bereikten een nog grooter hoogte. Dit was de Watersprong, van welken wy hier
boven spraken, onder den naam van de Nieuwe Geyzer.
Terwyl wy in stilte, en van verwondering opgetoogen, dit onverwagt en treffend
schoon verschynzel aanschouwden, werden wy ontsteld door een schielyken schok
van den grond onder onze voeten, verzeld met een hol geluid, niet ongelyk aan het
gebalder van een stuk geschut, op een afstand afgestooken. - Welhaast volgde 'er
een tweede Aardschok, en wy namen waar, dat het water in de kom zeer sterk
beroerd werd.
De Yslanders, onze Gidsen, greepen ons schielyk aan,
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en noodzaakten ons ettelyke schreden te rug te wyken. Het water kookte, in dien
tusschentyd, geweldig, en rees op, even als of zekere ontzettende kragt van beneden
de zwaarte van 't zelve opbeurde; een gedeelte werd eenige voeten boven den rand
van de kom gedreeven.
Twee of drie schuddingen van den grond, gepaard met herhaaling van 't zelfde
onderaardsch geluid, volgden hier op. In een oogenblik was de dampkring van
rondsomme opgevuld met Dampkolommen, die, onder het opklimmen, door elkander
dwarrelden, 't welk een onbeschryslyk schoon vertoon maakte, en door welke de
kolommen water, in damp veranderende, in eene schielyke opvolging, opreezen,
tot hoogten, welke wy, op dien tyd, met geene mogelykheid konden bepaalen. - In
de daad, de nieuwheid en grootschheid van deeze vertooning had onze verbeedling
zo sterk getroffen, dat wy de hoogte, welke deeze Watersprong bereikte, veel hooger
schatten, dan wy dezelve naderhand bepaalden. By eene volgende Wateruitbarsting,
bepaalde onze Reisgenoot, Mr. BAYNE, door middel van een Quadrant, de grootste
hoogte, waar toe deeze Watersprongen opklommen, op zes en negentig voeten.
Deeze Watersprongen gingen met eene onbegryplyke schielykheid toe. De
Sprongen, die ongestuit zich ophieven, eindigden in scherpe punten, en verlooren
zichzelven in de lugt. De uitbarstingen, elk oogenblik van gedaante veranderende,
en zich, op onderscheide wyzen, vermengende met de wolken van damp, daar
rondsomme, duurden van tien tot twaalf minuten; als dan zakte het water in de pyp,
en verdween.
De Uitbarstingen van de Geyzer volgden elkander met zekere maate van
geregeldheid; doch zy waren niet even geweldig, of van gelyken duur. Eenige hielden
naauwlyks acht of tien minuten aan, terwyl andere, met onafgebrooken geweld, van
vyftien tot achttien minuten duurden. Tusschen de groote Uitbarstingen, terwyl de
Pyp en de Kom gevuld werden, sprong het water verscheide keeren in de lugt, tot
eene aanmerkelyke hoogte. Deeze gedeeltlyke Sprongen duurden egter zelden
meer dan één minuut, en soms slegts eenige weinige seconden.
De Pyp van de Nieuwe Geyzer is volkomen regelmaatig, zes voeten in den
diameter, en bykans vyftig voeten diep. Het water heft zich schielyk op; dan een
weinig
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zakkende, borst het uit met een onbegryplyk geweld, en bereikte de verbaazende
hoogte van honderd twee en dertig voeten.
Het laat zich gereedlyk begrypen, dat deeze Watersprongen veroorzaakt worden
door de uitzettende kragt van den waterdamp, gevormd en zamengeperst in
onderaardsche holen. - Elke plek op Ysland vertoont kentekenen van Vulcanisch
vuur.
Van de Heetwatersprongen, zo veelvuldig op dit Eiland, vinden wy eerst melding
gemaakt door SAXO GRAMMATICUS, in de twaalfde Eeuw; dan zy klimmen, mogen
wy met eene bykans onbetwistbaare zekerheid stellen, tot eene zeer hooge oudheid
op.

Oudheid der telegraphe.
De Telegraphe, waar over zo veel geschreeven, en waar van zo veel gebruiks
gemaakt is, en nog gemaakt wordt, hadt alzins, by derzelver invoering, in onze
dagen, het voorkomen eener nieuwe Fransche uitvinding; dan het is
opmerkenswaardig, dat, omtrent eene Eeuw geleden, in dat zelfde Land, eene
uitvinding van denzelfden aart plaats greep; te weeten, M. AMONTONS, een vernuftig
Wysgeer en Werktuigkundige, bragt, door een soortgelyk Werktuig, kundschap over
van Parys na Vienna; doch hy stierf kort daar naa, en zyne uitvinding geraakte in
vergetelheid. Frankryk heeft derhalven een dubbelen eisch op de uitvinding van de
Telegraphe. Men vindt deeze byzonderheid in FONTENELLE's Eloge op dien Wysgeer.
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Leevensberigt van Adam Smith, L.L.D. Lid van de Koninglyke
Maatschappyen te Londen en te Edenburg.
(Ontleend uit het Account of the Life and Writings of ADAM SMITH, by DUGALD STEWART,
F.R.S.E.)
(Vervolg en Slot van bl. 548.)
Het was staande deezen tyd van afzondering, dat Mr. SMITH zyn onschatbaar Werk
over de Oorzaaken van den Rykdom der Volken zamenstelde. De Hoofdbeginzels,
welke door heel het Werk heenstraalen, waren reeds lang gemeenzaam geweest
by den Schryver. Twintig jaaren lang hield hy zyne aandagt hebbelyk gevestigd op
deeze voorwerpen, en door volstandigheid en waarneeming heeft hy veelvuldige
daadzaaken byeen verzameld, om zyne geliefde Bespiegelingen te versterken en
op te helderen. Zyn verblyf, voor eenigen tyd, in Frankryk verschafte hem eene keur
van gelegenheden om zyne uitzigten te verbreeden, en hem meer lichts te
verschaffen. Ook lydt het geen twyfel in 't allerminste, of eene aandagtige leezing
van de Systhematische Schriften der eene aandagtige leezing van de Systhematische
Schriften der OEconomisten verschafte hem weezenlyke stoffe. De Oorspronglykheid
van Dr. SMITH lydt geen twyfel, terwyl nogthans de soortgelyke ontdekkingen van
deeze Wysgeeren zeker onze bewondering eenigzins maatigen.
Betreffende de hoofdonderwerpen, Geld, Koophandel en Manufactuuren,
koesterden de Franschen met hem dezelfde begrippen. De heilzaame uitwerkzels
van de onderverdeeling des arbeids, en van het in gebruik brengen van Werktuigen
tot het vermenigvuldigen van de voortbrengzelen der Kunsten, zo volkomen en
schoon door SMITH ontvouwd, waren reeds, op eene vry duidelyke wyze, betoogd
door TURGOT, in eene kleine Verhandeling over het vermeerderen des Rykdoms.
Andere Bespiegelaars op het Vasteland waren hem misschien voorgegaan, schoon
het niet heusch zou weezen, te veronderstellen, dat de Britsche Wysgeer altoos
toegang gehad hebbe tot zodanige verstrooide Geschriften; en liefdeloos, te
gelooven, dat zy daadlyken invloed hadden op zyne begrippen.
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De weezenlyke en onverdeelde verdiensten van Mr. SMITH rusten op eenen
duurzaamer grondslag. Hy was de eerste Schryver, die der wereld een klaare,
welgeregelde en veelbevattende, Verhandeling aanboodt over het belangryk
Onderwerp, de Staatkundige Huishoudkunde; en de gelukkige volvoering dier taake
alleen verdient de dankbaarheid des Menschdoms. De Gevoelens der OEconomisten
bepaalden zich meest tot de weinige Leden van hun eigen Aanhang. In hunne
Opstellen bevlytigden zy zich op eene kortheid, die aan duisterheid grensde; de
taal, welke zy gebruikten, was dikwyls zwak, dor, kunstmaatig; niets inneemends
of uitlokkends behelzende voor den Student; maar het Onderzoek over den Rykdom
der Volken is het modél van een grondwerk. Onderscheide derscheide schikking,
gemaklyke en voortgaande ontvouwing, uitvoerige en belangryke opheldering, met
nu en dan tusschenbeide ingevlogte uitweidingen. Deeze zyn hoedanigheden, welke
dit Boek verstaanbaar maaken voor elk mensch van gemeene vatbaarheid. De
Schryver vergenoegt zich nimmer met enkel een bewys aan te roeren; maar hy stelt
het in verscheide gezigtpunten voor; zodanig, dat de domste Leezer, om zo te
spreeken, niet kan mistasten in het verstaan van 't geen hy beoogt.
Nogthans, hoe zeer wy aan het algemeene opstel deezes Werks den verdienden
lof geeven, dringt ons de onpartydigheid, te erkennen, dat de uitvoering niet overal
gelyk is, of allerwegen vry van gebreken. Verscheide van zyne ondergeschikte
bespiegelingen rusten op zeer zwakke en ongenoegzaame gronden. Zodanig is,
by voorbeeld, zyne bespiegeling over den prys des arbeids, als verbonden met den
voortgaanden val der Maatschappye. 's Schryvers begeerte, om elk onderwerp te
vertoonen onder de gemaklykste gedaante, doet hem zomtyds afwyken, van zich
diepdelvende naspeuring te getroosten. De gebreklykheid, of drogredenkunst,
voorkomende in de bewyzen, waar door de OEconomisten tragten te betoogen hun
groot grondbeginzel met betrekking tot de Rente en juiste opbrengst, heeft Dr. SMITH
op eene zeer eenvoudige en treffende wyze voorgesteld; terwyl nogthans een
naauwkeuriger en dieper inzien van het stuk zou getoond hebben, dat deeze
fyngesponne Leer, in den grond bezien, zo bondig is als dezelve wonderspreukig
schynt. De uitpluizing hier van zou ons brengen tot een naauwkeurig onderzoek
wegens den oorsprong en grond des Eigen-
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doms. Doch dit zou ons te verre doen uitweiden. En zal men ons van geen te
verregaande uitpluizing beschuldigen, wanneer wy veronderstellen, dat de
OEconomisten hun zeldzaam voorstel voorbedagtlyk in korte en laconike woorden
mededeelden. Deeze Wysgeeren zogten alleszins de openbaare rust ongeschonden
te bewaaren. Het volkomen ontvouwen en aan den dag leggen van hunne oogmerken
zou onvermydelyk ten gevolge gehad hebben, dat het de wraak van een jalours en
willekeurig Bestuur gaande maakte. Zy vertrouwden, derhalven, deeze zaak aan
den langzaamen en trapswyzen voortgang der waarheid, en vermydden, op de
schroomvalligste wyze, elke te vroegtydige ontvouwing, die de eindelyke zegepraal
in gevaar zou brengen, of doen verwylen.
Ten aanziene van het belangryk Stuk der Belastingen, ontdekken wy, in 't
meergemelde Werk, noch de juistheid, noch de bondigheid, welke 'er anders
allerwegen in doorstraalt; en ten deezen opzigte heeft het Stelzel der OEconomisten
een onbetwistbaaren voorrang. Het oppervlakkig denkbeeld, om de Belastingen het
zwaarst drukkend te doen nederkomen op de ryke classe der Maatschappye, strekt
alleen om het Gemeen zand in de oogen te strooijen. Alle de Inkomsten van een
Staat moeten in 't einde van den Arbeid komen; en elke nieuwe Belasting vordert
meer werks, verbetering in de werktuigen, of de berooving van de aangenaamheden
des leevens. De doorgaande en geregelde loop van Nationale Dwaasheid strekt
onveranderlyk om in den Staat het aantal van geen nut doende weezens te
vermeerderen; wier weelderig bestaan moet bezorgd worden uit het zweet van het
min door 't geluk begunstigd gedeelte der Burgeren. - Het ontwerp om ééne groote
Belasting vast te stellen, in stede van de veelvuldige kwellende en knevelende
Belastingen, is op regtvaardigheid en spoed in 't afdoen gegrond. Wat kan men met
meer drifts verlangen, dan de verbaazende kosten te bespaaren in het verzamelen
der Inkomsten, het afzetten van die ontelbaare inzamelaaren, zwaar drukkende
lasten voor het vlytbetoon des Gemeens? De som, daadlyk voor de Belastingen
opgebragt, is het geringste gedeelte van derzelver bezwaar. Het ingewikkeld stelzel
van Fiscale Wetten belemmert alle werkzaamheid des Handels, ontreddert de orde
der Maatschappye, en vergiftigt haare sappen. Met eenen door kunst gevormden
kring van pligten daar te stellen, op welks inbreuk in het
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duistere gewaakt, en die willekeurig gestraft wordt, verstompt dezelve allen gevoel
van zedelyke verpligting. Dit is de bron, uit welke wateren van bitterheid, in groote
hoeveelheid, vloeijen. Het hart krimpt op het zien van het wyd verslindend verschiet
van jammer en elende; zich in volle uitgestrektheid vertoonende in Landen, die
groot, handeldryvende en bloeiende, genaamd worden.
De geduchtste tegenwerping tegen het Plan van eene enkele Grondschatting
ontstaat uit de groote bezwaarlykheid om dezelve in te voeren, in reeds
vergevorderde tydperken van Staatsbestuur, zonder de eischen van byzondere
Classen te benadeelen; maar dezelfde tegenwerping grypt eenigermaate plaats
tegen elke soort van heilryke hervorming. Schielyke en onbekookte verbeteringen,
in allen haast aangenomen, veroorzaaken onmisbaar eene tydlyke ongelegenheid;
en de menschlykheid vordert, dat de Maatschappy hersteld zal worden tot het
natuurlyk evenwigt, alleen door zagte en trapswyze veranderingen. Van deezen
aart zyn de eenstemmige gevoelens der verstandige en gemaatigde Schryveren
over de Staatkunde, die binnen de laatste veertig jaaren te voorschyn traden.
Nogthans, hoe teder de Wysgeer moge wenschen de snaaren der Maatschappy te
roeren, hoe sterk hy moge vertrouwen op de volmaakbaarheid des Menschdoms,
verpligt de ondervinding der verloopene Eeuwen hem, met een diepgehaalde zugt,
te erkennen, dat dit troostryk beginzel nooit zuiver tot stand gebragt is.
Verbetering veronderstelt verspreiding van kundigheden, en de verspreiding van
kundigheden is eene vrugt der Vryheid. Het bezit van magt is te zoet, om ooit zonder
wederstreeving afgestaan te worden. Onderrigting vordert, in stilte, haaren weg
onder de weinigen, die denken; hunne begrippen beginnen invloed te krygen op het
groot lichaam des Volks; de gisting neemt toe, de uitbarsting grypt stand, en het
ruwe werktuig van geweld beslist het in 't einde. Deeze voorbygaande onheilen
worden gelukkig vergoed door de zagte daar op volgende kalmte; een tydperk, waar
in de uitkomsten van byzonder onderzoek vereenvoudigd en onder den algemeenen
hoop verspreid worden. Dus is de natuurlyke vordering des menschdoms niet
eenpaarig; maar komt, by onderscheidene tusschenvallen, op, als 't ware met
geweldig sterke opbruischingen. - Laat iemand bedaardlyk na-
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gaan de omstandigheden, welke de drie gewigtigste gebeurtenissen, in de laatste
twee duizend jaaren, overweegen; de grondvesting van het Christendom, de opkomst
van het Mahomethismus, en de daarstelling der Hervorminge; en hoe zeer
onderscheiden hy de verschillende verdiensten waardeert, zal hy zekerlyk
toestemmen, dat zy alle strekten om den algemeenen staat des Menschdoms te
verbeteren. Veele elenden bragten zy te wege, geduurende den tyd des stryds;
want steeds was het geweld, 't welk de zegepraal behaalde. Dezelfde stryd bepaalde
de grenzen van derzelver aanneeminge, en eeuwen zyn 'er verloopen, zonder 'er
eenige veranderingen van aangelegenheid in te maaken. De driften, welke ten
deezen dage woelen, zyn te geweldig, om met bedaardheid te oordeelen over
verschere gebeurtenissen.
Om tot Dr. SMITH weder te keeren. Het groote Werk, waaromtrent wy niet konden
nalaaten het een en ander in 't midden te brengen, zag het licht in den aanvang des
Jaars 1776. De aanmerkingen, ten besluite daar by gevoegd, over de Stelzels der
Volkplantingen, werden te vergeefsch voorgehouden aan eene doldriftige Natie,
kryg en wraak blaazende. De dagen van bitter berouw deswegen naderden welhaast,
en het Boek werd geleezen met algemeene opmerking en algemeene toejuiching.
Veele van 's Mans begrippen scheenen omhelsd te zullen worden, en hadden een
daadlyke uitwerking op het vaststellen van zommige Wetten, als mede in het
ontwerpen van deeze en geene Verdragen - maar deeze schoone vooruitzigten zyn
wederom te eenemaal verdweenen. Men heeft onophoudelyk een geschreeuw
aangeheeven tegen alle Staatkundige Bespiegeling, en het beleid der zaaken is
toevertrouwd aan de driften en grilligheden van behendige Volksleiders.
De twee volgende jaaren bragt Dr. SMITH meest te Londen door, te midden van
de afwisselende vermaaken van het gezelschap der Geleerden en lieden van
Aanzien. Met den Jaare 1778 werd hy, door den invloed van den Hertog VAN
BUCCELEUGH, benoemd tot een der Commissarissen van den Tol in Schotland. Hy
zette zich uit dien hoofde te Edenburg neder, vergezeld door zyne hoogbejaarde
Moeder, en eene Nigt, die het huisbestuur op zich nam.
De vermeerdering van zyn Inkomen, door deeze nieuwe Bediening, stelde hem
in staat, om, in eenen veel
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wyder kring dan voorheen zyne omstandigheden toelieten, de hem natuurlyk eigene
weldaadigheid uit te oefenen; en de staat zyner Middelen, by zynen dood,
vergeleeken met den zeer gemaatigden voet zyner verteeringe, stelde buiten allen
twyfel, 't geen zyne Vrienden, die hem best kenden, altoos vermoed hadden, dat
hy een groot gedeelte van 't geen hem jaarlyks overschoot besteedde in heimlyk
uitgedeelde liefdegaven. Een kleine, doch zeer uitgeleezene, Boekery, welke hy
allengskens, met veel oordeels in de boekkeuze, verzameld hadt, en eene
eenvoudige, schoon gastvrye, tafel, waar aan hy, zonder de pligtpleegingen van
uitnoodiging, zich altoos gelukkig rekende zyne Vrienden te ontvangen, waren de
(*)
eenige uitgaven, die hy gezegd mogt worden voor zichzelven te doen .
De verandering in Dr. SMITH'S leevenswyze, naa dat hy zyn vast verblyf te
Edenburg nam, was niet gunstig voor zyne Letterbezigheden. De bezigheden, welke
hem zyn Ampt verschafte, schoon zy niet veel hoofdbreekens vereischten, waren
nogthans genoegzaam om hem bezigheid te verschaffen, en zyne aandagt af te
trekken van voorige Studien; en, nu hy zyn leevensloop volbragt heeft, kan men
niet nalaaten het oog te vestigen op den tyd, welken hy aan zyn Ampt besteedde,
zonder zich te beklaagen, dat dezelve niet aangewend geworden is in een arbeid,
meer voordeelig voor de wereld, en gepaster voor de grootheid van zynen geest.
Geduurende de eerste jaaren van zyn verblyf in Edenburg, scheenen zyne
Letterbezigheden geheel opgeschort; en zyne zugt voor dezelve diende alleen om
hem in een ledig uur te vermaaken, en zyne verkeering te verleevendigen. De
zwakheden des Ouderdoms, waar van hy vroegtydig de aannadering begon te
voelen, herinner-

(*)

Eenige zeer treffende voorbeelden, tekent de Hoogleeraar STEWART aan, van Mr. SMITH'S
weldaadigheid, in gevallen, waar in hy het onmogelyk vondt zyne goede diensten te verbergen,
zyn my verhaald door eene zyner Bloedverwanten en vertrouwdste Vriendinnen, Mejuffrouw
ROSS, Dogter van wylen PATRICK ROSS, Esq. van Innernesby. Zy waren alle veel grooter dan
men zou hebben kunnen verwagten van iemand van zyne Middelen, en gingen vergezeld
van omstandigheden, even vereerende voor de kieschheid zyner aandoeningen als de
liefderykheid van zyn hart.
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den hem eindelyk, toen het te laat was, wat hy verschuldigd was aan het Publiek,
en aan zyn eigen Naam. De voornaamste bouwstoffen van de Werken, door hem
aangekondigd, waren zints lang verzameld, en het ontbrak aan geene
waarschynlykheid, of eenige weinige jaaren gezondheids en rusts zouden
genoegzaam geweest zyn, om 'er die systhematische orde, waar in hy behaagen
schiep, aan te geeven, en 'er de cieraaden aan by te zetten van dien vloeienden en
schynbaar kunstloozen styl, waarop hy zich zo zeer hadt toegelegd; maar die, naa
zo veel ondervindings in het opstellen, hem zeer moeilyk viel, zodanig te voeren,
(*)
dat het aan zyn eigen smaak voldeed .
Dr. SMITH was al te diep in Letterbezigheden verzonken, om immer aan de
natuurlyke neiging tot het Huwelyk te voldoen. In het gezelschap van zyne Moeder
en Nigt genoot hy de stille geneugten des huislyken leevens; maar de dood der
eerstgemelde, in den Jaare 1784, gevolgd van die der laatstgenoemde, in 1788,
drukte zynen geest, en verdonkerde zyne uitzigten. De eenzaamheid, waar in hy
zich bevondt, op zich zelve onaangenaam, werd verzwaard door deeze en geene
ongesteldheden.
De Byvoegzelen tot zyne Theory of Moral Sentiments, meest opgesteld onder
eene smertlyke kwaale, zyn gelukkig in den aanvang van den voorgaanden Winter

(*)

Mr. SMITH merkte niet lang vóór zyn dood by my op, schryft de Hoogl. STEWART, dat hy, naa
zyn veelvuldig schryven, even langzaam en met dezelfde moeite als in den beginne opstelde.
Hy verhaalde teffens, dat Mr. HUME ten deezen aanziene eene zo groote vaardigheid gekreegen
hadt, dat de laatste Deelen zyner Historie gedrukt waren volgens de oorspronglyke Copy,
slegts met eenige weinige aantekeningen op den kant verbeterd. - Het zal voor de
weetgierigheid van zommigen misschien niet onaangenaam weezen, hier vermeld te vinden,
dat, wanneer Mr. SMITH zyne Schriften vervaardigde, hy doorgaans in zyne kamer op en neder
wandelde; aan een Schryver het werk by monde opgeevende. Mr. HUME schreef (zo my
verzekerd is) alle zyne Werken met eigen hand. Een oordeelkundig Leezer zal, denk ik, in
de onderscheide stylen van deeze twee Engelsche Classike Schryvers de uitwerkzels
bespeuren van hunne onderscheidene handelwyzen ten dien opzigte.
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ter persse gezonden, en de Schryver beleefde de uitgave des Werks. De
zedekundige en ernstige toon, welke in deeze Byvoegzelen heerscht, in verband
gebragt met de omstandigheid van zyne afneemende gezondheid, zet eene
byzondere bekoorlykheid by aan zyne treffende welspreekenheid, en geeft een
nieuw belang, indien mogelyk, aan deeze verheevene waarheden, die, in de
Academische afzondering van zyne jeugd, eerst het vuur van zyn vernuft deeden
ontglimmen, en waar aan hy de laatste poogingen zyner zielsvermogens te koste
lag.
Het ongemak, 't welk voor hem doodlyk werd, ontstondt uit eene verstopping in
de ingewanden, was sleepende en pynlyk. Hy zag zyne vast naderende ontbinding
met de opgeklaardheid en moed eens Wyzen. In ruime maate zyn verschuldigden
pligt aan de Maatschappy volbragt hebbende, ontsliep hy zagtlyk, in de maand July
des Jaars 1790, den ouderdom van zeven en zestig jaaren bereikt hebbende.
De bykans onafgebrookene eenzelvigheid van de Leevenswyze, door Dr. SMITH
gehouden, verschaft weinige voorvallen, geschikt om de algemeene nieuwsgierigheid
gaande te houden of voldoening te schenken. De Wysgeer was door de natuur niet
gevormd om met glans te schitteren te midden van de woelingen der groote wereld;
maar in de schaduw der afzonderinge betragtte hy steeds die der Maatschappye
zo nuttige, en in zich zelve zo beminnelyke, Deugden, welke hy door de
bekoorlykheden der welspreekenheid, hem zo byzonder eigen, met zo veel kragts
en klems aanprees. 's Mans inwendige waarde werd vermeerderd door de
zagtaartigheid van zynen inborst, en de kunstlooze eenvoudigheid zyner zeden.
Zyne weldaadigheid, van welke wy reeds, in het voorbygaan, gerept hebben, was
onledig in behoeftigen te helpen, zonder des eenig vertoon te maaken; en tot het
einde zyns leevens behieldt hy eene gevoelige deelneeming in de belangen zyner
Vrienden. De zonderlingheden en gebreken zelfs in zyn Character waren niet
onbevallig. Was hy onderhevig aan vlaagen van afgetrokkenheid, liet hy zich niet
gereed in om deel te neemen in den loop des gezelligen gespreks, nyd en vitlust
werden ontwapend door zyn zedig en ongemaakt gedrag. Eene bovenmaatige
overhelling om Stelzels te maaken, zelfs ten aanziene van weinig beduidende
gevallen, stak
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zyn oordeel wel eens over stag; en het zelfde beginzel hadt invloed op zyne
beoordeeling van Menschen en Boeken. In het opmaaken en waardeeren van
Characters helde hy tot de zagtste zyde over; doorgaans was hy genegen en gereed,
om aan Persoonen, met welken hy slegts eene vlugtige kennis gemaakt hadt, een
grootere maate van verdiensten toe te schryven, dan zy weezenlyk bezaten. Deeze
weinig beduidende vlekjes nogthans, die den glans van eene Lofreden verdooven,
maakten een groot Man belangryker, meer gepast voor onze verbeelding, en veiliger
voor de nydige aanvallen van meewustige minderheid.

Weltevredenheid.
Fragment.
- - ô Hoe onuitspreeklyk zalig slyt ik mynen levenstyd; hoe weltevreden rollen myne
uuren voort, - uuren, anderzins zo lang en verveelende voor den onopmerkzaamen,
den niets verrigte den. Neen - myn levensstond loopt voort in vergenoeging en
blydschap, wyl ik met myn lot te vreden ben. - Op het stille land gezeten,
afgescheiden van het woelend geraas der woelzieke waereld, slyt ik buiten smart
myne dagen. - Hier schenkt my alles het weezenlykst genoegen, daar ik met
dankbaarheid berust in dat lot en dien kring, waarin ik my geplaatst zie; en, hoe ook
de ramp-orkaanen stormen mogen, ik vertrouw volmaakt op Hem, die alle onze
verwisselende toneelen regelt en schikt. - Nooit zyn myne verlangens naar hooge
staaten, schatten, rykdom, pracht of praal; zulks kan myn hart geen waar genoegen
schenken; ik schuuw de paleizen, de wooningen der grooten, - die plaatzen, waar
wellust, vleijery, baatzugtige yver, en verleiding, haare veragtelyke rollen speelen;
rollen, die een wrangen nasmaak ten gevolge hebben, en wroegingen en
zelfverwytingen in het hart verwekken. Neen - veel liever woon ik onder myne met
riet bedekte wooning: en, treed ik uit dezelve, dan zie ik de gantsche geschapene
heerlyke Natuur, die myne oogen streelt, waar het vergenoegen woont, en alles
zielbekoorend en verruklyk voor my is. Hier, ter nedergezeten aan de zyde eener
lieve Wederhelft en braave Huismoeder, smaak ik met myn kroost de reinste vreugde;
en wandel ik met hun langs bebloemde velden, hoe weltevreden zyn wy dan in ons
lot! Ja, in deeze vrolyke uuren beschouwen wy de wonderen van Gods almagt, in
de schoon-
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heid zyner werken. Dan, wordt myn hart soms door onspoed en verdriet als ter
nedergedrukt, ô dan biedt my de met liefde gepaarde vriendschap myner Wederhelft
haaren balsemenden troost aan. Hoe klopt dan haar gevoelig hart, daar haare
trouwe, tedere, deelneemende, vriendschap myne boezemsmarten lenigt; en welke
genoegens, welke vreugde, schenkt ons iedere aanlichtende dag, iedere schoone
morgen, wanneer de zon, in het bloozend oosten, voor dit ons halve waereldrond
te voorschyn treedt dan - dan looven wy en de gantsche schepping dien Maaker,
wiens magt dit alles uit niet deed worden, en die ons, in alle de omstandigheden
van dit leven, beschermt, geleidt, en voor alles behoedt: en komt de stille avondstond,
wanneer het zwarte floers het aardryk dekt, en de zon haare pracht ontkleedt; dan
zien wy de purperen avondwolken, - dan daalt dat heerlyke, verwarmende en alles
koesterende licht, met denzelfden glans en luister, in het westen neder: hoe vergroot
zy haaren kring; hoe spiegelt zy zich in den vloed, met een blik van golvend rood;
hoe zinkt zy zagt voor ons beperkt gezigt - en zo maaken de avondschemeringen
plaats voor den duisteren nacht, en alles vertoont zich prachtig, grootsch en
majestueus. Zo schenkt alles wat ons omringt, alles wat wy beschouwen, waare
genoegens; - de morgen en avondstond; de dag en de nacht; het huilen der
winterstormen; het lachen der lente; het lonken van den zegen; het dreigen van den
tegenspoed, - daar wy, onderworpen en gelaaten, alles met een bedaard gemoed
beschouwen en opmerken.
ô Heerlyke Weltevredenheid, zaligende gerustheid, die zo veele waare genoegens
aanbrengt; welk een grooten zegen verschaft gy uwe bezitters! Met den blyden bly,
deelt gy in de smart der verdrukten, daar gy uwe medenatuurgenooten mint, met
een hart vol gevoel; en, ongeveinsd in woorden en handel, met een grootschen tred
voorttreedt op het pad der deugd. Nog eens - zalige Tevredenheid! wie,
Wie, met uw gunst vereerd, zyn vlugtende uuren slyt,
Geniet het streelendst zoet, trots 't woeden van den nyd.

J.D.V.
Brielle,
1797.
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Aanmerkingen over de gesprekken in de verkeering, voor zo verre
dezelve in geen verband staan met iemands beroep of
leevensbezigheid.
Cito rumpes arcum, semper vi tensum habueris;
At si laxaris, quum voles, erit utilis.
Sic ludes animo debet aliquando dari
Ad cogitandum melior ut redeat tibi.
PHAEDRUS.

In het Leeven van den beroemden Wysgeer LOCKE, treffen wy dit Verhaal aan: dat
deeze zich bevondt ten huize van Lord ASHLEY, naderhand Graaf van Shaftesbury
en Opperkanselier, en kennis kreeg aan eenige der beroemdste Mannen van dien
tyd, als VILLIERS, Hertog van Buckingham, Lord HALLIFAX en andere aanzienlyke
Lieden, uitsteekende in vernuft, en liefhebbers der Letteren, allen op 's Wysgeers
onderhoudende en leerzaame verkeering gesteld.
't Gebeurde dat drie of vier deezer Heeren ten huize van Lord ASHLEY kwamen;
Mr. LOCKE was by de Party: naa de gewoone pligtpleegingen, en eer 'er naauwlyks
eenig gesprek gewisseld was, bragt men Speelkaarten te voorschyn. De Heer LOCKE
speelde niet; dan, eenigen tyd het speelen aangezien hebbende, haalde hy een
zakboekje uit, en zette zich met alle aandagt aan 't schryven. Naa eene lange wyl,
nam een der Heeren den schryvenden Wysgeer waar, en vroeg hem wat hy zo
bezig opschrees? ‘Myn Heer, voegde LOCKE hem toe, ik tragt, zo veel mogelyk,
voordeel van uw gezelschap te trekken; met ongeduld heb ik menigmaal verlangd,
om het geluk te genieten van met de eerste Vernuften deezer Eeuwe te verkeeren,
en in 't einde tot dat geluk verwaardigd, dagt ik niet beter te kunnen doen, dan uwe
gesprekken op te tekenen; en ik heb het geheele onderhoud van deezen dus ver
verstreeken avond geboekt.’ - Mr. LOCKE had niet noodig veel van dit onderhoud
voor te leezen; alle de Heeren waren op 't oogenblik overtuigd van de belachlykheid
huns gedrags, vermaakten zich met deezen boertigen trek goed te keuren, en
sleeten het overige van den tyd op eene wyze, hun character bet passende.
Deeze Anecdote wordt bygebragt, om te toonen, dat de vryheid, welke Mr. LOCKE
gebruikte omtrent lieden van aanzien en rang, iets in zich had, met zyn character
zeer strookende. Dezelve bragt my gansch andere denkbeelden voor den geest;
want ze viel my in als ik zat te denken over de teleurstellingen, welke wy, by onze
intrede in de verkeering met de
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wereld, ontmoeten: daar wy ons denkbeelden vormen van Persoonen en hun gedrag,
aan welke de uitkomst zeer zelden beantwoordt. - LOCKE verwagtte niets minder
van een Gezelschap der eerste Vernuften in zynen tyd, dan dat zy zich zouden
nederzetten om eene uitspanning te neemen, die zy konden genieten met de grootste
Domkoppen. Hy had staat gemaakt op een Letterkundig, Geleerd, of Staatkundig,
onderhoud; of onthaald te worden op een Feest van rede en gezond verstand. Vrylyk
mogen wy veronderstellen, dat 's Wysgeers teleurstelling, in den beginne, niet geheel
vry was van eenige verontwaardiging: dan zyn gezond verstand en goed hart gaven
hem eene wyze in, om die te kennen te geeven, LOCKE waardig.
Dat iemand, die zich op reis begeeft om vreemde Landen door te trekken, zich
vooraf eenigzins toelegt om kundigheden op te doen van de Inwoonders, en de
daar heerschende Zeden, is ongetwyfeld hoogst regtmaatig. Maar indien hy, in
stede van de zodanigen te raadpleegen, die den eigen weg vóór hem bereisd, en
dus rechte kundigheden opgedaan hebben, zich geheel overgaf aan zekere
opvattingen en eigengevormde begrippen, op geen grond altoos steunende, dan
heeft hy teleurstelling op teleurstelling te wagten, en misschien was het beter voor
hem geweest, zonder eenige voorafgaande kennisneeming of bedenking derwaards
te trekken.
Dit geval is zeer gelyk aan dat der zodanigen, die, het tooneel des openbaaren
leevens optreedende, de verwagting vormen van daar te zullen aantreffen die
volkomene orde, waardigheid en zuiverheid, welke men in de Boeken aantreft, die
gezegd worden geschreeven te zyn om de menschlyke natuur te leeren kennen,
en dezelve bloot te leggen. De zodanigen zullen naauwlyks ergens te regt komen;
en naar gelange de onvoldaane verwagtingen zich opeenhoopen, worden zy
misnoegd, verdrietig grommend.
Onder veele andere verwagtingen, aan welke de ondervinding zelden voldoet,
zyn jonge lieden doorgaans zeer gereed, om zich te verbeelden, dat de Menschen
met elkander spreeken overeenkomstig met den roep die van hunne geleerde
beroepsbezigheden uitgaat; dat zy de Characters vertoonen, welke zy aangenomen
hebben, of die men aan hun toeschryft. - Te deezer oorzaake ontvangen wy, eer
wy door de ondervinding de bedtieglykheid van dusdanige verwagtingen hebben
leeren kennen, volvrolyk eene uitnoodiging om een dag of avond te slyten in het
gezelschap van eerste Vernusten; wy tellen de langzaam sleepende oogenblikken,
tot het gelukkig uur komt, en haasten ons om met reikhalzende begeerte te luisteren
na die Orakels, welker uitspraaken de wereld met ontzag hoort, of wier geestigheden
elk toejuicht. - Maar, hoe zeer beklaagt men zich, als men ziet, dat een Pak
Speelkaarten de
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wysheid als ter kamer uitjaagt, en de tong der Geleerden doet zwygen; wanneer
het spreeken van de taal des gezonden verstands noodloos wordt; en het spreeken
in 't geheel, buiten het spel, eene soort van onbeleefdheid. - Of ook, wanneer men
ontdekt, dat de Talenten, die de verwonderende eerbiedenis der wereld verwekt
hebben, zich alleen bezig houden met de tafelwelvoeglykheden in agt te neemen
en te regelen, met kunstig net voor te snyden, of een kop koffy vol bevalligheids
over te geeven. - Als men niets hoort dan praat van den dag, die men allerwegen
kan hooren; en den tyd ziet doorbrengen in pligtpleegingen, die het hoofd geen
bezigheid verschaffen, en waar in het hart misschien niet deelt.
Gaan wy in het gezelschap van Kerklyke Persoonen; onze verwagting is natuurlyk,
gesprekken te zullen hooren over een of ander stuk der Kerklyke Geschiedenissen,
en zo al niet over het Leerstellige der Godgeleerdheid, en de Geschillen daar over
gereezen, althans iets dat betrekking heeft tot de kennis der Waarheid en van onzen
Pligt, en overeenkomt met het deftig vertoon, 't welk zy maaken. Maar wy staan
versteld, als wy hun in 't breede hooren uitweiden over dagelyks voorkomende
gevallen, die men van anderen even goed of beter verneemt; als wy verneemen,
dat zy over een welvoorziene en lekkere tafel en keur van wynen spreeken, of de
schoonheid van deeze en geene Dame verheffen, of boerten met de wanstaltigheid
eener wanbehaaglyke.
Niet beter vaart men dikwyls in 't gezelschap van Handeldryvende, en in hun
tydlyk Beroep bezige, lieden. Verwagt men daar de belangen des Handels en
byzonderneden daar toe betrekkelyk te verneemen, of kundigheden in een of ander
bedryf op te doen; men vergist zich deerlyk. Koude Winters, smoorheete Zomers,
schriklyke Onweeren, vernielende Stormen, worden opgehaald, Plaisierpartyen
herkauwd, nieuwe beraamd, Weddingschappen gedaan. Met één woord, 'er valt
niets gewigtiger en leerzaamer voor dan men zou hooren in het vermengd gesnap
van een Koffyhuis, of Kroeg.
Bovenal vinden wy ons, in 't gezelschap van Lieden, die voor Geleerden bekend
staan, veeltyds zeer bedroogen in onze verwagting. De rede is, dat zy het gezelschap
aanzien als eene gelegenheid om de boog der Letteroefeningen te ontspannen; om
iets te verneemen van de dagelyksche voorvallen en gebeurtenissen des tyds; dit
is, men moet het bekennen, hooger te schatten by Menschen van mindere bekwaamen vatbaarheid, dan het uitpluizen der geleerde onderwerpen, met welke zy zich
anders onledig houden; maar met dit alles is het iets anders, en veel minder dan
onze verwagting ons beloofde, te vergeesch beloofde.
‘Uitspanning van den geest,’ zegt JOHNSON ergens, ‘is
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noodig voor de gezondheid des verstands; en om vatbaar te blyven voor de
Leevensgeneugten, die zich aanbieden.’ - In de daad, wy bevinden, dat wanneer
het onderhoud van lieden, die een stuk, van welk een aart ook, uitpluizen, zich op
dat ééne punt vestigt, de aandagt vermoeit; of by tegenspraak uitloopt op een
geschilvoering, waar in Partyen zich afmatten, zonder dat dikwyls een van beide
zegepraalt. Het is eene opmerking van den menschkundigen BACON, dat
Boekoefening een Man met een schat van kundigheden verrykt; dat Gesprekken
een vaardig Man vormen; doch schryven den naauwkeurigen Man maakt. Blykbaar
wil hy daar mede te verstaan geeven, dat de vereeniging deezer drie hoofdzaaken
geschikt is om een character te volmaaken. Waarlyk men vindt veelen te over gereed
om hunne kundigheden nu en dan uit te kraamen; doch, door mangel aan
welverzamelden of in orde geschikten voorraad, alles verwarren, op de verveelendste
wyze ondereen mengen.
Ik zal 'er nog deeze aanmerking byvoegen: dat het waarschynlyk eene bewustheid
is van onbekwaamheid om een onderhoud in gezelschap op eene nuttige wyze aan
den gang te brengen en voort te zetten, welke veelen bewoogen heeft, om, in
vermengde gezelschappen, zodanige Spelen in te voeren, waar aan een ieder deel
kan neemen; en, in zulke gevallen, is onder anderen het Kaartspel, wanneer men
zich voor grof speelen wagt, voor een klein kwaad, of soms voor een noodzaaklyk
kwaad, te agten. - 'Er ligt iets onredelyks in de verwagring, dat de Menschen, altoos,
met hunne Beroepsbezigheden, of geliefde Uitspanningen, in het gezelschap zouden
komen. Dit noemt men met regt Pedanterie: en, ondanks deeze waarheid, zullen
nogthans veelen, gelyk wy hebben aangetoond, wanneer zy eerst in de oefenschool
der verkeeringe komen, klaagen over teleurstelling, als zy in 't gezelschap van
Lieden, die eenig geleerd beroep by de hand hebben, niet iets in hunne gesprekken
aantreffen, 't geen hun als zodanigen kenmerkt. Men leere inschiklykheid gebruiken,
en bedenke, in zodanige gevallen, dat de Geleerdsten niet in vermengd gezelschap
komen om hunne Letteroefeningen voort te zetten, hun kring van kundigheden uit
te breiden; maar om zich te ontspannen, op dat zy met meerder lusts en wakkerheids
hun eigenlyk werk weer mogen hervatten.
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De mensch.
Welk schepzel is 't, dat, groot van waarde,
Door 't vuur van eng'len deugden gloeit,
Dat teffens aan het stof der aarde
Door grove lusten is geboeid?
Dat op zyn vlugtig denkvermogen
Door starren-kreitzen, - hemelboogen
Tot in 't onzichtbaar geest'ryk zweeft,
Maar, van die hooge vlugt bekomen,
In dart'le wellust, - yd'le droomen
Als een verachte maade leeft?!
*
Het is de mensch, die aardsche koning,
Wiens geest, met eng'len-glans vervuld,
Het vleesch heeft tot zyn donk're wooning,
Waar mêe Gods beeld'nis is omhuld:
De mensch, wiens geest, met stof omwonden,
Des Scheppers deugden kan verkonden,
Daar hy ze in 't boek der schepping leest,
Die naast den Seraph staat verheven,
Door liefde en dankbaarheid gedreven
Gods deugden mint, zyn' wetten vreest.
*
Verheven schepzel! schoone trekken
Staan in uw' blanke ziel gedrukt,
Die u tot ed'le daaden wekken
Door welke 't menschdom word verrukt;
Voor 's Hoogsten's voet-schabél gebogen,
Slaat gy vol eerbied biddende oogen
Op 't Godlyk schoon in 't grootsch heeläl,
Gy roemt Gods magt in starren-kringen,
In schepz'len, die u hier omringen,
Met Seraphynen lofgeschal.
*
De glans des beelds van 't beste Wezen
Blinkt in uw menschen-min en deugd,
Wier êelste vrugten zyn te leezen
In 't heil, 't welk 't zuchtend hart' verheugt:
Gy wilt hulpvaardigheid betoonen
Zelfs hun, die uwe goedheid hoonen,
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En streeft op liefde vleug'len na
Hem, die, - met Adams kroost bewogen,
Dat schuldig kroost met mededogen
Sloeg in zyn Vaderliefde gâe.
*
Uw lust om rampen te verligten,
Waar onder 't menschdom dikwerf zucht,
Doet u de schoonste daên verrichten,
En baart in 't eind' de zoetste vrugt.
In weldoen smaakt gy zaligheden,
Die 't rampvol leven in een Eden
Herscheppen, ja! gy proeft de vreugd',
Die, uit volbragten pligt geboren,
In zaal'ger oord hun is beschoren,
Die hier getrouw zyn aan de deugd.
*
Gy kunt u boven 't stof verheffen,
En uw' bestemming gade slaan,
Uw eindeloos geluk bezeffen,
Wen 't levens-licht zal ondergaan;
Van dat geluk schetst gy taf'reelen,
Die 't hart bekooren, - zinnen streelen,
Met scheppende verbeeldings-kragt;
Gy snelt langs steile deugden-wegen
't Verrukkend heil der Eng'len tegen,
Dat u naast hun in 't geest'ryk wagt.
*
Is 't moog'lyk, dat dit treflyk wezen,
't Welk de êelste kiem in 't harte draagt,
Zich door de wellust laat beleezen,
Zich tot den dierenstand verlaagt?!
ô Ja! in grove lust verzonken,
Zyt gy, ô mensch! van vreugde dronken,
Wen u 't vermaak der zinnen streelt;
Gy durft de stem der reden smooren,
Naar 't toverlied der ondeugd hooren,
Terwyl het kwaad uw hart' vereelt.
*
Voortreflykst Dier! herneem uw waarde,
Verhef u tot uw waaren stand,
Vlie de ondeugd, die u boelt aan de aarde,
Slaa 't oog op beter vaderland;

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1797

608
Streef, - streef langs 't pad der deugd naar boven,
Uw doel zy steeds om Hem te looven,
Die u 't verheven aanzyn gaf,
Betreed het spoor dier stervelingen,
Die naar een' eeuwige eer-kroon dingen,
Reeds blinkende in het donker graf.
*
De glans der deugd en reine zeden
Straale in u door met Godlyk licht,
Voor haar moet in weldaadigheden
Een altaar worden opgericht;
Hoe grootsch is 't, schoon aan 't stof gebonden,
Door daên, die 's Scheppers roem verkonden,
Te grenzen aan der Eng'len deugd;
Op aard' dien glans ten toon te spreiden,
Die stervelingen kan bereiden
Voor Seraphynen hemelvreugd!
*
Wat troost! in deeze hoop te sterven!
't Vooruitzicht op een beter lot
Doet u gerust al 't aardsche derven,
Gy streeft naar 't Godlyk heilgenot:
Laat vry de dood uw lyf ontzielen,
Uw sterfelyk gebouw vernielen,
Uw' ziel legt slegts den sluyer af,
Waar mêe ze op aarde was omwonden;
Haar stoflyk huis word slegts verslonden:
Neen! 't rust een poos in 't somber graf.
*
De Algoedheid zal de keen ontwinden
Van dien tot stof vermaalen leest,
't Verrezen lighaam eens verbinden
Met uwen afgescheiden geest,
Hoe heerlyk zal uw heilstaat wezen.
Wen ge uit vergank'lyk stof verrezen
In de eng'len reyen word geschaard!
Maar wie kan 't heil van Seraphs maalen,
Waar naast ge in 't hemelryk zult praalen!!
Myn lier is hier toe niet besnaard.
D. VAN DER SCHAAF.
V.D.M.

Limmen,
den 9 October 1797.
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Zedelyke bedenkingen.
Het heil, het welwezen, de voorspoed, van een Volk of Gemeenebest hangt waarlyk
van de Godsdienstige beginzelen van dat Volk af. Een Maatschappy, waar in de
Godsdienst verwaarloosd word, en wel zo verwaarloosd dat men op geene
Vroomheid of Zedelykheid agt geeft, kan niet bestaan; want daar deze gemist
worden, daar word ook de handhaving der goede orde gemist. Zal het om 't even
zyn, of men God vereeringe toebrenge, dan of men Hem vergete, versmade en
lastere? Wat zal den mensch dan verpligten tot eenig zedelyk goed; het zal hem
waarlyk om 't even zyn of hy goed of kwaad verrigte; maar welk een jammerlyk
Gemeenebest, alwaar de principes om kwaad te werken even hetzelfde zyn als die
om goed te doen, en geen de minste zedelyke verpligting om het een te laten en 't
ander te doen. Zo is het waarlyk niet gelegen. Door de Vroomheid en Godsdienst
eenes Volks word een Gemeenebest in stand gehouden, en bevestigd. Dan deze
Vroomheid en Godsdienst kan op geene betere wyze onderhouden en aangekweekt
worden, dan door eene goede inrigting eener betamelyke en openbare vereering
van het Opperwezen; is het dan wel mogelyk, dat de Bestierders van een Volk zich
onttrekken van de inrigting van zulk eenen openbaren eerdienst aan God? Moet
hunne zorge niet vooral gaan, om deze in stand te houden, naardemaal het welzyn
van den Staat hier van voornamelyk afhangt? En schoon men niemand omtrent de
wyze van dezen openbaren Eeredienst aan God dwingen moge, of zyn geweten in
dezen geweld aandoen, is het nogthans de pligt van de Vertegenwoordigers eenes
Volks, zulk eenen Eeredienst, welke het gezond verstand leert het geschiktste en
meest overeenkomstig te zyn mer de waardigheid van het Wezen dat men vereert,
bovenal in een Volk te zoeken algemeener te maken, en vooral denzelven niet tegen
te werken, of te bezwaren. Zulk eene handelwys kan en mag billyk gevorderd worden,
om dat het heil van den Staat voornamelyk daar van afhangt; en, schoon alle
menschen, van welke Gezindheid, een gelyk regt hebben om bescherming te
vorderen, zyn zulke daar nogthans de allernaaste toe, welke het meest toebrengen
tot heil en voorspoed van den Staat, en wier grondbeginzels dat ten doel hebben,
God op eene redelyke wyze te dienen, zich aan de Wetten te onderwerpen, en den
bloei, den welstand, van den Staat te bevorderen.
C.V.D.G.
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[Ingezonden.]
Aan de Schryvers der Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen.
MYNE HEEREN!

Het slot der anderzins niet geheel ongunstige Recensie van myn Adres en Vertoog
ter verbetering van Genees- en Heelkunde, enz. in het dertiende Nommer van Ul.
Maandwerk; of liever de zeer ongunstige aanmerking, op myn Voerstel tot het
oprichten van een Opper-Collegium Medicum, is van zodanigen aart, dat ik my
genoodzaakt zie, om aan het geëerd Publiek myne teegenaanmerkingen bekend
te maken, en Ulieden tevens te verzoeken, om dezelve in Ulieder eerst uitkomend
Nommer een plaatsje te vergunnen.
Gl. of wel de Steller dier aanmerking laat zich dan bladz. 571 dus horen: ‘Gaarne
erkennen wy, dat zodanig Collegie veele nuttige zaaken zoude kunnen ter uitvoer
brengen. Dan van een anderen kant komt het ons voor, dat, indien men alles, wat
FRANK en anderen, die in dit vak voornamelyk crediet bezitten, in de hersenen is
gekomen, wilde doen uitvoeren, en met wetten bekragtigen, men onder den titul
van Geneeskundige voorzorge eene ondraagelyke dwingelandy zoude invoeren,
en den Bataven een juk opleggen, erger dan 'er ooit door eenig Volk is gedragen.
De Commissie, tot onderzoek der stukken van den Heer HEILBRON benoemd, is
hierom ook zeer huiverig geweest, om dit gerichtshof van Medicinale inquisitie aan
te pryzen, en sommige der verlichtste leden der N.V. hebben hetzelve, als schadelyk,
verworpen.’
Hierop moet ik nu op myn beurt aanmerken, dat ik, zonder te vooronderstellen,
dat Recensent noch myne stukken, noch de twee uitgebragte Rapporten, doorleezen
heeft, althans dat hy zulks niet met die oplettenheid gedaan heeft, die men met recht
van hem konde vorderen, onmogelyk kan begrypen, op welke gronden deze geheele
aanmerking en wel op zodanigen toon hier ter neder is gesteld; en het zy my gegund
om dit gezegde met de volgende bewyzen te staaven.
In de eerste plaats geeft de Recensent zyne zorgvolle bekommernis te kennen,
indien men al het geen FRANK en anderen in de hersenen gekomen is wilde uitvoeren.
Schoon ik nu voor my geloove dat, volgens myn Voorstel, om zodanig Collegie
namelyk geenzins met eenige souveraine macht te bekleeden, maar alle deszelfs
verrichtingen en werkzaamheden aan de beoordeeling en goedkeuring van 't
wetgevend lichaam te onderwerpen, de Bataven zich niet zeer behoefden te
ontrusten, wegens die ondragelyke Dwingelandy, of dat zo groote juk, waar van de
Recensent zo breed opgeeft, zo moet
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ik hem egter toestemmen, dat veelen en byzonder FRANK de zaak al te veel en zelfs
tot in het onuitvoerbaare uitgebreid hebben; maar met dit al, kan ik myne
bevreemding niet verbergen, dat de Recensent deze zwarigheid geheel als de zyne
doet voorkomen, daar ik getoond hebbe, dezelve zeer wel te gevoelen: - Immers
bladz. 44 en 45 van myn Vertoog, van de Staatkundige Geneeskunde spreekende,
zeg ik duidelyk, dat de beroemde FRANK dit werk al te ver gerekt heeft, dat hy veele
zaaken onder de Staatkundige Geneeskunde begrypt, die in den uitersten zin tot
de Volksgeneeskunde behoren, en eindelyk, dat de regeering niet in staat is om
veele gebreeken, die van de wille des volks afhangen, uit den weg te ruimen, zonder
dat het volk zelfs meer verlicht is; ja zelfs hebbe ik getracht deze bezwarenis voor
te komen, door de Staatkundige Geneeskunde van de Gerechtlyke en
Volks-Geneeskunde wel af te scheiden, en de eerstgemelde zelfs tot zes poincten
te bepalen, van welkers verbeetering, de Natie, myns bedunkens, zeer veel heil,
maar geenzins eenige dwingelandy of last te wachten of te vreezen heeft. En waare
het derhalven niet veel gepaster geweest, indien de Recensent, van deze zwarigheid
met geweld willende spreeken, eenvouwdig myne gezegden had toegestemd, zonder
de zaak met zulke schrikbaarende kleuren af te malen? Maar neen, de Recensent,
zonder zich aan myne gezegden te stooren, vind goed zich op dusdanige wyze uit
te drukken, en laat zelfs in de tweede plaats volgen, dat de Commissie hierom zeer
huiverig geweest is, om dit gerichtshof van Medicinale inquisitie (waarom juist zo
eene algemeen gehaate benaaming uitgezocht?) aan te pryzen. Ingevolge van het
bovengezegde is het evenwel eene volstrekte onmogelykheid, dat de Commissie,
die myne stukken voorzeker met alle mogelyke nauwkeurigheid onderzocht heeft,
huiverig zoude geweest zyn om myn Voorstel aan te pryzen wegens eene ongunstige
vooruitzicht, tegens welke ik in allen deele gewaakt hebbe. Dan behalven dit, zo
moet ik erkennen zeer verbaasd geweest te zyn over dit gezegde; want zonder in
aanmerking te nemen, dat in geene der beide Rapporten eenige mentie van deze
zwarigheid gemaakt word, zo blykt uit dezelve geenzins eenige huiverigheid, maar,
voor zo veel ik uit dezelve begrepen hebbe, juist het tegengestelde; en op dat een
ieder oordeele, leeze men het volgende: ‘Ofschoon wy Burgers Representanten
(*)
(zegd de eerste Commissie ) ter bevordering van Genees- en Heelkunde eene
soortgelyke Staats-Commissie of Nationaal Archiaterschap niet wraaken, adviseeren
wy nogthans ook niet om die zelfde of dat zelfde dadelyk daar te stellen. Wy stellen
te veel prys op dit

(*)

Op het slot van derzelver Rapport, bl. 92, in de Bylaagen van myn Vertoog.
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stuk, dan dat wy deszelfs instelling willen wagen, in dit ons Constitutieloze tydvak.
Gelyk wy ons verzekerd houden, dat dit Constitutioneel verdiend ingericht te worden,
zo twyffelen wy ook niet, of in de Constitutie zelve, met wier ontwerping onze
medebroederen zich haasten, en wier werkzaamheden of besluiten deze Vergadering
door de haare niet wil vooruitlopen, zal daar voor eene geschikte plaats gevonden
worden.’ En op dergelyke wyze vaart de Commissie voort tot op 't einde van het
Rapport. De twede benoemde Commissie is de zaak nog wat nader gekomen: ‘Over
(*)
de gantsche Republiek (zegd dezelve ) zal bestaan een Opper-Collegium Medicum,
te samengesteld uit eenige weinige persoonen, enz.’ - Wat grond is 'er nu om te
zeggen, dat de Commissie zeer huiverig geweest is om myn Voorstel aan te pryzen?
en ik geeve den Recensent tevens in overweeging, of ik niet de gegrondste redenen
hebbe om over al het tot hier toe gezegde even zo verwondert te zyn, als over de
laatste periode, met welke hy deze aanmerking besluit? Dat sommige (het waren
intusschen maar twee Leeden van de 126) der verlichtste Leden der N.V. hetzelve
(myn Voorstel) als schadelyk verworpen hebben; en het welk de Recensent al
wederom doet voorkomen, even als of die Leeden juist om zyne aangevoerde
zwarigheid myn Voorstel afgekeurd hadden, daar men echter slechts de Dagbladen
en het Voorbericht voor myn Vertoog behoefd in te zien, om geheel anders overtuigd
te zyn.
En dit achte genoeg ter wederlegging van de gemaakte aanmerking op myn
Voorstel, en ter bevestiging van myne bovengemelde vooronderstelling, dat de
Recensent de stukken met geene genoegzaame nauwkeurigheid onderzocht heeft,
daar anderzins zyne gezegden my, niet gewoon alles aan kwaadwilligheid en
partydigheid toe te schryven, een onoplosbaar raadsel zouden schynen.
Ik verwachte nu ook van Ulieder billykheid, dat Gyl. myn verzoek, om deze
teegenaanmerking een plaatsje in Ul. Maandwerk te vergunnen, wel zult gelieven
in te willigen, en te meer zal ik alsdan overtuigd yn van Ulieder by my vooronderstelde
onpartydigheid en liefde tot waarheid, die in de daad den braaven Recensent
kenmerken, en hem doen onderscheiden van een zeeker soort van Recensenten,
welke waarheid of logentaal om 't even is, wanneer zy maar hunne bezondere
bedoelingen en oogmerken kunnen bereiken. En hier mede hebbe ik de eer te zyn
Ulieder bereidwilligen Dienaar en Medeburger
Dr. HEILBRON.
In den Haag
16 December 1797.

(*)

Bladz. 103 in myn Vertoog.
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Nieuwe verklaring en omschryving van Joh. V:17-20, 23, 30-32, 36,
37. Overgenomen uit Eichhorn's Allgemeine Bibliothek der
Biblischen Literatur, des siebenten Bandes sechstes Stuck.
Wanneer Christus, vs. 19, zegt, de Zoon kan niets van zich zelven doen, 't en zy hy
den Vader dat ziet doen, kan hy daarmede niet willen te kennen geven, dat hy niet
door zyn eigen vermogen Wonderwerken verricht: want hy verklaart zyne meening
zelf geheel anders, vs. 30, Ik kan van my zelven niets doen. Gelyk ik hoore, oordeele
ik, en myn oordeel is rechtvaardig, dat is, door de grondregels, welke my God
medegedeeld heeft, overtuige ik de wereld van hare dwalingen en zedeloosheid.
Hy wil dan met de eerstgenoemde uitdrukking zeggen, dat hy niets uit zich zelven,
op eigen gezag, leert. Deze uitlegging wordt ook bevestigd door 't geen wy lezen
Hoofdst. VIII:28. Wanneer gy den Zoone des menschen zult verhoogd hebben, dan
zult gy verstaan, dat ik die ben, en dat ik van my zelven niet doe, maar deze dingen
spreke ik, gelyk myn Vader my geleerd heeft: alwaar wy de eerste uitdrukking uit
de laatste moeten verklaren, zoo dat de zin is, niet, ik doe niets, maar ik leere niets
van my zelven. En zoo verstaa men dan ook de daarop volgende woorden, vs. 29,
De Vader heeft my niet alleen gelaten, want ik doe altyd, dat hem behaaglyk is, in
denzelfden zin, ik leere, 't geen Gode behaaglyk is. En gelyk wy dus doen voor
leeren moeten nemen, zoo moet men dan ook door de werken, waarvan de
Zaligmaker spreekt, de leer verstaan. Men vergelyke voor die beteekenis Hoofdst.
XIV:10, De woorden, die ik tot ulieden spreke, spreke ik van my zelven niet, maar
de Vader, die in my blyft, dezelve doet de werken. Het werk Gods is dan de
Goddelyke Leer; werken, die God doet, of die Jesus en zyne Apostelen doen, de
Leer, die zy in Gods naam voordragen. Een ander iets zien doen, zegt van hem
geleerd worden; een ander iets toonen, is hem dat leeren, enz.
Nu ontvangt het geheele beloop van 's Heilands rede een nieuw en allerhelderst
licht. Jesus verdedigt zich daarmede tegen de Joden, dat Hy zich in zyn gedrag
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richt naar de grondregels, welke God Hem heeft medegedeeld.
Vs. 17. God, die my gezonden heeft, werkt sedert de schepping der wereld tot
nu toe, (zonder onderscheid in dagen te maken): zoo moet ik ook, (zonder dagen
te onderscheiden), myne bestemming volgen, ('t werk, dat my is aanbevolen,
volvoeren).
(Dit bevestigde de Joden nog meer in hun boosaartig opzicht om Jesus van kant
te helpen. Want nu had hy niet alleen den sabbath gebroken, maar zich ook voor
een Gezant van God uitgegeven en beweerd, dat hy God in zyn gedrag
gehoorzaamde en volgde, vs. 18.)
19. Jesus gaat daarop dus voort: ik ontzie niet vry uit te zeggen: het zou met de
denkwyze van den Afgezant van God ten eenemaal stryden, grondstellingen te
leeren, die hy niet aan het Goddelyk onderricht te danken heeft. De Afgezant van
God kan alleen Goddelyke Leeringen voordragen.
20. Want God heeft zynen Afgezant, uit liefde tot hem, dat alles geleerd, wat hy
(*)
moet voordragen : en God zal zyn onderricht nog met meer andere leeringen
vermeerderen, die u zoo onverwacht zullen voorkomen, dat gy 'er over zult verbaasd
(†)
worden .
23. Opdat allen, die den Afgezant volgen, dezelfde eer te gelyk aan God bewyzen,
en, die het onderricht van den Afgezant versmaden, te gelyk de Leer van God
verachten, die hem gezonden heeft.
24. Ik schroome niet vry uit te zeggen: wie myn onderricht aanhoort, en hem
gelooft, die my gezonden heeft, die is reeds een gelukkig mensch: men behoeft
hem geen dwalingen en zedeloosheid meer voor te houden, want hy is reeds uit
den ongelukkigen staat van onwetendheid en zedeloosheid tot een beteren, een
staat van zuiverer inzichten en rechtschapenheid, overgegaan.

(*)
(†)

Of zoo men ἀυτὸς (Hy) op den Vader wil betrekkelyk maken, wat Hy wil voorgedragen hebben.
Hy sprak in 't eerst niet van zyn dood, van de toebrenging der Heidenen. Tegen het einde
van zyn leven begon Hy 'er iets van te zeggen. - 't Een zoo wel, als 't ander, liep geheel aan
tegen de verwachtingen der Joden.
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30. Het zou tegen myne denkwyze aanloopen, maar myn eigen invallen voor te
dragen: gelyk ik van God geleerd ben, zoo leere ik ook de wereld, en myne Leer is
waarachtig; want ik volge niet myn goeddunken, maar den wil des genen, die my
gezonden heeft.
31. Wanneer ik van my zelven getuigde, dan kon de waarheid van myn getuigenis
in twyfel getrokken worden.
32. Maar een ander, (God), legt een getuigenis van my af, en zyn getuigenis,
(daarvan ben ik overtuigd), is ten vollen waar.
36. Ik heb een gewigtiger getuigenis, dan Johannes de Dooper voor my had: de
Leer, welke God my toevertrouwd heeft, om ze weder onder de menschen te
verbreiden; deze Leer getuigt, dat God my gezonden heeft.
37. Zoo getuigt God, die my gezonden heeft, van my, ofschoon gy noch zyne
(*)
stem gehoord, noch zyne gedaante gezien hebt .
38. Maar dat gy op zyn getuigenis geen acht geeft, daarvan strekt dit ten bewyze,
dat gy zynen Afgezant niet gelooft.

(*)

Deze Versen, 32, 36, 37, schynt de App. JOH. onder 't oog gehad te hebben, 1ste Brief V:9,
10, daar hy zegt: Indien wy het getuigenis der menschen aannemen, het getuigenisse Gods
is meerder: want dit is het getuigenisse Gods, het welk hy van zynen Zoon getuigd heeft. Die
in den Zoone Gods gelooft, heeft het getuigenis in zich zelven; die God niet gelooft, heeft
hem tot een leugenaar gemaakt: dewyl hy niet geloofd heeft het getuigenis, dat God getuigd
heeft van zynen Zoon. Vergel. STORR über den Zweck der Evangelischen Geschichte und
der Briefe Johannes, s. 228. C. W. STRONCK in Specim. Hermeneut. Theol. de doctrina &
dictione Johannis Apostoli ad Jesu Magistri doctrinam dictionemque exacte composita. Praes.
HERINGA defenso 1797, p. 27, 33, 34.
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Of het verhaal van de wacht by het graf van Jesus (Matth.
XXVII:62-66. XXVIII:2-15.) voor een verdichtsel te houden zy?
De beroemde Jenasche Hoogleeraar H.E.G. Paulus had eenige bedenkingen tegen
de waarheid, van 't geen door Matth. van de Wachters by het graf van Jesus verhaald
wordt, te berde gebragt, en daaruit besloten, dat dit geheele verhaal voor een
verdichtsel, door de Joden ten nadeele van het Christendom uitgevonden, en door
de eerste Christenen ter goeder trouwe, als een gebeurde zaak, aangenomen, en
alzoo ook in het Euangelie, dat op den naam van Mattheus gaat, geplaatst, moet
(*)
gehouden worden . Het zal, vertrouwen wy, aan oordeelkundige Bybelleezers, dien
het niet om 't even is, wat zy voor waarheid houden, niet ongevallig zyn, dat wy van
deze bedenkingen hier eenig verslag geeven, en 'er het antwoord, door een
schrander Man op dezelven, ter verdediging van dit bericht, gegeeven, nevens
plaatzen.
1. Waarom wendt zich de Joodsche Overigheid, om eene Wacht te begeeren, tot
Pilatus, die zoo kwalyk tegen haar gezind was? En dat daar zy zelve een Wacht
had, waarvan zy zich naar goedvinden kon bedienen?
Antw. Omdat de voltrekking der strafoefening aan den Romeinschen
Opperbevelhebber toekwam, en zy dus niets meer naar willekeur omtrent Jesus
mogt onderneemen.
2. Waarom is Pilatus zoo inschikkelyk tegen de Joden, dat hy hun aanstonds de
Wacht toestaat?
Antw. Uit vreeze van aangeklaagd te zullen worden, zoo hy maar iets verzuimd
had, 't geen dienen kon, om de voorgewende aanslagen van Jesus en zyn aanhang,
ter verstooring der algemeene rust, te verydelen.

(*)

In een Progr. de custodia ad sepulcrum Jesu disposita, met nog een tweede uitgegeeven,
onder den titel: Meletemata ad historiam dogmatis de resurrectione mortuorum. Jena 1796.
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3. Waarom plaatzen zy de Wacht buiten het graf, en verzegelen den steen?
Antw. Zy wisten, dat het graf, in een rots uitgehouwen, geen onderaardsche
toegangen had.
4. Hoe wisten Jesus vyanden, dat Hy voorzegd had, dat Hy zou opstaan? Hy had
dit immers maar, in vertrouwen, aan zyne Leerlingen gezegd, en deze verwachtten
niet eens eene opstanding van zyn gestorven lichaam. Anders zouden Jozef en
Nicodemus het lyk niet zoo bezorgd, en de vrouwen, die zondags naar 't graf gingen,
geen toeleg gehad hebben, om het lyk te balsemen.
Antw. Men behoeft niet te vooronderstellen, dat zy geweeten hebben, dat Jesus
gezegd had te zullen opstaan. Zy vreesden maar, dat zyne Leerlingen het lyk steelen,
en daarna zyne opstanding verdichten zouden. Het verhaal legt hun woorden in
den mond, zoo als de Opsteller zich voorstelde, dat zy waarschynelyk zouden
(*)
gebruikt hebben .
5. Hoe onwaarschynelyk moet het voorkomen, dat de Wachters zouden verhaald
hebben, dat een Engel den steen afgewenteld, en zich daarop zou neergezet
hebben?
Antw. Dit verhaal is niet herkomstig van de Wacht, maar van den Euangelischen
(†)
Bericht-Schryver .
6. Waarom klaagden de Priesters niet by Pilatus, in plaats van den Wachteren
geld in de handen te stoppen, en te laaten voorgeeven, dat het lyk gestolen was?
Antw. De Wacht bevestigde, dat eene aardbeeving den steen weggesmeeten
had, en dat Jesus daarop leevendiguit het graf was te voorschyn gekomen. Men
begaf zich

(*)

(†)

Dit antwoord is niet voldoende. Jesus had het niet alleen in vertrouwen aan zyne Leerlingen,
maar ook wel openlyk, gezegd, dat Hy ten derden dage uit den dood zou opstaan. Zie Joh.
II:19. Matth. XII:39, 40. XVI:1-4. (Redact.)
Wat zwaarigheid, zoo men stelt, dat de Wacht de nederdaaling van een eerbiedenswaardig
persoon, en 't geen daarop met den steen gebeurde, verhaald heeft, en dat Matth. door Jesus
vrienden nader is onderricht geworden, dat het een Engel geweest is. Of zyn de Engelen
niets meer dan dichterbeelden uit de Mythologie der latere Joden? (Redact.)
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derwaarts, ontdekte spooren van eene aardbeeving, en vond de doeken in het graf.
De Wachters geloofden werkelyk, dat Jesus opgestaan was. Men zocht hen dan
om te koopen, om over dit geval zoo te spreeken, als het de Priesters wenschten.
Want deze geloofden aan Jesus opstanding niet; maar hielden het daarvoor, dat
'er bedrog schuilde, of dat de Wacht zich had laaten misleiden.
7. Hoe konden Romeinen zich zoo ligt van Joodsche Priesters, die by hun zoo
gehaat waren, laaten omkoopen?
Antw. Het geld der Priesters had het zelfde vermoogen als ander geld; en het
ontbrak ook in dien tyd geenzins aan Romeinen, van welken men in diervoege alles
kon krygen.
8. Waarom hebben niet de Priesters naderhand zich van de Wacht bediend, om
tegen 's Heilands Leerlingen te getuigen?
Antw. Omdat de Wacht waarlyk geloofde, dat Jesus opgestaan was.
9. Waarom begaven zich de Leerlingen van Jesus niet naar Pilàtus, met verzoek,
dat 't geen de Wachters by gewoond hadden mogt onderzocht worden, 't geen hun
niet zou geweigerd zyn?
Antw. Wat moest onderzocht worden? De Wacht had geen schuld; en gesteld,
dat zy naderhand ongeloovig geworden waren, en gezegd hadden, dat zy 'er niet
voor konden instaan, dat de gekruiste uit het graf weder was te voorschyn gekomen,
kon men hen over deze ongeloovigheid in een gerichtelyk onderzoek inwikkelen?
Daarenboven, was Jesus opgestaan, en wilde Hy zich alleen aan zyne Leerlingen
vertoonen, zoo kon Hy niet willen, dat door hun, over deze zaak, een gerichtelyk
onderzoek zou in 't werk gesteld worden.

Zedelyke bedenkingen.
Hoe! zal een ieder zich vermeeten de bekwaamheden te bezitten, om alles wat hem
voorkomt maar by de hand te vatten, zonder eens te onderzoeken, of hy, voor de
waarneming, de vereischte vermogens en kundigheden bezit. Het is nogthans veelal
de gewoonte der meeste menschen, om alles aan te vatten, wat zich maar aanbied,
of het voor hun ge-
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schikt zy, dan wel hunne kragten te boven ga. - Van hier komt het, dat 'er zo vele
Ampten en Bedieningen slegt waargenomen en bediend worden. - In plaats van,
met ter zyde zetting van alle eigenliefde, zich zelven op het nauwkeurigst, zonder
eenige partydigheid, te onderzoeken, of hy de geschikte perzoon zy, om de hem
voorkomende bediening wel waar te neemen, en met eer en glans te bekleeden,
strykt men doorgaans over zich zelven te gunstigen vonnis. Ondertusschen is zulk
een bedrog onverantwoordelyk; want men zou veel eer inleggen zo iets over te laten
voor anderen, welke veel geschikter voorwerpen zyn, en voor zich zelven niets
anders te begeeren, dan 't geen zyne kragten vermogen, om hetzelve met glans te
bedienen.
SENECA zeide: ‘Wanneer gy den mensch op zyne regte waarde wilt schatten, en
zyne hoedanigheden regt begeert te weeten, zo moet gy hem beschouwen geheel
ontbloot van zyne geboorte-voorrechten, met ter zyde stelling van zynen Vaderlyken
Roem, Eer, en alle andere bedriegelykheden der Fortuin. Gy moet hem zelfs zyn
lichaam uittrekken, en zyne ziel alleen beschouwen, en zien hoedanig en hoe groot
dezelve zy, of zy groot zy van zich zelve of door iets vreemds.’ Met zo te handelen
zal men in de daad eerst de regte waarde van elk mensch leeren kennen; want de
meeste menschen zyn groot, niet door hunne eigene daden, maar die ze van anderen
ontleenen. - Groots zyn velen op de eer en roem hunner Voorvaderen, op hunne
daden en bedryven; terwyl zy van zich zelven niets bezitten, op welk zy roem kunnen
dragen: dan wat baten een mensch de groote en roemryke daden zyner Voorvaderen,
indien hy zelve ontbloot is van derzelver deugden? Dus is het noodzakelyk dat men
den mensch geheel ontdoe van deze geleende voorrechten, en als ten eenemaal
naakt beschouwe; dat men hem als 't ware zyn lichaam uittrekke, daar dikwils lage
zielen, ondeugende menschen, schone lichamen bezitten, die door hunne uitwendige
schoonheden zich sterk aanbeveelen, en zouden kunnen bedriegen; deze is ook
daarom de reden, dat een schoon lichaam geen braaf mensch maakt, even zo min
als andere voorrechten van 't geluk, welke niet anders moeten beschouwd worden
dan als bedriegelyk, en die door hun schynschoon misleiden kunnen. Zo moet ieder
mensch ten eenemaal van alles ontdaan worden, ontbloot van al dat uitwendige,
en men moet zyne inwendige gesteldheid, zyne ware grootheid, alleen in aanmerking
neemen - zyne ziel moet men beschouwen, en onderzoeken hoedanig die zy, of zy
van zich zelve den naam verdient van groot, dan of zy hare grootheid ontleent van
iets buiten zich bestaande - van iets 't geen haar vreemd is.
Met eenen vermaarden Wysgeer kan men gerust instemmen, en zeggen, dat de
mensch een vreedzaam, tam, een zagt-
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zinnig Dier is. - Dan, indien hy regt onderweezen, en op de beste wyze word
opgetrokken, dan eindelyk het allerzagtaartigste Dier, en zelfs van eenen Godlyken
oorsprong word - doch, zo men de Opvoeding verwaarloost, dat hy dan het wreedste,
het verscheurendste, aller Dieren van den ganschen Aardbodem word.
De ondeugd gaat schielyk voort; kruipt, als onmerkbaar, onbedenkelyk schielyk
voort. - Dan de deugd is moeijelyk in te prenten, en word bezwaarlyk ontdekt, vordert
eenen leidsman en bestierer; maar de gebreken worden zonder meester geleerd.
Zal een wys man leeven na menschelyke Wetten? Zal hy zyne levenswyze rigten
naar het geen hem door zyne Natuurgenooten word voorgeschreeven? Zal deze
alleen de rigtsnoer zyn van zyne daden en handelingen? Gewisselyk zal deze de
eenige rigtsnoer van zyn leven niet weezen: maar hy zal zyne daden bestendig
bestieren naar het rigtsnoer van de deugd. - Het is zeker dat de Wetten hem
verpligten tot gehoorzaamheid: maar zyn geweten verpligt hem, om regt te handelen;
en schoon 'er al gene openbare Wetten waren, zo blyft de deugd hem altoos tot
eene eeuwige, tot eene onveranderlyke, Wet.
De mensch zegt vaak: wanneer ik dit oogmerk bereikt, dit doel zal getroffen hebben
- dan, ja dan, zal ik eerst gelukkig weezen. Men bereikt zyn doel - men treft zyn
oogmerk. Is hy nu gelukkig? - verre daar van daan. - Zyne holle begeerten zyn op
ver na niet verzadigd - of, verzadigd zynde, ontstaan 'er weêr op nieuw andere,
welke even sterk zyn, om welke te voldoen men al weêr nieuwe pogingen in het
werk stelt. - 's Menschen begeerte is eene grondelooze diepte, een afgrond, die
niet te peilen, nog veel minder te vervullen is. - Even zo is het gelegen met alle
veranderingen. Het kost weinig moeite, om iets af- of kwaad te keuren: maar om
iets beters in deszelfs plaats te bezorgen is de groote zaak. Van alle verandering
verwagt en belooft men zich veelal verbetering; dan hoe vaak heb ik den Sterveling
zich zelven deerlyk zien bedriegen, en, in plaats van beter, zyn staat merkelyk zien
verergeren. Indien de menschen hunne natuuren konden veranderen, en van
menschen Engelen worden, dan was het te verwagten, dat zy eindelyk eenen
volmaakten staat zouden bereiken; dog zo lang zy blyven binnen den kring van
menschen, is 'er ook niets anders van hun te wagten, dan onvolmaakte werken,
werken die zeer gebrekkig en onvolkomen zyn.
C.V.D.G.
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